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ύνοτη 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο δηάζεζεο ησλ 

κεηαθηλνπκέλσλ πξνο θαη απφ ηελ Πνιπηερλεηνχπνιε Γσγξάθνπ γηα αιιαγή κέζνπ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο. Δ βηψζηκε θηλεηηθφηεηα αθνξά ζηελ απνθφξηηζε 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ απφ ην απηνθίλεην θαη ηελ ελίζρπζε επηφηεξσλ κνξθψλ κεηαθίλεζεο, 

φπσο είλαη ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο θαη ν ζπλεπηβαηηζκφο. Δ ζρεηηθή έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ειεθηξνληθά θαη επηηφπηα κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπκπιεξψζεθε 

απνθιεηζηηθά απφ κέιε ηεο Πνιπηερλεηαθήο θνηλφηεηαο. Σα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ 

αμηνπνηήζεθαλ κέζσ ηεο κεζφδνπ ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο γηα ηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ 

πνπ πξνβιέπνπλ ηελ απνδνρή ηνπ ζπλεπηβαηηζκνχ σο κέζν κεηαθίλεζεο θαη ηελ πηζαλφηεηα 

επηινγήο ησλ ΜΜΜ απφ ηνπο πθηζηάκελνπο νδεγνχο Ε.Υ. αληίζηνηρα. εκαληηθέο 

απνδείρζεθαλ ζηελ πξψηε πεξίπησζε παξάκεηξνη φπσο ν ρξφλνο κεηαθίλεζεο, ε αζθάιεηα 

θαη ε δπλαηφηεηα επειημίαο, ελψ ζηε δεχηεξε ην θφζηνο, ε αμηνπηζηία θαη ε άλεζε. Χζηφζν, ε 

αθξίβεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ πξνθχπηεη κε ηθαλνπνηεηηθή, δεδνκέλεο ηεο θχζεσο 

ηεο κεζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 
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ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε, ζπλεπηβαηηζκφο, επηινγή κέζνπ, αιιαγή κέζνπ, εξσηεκαηνιφγην, 

ΐΏΚ. 
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ASPECTS OF USERS FOR SUSTAINABLE MOBILITY ON NTUA CAMPUS 

 

 

EVANTHIA KOTSI 

SUPERVISOR: ELENI VLAHOGIANNI 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to investigate the distribution of commuters travelling to and from 

NTUA campus for modal change towards sustainable mobility. Sustainable mobility concerns 

defusing the road network from cars and enhancing milder forms of transportation, such as 

public transport and carpooling. The research was conducted online and on-site via a 

questionnaire filled exclusively by members of NTUA community. The data collected were 

used by logistic regression method for creating mathematical models that explain the 

acceptance of carpooling as a means of transport and the possibility car drivers starting to 

commute by public transport respectively. In the first case, parameters such as travel time, 

security and flexibility, proved significant, while in the second cost, reliability and comfort. 

However, the accuracy of these models shows unsatisfactory, given the nature of the used 

method. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: sustainable student mobility, NTUA campus, logistic regression, carpooling, 

mode choice, mode change, questionnaire, SUMP.  
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Πεπίλητη 

Δ βησζηκφηεηα ζηηο κεηαθηλήζεηο απνηειεί θεληξηθφ δεηνχκελν θαη αλαγθαηφηεηα γηα ηε 

ζχγρξνλε πφιε. Απλακηθνί εθθξαζηέο ηεο ζε κηθξφηεξε θιίκαθα είλαη ηα παλεπηζηεκηαθά 

ζπγθξνηήκαηα, φπνπ ζπγθεληξψλεηαη πιήζνο αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ, κε θπξίαξρεο ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία. Με άμνλεο ηελ απνθφξηηζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ απφ ην 

απηνθίλεην, ηελ ηζνκεξή θαηαλνκή ησλ ηξφπσλ κεηαθνξάο, ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ε δηαρείξηζε θηλεηηθφηεηαο θαιείηαη 

λα εζηηάζεη ζηνλ άλζξσπν θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηηο επηινγέο κεηαθίλεζήο 

ηνπ.  
 

Ώληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε αλάιπζε ησλ απφςεσλ γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ζηελ 

Πνιπηερλεηνχπνιε Γσγξάθνπ. ην πιαίζην απηφ, δηελεξγήζεθε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα 

ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηα κέιε ηεο Πνιπηερληθήο θνηλφηεηαο, κε θχξηα 

ζηνηρεία άληιεζεο ηνλ πθηζηάκελν θαη επηζπκεηφ ηξφπν κεηαθίλεζήο ηνπο, ηα θίλεηξα 

επηινγήο κέζνπ, θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο απνηξεπηηθνχο έσο ηψξα 

παξάγνληεο επηινγήο ηνπ ζπλεπηβαηηζκνχ θαη ην ελδερφκελν απνδνρήο ηνπ κε νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ζην κέιινλ. Γηα ην πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ αμηνπνηήζεθε πινχζην 

ππφβαζξν ηδεψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ ζε Βπξσπατθφ επίπεδν. ηε ζπλέρεηα, βάζεη ησλ 

απαληήζεσλ πνπ ζπλειέγεζαλ, δηακνξθψζεθαλ δχν καζεκαηηθά πξφηππα δηαθξηηψλ 

επηινγψλ κε ηε κέζνδν ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο 

επηινγήο κεηαθίλεζεο κέζσ carpooling, θαζψο θαη ηελ πηζαλφηεηα πθηζηάκελνη νδεγνί Ε.Υ. 

λα κεηαβνχλ ζηα Μ.Μ.Μ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ πξνηχπσλ πξφβιεςεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέηξα θαηεγνξηνπνίεζεο, φπσο ε επαηζζεζία, ε αθξίβεηα θ.ά.. 
 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ πςειφ πνζνζηφ ρξήζεο ζπλδπαζκνχ κέζσλ 

γηα ηηο κεηαθηλήζεηο πξνο/απφ ηελ Πνιπηερλεηνχπνιε κε ηα Μ.Μ.Μ. λα απνηεινχλ επηινγή 

ηνπ 75% ησλ κεηαθηλνπκέλσλ έλαληη ηνπ 18% ησλ ρξεζηψλ πνπ επηιέγνπλ ην Ε.Υ. 

Παξάιιεια, απφ ην  πξφηππν δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάζηεθε δηαπηζηψζεθε φηη 

παξάγνληεο, φπσο ν ρξφλνο κεηαθίλεζεο, ε  ρξήζε smartphone απφ ηνλ κεηαθηλνχκελν, ε 

εμαζθάιηζε γξήγνξεο θαη αζθαινχο ζπλελλφεζεο κέζσ ηεο ςεθηαθήο ππνζηήξημεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ε παξνρή επειημίαο ζηνλ ρξήζηε απνηεινχλ ηηο θξίζηκεο 

παξακέηξνπο γηα ηελ απφθαζε επηινγήο ηνπ carpooling πξνο θαη απφ ηελ Πνιπηερλεηνχπνιε 

Γσγξάθνπ. ζνλ αθνξά ηε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλφηεηαο αιιαγήο κέζνπ σο θξίζηκεο 

αμηνινγήζεθαλ νη παξάκεηξνη ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο άλεζεο.  
 

Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα απνηεινχλ έλα πξψην βήκα γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ 

πνπ νδεγνχλ ζηελ επηινγή επηφηεξσλ κνξθψλ κεηαθίλεζεο, φκσο πεξαηηέξσ έξεπλα θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ζηνλ ηνκέα απηφ. Θα είρε ελδηαθέξνλ λα πξνζδηνξηζηεί ε δηάζεζε αιιαγήο θαη 

πξνο άιια κέζα, φπσο ην πνδήιαην θαη ε πεδή κεηαθίλεζε, ζπλδπαζηηθά κε ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηα θίλεηξα επηινγήο. Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ εθηθηφ κε ηε δηεμαγσγή κηαο λέαο έξεπλαο 

εξσηεκαηνινγίνπ, ζηελ νπνία κέζα απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ζελάξηα ζα πξνζδηνξηζηεί 

αλαιπηηθφηεξα ην κνηίβν επηινγήο ηνπ ρξήζηε. Βπίζεο, πξνηείλεηαη λα κειεηεζνχλ 

δηαθνξεηηθά πξφηππα πξφβιεςεο, ηθαλά λα απνηειέζνπλ αμηφπηζηα εξγαιεία ζρεδηαζκνχ.  
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1. Διζαγυγή 

1.1. Ζ Πολςηεσνειού – Πολη Ευγπάθος 

Δ Πνιπηερλεηνχπνιε, φπσο θάζε δνκηθφ ζπγθξφηεκα, είλαη έλαο ρψξνο φπνπ 

ζπγθεληξψλεηαη πιήζνο αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ, κε θπξίαξρεο ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

εξγαζία. Χο εθ ηνχηνπ, απνηειεί έλαλ ηζρπξφ πφιν κεηαθηλήζεσλ κεγέζνπο αλάινγνπ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο. Ώπφ ηε δεκηνπξγία ηεο κέρξη ζήκεξα, ππήξμε θαη ζπλερίδεη λα είλαη κία 

δπλακηθή θνηλφηεηα, πνπ δελ παξαθνινπζεί απιψο ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο, ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο γλψζεο, αιιά ε ίδηα, ζε κεγάιν βαζκφ ηηο πξνθαιεί θαη ηηο νηθνδνκεί. 

Δ ρσξνζέηεζή ηεο ζηηο παξπθέο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηεο Ώζήλαο, βαζηζκέλε ζην ακεξηθάληθν 

πξφηππν ρσξηθήο αλάπηπμεο ησλ παλεπηζηεκίσλ, εμαξηήζεθε θπξίσο απφ ηηο ζπλζήθεο 

δηαζέζηκεο γεο. Δ έθηαζή ηεο, 910 ζηξέκκαηα πεξίπνπ, έρεη πξνθχςεη ζηαδηαθά κε αγνξέο, 

παξαρσξήζεηο θαη αληαιιαγέο αλάκεζα ζην Β.Μ.Π. θαη ην Τπνπξγείν Άκπλαο. Μία 

αθαδεκατθή πνιηηεία πνπ έρεη νξγαλσζεί θαη εμειίζζεηαη ζηηο ππψξεηεο ηνπ Τκεηηνχ θαη 

εθηείλεηαη αλάκεζα ζηνπο Αήκνπο Γσγξάθνπ, Ώζελαίσλ θαη Παπάγνπ - Υνιαξγνχ.  

Οη κεηαθηλήζεηο πξνο θαη απφ ηελ Πνιπηερλεηνχπνιε βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε 

ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ. Μαθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ Β.Μ.Π. είλαη λα 

ελζαξξχλεη θνηηεηέο θαη πξνζσπηθφ λα αιιάμνπλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλήζεηεο 

κεηαθίλεζεο ζην πιαίζην ηεο πηνζέηεζεο κηαο πην βηψζηκεο ζηξαηεγηθήο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο.  

Δ πξφζβαζε ζηελ Πνιπηερλεηνχπνιε Γσγξάθνπ είλαη εθηθηή κε ηηο αθφινπζεο αζηηθέο 

ιεσθνξεηαθέο γξακκέο:  

 242 (η. Καηεράθε - Πνιπηερλεηνχπνιε),  

 230 (Ώθξφπνιε - Γσγξάθνπ),  

 608 (Γαιάηζη - Ώθαδεκία - Νεθξνηαθείν Γσγξάθνπ), θαη  

 140 (Πνιχγσλν - Γιπθάδα).  

Βμππεξεηείηαη θαιχηεξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζηαζκνχο κεηξφ Καηεράθε,  Ώκπειφθεπνη 

θαη Βπαγγειηζκφο / χληαγκα / Παλεπηζηήκην αληηζηνίρσο. Δ ηειεπηαία γξακκή εμππεξεηεί 

θπξίσο φζνπο κέλνπλ θνληά ζε θάπνηα ζηάζε ηεο θαη επηζπκνχλ απ’ επζείαο πξφζβαζε, 

ρσξίο πνιιέο κεηεπηβηβάζεηο. Σν ιεσθνξεηαθφ δίθηπν εμππεξέηεζεο ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο, 

θαζψο θαη ην δίθηπν ησλ πιεζηέζηεξσλ ζηαζκψλ κεηξφ θαίλεηαη ζηηο Βηθφλεο 1.2. θαη  1.1. 

αληίζηνηρα. Οη γξακκέο 242 θαη 140 επηηξέπνπλ ηελ είζνδν απφ ηελ Πχιε Κνθθηλνπνχινπ, 

ελψ νη γξακκέο 608 θαη 230 απφ ηελ αληηδηακεηξηθή Πχιε Γσγξάθνπ. πκπιεξσκαηηθά σο 

πξνο ηε γξακκή ηνπ ΟΏΏ, ην Β.Μ.Π. κηζζψλεη πνχικαλ γηα ηελ ίδηα δηαδξνκή θαηά ηηο 

πξσηλέο ψξεο αηρκήο ηηο θαζεκεξηλέο εκέξεο. Βπηπιένλ, νη δεκφηεο Ώκαξνπζίνπ & 

Λπθφβξπζεο Πεχθεο κπνξνχλ λα εμππεξεηνχληαη απφ δεκνηηθή ζπγθνηλσλία, πνπ 

πξαγκαηνπνηεί δξνκνιφγηα πξνο ηελ Πνιπηερλεηνχπνιε.  ζνλ αθνξά ηελ χπαξμε δηθηχνπ 

ελαιιαθηηθψλ κεηαθηλήζεσλ (πνδειαηφδξνκνη, πεδφδξνκνη) απηή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

αλεπαξθήο. 

 



14 

 

 

 
Τπόμνημα: 

                     ξηα Πνιπηερλεηνχπνιεο                      ξηα φκνξσλ δήκσλ         ηαζκνί Μεηξφ 
 

Δικόνα 1.1.:  Δ Πνιπηερλεηνχπνιε Γσγξάθνπ θαη νη πιεζηέζηεξνη ζε απηήλ ζηαζκνί κεηξφ. 

 

 

 
Τπόμνημα: 

                  ξηα Πνιπηερλεηνχπνιεο | Λεσθνξεηαθέο γξακκέο:        230         608         242         140 
 

Δικόνα 1.2.: Αηαδξνκέο ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ εμππεξέηεζεο Πνιπηερλεηνχπνιεο.

Δ. ΠΑΠΑΓΟΥ - 

ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
Σ. ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΤΙΚΗ 

Δ. ΑΘΗΝΑΘΩΝ 

Δ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 

Σ. ΚΑΣΕΥΑΚΗ 

Σ. ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ 
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Δ πξνζβαζηκφηεηα ζηελ Πνιπηερλεηνχπνιε αλακέλεηαη λα απμεζεί κε ηα βαζηθά έξγα 

ππνδνκήο πνπ έρνπλ πξνηαζεί θαη ζρεδηαζηεί απφ ην (πξψελ) Τ.ΠΒ.ΥΧ.Α.Β. θαη πνπ ζα 

επεξεάζνπλ άκεζα ηα θπθινθνξηαθά δεδνκέλα ζηνλ Αήκν ηνπ Γσγξάθνπ. Πξφθεηηαη γηα 

έξγα κεηξνπνιηηηθήο εκβέιεηαο πνπ εληάζζνληαη ζην γεληθφ ζπγθνηλσληαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 

Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ ηεο Ώζήλαο, ε ράξαμε ησλ νπνίσλ πεξλάεη κέζα απφ ηα φξηα ηνπ 

Αήκνπ. πγθεθξηκέλα ηα έξγα απηά αθνξνχλ: 

α) ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε θαηαζθεπή ηεο γξακκήο 4 ηνπ κεηξφ (θίηξηλεο γξακκήο),  

β) ζηε ζπλέρηζε ηεο Απηηθήο Πεξηθεξεηαθήο Τκεηηνχ απφ ηε Λεσθφξν Καηεράθε σο θαη ηελ 

Παξαιηαθή Λεσθφξν Πνζεηδψλνο, θαζψο θαη  

γ) ζην νδηθφ ηκήκα πνπ ζπλδέεη ηελ Πεξηθεξεηαθή Τκεηηνχ κε ην θέληξν ηεο Ώζήλαο απφ 

ηνλ Ώληζφπεδν Κφκβν (Ώ/Κ) αθέηα κέρξη ηελ νδφ Οχισθ Πάικε.  

Δ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο 4 ηνπ Μεηξφ αλακέλεηαη λα αλαηξέςεη ξηδηθά ηνλ ζπγθνηλσληαθφ 

ράξηε ηεο πφιεο ηνπ Γσγξάθνπ. Οη επηπηψζεηο ζεσξείηαη φηη ζα είλαη ζεηηθέο, ηνπιάρηζηνλ 

φζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηεο θπθινθνξίαο. Πην αλαιπηηθά, αλακέλεηαη λα απμεζεί 

ζεκαληηθά ην κεξίδην ησλ Μ.Μ.Μ. επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαθηλήζεσλ. Δ εμππεξέηεζε απφ 

ηα Μ.Μ.Μ. ζα βειηησζεί ζεκαληηθά ελψ, παξάιιεια, ε εθηξνπή απφ ηα Ε.Υ. ζα απνθνξηίζεη 

ηνπο βαζηθνχο νδηθνχο άμνλεο ηνπ δηθηχνπ ηνπ Αήκνπ. Θα πξαγκαηνπνηεζεί πξαγκαηηθή 

ζχλδεζε κε ην επξχηεξν δίθηπν ζηαζεξήο ηξνρηάο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ θαη ζα επλνεζεί ε 

αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ ζπνπδαζηψλ, αιιά θαη ηεο πξφζβαζεο ησλ επηζθεπηψλ θαη 

κάιηζηα κε φξνπο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο.  

Δ πνιππινθφηεηα ησλ αλαγθψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ απαηηνχζε θαη απαηηεί έλαλ 

νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ, πνπ ζα ζέβεηαη θαη ζα δηαηεξεί αλαιινίσηα ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα κεηαθηλήζεηο πξνο εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

έρεη θηλεηνπνηήζεη ηνπο αξκφδηνπο πξνο αλαδήηεζε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ ζην πξφβιεκα. 

Γεηήκαηα αληηθαλνληθήο ρξήζεο ηνπ δηαηηζέκελνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο εληφο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο, ρξήζεο ρψξσλ ζηάζκεπζεο γχξσ απφ απηφ, θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα 

ιφγσ απμεκέλεο ρξήζεο ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ, ξχπαλζε, ζφξπβνο, ππνβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θ.ά. είλαη κεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ θαινχληαη λα 

επηιχζνπλ. Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα επελδχνπλ ηειεπηαίσο ζε κία γθάκα ζηξαηεγηθψλ γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ κεηαθηλήζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε θνηλσληθνχο θνξείο αλαθνξηθά κε ηελ 

νξγάλσζε, ρξεκαηνδφηεζε θαη δηαρείξηζε βηψζηκσλ θαη πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ, θαηλνηφκα ζπζηήκαηα ηηκνιφγεζεο ζηάζκεπζεο θαη πξνψζεζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ κεηαθίλεζεο, φπσο ην πεξπάηεκα, ζπλεπηβαηηζκφο, πνδειαζία, θ.ά. 

(Krueger θαη Murray,2008). Ώπηέο νη ζηξαηεγηθέο πνιηηηθήο κεηαθνξψλ έρνπλ θαιά 

ηεθκεξησζεί (Miller, 2001, Krueger θαη Murray, 2008), σζηφζν ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

κεηαθίλεζεο ησλ θνηηεηψλ πνπ επεξεάδνληαη απφ απηέο ηηο πνιηηηθέο, έρεη θάπσο 

παξακειεζεί. Δ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κεηαθίλεζεο ησλ θνηηεηψλ φρη κφλν ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηηθψλ απηψλ, αιιά ζα επηηξέςεη επίζεο κηα πην 

εκπεξηζηαησκέλε αμηνιφγεζε ηεο ζρεηηθήο επηηπρίαο ηνπο. χκθσλα κε ηε Volosin (2014), 

φια ηα ηδξχκαηα πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο κεηαθηλήζεσλ πξέπεη λα 

ελδηαθεξζνχλ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο κεηαθηλήζεσλ ησλ 

θνηηεηψλ. Έλα πξφζθνξν κέζν γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ είλαη νη 

έξεπλεο κέζσ δηαδηθηχνπ πνπ κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ηελ εμαγσγή ηππνινγίαο 

κεηαθηλνπκέλσλ ζπνπδαζηψλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζή ησλ επηινγψλ ηνπο (Bicikova, 

2014).   
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1.2. Βαζικέρ απσέρ ζσεδιαζμού βιώζιμηρ κινηηικόηηηαρ 

Δ βηψζηκε κεηαθίλεζε ζηελ πφιε, απνηειεί έλα απφ ηα θνξπθαία δεηήκαηα γηα ηηο ζεκεξηλέο 

θνηλσλίεο θαη ε πξνψζεζή ηεο ζηεξίδεηαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ηεο δεκφζηαο 

ζπγθνηλσλίαο, ηνπ πεξπαηήκαηνο, ηνπ πνδειάηνπ, ζε ελαιιαθηηθνχο, φπσο ιέγεηαη, ηξφπνπο 

κεηαθίλεζεο, θηιηθνχο ζην πεξηβάιινλ. Ο φξνο «βηψζηκε θηλεηηθφηεηα» (sustainable 

mobility) ηνλίδεη ηνλ ζηφρν ηεο δηαηήξεζεο ή αθφκα θαη αχμεζεο ηνπ επηπέδνπ θηλεηηθφηεηαο 

ζηελ πφιε, ρσξίο φκσο απηή ε αχμεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ λα έρεη πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο. 

Δ θηλεηηθφηεηα απηή επηδηψθεηαη λα πξνζηαηεπηεί, δηφηη ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθή 

δηάζηαζε ηεο πφιεο (Ώζαλαζφπνπινο, 2009). Πξνθεηκέλνπ λα απειεπζεξσζεί απφ ην 

απηνθίλεην πξέπεη λα ζρεδηαζηεί θαηάιιεια κε εληαίεο πνιενδνκηθέο θαη ζπγθνηλσληαθέο 

πξνζεγγίζεηο.  

 Δ δηακφξθσζε πνιηηηθψλ ππέξ ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο 

ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηηο επηινγέο κεηαθίλεζεο (Anable, 2005, 

Dawnay & Shah, 2005) θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ απαηηείηαη γλψζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηειηθψλ απνδεθηψλ ησλ πνιηηηθψλ, νη νπνίνη απνηεινχληαη απφ 

δηαθνξεηηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο κε πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά κεηαθηλήζεσλ.  

Οη κεηαθηλήζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη 

ν ηξφπνο πνπ πινπνηνχληαη εμαξηάηαη απφ αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο, φπσο ε 

δηαζεζηκφηεηα κέζσλ, θαη ππνθεηκεληθνχο, φπσο ην πξνθίι ηνπ κεηαθηλνχκελνπ. Οη 

ζπνπδαζηέο απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε νκάδα κεηαθηλνπκέλσλ θαη ε κειέηε ησλ πξαθηηθψλ 

κεηαθίλεζήο ηνπο κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ νξγάλσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζεκαληηθψλ πφισλ 

έιμεο κεηαθηλήζεσλ ζε κηα πφιε, φπσο ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Σα ηειεπηαία απφ ηελ 

 

 

 

                            

                                  

                                             ΐηψζηκν                       Καηνηθήζηκν                                                                                 

 

 

   

                                                                           

                                                                          Αίθαην 

 

Δικόνα 1.3.: Οη ηξεηο άμνλεο ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο θαη νη ηξεηο πξνυπνζέζεηο χπαξμεο 

ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθηλήζεσλ. 
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πιεπξά ηνπο επελδχνπλ νινέλα ζηε δηαρείξηζε ηεο θηλεηηθφηεηαο (Lipscombe & Knight, 

2006,  Overton, 2011). Δ θηλεηηθφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ άιισζηε πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο πφιεο θαη φρη λα επηβαξχλεη ην αζηηθφ πεξηβάιινλ 

(Cooper & Meiklejohn, 2003). 

ηνλ Πίλαθα 1.1. παξνπζηάδνληαη κε απινπζηεπκέλν ηξφπν κεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ηεο επηζπκεηήο ζήκεξα δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ θαη ηεο «παξαδνζηαθήο» 

πξνζέγγηζεο ζρεδηαζκνχ. ην πιαίζην ελφο ζρεδίνπ βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο πξνσζείηαη κηα 

ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε φισλ ησλ ηξφπσλ κεηαθνξάο, ελψ ηαπηφρξνλα ελζαξξχλεηαη ε 

ζηξνθή πξνο πην βηψζηκνπο ηξφπνπο κεηαθίλεζεο. Ώθφκε, πξνηείλεηαη κηα νινθιεξσκέλε 

δέζκε δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θφζηνπο κε 

ζρέζε κε ηνπο δεισζέληεο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο. Οη δξάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηερληθά, 

πξνσζεηηθά θαη βαζηζκέλα ζηελ αγνξά κέηξα θαη ππεξεζίεο θαζψο επίζεο θαη ππνδνκέο. 

Υαξαθηεξηζηηθά αθνξνχλ: δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο, κε-κεραλνθίλεηα κέζα (πεδή κεηαθίλεζε 

θαη πνδειαζία), ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο, κεηαθνξά πφξηα-πφξηα, αζηηθή νδηθή αζθάιεηα, 

ξένπζα θαη ζηάζηκε νδηθή κεηαθνξά, αζηηθή εθνδηαζηηθή αιπζίδα, δηαρείξηζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο, επθπή ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ (ITS).  

Σα πιενλεθηήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ ππέξ ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο 

πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ: 

1. Καιχηεξε πνηφηεηα δσήο: Ώπηφ κπνξεί λα εθθξαζηεί κε πνιιέο κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο 

βειηηψζεηο, φπσο πην ειθπζηηθνί δεκφζηνη ρψξνη, βειηησκέλε (νδηθή) αζθάιεηα, θαιχηεξε 

πνηφηεηα αέξα, ιηγφηεξεο εθπνκπέο ξχπσλ θαη ιηγφηεξνο ζφξπβνο. ηνλ βαζκφ απηφ, ν 

ζρεδηαζκφο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θέξεη έλα ζπλαηζζεκαηηθφ κήλπκα 

(βειηησκέλνη δεκφζηνη ρψξνη, αζθάιεηα ησλ παηδηψλ), ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαδίδεηαη 

ζπλερψο. 

2. Βμνηθνλφκεζε θφζηνπο: Δ θηλεηηθφηεηα απνηειεί ζεκαληηθφ θαηαιχηε γηα ηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία. Σν πγηέζηεξν πεξηβάιινλ θαη ε κείσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο 

ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα θαη ζηελ 

πξνζέιθπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ. ηνλ παγθφζκην θαη εζληθφ αληαγσληζκφ ησλ αζηηθψλ 

θέληξσλ, κηα θαιά νξγαλσκέλε θαη βηψζηκε πφιε είλαη κηα πην ειθπζηηθή πφιε γηα ηνπο 

επελδπηέο θαη απνηειεί κηα πνιχ θαιχηεξε «επηρεηξεκαηηθή επθαηξία» απφ κηα πφιε ρσξίο 

ζαθή καθξφπλνε πνιηηηθή θηλεηηθφηεηαο. 

3. Ώπνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ: ε κηα επνρή πνπ νη νηθνλνκηθνί πφξνη είλαη 

πεξηνξηζκέλνη, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη ιχζεηο πνπ ζα πηνζεηνχληαη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ κε πην απνδνηηθφ ηξφπν. Ο ζρεδηαζκφο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο αιιάδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο απφ ηα κεγάια νδηθά έξγα πξνο έλα ηζνξξνπεκέλν 

κίγκα κέηξσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο θηλεηηθφηεηαο κε ρακειφ 

θφζηνο. Δ πηνζέηεζε ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» εηζάγεη κία πξφζζεηε πεγή εζφδσλ, 

ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ 

κεηαθίλεζεο. 

Δ νινθιεξσκέλε θαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηνλ ζρεδηαζκφ εμαζθαιίδεη φηη ην ζρέδην 

πξνσζεί ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε φισλ ησλ ζρεηηθψλ ηξφπσλ κεηαθίλεζεο, ελψ παξάιιεια 

ελζαξξχλεη ηε ζηξνθή πξνο πην βηψζηκνπο ηξφπνπο κεηαθίλεζεο. 
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Πίνακαρ 1.1.: Ώληίζεηεο πξνζεγγίζεηο ζπγθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ.  

(Πεγή: www.eltis.org/mobility-plans) 

Παξαδνζηαθφο πγθνηλσληαθφο ρεδηαζκφο ρέδηα ΐηψζηκεο Ώζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο 

Έκθαζε ζηελ Μεραλνθίλεηε Κπθινθνξία Έκθαζε ζηνλ Άλζξσπν 

ΐαζηθφο ζηφρνο:                          

Κπθινθνξηαθή ηθαλφηεηα θαη ηαρχηεηα 

ΐαζηθφο ζηφρνο:                      

Πξνζβαζηκφηεηα θαη Πνηφηεηα Γσήο 

Έκθαζε ζηα κέζα κεηαθνξάο Βληαίνο ζρεδηαζκφο ιακβάλνληαο ππφςε 

ρξήζεηο γεο, νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θνηλσληθέο 

αλάγθεο, πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα θαη πγεία 

ΐξαρπ-κεζν-πξφζεζκνο ζρεδηαζκφο Μαθξνρξφλην φξακα 

Αηνηθεηηθά ξηα Λεηηνπξγηθά ξηα θπξίσο κε βάζε πεξηνρέο 

απφ/πξνο εξγαζία 

Κπξίσο πγθνηλσληνιφγνη Μεραληθνί Αηεπηζηεκνληθφο ζρεδηαζκφο 

Έκθαζε ζηηο ππνδνκέο πλδπαζκφο ππνδνκψλ, αγνξψλ, ππεξεζηψλ, 

πιεξνθνξηψλ θαη πξνψζεζε πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε απνδνηηθφηεξε ιχζε. 

Πεξηνξηζκέλε αλάιπζε επηπηψζεσλ Βθηεηακέλε αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ θαη 

δηακφξθσζε κηαο δηαδηθαζίαο κάζεζεο θαη 

βειηίσζεο  

Βληνιέο απφ Ώηξεηνχο θαη ρεδηαζκφο απφ 

Βηδηθνχο 

Βκπιεθφκελνη Φνξείο θαη πνιίηεο ζρεδηάδνπλ 

απφ θνηλνχ. 

 

 

Δικόνα 1.4. (α): Πψο νη πεξηζζφηεξνη ζπγθνηλσληνιφγνη ζρεδίαδαλ γηα ηελ πφιε. 

 

Δικόνα 1.4. (β): Πψο νη πφιεηο ζα έπξεπε λα ζρεδηάδνληαη. 

(Πεγή: Copenhagenize EU Design Co.) 
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1.3. Ζ ιδέα ηος ζςνεπιβαηιζμού 

Ο φξνο ζπλεπηβαηηζκόο (αγγιηζηί ridesharing ή car pooling) πεξηγξάθεη έλαλ βηψζηκν θαη 

θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ νκαδηθφ ηξφπν κεηαθίλεζεο κε απηνθίλεην. Οπζηαζηηθά, ζεκαίλεη 

κνηξάδνκαη έλα απηνθίλεην γηα κηα θνηλή δηαδξνκή. ηαλ γηα παξάδεηγκα δχν άλζξσπνη 

έρνπλ θνηλή αθεηεξία ή θνηλφ πξννξηζκφ, ρξεζηκνπνηνχλ έλα κνλαδηθφ φρεκα θαη φρη ν 

θαζέλαο ην δηθφ ηνπ. Ώλάινγα κε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαθηλνπκέλσλ ν φξνο 

ζπλεπηβαηηζκφο κπνξεί λα εξκελεπηεί ζε δηαθνξεηηθή βάζε (Βηθφλα 1.5.).  

Ώθεηεξία ηεο ηδέαο ζηάζεθε ε λνκνζεζία πνπ ίζρπζε ζηελ Καιηθφξληα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

κεγάιεο θξίζεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο (ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80). Δ λνκνζεζία απηή 

ππνρξέσλε ηνπο ππεπζχλνπο επηρεηξήζεσλ κε πεξηζζφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο λα 

ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ εθείλσλ πνπ πξνζέξρνληαλ ζηε δνπιεηά κε 

ηδησηηθφ απηνθίλεην. 

Σν carpooling εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε κεηαθηλήζεηο ζπίηη-δνπιεηά, γηα ηηο νπνίεο γηα πνιινχο 

ππάξρεη θνηλφο πξννξηζκφο, ζε πεξηνρέο κε ζπγθεληξσκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ώλ ζπκβαίλεη 

νη πξνειεχζεηο θάπνησλ εξγαδνκέλσλ εθεί λα αλήθνπλ επίζεο ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή ελφηεηα 

ηφηε νη πηζαλφηεηεο είλαη κεγάιεο λα πξνθχςνπλ παληξέκαηα κεηαθηλήζεσλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κία κέξα ην απηνθίλεην ηνπ ελφο θαη ηελ επνκέλε ηνπ άιινπ. Σν 

carpooling φκσο εθαξκφδεηαη ζπρλά θαη γηα κεγαιχηεξεο κεηαθηλήζεηο φπσο είλαη έλα ηαμίδη. 

ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε αθνξά κέιε κίαο νξγαλσκέλεο θνηλφηεηαο, θνηηεηέο θαη 

πξνζσπηθφ ηνπ Β.Μ.Π., νη νπνίνη ζα πιεξνθνξνχληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηε 

δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο απφ ην πξφγξακκα είηε κέζσ κελπκάησλ ηειεκαηηθήο ζηηο ήδε 

ππάξρνπζεο ζηάζεηο ιεσθνξείσλ ή ζε επηιεγκέλα ζεκεία, είηε κέζσ κίαο θαηάιιεια 

ζρεδηαζκέλεο εθαξκνγήο γηα έμππλα θηλεηά. Βλ νιίγνηο, ε ςεθηαθή ππνζηήξημε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλε κε ηνλ νξηζκφ ηνπ carpooling. 

 
 

Δικόνα 1.5.: ρεκαηηθή ηαμηλφκεζε κνξθψλ ζπλεπηβαηηζκνχ  

(Πεγή: Chan & Shaheen, 2012) 
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1.4. κοπόρ διπλυμαηικήρ επγαζίαρ 

Δ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζθνπφ έρεη ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επηινγή κέζνπ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο πξνο θαη απφ ηελ Πνιπηερλεηνχπνιε 

Γσγξάθνπ. Ώθφκα, ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο δηεξεπλψληαη νη παξάγνληεο απνδνρήο 

ηνπ ζπλεπηβαηηζκνχ σο ηξφπνπ κεηαθίλεζεο απφ θαη πξνο ηελ Πνιπηερλεηνχπνιε, θαζψο θαη 

νη πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ησλ Μ.Μ.Μ. ζε ηαθηηθή βάζε απφ πθηζηάκελνπο νδεγνχο Ε.Υ. 

απηνθηλήηνπ. 

Δ δηεξεχλεζε βαζίδεηαη ζηε δηεμαγσγή έξεπλαο εξσηεκαηνινγίσλ πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ 

απνηχπσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαθίλεζεο ησλ κειψλ ηνπ Β.Μ.Π. απφ θαη πξνο ηελ 

Πνιπηερλεηνχπνιε, ηελ άπνςή ηνπο γηα ηε βηψζηκε θηλεηηθφηεηα θαη ηελ πξφζεζή ηνπο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνηφκεο κεζφδνπο κεηαθίλεζεο, φπσο ν ζπλεπηβαηηζκφο. Δ αλάιπζε 

ησλ απαληήζεσλ ζα βαζηζηεί ζηελ αλάπηπμε ζηαηηζηηθψλ πξνηχπσλ ινγηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ εθηηκάηαη φηη ζα επηηξέςνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην πξνηεηλφκελν καζεκαηηθφ πξφηππν είλαη ζε ζέζε λα 

εθθξάζεη ηελ δεδεισκέλε θαη απνθαιπθζείζα ζπκπεξηθνξά ηνπ κεηαθηλνχκελνπ. Δ ζρεηηθή 

γλψζε ζα απνηειέζεη πνιχηηκν εθφδην γηα ηε ζσζηή αλάιπζε θαη ηε κειινληηθή πξνψζεζε 

κέηξσλ βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο. 

 

1.5. Γομή διπλυμαηικήρ επγαζίαρ 

Δ δηπισκαηηθή εξγαζία δηαξζξψλεηαη λνεκαηηθά ζηα επφκελα θεθάιαηα σο αθνινχζσο: 

Σν δεύηεπο κεθάλαιο πεξηιακβάλεη ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ 

γίλεη ζε αληίζηνηρε ζεκαηνινγία. πγθεθξηκέλα, εμεηάδνληαη παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ 

βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο απφ παλεπηζηεκηαθά ζπγθξνηήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, φπνπ 

πινπνηείηαη ην πξφγξακκα car pooling. Βπεμεγνχληαη νη βαζηθέο δνκέο θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη θαηαγξάθνληαη νη παξάγνληεο πνπ έρνπλ βξεζεί πσο επεξεάδνπλ ηελ 

επηινγή ηνπ car pooling σο κέζν κεηαθίλεζεο. Οη παξάγνληεο απηνί απνηεινχλ ηε βάζε πάλσ 

ζηελ νπνία δνκήζεθε θαη ην εξσηεκαηνιφγην ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο. Δ παξνπζίαζε θάζε 

πεξίπησζεο κειέηεο ζπλνδεχεηαη απφ θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

ην ηπίηο κεθάλαιο αλαιχεηαη δηεμνδηθά ε κεζνδνινγία ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ 

απαηηνχκελσλ γηα ηελ έξεπλα ζηνηρείσλ. Ώλαθέξνληαη νη θχξηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο 

έξεπλαο, νη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαζψο επίζεο ν ηξφπνο πξν-

επεμεξγαζίαο θαη θσδηθνπνίεζεο ησλ απαληήζεσλ ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηέπεηηα ζηελ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε.  
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Σν ηέηαπηο κεθάλαιο πξαγκαηεχεηαη ηε δηακφξθσζε δχν καζεκαηηθψλ πξνηχπσλ 

ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο (logit) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ πνπ ζα επεξεάζνπλ 

ηελ επηινγή ηνπ car pooling σο κέζν κεηαθίλεζεο, θαζψο θαη εθείλσλ πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηελ 

αιιαγή κέζνπ απφ ην απηνθίλεην ζηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο. Γίλεηαη εθηελήο 

πεξηγξαθή ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπ γηα ηηο πθηζηάκελεο θαη ηηο κειινληηθέο 

κεηαθηλήζεηο. ια απηά ηα ζηνηρεία ζπλδπαζκέλα θαηάιιεια ζα δψζνπλ ηελ ηειηθή 

ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο ηνπ car pooling. 

Σν πέμπηο κεθάλαιο πεξηιακβάλεη κία ζχλνςε ησλ πην ζεκαληηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

θεθαιαίνπ 4 θαη αθνινπζνχλ πνηνηηθά ζπκπεξάζκαηα. Ώθφκε, γίλνληαη πξνηάζεηο γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα πνπ ζα ζπκπιήξσλε ηελ ππάξρνπζα. 

Σέινο, παξαηίζεηαη ε πιήξεο βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ηα παξαξηήκαηα. 
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2. Βιβλιογπαθική αναζκόπηζη 

2.1. Γενικά 

Με φξακα ηελ πξνψζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ θαη φρη ησλ νρεκάησλ θαη ηε 

δεκηνπξγία πην ειθπζηηθψλ πφιεσλ κέζα απφ ηελ επέθηαζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο γελλήζεθε ε ηδέα ησλ ρεδίσλ ΐηψζηκεο Ώζηηθήο 

Κηλεηηθφηεηαο. Σα ρέδηα ΐηψζηκεο Ώζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο ζπλζέηνπλ έλα γεληθφ πιαίζην 

ζηξαηεγηθήο γηα ηε βειηίσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηηο πφιεηο. πσο θάζε ζρέδην πξνυπνζέηεη 

ηε ζαθή αλάιπζε θαη δηαηχπσζε ηνπ νξάκαηνο, ησλ αμφλσλ δξάζεο, ελαιιαθηηθψλ 

ζελαξίσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ (Βηθφλα 2.1.). Πξφθεηηαη γηα 

κηα δπλακηθή δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία επηηξέπνληαη ιάζε θαη παξεκβάζεηο ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα, ελψ επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο λα αηζζάλνληαη φηη ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

επηινγή ηνπ ηξφπνπ κεηαθίλεζήο ηνπο. Δ επηηπρήο εθαξκνγή ελφο ΐΏΚ βαζίδεηαη ζηε 

δηεπηζηεκνληθφηεηα ηεο πξνζέγγηζήο ηνπ, ηνλ δηάινγν θαη ηελ θνηλή ινγηθή. 

Βλψ ζε επίπεδν πφιεσλ έρνπλ μεθηλήζεη ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα λα πινπνηνχληαη ΐΏΚ, 

δεηνχκελν απνηειεί ε πξνζαξκνγή ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ θαη ζε «ππν-

πφιεηο», φπσο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ηα παλεπηζηεκηαθά ζπγθξνηήκαηα, πνπ 

θέξνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηαηηεξφηεηεο. Δ αλάπηπμε ηνπο νθείιεη λα γίλεη 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα αληίζηνηρα ησλ πφιεσλ, ψζηε λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία 

πξνζαξκνγήο. 

 

Δικόνα 2.1.: Ο θχθινο ελφο ρεδίνπ ΐηψζηκεο Ώζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο ζε επηζθφπεζε 
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2.2. Παπαδείγμαηα καλών ππακηικών βιώζιμηρ κινηηικόηηηαρ ζε 

πανεπιζηημιακά ζςγκποηήμαηα  

 

Δ επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο θαη εγρψξηαο βηβιηνγξαθίαο αλαδεηθλχεη έλα πινχζην ππφβαζξν 

ηδεψλ θαη πξαθηηθψλ. Δ Βπξσπατθή Έλσζε αληηιακβαλφκελε ηελ αλαγθαηφηεηα πξνψζεζεο 

ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο πξφηεηλε θαη εθαξκφζηεθαλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα 

απνθφξηηζεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ηδησηηθνχ 

απηνθηλήηνπ, ζην πιαίζην δηαθφξσλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ. ην θεθάιαην απηφ 

γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάδεημεο δνθηκαζκέλσλ ιχζεσλ απφ παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ θαιέο πξαθηηθέο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ 

ζηελ Πνιπηερλεηνχπνιε Γσγξάθνπ. ην επίθεληξν ηεο έξεπλαο ζηάζεθαλ δχν «απηφλνκα» 

παλεπηζηεκηαθά ζπγθξνηήκαηα (campus): απηφ ηεο Κξαθνβίαο, πνπ ζπκκεηέρεη θαη ζην 

πξφγξακκα U-MOB LIFE ηεο Β.Β., θαζψο επίζεο ην Παλεπηζηήκην ηεο Μάιηαο, κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ αληαιιαγήο θαη κεηαθνξάο γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα 

κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ Βπξψπε. Παξνπζηάδεηαη ν βαζηθφο ζηξαηεγηθφο άμνλαο 

θάζε πξαθηηθήο, νη δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ πάλσ ζ’ απηφλ θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα. 

 

2.2.1. Πολςηεσνείο ηηρ Κπακοβίαρ - Πολυνία 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο CIVITAS CARAVEL ην 2005 γηα ηελ πξνψζεζε κέηξσλ 

βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο ζε επίπεδν πφιεσλ, ην Πνιπηερλείν ηεο Κξαθνβίαο ζπλέβαιε 

δξαζηηθά κε ηε δηακφξθσζε θαη πηνζέηεζε αξγφηεξα ελφο νινθιεξσκέλνπ πιάλνπ 

θηλεηηθφηεηαο γηα ηελ απνθφξηηζε ησλ κεηαθνξηθψλ εηζξνψλ κε κεραλνθίλεηα κέζα 

ζπνπδαζηψλ θαη πξνζσπηθνχ πξνο απηφ.  

Σν Πνιπηερλείν ηεο Κξαθνβίαο απαζρνιεί πάλσ απφ 2000 άηνκα πξνζσπηθφ θαη θνηηνχλ ζε 

απηφ πεξίπνπ 18000 ζπνπδαζηέο θάζε ρξφλν. Ώπνηειείηαη απφ επηκέξνπο campus δηάζπαξηα 

ζε δηαθνξεηηθά πξνάζηηα ηεο πφιεο, ην κεγαιχηεξν φκσο campus, ην Warszawska St. 

Campus, βξίζθεηαη ζηα φξηα ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ. Έσο θαη πξηλ ηε ζπκκεηνρή ζην 

πξφγξακκα CARAVEL, ίζρπε ζε απηφ πεξηνξηζκφο ηεο ζηάζκεπζεο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

κφλν κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη κεξηθήο θνίηεζεο ζπνπδαζηέο, πνπ 

δηέζεηαλ εηδηθή άδεηα, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζηαζκεχζνπλ. Χζηφζν, παξά ην πεξηνξηζηηθφ  

απηφ κέηξν πνπ είρε ηεζεί,  ε έιιεηςε ρψξνπ ζηάζκεπζεο ήηαλ έλα νξαηφ θαηλφκελν. 

Δικόνα 2.2.:  

Βλέξγεηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξαθνβίαο γηα ηε βειηίσζε ησλ επηινγψλ κεηαθίλεζεο 
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Σα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ ζην πιαίζην ζχλζεζεο ελφο νινθιεξσκέλνπ πιάλνπ θηλεηηθφηεηαο 

ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

• Βθαξκνγή ζπζηήκαηνο Carpooling ππφ ηελ νλνκαζία «ΠΏΜΒ ΜΏΓΕ» 

• Αεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο «Info.Komunikacja» κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

δηαζέζηκα βηψζηκα κέζα κεηαθίλεζεο θαη νδεγίεο κεηαθίλεζεο ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο  

• Θέζπηζε ηεο ζέζεο ζπκβνχινπ θηλεηηθφηεηαο, ν νπνίνο ζα ζπκβνπιεχεη 

εξγαδνκέλνπο θαη θνηηεηέο, παξέρνληαο πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε γηα ηηο 

κεηαθηλήζεηο ηνπο.  

• Αεκηνπξγία ζέζεσλ ζηάζκεπζεο πνδειάησλ  

• Αηπιαζηαζκφο ηνπ θφζηνπο ζηάζκεπζεο εληφο νξίσλ ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο 

• Αηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη εξγαζηεξίσλ ελεκεξσηηθνχ, πξνσζεηηθνχ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα  

Δ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ κέηξσλ αμηνινγήζεθε ζε βάζνο ηξηεηίαο, ην 2008, κε ηα 

αθφινπζα ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα: 

• Σν πνζνζηφ κεηαθίλεζεο κε απηνθίλεην σο νδεγφο ρσξίο ζπλεπηβάηεο κεηψζεθε γηα 

ην πξνζσπηθφ απφ 45% ζε 41% θαη γηα ηνπο θνηηεηέο απφ 50% ζε 30%.  

• Σν πνζνζηφ κεηαθίλεζεο κε ρξήζε ηνπ carpooling απμήζεθε γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο: 

απφ 1% ζε 5%, γηα ηνπο θνηηεηέο πιήξνπο θνίηεζεο: απφ 0% ζε 7% θαη γηα ηνπο 

κεξηθήο θνίηεζεο ζπνπδαζηέο απφ 1% ζε 17%.  

• Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ κεηαθηλνχληαη ζην παλεπηζηήκην κε πνδήιαην 

δηπιαζηάζηεθε.  

 

Βθπαηδεπηηθέο θαη ελεκεξσηηθέο δξάζεηο έιαβαλ επίζεο ρψξα ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

TraCit «ΐειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ, αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ θαη ηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα». Μεηαμχ απηψλ θαη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζπκία γηα 

αιιαγή κέζνπ θαη ζηξνθή πξνο ην πνδήιαην, θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηελ 

επηινγή απηή. χκθσλα κε ζηαηηζηηθέο ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα απνηειεί ζεκαληηθφ κεξίδην 

ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο, ελψ επηβεβαηψλεηαη ε αλάγθε γηα αιιαγή πξνο βηψζηκα 

κέζα κεηαθίλεζεο, θαζψο θαη ε πξνζπκία ηνπ εμεηαδφκελνπ πιεζπζκνχ γηα πηνζέηεζε κηαο 

λέαο ζπκπεξηθνξάο θηλεηηθφηεηαο. Βπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ 

εθαξκφζηεθαλ απνδεηθλχνπλ ηελ εγθπξφηεηα ηεο ππφζεζεο φηη νη θνηηεηέο είλαη έηνηκνη λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ηηο ζπλήζεηεο κεηαθίλεζήο ηνπο. 

 

2.2.1. Πανεπιζηήμιο ηηρ Μάληαρ 

Με θνηηεηηθφ πιεζπζκφ ηεο ηάμεσο ησλ 11.000 θαη 4.000 άηνκα πξνζσπηθφ ην 

Παλεπηζηήκην ηεο Μάιηαο θέξεηαη λα δεκηνπξγεί ζεκαληηθή δήηεζε κεηαθηλήζεσλ. Ήδε απφ 

ην 2011, αληηιακβαλφκελν ηελ αλαγθαηφηεηα κείσζεο ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα, θηλείηαη 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο, έρνληαο ζεζπίζεη αξκφδηα επηηξνπή θαη 

εγθξίλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ ιεγφκελνπ «Green Travel Plan». Ώπφ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ην Ελζηηηνχην γηα ηελ Ώλάπηπμε ηεο ΐησζηκφηεηαο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

κεηαθίλεζεο ησλ κειψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ 2011-2014, ηα 
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απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά. Βλψ ε έξεπλα ηνπ 2011 

θαηαδεηθλχεη πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ Ε.Υ. απηνθηλήηνπ απφ νδεγνχο ζε πνζνζηφ ζρεδφλ ηεο 

ηάμεο ηνπ 70%, ην ίδην πνζνζηφ κεηψζεθε εληφο ηξηεηίαο ζε κφιηο 5% κεηαηνπίδνληαο ηνπο 

ρξήζηεο ζηελ επηινγή ηνπ carpooling. Τπεχζπλε γηα ηε κεηαζηξνθή απηή ζηάζεθε ε κεγάιε 

απνδνρή ηεο εθαξκνγήο carpooling «Bumalift».    

 

Δικόνα 2.2.: πγθξηηηθή θαηαλνκή ησλ ηξφπσλ κεηαθίλεζεο πξνο/απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο 

Μάιηαο θαηά ηηο πεξηφδνπο 2011 θαη 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 2.3.: Βλέξγεηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μάιηαο γηα ηε βειηίσζε ησλ επηινγψλ 

κεηαθίλεζεο 
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ην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ ζρεδίνπ, πέξαλ ηνπ πξνγξάκκαηνο carpooling, έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζεηξά ελεξγεηψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ επηινγψλ κεηαθίλεζεο, φπσο:  

 Αεκηνπξγία ελεκεξσηηθήο ηζηνζειίδαο «Custom Travel Information» γηα ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κεηαθίλεζεο πξνο ηνπο ρξήζηεο 

 Παξνρή δπλαηφηεηαο ηειε-εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ 

 Ώλάπηπμε ζπζηήκαηνο ελνηθίαζεο ή αγνξάο πνδειάησλ γηα ηνπο θνηηεηέο απφ ην 

KSU - Kunsill Studenti Universitarji κε παξάιιειε ελίζρπζε ησλ πνδειαηηθψλ 

ππνδνκψλ (πνδειαηηθφ δίθηπν, απνδπηήξηα, ζέζεηο ζηάζκεπζεο) 

 Ώλάπηπμε ζπζηήκαηνο αγνξάο πνδειάηνπ γηα ην πξνζσπηθφ 

 Παξνρή έθπησζεο γηα κεηαθηλήζεηο κε ηα Μ.Μ.Μ. πξνο ην πξνζσπηθφ 

 Καζηέξσζε εηδηθήο πνιηηηθήο ηηκνιφγεζεο γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ κεηαθηλνχληαη κε 

ηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο 

 Αηαλνκή θπιιαδίσλ, δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ θαη απηνθφιιεησλ γηα ηελ αχμεζε ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο 

 Πξνψζεζε ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ 

Σν Παλεπηζηήκην ηεο Μάιηαο ζπκκεηέρνληαο ζην πξφγξακκα ηεο Β.Β. CAMP-sUmp γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο ΐηψζηκεο Κηλεηηθφηεηαο ζε επηά παλεπηζηεκηαθά ζπγθξνηήκαηα ηεο 

Μεζνγείνπ, ζα ζπλερίζεη ην έξγν ηνπ πξνο επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνξέσλ ιήςεο 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θηλεηηθφηεηαο ζε απηφ θαη ηε 

δηαζχλδεζή ηνπ κε ηνλ γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ γηα βηψζηκε θηλεηηθφηεηα ζηελ πφιε ηεο 

Μάιηαο. 
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3. Μεθοδολογική πποζέγγιζη 

3.1. Διζαγυγή 

ην παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε κέζνδνο ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ε δεηγκαηνιεςία, ε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε πξνθαηαξθηηθή 

έξεπλα, ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ δεδνκέλσλ γηα ην ζηάδην 

αλάιπζήο ηνπο. πλεπψο, παξνπζηάδεηαη φιε ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο (Βηθφλα 3.1). Βπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ 

ηξφπνπ αλάιπζεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ. 

 

3.2. Βαζικέρ απσέρ 

Γηα ηε κεζνδνινγία κηαο έξεπλαο έρνπλ δηακνξθσζεί νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηεο θαη απνηεινχλ ηνπο ηρλειάηεο ηεο ζπιινγήο πιηθνχ. Ώπηέο είλαη:  
 

1. Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαζνξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ, απφ ηνλ πξνθαηαξθηηθφ 

ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο. Πξέπεη λα πξνζαξκφζνπκε ηε κεζνδνινγία έξεπλαο, πνπ ζα 

αθνινπζήζνπκε, ζε απηφ πνπ ςάρλνπκε θαη φρη ην αληίζεην. Οη εξσηήζεηο πνπ ζέηνπκε είλαη:  

 πνην είλαη ην βαζηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλάο κνπ; 

 πνηεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξέπεη λα έρσ ζην ηέινο ηεο έξεπλαο; 
 

2. Δ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί κέξνο κηαο νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ 

πνπ ζα νδεγήζεη πξνο ηελ αμηνιφγεζε, ηελ επηινγή θαη ηελ εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζή καο 

ελφο ζπγθνηλσληαθνχ κέηξνπ. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ γηα ηελ θαζηέξσζε ελφο 

ζπζηήκαηνο carpooling γηα ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ Πνιπηερλεηνχπνιε ηα ζηνηρεία 

πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζα απνηειέζνπλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα 

απνθαλζεί γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ.  
 

3. Βίλαη απαξαίηεην λα δηεπθξηλίζνπκε δηεμνδηθά ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, γηαηί είλαη απηέο 

πνπ θαζνξίδνπλ, φρη κφλν ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, αιιά θαη ηελ 

αλάιπζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε. 
 

4. ια ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία έρνπλ πιενλεθηήκαηα, αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα. Δ ρξήζε 

ελφο εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ δελ απνθιείεη ηε ρξήζε ελφο δεχηεξνπ ή θαη ελφο ηξίηνπ. Ώπηφ 

ζεκαίλεη φηη ν εξεπλεηήο κπνξεί λα δηαζηαπξψζεη ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία, εάλ απηφ 

απαηηείηαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο ηνπ. 
 

5. Δ κεζνδνινγία ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζπλδέεηαη κε:  

 ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο, 

 ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, θαη  

 ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. 
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Δικόνα 3.1.: ηάδηα κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο  

(Πεγή: Richardson, Ampt and Meyburg, 1995) 

 

 

Πξνθαηαξθηηθφο 

ρεδηαζκφο 

Βπηινγή Μεζφδνπ 

Έξεπλαο 

 

Αεηγκαηνιεπηηθφο 

ρεδηαζκφο 

Πηινηηθή Έξεπλα 

 

ρεδηαζκφο 

Μεραληζκνχ 

Έξεπλαο 

Αηεμαγσγή 

Έξεπλαο 

Κσδηθνπνίεζε 

Αεδνκέλσλ 

Βπεμεξγαζία 

Αεδνκέλσλ 

Ώλάιπζε Αεδνκέλσλ 

Παξνπζίαζε 

Ώπνηειεζκάησλ 

Έιεγρνο & Αηφξζσζε  

Αεδνκέλσλ 

Οξγάλσζε 

Αεδνκέλσλ 
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3.3. ςλλογή ζηοισείυν - Γειγμαηολητία 

Δ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη ε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία 

θαηά ζηξψκαηα ή ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία. Καζψο φηαλ ν πιεζπζκφο είλαη 

αξηζκεκέλνο ή θαηαλεκεκέλνο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη δηαδνρηθέο νκάδεο πνπ ηνλ απνηεινχλ 

λα παξνπζηάδνπλ κηα νκνηνγέλεηα σο πξνο ηηο ζηαηηζηηθέο κνλάδεο ηνπο, ηφηε ν πην 

θαηάιιεινο ηξφπνο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο είλαη ε ηπραία δεηγκαηνιεςία θαηά ζηξψκαηα  

(Παπαδεκεηξίνπ, 2001:47-65). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ην δείγκα απνηειείηαη 

απνθιεηζηηθά απφ κέιε ηεο Πνιπηερληθήο θνηλφηεηαο θαη ε ζηξσκαηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

έγηλε ζχκθσλα κε ην θχιιν θαη ηελ ηδηφηεηα.   

 Οη κέζνδνη κε ηηο νπνίεο γίλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ, ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ηειηθά 

ησλ επηινγψλ ηνπ θνηλνχ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο κεζφδνπο 

δεδεισκέλεο πξνηίκεζεο (stated preference) θαη απνθαιππηφκελεο πξνηίκεζεο (revealed 

preference). ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη κέζνδνη εθείλεο πνπ θαηαγξάθνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπ θνηλνχ ζπλήζσο απέλαληη ζε θάπνηα ππνζεηηθή θαηάζηαζε, ε νπνία δελ έρεη 

εθαξκνζηεί πνηέ ζην παξειζφλ. Ώπηφο είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα κειεηεζεί ε ζηάζε πνπ 

πξνηίζεηαη λα θξαηήζεη ην θνηλφ απέλαληη ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, αθνχ δελ κπνξνχλ λα 

γίλνπλ νχηε κεηξήζεηο, νχηε παξαηεξήζεηο, αθνχ ε θαηάζηαζε απηή δελ πθίζηαηαη. ηε 

δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη κέζνδνη πνπ θαηαγξάθνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο επηινγέο 

ηνπ θνηλνχ, γχξσ απφ ππάξρνληα ελαιιαθηηθά ζελάξηα. Χο παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα 

αλαθεξζεί ε θαηαγξαθή ηεο επηινγήο ηνπ κέζνπ κεηαθίλεζεο, ζηηο ππάξρνπζεο 

ζπγθνηλσληαθέο ζπλζήθεο. Οη κέζνδνη απηέο ζηεξίδνληαη ζε κεηξήζεηο θαη παξαηεξήζεηο, 

αθνχ αλαθέξνληαη ζε ππάξρνπζεο θαηαζηάζεηο.  

ηελ παξνχζα έξεπλα ην εξσηεκαηνιφγην δνκήζεθε θαηά βάζε ζχκθσλα κε ηε κέζνδν 

απνθαιππηφκελεο πξνηίκεζεο ζπλδπαδφκελν θαηά έλα κηθξφ ηκήκα κε εξσηήζεηο 

δεδεισκέλεο πξνηίκεζεο, φπνπ ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα απαληήζεη θαη λα αηηηνινγήζεη ην 

κειινληηθφ ζελάξην ςεθηαθήο ππνζηήξημεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ carpooling.  

Κάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο θέξεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Σν 

κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα κηαο έξεπλαο απνθαιππηφκελσλ πξνηηκήζεσλ είλαη ε αμηνπηζηία 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνληαη, θαζψο απηά βαζίδνληαη ζε πξαγκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

Χζηφζν, βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη πσο αμηνινγεί κφλν πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη φρη πηζαλά ζελάξηα. Ώπνηέιεζκα απηνχ είλαη λα κεηψλεηαη ε πνηθηιία ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα κελ εθηηκάηαη ζσζηά ε ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο 

επηινγήο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ δείγκαηνο. Με θξηηήξην ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ παξαπάλσ 

επειέγε ζπλδπαζκφο ησλ δχν κεζφδσλ γηα ηελ αξηηφηεηα ηεο έξεπλαο. 
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3.4. Σο επυηημαηολόγιο 

3.4.1. Βαζικέρ απσικέρ ζσεδιαζμού 

Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ππάξρνπλ νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα 

ηεξνχληαη, νχησο ψζηε ην εξσηεκαηνιφγην λα είλαη θαηαλνεηφ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, λα 

κελ ηνπο θάλεη λα δπζαλαζρεηνχλ ή λα ληψζνπλ άβνια θαη θπξίσο λα εθκαηεχεη εηιηθξηλείο 

θαη αμηφπηζηεο απαληήζεηο. Βηδηθφηεξα (ΚαλειιαΎδεο, 1982): 

1. Δ δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ θαηεπζχλεη 

ηνλ εξσηψκελν πξνο θάπνηα απάληεζε. Βπηπιένλ, πξέπεη ε θχζε θαη ην πιήζνο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ απαληήζεσλ λα είλαη θαηάιιεια, ψζηε ν εξσηψκελνο λα κπνξεί λα εθθξάζεη 

αβίαζηα ηελ πξαγκαηηθή ηνπ άπνςε γηα ην ζέκα θαη φρη λα νδεγεζεί ζε κία απάληεζε επεηδή 

δελ ππάξρεη άιιε πην θαηάιιειε δπλαηή επηινγή.  
 

2. ην εξσηεκαηνιφγην πξέπεη λα ηνλίδεηαη κε έκθαζε πνηνο θάλεη ηελ έξεπλα, ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί ην απαξαίηεην γηα ηε ζσζηή ζπκπιήξσζή ηνπ θιίκα εκπηζηνζχλεο ζηνπο 

εξσηψκελνπο.  
 

3. Οη εξσηήζεηο πξέπεη λα είλαη απιά δηαηππσκέλεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα γίλνπλ εχθνια 

θαηαλνεηέο απφ ηνλ κέζν ρξήζηε θαη λα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα 

γηα λα απνθεχγνληαη νη παξαλνήζεηο.  
 

4. Σν εξσηεκαηνιφγην πξέπεη λα κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί ζε εχινγν ρξφλν απφ ηνλ κέζν 

ρξήζηε, πνπ γεληθά δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 3 έσο 5 ιεπηά. Θα κπνξνχζε βέβαηα 

λα είλαη θαη κεγαιχηεξνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν εξσηψκελνο ην ζπκπιεξψλεη ζηνλ 

ειεχζεξφ ηνπ ρξφλν θαη φηη θάζεηαη ζε θάπνην ρψξν. Αελ κπνξεί δειαδή, λα ζπκπιεξψζεη 

εηιηθξηλά θαη επζπλείδεηα εξσηεκαηνιφγην κεγαιχηεξν ησλ 5 ιεπηψλ, νχηε ζε ψξα εξγαζίαο, 

νχηε αλ ηνλ ζηακαηήζνπκε ζην δξφκν. 
 

5. Σν εξσηεκαηνιφγην πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πεξηιακβάλεη 

νκνγελείο ελφηεηεο (πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ελλνηνινγηθά ζέκαηα), ψζηε λα κελ 

αλαγθάδεηαη ν ρξήζηεο λα ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά ζέκα.  
 

6. Δ δηαδνρή ησλ εξσηήζεσλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηηο απιέο ζηηο ζχλζεηεο, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ν εξσηψκελνο ζηηο απαληήζεηο ηνπ.  
 

7. Οη εξσηήζεηο δελ πξέπεη λα μαθληάδνπλ ηνλ εξσηψκελν θαη λα ηνπ δίλνπλ ηελ εληχπσζε 

φηη εμεηάδνληαη απφ ηνλ εξεπλεηή, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπο θαη θαη’ 

επέθηαζε ε εηιηθξηλήο θαη επζπλείδεηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  
 

8. Οη κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πνζνηηθή έθθξαζε δηαθφξσλ κεγεζψλ, πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο εξσηήζεηο, ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηέο ζηνπο εξσηψκελνπο. Βπίζεο, νη 

έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηέο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

επηηπρία ηεο έξεπλαο. 
 

9. Πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη εξσηήζεηο αξλεηηθνχ ηχπνπ π.ρ. «γηαηί δε δηαιέμαηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ιχζε Ώ», γηαηί νδεγνχλ ηνλ εξσηψκελν ζε ακπληηθή ζέζε θαη ε απάληεζή ηνπ 

κπνξεί λα είλαη κηα δηθαηνινγία πνπ γίλεηαη επξχηεξα απνδεθηή, θαη φρη ε πξαγκαηηθή αηηία 

πνπ δελ έθαλε ν ρξήζηεο ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή.  
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10. Οη πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ην 

άηνκν ηνπ εξσηψκελνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε δηαβεβαίσζε φηη ε έξεπλα γίλεηαη κε 

αλψλπκα εξσηεκαηνιφγηα, αλ φλησο έηζη ζπκβαίλεη.  

Βθηφο απφ ηηο παξαπάλσ αξρέο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θαηά 

ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο λα είλαη φζν ην 

δπλαηφ πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα, πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη θάπνηεο άιιεο αξρέο θαηά ηε 

ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, πνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ. Οη αξρέο απηέο παξαηίζεληαη παξαθάησ: 
 

11. Ο εξεπλεηήο πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα πείζεη ηνλ ππνςήθην εξσηψκελν λα ζπλεξγαζηεί 

καδί ηνπ απαληψληαο κε εηιηθξίλεηα θαη ζπλέπεηα. Αελ πξέπεη δειαδή αλ παξαηεξεί κηα 

απξνζπκία γηα ζπλεξγαζία αθφκε θαη κεηά ηε ζχληνκε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ θνξέα πνπ 

δηεμάγεη ηελ έξεπλα θαη ηνλ ζθνπφ ηεο λα επηκέλεη, γηαηί ηφηε αθφκε θαη αλ ηειηθά ν ρξήζηεο 

πεηζηεί λα απαληήζεη είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη νη απαληήζεηο απηέο ζα ζηεξνχληαη 

αμηνπηζηίαο.  
 

12. Πξέπεη λα έρεη απνθαζηζηεί απφ ηελ αξρή απφ ηελ νκάδα πνπ δηελεξγεί ηελ έξεπλα, αλ ην 

εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ κέζν ρξήζηε ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ 

εξεπλεηή, ή αλ απαηηνχληαη πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ παξνπζία ηνπ 

απαξαίηεηε, θαη ε απφθαζε απηή λα ηεξεζεί απζηεξά.  
 

13. Οη εξσηήζεηο πξνζσπηθνχ ηφλνπ πνπ απεπζχλνληαη ζε πξψην πξφζσπν ζην ρξήζηε 

δίλνπλ γεληθά απνηειέζκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

3.4.2. Γιάπθπυζη επυηημαηολογίος 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη ζηελ έληππή ηνπ κνξθή απφ 2 ζειίδεο 34 εξσηήζεσλ κε 4 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο ηεξνχληαη θαη ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε.  
 

ην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (εξσηήζεηο 1 έσο 14) αλαδεηνχληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κεηαθίλεζεο ηνπ εξσηψκελνπ ζήκεξα (ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελν 

κέζν ή ζπλδπαζκφο κέζσλ κεηαθίλεζεο, ιφγνη επηινγήο ηνπ, δηάξθεηα κεηαθίλεζεο, ψξεο 

κεηαθίλεζεο, κεληαίν θφζηνο κεηαθίλεζεο, αξηζκφο πξφζζεησλ κεηαθηλήζεσλ, βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο). Οη εξσηήζεηο είλαη θαηά πιεηνςεθία πνιιαπιήο επηινγήο κε εμαίξεζε ηνλ 

ρξφλν θαη ην θφζηνο κεηαθίλεζεο, φπνπ θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ απάληεζε.  
 

ην δεχηεξν ηκήκα (εξσηήζεηο 15 έσο 17) νη εξσηήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε απφ 

άπνςε ζεκαληηθφηεηαο γηα ηνλ θάζε ρξήζηε νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαθίλεζεο ηφζν 

γηα ηηο κεηαθηλήζεηο πξνο/απφ ηελ Πνιπηερλεηνχπνιε φζν θαη εληφο. Βπηπιένλ, κέζσ κίαο 

εξψηεζεο αλνηρηνχ ηχπνπ δεηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηδαληθνχ γηα εθείλνλ κέζνπ. Οη 

απαληήζεηο κπνξνχλ λα αθνξνχλ είηε ην ήδε ρξεζηκνπνηνχκελν είηε δηαθνξεηηθφ. Ώπηή ε 

εξψηεζε ιεηηνπξγεί σο έκκεζνο δείθηεο εθηίκεζεο ηεο δηάζεζεο αιιαγήο κέζνπ απφ ηνλ 

κεηαθηλνχκελν. 
 

Σν ηξίην κέξνο (εξσηήζεηο 18 έσο 24) απνηειεί βαζηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο φπνπ ν 

εξσηψκελνο θαιείηαη λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα carpooling, εάλ 

είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηελ ηδέα ηνπ ζπλεπηβαηηζκνχ, ηνπο ιφγνπο πνπ ηνλ απνηξέπνπλ απφ 

ηελ έσο ζήκεξα ρξήζε ηνπ θαη αλ ηειηθά ζα ρξεζηκνπνηνχζε κηα πην νξγαλσκέλε 

ειεθηξνληθή πινπνίεζή ηνπ δηαηππψλνληαο ειεχζεξα θαη ηνπο ιφγνπο ηεο φπνηαο επηινγήο 

ηνπ. 
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ην ηειεπηαίν ηκήκα (εξσηήζεηο 25 έσο 34) ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα δψζεη θάπνηα αηνκηθά 

ζηνηρεία απαληψληαο ζε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο πνπ αθνξνχλ ην θχιν, ηελ ειηθία, ην 

εηζφδεκα, ηελ ηδηφηεηά ηνπ, ηνλ Αήκν θαηνηθίαο θαη ηελ θαηνρή δηπιψκαηνο νδήγεζεο, 

νρήκαηνο ή έμππλεο ζπζθεπήο θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 

ην Παξάξηεκα παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά έλα ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην. 

 

3.5. Γιεξαγυγή έπεςναρ 

Ο θπξηφηεξνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα απνηππψζεη ηελ πξφζεζε ησλ κειψλ ηεο 

Πνιπηερλεηνχπνιεο Β.Μ.Π. γηα αιιαγή κέζνπ είηε ζπκκεηέρνληαο κέζσ κίαο ειεθηξνληθήο 

εθαξκνγήο ζην πξφγξακκα car pooling, είηε ρξεζηκνπνηψληαο ηα Μ.Μ.Μ. αληί ηνπ Ε.Υ. 

απηνθηλήηνπ. Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο αξηηφηεηαο θαη ηνπ ηξφπνπ αληίιεςεο ησλ εξσηήζεσλ 

απφ ην θνηλφ πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή έξεπλα ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ 

κέιε ηνπ Πνιπηερλείνπ, θαη ηδίσο ηνπ Σνκέα Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο, κε 

γλψκνλα νη εξσηψκελνη λα είλαη ρξήζηεο δηαθνξεηηθψλ κέζσλ κεηαθίλεζεο πξνο/απφ ηελ 

Πνιπηερλεηνχπνιε. Σν δείγκα ηεο πηινηηθήο έξεπλαο αθνξνχζε 15 άηνκα θαη βνήζεζε 

θαζνξηζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο δηάξζξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Καηφπηλ ηνχηνπ, ην 

εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε κε δχν ηξφπνπο: 

Ηιεθηξνληθά: Πξνζαξκφζηεθε σο πξνο ηε δνκή ζηηο απαηηήζεηο ηεο πιαηθφξκαο Φφξκεο 

Google (Google Forms) θαη εζηάιε σο ζχλδεζκνο κέζσ e-mail ζε κέιε ηνπ Πνιπηερλείνπ 

θαηά ην δηάζηεκα 1εο Ώπγνχζηνπ έσο 3εο επηεκβξίνπ. πκπιεξψζεθε απφ 920 άηνκα. 

Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί αίζζεκα αζθάιεηαο θαη αμηνπηζηίαο ζηνπο ππνςήθηνπο 

εξσηψκελνπο δε ρξεζηκνπνηήζεθε θάπνηνο πξνζσπηθφο ινγαξηαζκφο e-mail, αιιά 

δεκηνπξγήζεθε έλαο λένο ππφ ηελ νλνκαζία mobility.survey.ntua@gmail.com. Βπηπιένλ, ν 

ζχλδεζκνο αλαξηήζεθε ζηελ νκάδα ΒΘΝΕΚΟ ΜΒΣΟΐΕΟ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ ζην facebook θαζψο 

θαη ζηηο ηζηνζειίδεο φισλ ησλ θνηηεηηθψλ forum. Αεδνκέλεο ηεο πεξηφδνπ πινπνίεζεο ηεο 

έξεπλαο ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφο θαη δειψλεη ην έληνλν 

ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε πξνψζεζεο κέηξσλ γηα ηελ θηλεηηθφηεηα. 

Έληππα: πκπιεξψζεθαλ απφ 75 άηνκα. Βπειέγε θαη απηφο ν ηξφπνο ζπιινγήο απαληήζεσλ 

γηα ζθαηξηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο. Καηά ηελ έληππε ζπκπιήξσζε ππήξρε ε δπλαηφηεηα 

παξνρήο ηπρφλ δηεπθξηλίζεσλ, ελψ δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε απηή λα είλαη πιήξεο θαη 

νη απαληήζεηο, εηδηθά ζηηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, επαλάγλσζηεο. Δ έξεπλα πεδίνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ρψξνπο ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο (Γξακκαηείεο ρνιψλ, Κηήξην 

Αηνίθεζεο/Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ΚΔΤ, Σνκείο) γηα 7 εκέξεο θαηά ην δηάζηεκα 26 έσο 29 

Ενπιίνπ θαη 31 Ώπγνχζηνπ έσο 2 επηεκβξίνπ. 

Βπνκέλσο, ζπγθεληξψζεθαλ ζπλνιηθά 992 εξσηεκαηνιφγηα ζε ζπλνιηθή δηάξθεηα έξεπλαο 

39 εκεξψλ. Ώπφ ηνλ αξηζκφ απηψλ, θαηφπηλ πξνζεθηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ απαληήζεσλ, 

έγθπξεο θξίζεθαλ ζπλνιηθά 930 απαληήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ 72 πξνέξρνληαη απφ ηα έληππα 

εξσηεκαηνιφγηα θαη 861 απφ ηελ ειεθηξνληθή θφξκα. 

Σειηθφο ζηφρνο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο δείγκαηνο απνηεινχκελν απφ πνηθίια 

ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα είλαη ακεξφιεπην θαη αληηπξνζσπεπηηθφ. 
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3.6. Κυδικοποίηζη - Δπεξεπγαζία απανηήζευν 

Σν έξγν ηεο κεηαηξνπήο ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε αμηνπνηήζηκα 

απνηειέζκαηα ζπληίζεηαη απφ επηκέξνπο δηαθξηηά ζηάδηα. 

Ώπφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπλειέγεζαλ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηελ έξεπλα 

κφλνλ φζα ήηαλ πιήξσο θαη νξζψο ζπκπιεξσκέλα. Βμεηάζζεθαλ νη αθφινπζνη πεξηνξηζκνί 

κε ζηφρν ηελ εγθπξφηεηα ησλ απαληήζεσλ θαη ηε δηακφξθσζε κηαο νξζά δνκεκέλεο βάζεο 

δεδνκέλσλ. 

 Με θνηλέο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο 2, 3 (ιφγνη επηινγήο πθηζηάκελνπ κέζνπ) 

 Με απάληεζε εθηίκεζεο ηνπ κεληαίνπ θφζηνπο κεηαθίλεζεο (δεδνκέλνπ φηη απνηειεί 

θξίζηκε ππφ εμέηαζε παξάκεηξν) 

 Με απάληεζε ζηελ αλνηρηνχ ηχπνπ εξψηεζε: «Γηαηί ζα ρξεζηκνπνηνχζαηε ηελ δεδνκέλε 

εθαξκνγή γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο πξνο/απφ ην Β.Μ.Π.;» 

 Ώπαληήζεηο αλάινγεο ησλ ειηθφπηεξν, ηειεθεξίθ, hoverboard, jetpack ζηελ επηινγή σο 

ηδαληθνχ κέζνπ κεηαθίλεζεο εμαηξέζεθαλ απφ ην ππφ εμέηαζε δείγκα σο παξαπιαλεηηθέο. 

 ζνη απάληεζαλ φηη δελ δηαζέηνπλ δίπισκα νδήγεζεο γηα απηνθίλεην ή κεραλνθίλεην 

δίθπθιν λα κελ είλαη ηαπηφρξνλα νδεγνί ηνπ αληίζηνηρνπ κέζνπ (εξψηεζε εμέηαζεο 

πθηζηάκελνπ ηξφπνπ κεηαθίλεζεο). 

 Βπηινγή κίαο κφλν απάληεζεο φπνπ απηφ δεηνχηαλ θαη φρη πεξηζζνηέξσλ. 

 

ηηο εξσηήζεηο φπνπ επηηξεπφηαλ ε επηινγή πεξηζζφηεξσλ απφ κίαο εθ ησλ πξνηεηλφκελσλ 

απαληήζεσλ ή απαηηνχηαλ ε ζπκπιήξσζε ζπλδπαζκνχ κέζσλ, θάζε πηζαλή απάληεζε 

ζεσξήζεθε σο κεηαβιεηή πνπ κπνξεί λα ιάβεη ηηο ηηκέο 0, 1. Οη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο 

πνιιαπιήο επηινγήο θσδηθνπνηήζεθαλ αθνινπζψληαο κία ινγηθή αχμνπζα ηαμηλφκεζε. Οη 

απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε επηκέξνπο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.4. Δ θσδηθνπνίεζε ησλ ζρνιψλ 

θνίηεζεο/ζέζεσλ απαζρφιεζεο έγηλε ζεσξψληαο 4 δψλεο εληφο νξίσλ ηεο 

Πνιπηερλεηνχπνιεο (Πίλαθαο 3.3.). 

Γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο νξηνζεηήζεθαλ θπθιηθά πέληε ρσξηθέο δψλεο 

δηαθνξεηηθήο αθηίλαο κε θέληξν ηελ Πνιπηερλεηνχπνιε, νχησο ψζηε λα δχλαηαη λα εμεηαζηεί 

σο παξάκεηξνο επηξξνήο θαηά ηελ αλάιπζε ε απφζηαζε. Σα φξηα ησλ δσλψλ θαζψο θαη ε 

ηαμηλφκεζε ησλ απαληεζέλησλ πεξηνρψλ αλά δψλε θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.1.   
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Πίνακαρ 3.1.: Οξηνζέηεζε δσλψλ θαη ηαμηλφκεζε πεξηνρψλ αλά δψλε 

 Πνιπηερλεηνχπνιε Γσγξάθνπ 

  
ΓΧΝΔ Ώ’                                      ΚΧΑ. ΘΒΔ: 1 ΓΧΝΔ ΐ’                                          ΚΧΑ. ΘΒΔ: 2 

Ώθηίλα: 3 ρικ. Ώθηίλα: 6 ρικ. 

Πεπιοσέρ: Ώκπειφθεπνη, Γνπδή, Γσγξάθνπ, Ειίζηα, 

Καηζαξηαλή, Παλφξκνπ, Παπάγνπ, Υνιαξγφο 

Πεπιοσέρ: Ώγία Παξαζθεπή, Ώζήλα (Κέληξν), 

Ώθξφπνιε, ΐχξσλαο, Γαιάηζη, Αάθλε, Κπςέιε, 

Παγθξάηη, Φηινζέε, Φπρηθφ, Υαιάλδξη, Τκεηηφο 
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Πίνακαρ 3.1. (ζςνέσεια): Οξηνζέηεζε δσλψλ θαη ηαμηλφκεζε πεξηνρψλ αλά δψλε 

 Πνιπηερλεηνχπνιε Γσγξάθνπ 

   
ΓΧΝΔ Γ’                                       ΚΧΑ. ΘΒΔ: 3 ΓΧΝΔ Α’                                       ΚΧΑ. ΘΒΔ: 4 ΓΧΝΔ Β’                                     ΚΧΑ. ΘΒΔ: 5 

Ώθηίλα: 12 ρικ. Ώθηίλα: 21 ρικ. Ώθηίλα: 42 ρικ. 

Πεπιοσέρ: Ώγία ΐαξβάξα, Άγηνη Ώλάξγπξνη, Άγηνο 

Ε. Ρέληεο, Άγηνο Αεκήηξηνο, Ώηγάιεσ, Άιηκνο, 

Ώξγπξνχπνιε, ΐξηιήζζηα, Γέξαθαο, Βιιεληθφ, 

Διηνχπνιε, Δξάθιεην, Ίιηνλ, Καιιηζέα, Κακαηεξφ, 

Κεθηζηά, Κνξπδαιιφο, Λπθφβξπζε, Μαξνχζη, 

Μεηακφξθσζε, Μνζράην, Νέα Εσλία, Νέα κχξλε, 

Νέα Φηιαδέιθεηα, Νέα Υαιθεδφλα, Νένο Κφζκνο, 

Νίθαηα, Παιαηφ Φάιεξν, Παιιήλε, Πεληέιε, 

Πεξηζηέξη, Πεηξνχπνιε, Πεχθε, Σαχξνο, Υατδάξη 

Πεπιοσέρ: Άγηνο ηέθαλνο, Άλσ Νεάπνιε, 

Ώξηέκηδα, Ώραξλαί, Ώζπξφππξγνο, ΐάξε, ΐάξθηδα, 

ΐνχια, ΐνπιηαγκέλε, Γιπθάδα, Αηφλπζνο, Αξνζηά, 

Αξαπεηζψλα, Κεξαηζίλη, Κνξσπί, Μαξθφπνπιν, 

Νέα Βξπζξαία, Νέα Μάθξε, Παηαλία, Πεηξαηάο, 

Πέξακα, Πηθέξκη, πάηα, Ραθήλα, Φπιή 

Πεπιοσέρ: Ώλάβπζζνο, Ώπιψλαο, Βιεπζίλα, 

Μάλδξα, Μαξαζψλαο, Μέγαξα, Λαχξην, Χξσπφο 
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Πίνακαρ 3.2.: Μνλάδεο θσδηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ 

 Υξφλνο  Λεπηά 

 Ώπφζηαζε  Υικ. 

 Κφζηνο  € 

 ξα  Μνξθή 24ψξνπ 

 Βηζφδεκα  Βηήζην 

 

 

Πίνακαρ 3.3.: Κσδηθνπνίεζε δσλψλ εληφο Πνιπηερλεηνχπνιεο 

 

ΓΧΝΔ Ώ’         1 ΓΧΝΔ ΐ’                 2 ΓΧΝΔ Γ’                  3 ΓΧΝΔ Α’                   4 

Πνι. Μερ.      1.1 Σνπνγξάθνη κερ.    2.1 Υεκηθνί κερ.           3.1 Ναππεγνί κερ.          4.1 

 Πνι. Μερ.               2.2 .Β.Μ.Φ.Β.               3.2 Μεραλνιφγνη κερ.    4.2 

  Μεηαι. κερ.             3.3 ΔΜΜΤ                      4.3 

  ΔΜΜΤ                     3.4 ΐηβιηνζήθε, ΚΔΤ 

  Κηήξην Αηνίθεζεο,  

Οηθνλνκηθέο 

Τπεξεζίεο 
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3.7. Μέθοδορ λογιζηικήρ παλινδπόμηζηρ 

3.7.1. Γενικά 

 Δ ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε είλαη κία ηερληθή κειέηεο θαη πξφβιεςεο ησλ ηηκψλ κίαο 

θαηεγνξηθήο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, πνπ ρξεζηκνπνηεί πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο. 

Αεδνκέλνπ φηη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη θαηεγνξηθή, φηαλ επηζπκείηαη ε πξφβιεςε ηεο 

ηηκήο ηεο, ζηελ νπζία ππνινγίδεηαη ε πηζαλφηεηα κε ηελ νπνία ε κεηαβιεηή ζα ιάβεη θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή. Δ ηηκή ηεο πηζαλφηεηαο απηήο, εμ νξηζκνχ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ηηκέο 

κεηαμχ ηνπ 0 θαη ηνπ 1. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη φηη γηα ηε ζσζηή 

εθαξκνγή ηεο απαηηείηαη κεγάιν δείγκα πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί αμηφπηζην απνηέιεζκα. 

Έλαο εκπεηξηθφο θαλφλαο αλαθέξεη φηη ην δείγκα ζα πξέπεη λα είλαη 30 θνξέο κεγαιχηεξν απφ 

ηνλ αξηζκφ ησλ παξακέηξσλ πνπ εθηηκά ην κνληέιν.  

Δ πην δηαδεδνκέλε έθθξαζε ηνπ κνληέινπ ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη:  

                                      ln (odds)  0  1 1  2 2  …  n n                                            (1) 

Σν αξηζηεξφ κέινο ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο (1) πεξηέρεη ηηο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

κε ηε κνξθή ηνπ ινγαξίζκνπ ηνπ εθηηκψκελνπ ιφγνπ πηζαλνηήησλ (odds), ν νπνίνο 

ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε:  

                                   odds =   Πηζαλφηεηα                                        (2) 

Σν δεμί κέινο ηεο εμίζσζεο (1) πεξηέρεη έλαλ γξακκηθφ ζπλδπαζκφ ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην κνληέιν. Δ ηηκή ησλ ζπληειεζηψλ ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ β0, β1, … , βn είλαη απηή πνπ θάλεη ηηο παξαηεξεζείζεο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο πην πηζαλέο, βάζεη ηνπ ζεη ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ.  

 

3.7.2. Μεηπικέρ αξιολόγηζηρ 

 Οξζφηεηα (Accuracy): νξίδεηαη σο ην πνζνζηφ ησλ δεηγκάησλ ειέγρνπ πνπ 

θαηεγνξηνπνηνχληαη νξζά απφ ην κνληέιν. 

  Ώθξίβεηα (Precision): νξίδεηαη σο ην πνζνζηφ ησλ δεηγκάησλ πνπ ην κνληέιν έρεη 

θαηεγνξηνπνηήζεη σο ζεηηθά θαη είλαη πξαγκαηηθά ζεηηθά. 

  Βπαηζζεζία (Sensitivity): Σν πνζνζηφ ησλ ζεηηθψλ δεηγκάησλ πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη 

ζσζηά.  

 Βμεηδίθεπζε (Specificity): Σν πνζνζηφ ησλ αξλεηηθψλ δεηγκάησλ πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη 

ζσζηά.  

Πίνακαρ καηηγοπιοποίηζηρ: Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κεηξηθψλ αμηνιφγεζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ν πίλαθαο θαηεγνξηνπνίεζεο (classification or confusion matrix). Με 

δεδνκέλεο n θιάζεηο πξφθεηηαη γηα έλαλ πίλαθα n x n, φπνπ θάζε ζηνηρείν ηνπ Ci,j δείρλεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ πιεηάδσλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ θιάζε Cj, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλήθνπλ 

ζηελ Ci. ηνλ Πίλαθα 3.5 θαίλεηαη έλαο ηέηνηνο πίλαθαο γηα δχν θιάζεηο. 
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Πίνακαρ 3.5.: Πίλαθαο θαηεγνξηνπνίεζεο δχν θιάζεσλ  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3.5. εξκελεχνληαη σο εμήο: 

  TP (True Positive): Ώξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζεηηθά θαη είλαη πξαγκαηηθά 

ζεηηθά.  

 TN (True Negative): Ώξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη αξλεηηθά θαη είλαη 

πξαγκαηηθά αξλεηηθά.  

 FP (False Positive): Ώξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζεηηθά ελψ είλαη αξλεηηθά.  

 FN (False Negative): Ώξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη αξλεηηθά ελψ είλαη ζεηηθά.  

Με ρξήζε ησλ παξαπάλσ κεγεζψλ ππνινγίδνληαη νη κεηξηθέο αμηνιφγεζεο ηνπ κνληέινπ απφ 

ηνπο παξαθάησ ηχπνπο:  

 Οξζφηεηα (Accuracy) ΏCC =   

 Ώθξίβεηα (Precision) PPV =  

 Βπαηζζεζία (Sensitivity) TPR =  

 Βμεηδίθεπζε (Specificity) SPC =  

 Πνζνζηφ εζθαικέλσλ πξνβιέςεσλ (False Positive Rate)  FPR =  = 1 - SPC 

Σν ηδαληθφ κνληέιν ζα είρε ζηνλ πίλαθα θαηεγνξηνπνίεζεο φια ηα ζηνηρεία πνπ δελ αλήθνπλ 

ζηελ θχξηα δηαγψλην κεδεληθά. Θα πξνέβιεπε, δειαδή, ην θάζε ζηνηρείν ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ 

θιάζε.  

3.7.3. Δπμηνεία αποηελεζμάηυν 

Γηα ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε, 

δειαδή γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ κνληέισλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εμήο 

ζηνηρεία:  

 Δ ζηήιε ΐ πνπ αλαγξάθεη ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ηεο αληίζηνηρεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  

 Δ ζηήιε Std. Error πνπ αλαγξάθεη ηελ ηηκή ηνπ ηππηθνχ ζθάικαηνο ηεο εθηίκεζεο ηεο ηηκήο 

ηνπ ζπληειεζηή θάζε κεηαβιεηήο.  

 Δ ζηήιε Sig. απνδεηθλχεη ηελ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην κνληέιν. Οη κεηαβιεηέο κε Sig. < 0,10 ζεσξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.   

ΝΏΕ ΟΥΕ

ΝΏΕ TP FP TP + FP

ΟΥΕ FN TN FN + TN

TP + FN FP + TN D

ΠΡΏΓΜΏΣΕΚΔ ΚΛΏΔ

ΠΡΟΐΛΒΠΟΜΒΝΔ 

ΚΛΏΔ
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4. Ανάλςζη δεδομένυν 

4.1. Διζαγυγή 

ην παξφλ θεθάιαην, κε βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ ζπλειέγεζαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, 

επηδηψθεηαη ε δηακφξθσζε ελφο καζεκαηηθνχ πξνηχπνπ πνπ ζα εθηηκά ηελ πηζαλφηεηα 

επηινγήο κεηαθίλεζεο κε ην πξφγξακκα carpooling. Με θξηηήξην ηε δηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ ζα εληζρχζνπλ ηε βηψζηκε θηλεηηθφηεηα ζηελ Πνιπηερλεηνχπνιε 

δηακνξθψζεθε έλα επηπιένλ πξφηππν εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο κεηάβαζεο απφ ην Ε.Υ. 

απηνθίλεην πξνο ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο. Πξφθεηηαη γηα εμαηνκηθεπκέλα κνληέια 

αλάιπζεο δηαθξηηψλ επηινγψλ πνπ ζα θέξνπλ ηα αθφινπζα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: α) ζα 

εμεηάδνπλ ην πξφβιεκα κηθξνζθνπηθά, β) ζα αλαιχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο επηινγέο 

ηνπ θάζε κεηαθηλνχκελνπ, θαη γ) ζα ππνινγίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα ν κεηαθηλνχκελνο λα θάλεη 

ηελ νξηδφκελε επηινγή. Πεξηγξάθνληαη αξρηθά ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δείγκαηνο, θαζψο θαη νη ζπλήζεηεο, ηα θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα ζρεηηθά κε ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ 

θαη ελ ζπλερεία αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο. Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο θαη ηε ρξήζε ηνπ δησλπκηθνχ 

ινγηζηηθνχ πξνηχπνπ. 

 

4.2. Σαςηόηηηα δείγμαηορ 

ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη ε αλάιπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δείγκαηνο, φπσο απηή 

δεκηνπξγήζεθε απφ ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. θνπφ 

έρεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν απηφ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ δεδνκέλνπ φηη ηα 

εμαγφκελα απφ ηελ έξεπλα ζπκπεξάζκαηα βαζίδνληαη ζηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

απαληήζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ. Παξνπζηάδνληαη νη θαηαλνκέο ζπρλφηεηαο δηαθφξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κεηαθηλνπκέλσλ, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Σν ππφ εμέηαζε δείγκα απνηειείηαη απφ 930 άηνκα: θνηηεηέο θαη  

πξνζσπηθφ (ηερληθφ, δηνηθεηηθφ θαη δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ). πγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη θαη 

ζην Αηάγξακκα 4.1, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (82,6%) ήηαλ θνηηεηέο. Ώπφ ηηο 930 

απαληήζεηο, νη ππφινηπεο 119 πξνήιζαλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Εδξχκαηνο. 

 

 

Γιάγπαμμα 4.1.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή απαληήζεσλ αλά ηδηφηεηα 

82,6

4,6

8,3
4,5

Πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο

Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο

Αηδαθηηθφ-Βξεπλεηηθφ 

πξνζσπηθφ

Αηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ
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Δ θαηαλνκή αλά θχιν θαη ε ειηθηαθή θαηαλνκή θαίλνληαη ζηα Αηαγξάκκαηα 4.2. θαη 4.3. 

Αεδνκέλνπ φηη νη θνηηεηέο απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πιεζπζκνχ ηεο 

Πνιπηερλεηνχπνιεο θαη ηείλνπλ λα επεξεαζηνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ εθαξκνγή λέσλ κέηξσλ 

γηα ηηο κεηαθηλήζεηο, ην δείγκα κπνξεί λα ζεσξεζεί αληηπξνζσπεπηηθφ. Βπηπιένλ, ην δείγκα σο 

πξνο ην θχιν είλαη νκνηφκνξθα δνκεκέλν (θαηά 57% απνηειείηαη απφ άλδξεο θαη θαηά 43% 

απφ γπλαίθεο). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ζρνιέο απφ ηηο νπνίεο πξνήιζαλ νη απαληήζεηο, 

δεδνκέλνπ φηη νη ζρνιέο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ δέρνληαη ηνλ 

κεγαιχηεξν αξηζκφ θνηηεηψλ εηεζίσο (Αηάγξακκα 4.4.). 

 

 

Γιάγπαμμα 4.2.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή απαληήζεσλ αλά θχιν 

 

 

 

 

Γιάγπαμμα 4.3.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή απαληήζεσλ αλά ειηθηαθή θαηεγνξία 
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Γιάγπαμμα 4.4.: Καηαλνκή απαληήζεσλ αλά ζρνιή Β.Μ.Π. 

 

Ώλαθνξηθά κε ην επίπεδν εηζνδήκαηνο, ε εηθφλα δελ είλαη ζαθήο θαζψο ην 47% ηνπ δείγκαηνο 

πξνηίκεζε λα κελ απαληήζεη (Αηάγξακκα 4.5.). 

 

 

Γιάγπαμμα 4.5.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή εηζνδήκαηνο 

 

Με βάζε ηηο δψλεο θαηνηθίαο, φπσο απηέο νξίζηεθαλ ζην Κεθάιαην 3, ε πιεηνςεθία ησλ 

κεηαθηλήζεσλ (42,4%) παξάγεηαη απφ πεξηνρέο ηεο Γψλεο Γ’, ην 26,5% απφ ηε Γψλε ΐ’, 

ζρεδφλ ηζνκεξψο απφ ηηο Γψλεο Ώ’ θαη Α’ (16,1% θαη 13,2% αληηζηνίρσο) θαη έλα 1,8% απφ 

ηελ πιένλ απνκαθξπζκέλε Γψλε Β’ (Αηάγξακκα 4.6). 
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Γιάγπαμμα 4.6.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή απαληήζεσλ αλά δψλε θαηνηθίαο 

 

Ώθφκα, κε βάζε ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 4.1., ην 71,6% ησλ ρξεζηψλ 

θέξεηαη λα δηαζέηεη δίπισκα νδήγεζεο γηα απηνθίλεην ή κεραλνθίλεην δίθπθιν, ην 59,6% λα 

δηαζέηεη ηδησηηθφ φρεκα, είηε απηνθίλεην είηε κνηνζπθιέηα, θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ 

91,8% λα δηαζέηεη έμππλε ζπζθεπή θηλεηνχ ηειεθψλνπ (smartphone). Ώπφ απηνχο ζρεδφλ ην 

40% δειψλνπλ εμνηθεησκέλνη κε ηελ ρξήζε εθαξκνγψλ (Αηάγξακκα 4.7.).  

 

 

Γιάγπαμμα 4.7.: ΐαζκφο εμνηθείσζεο θαηφρσλ smartphone κε ηε ρξήζε εθαξκνγψλ 
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Πίνακαρ 4.1.: Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ηεο Πνιπηερλεηαθήο θνηλφηεηαο 

% % % % %

Φχιν

     Άλδξαο 443 57,7 24 55,8 55 71,4 7 16,7 529 56,9

     Γπλαίθα 325 42,3 19 44,2 22 28,6 35 83,3 401 43,1

Διηθηαθή θαηεγνξία

     18-25 728 94,8 13 30,2 5 6,5 2 4,8 748 80,4

     25-35 36 4,7 28 65,1 29 37,7 4 9,5 97 10,4

     35-45 3 0,4 7 16,3 12 15,6 25 59,5 47 5,1

     45-60 0 0,0 3 7,0 8 10,4 11 26,2 22 2,4

     60 + 1 0,1 0 0,0 8 10,4 0 0,0 9 1,0

% ηνπ δείγκαηνο κε δίπισκα νδήγεζεο (γηα απηνθίλεην ή κεραλνθίλεην δίθπθιν) 521 67,8 39 90,7 68 88,3 38 90,5 666 71,6

% ηνπ δείγκαηνο πνπ δηαζέηεη απηνθίλεην/κεραλνθίλεην δίθπθιν/πνδήιαην 435 56,6 25 58,1 62 80,5 34 81,0 556 59,8

% ηνπ δείγκαηνο κε smartphone 722 94,0 43 100,0 60 77,9 29 69,0 854 91,8

Βηζφδεκα

     Έσο 1000€ 179 23,3 13 30,2 7 9,1 7 16,7 206 22,2

     Έσο 2000€ 52 6,8 2 4,7 4 5,2 0 0,0 58 6,2

     Έσο 5000€ 57 7,4 4 9,3 5 6,5 0 0,0 66 7,1

     Έσο 10000€ 41 5,3 4 9,3 11 14,3 4 9,5 60 6,5

     > 10000€ 38 4,9 8 18,6 37 48,1 20 47,6 103 11,1

     Αελ απαληψ 401 52,2 12 27,9 13 16,9 11 26,2 437 47,0

Σφπνο θαηνηθίαο

     Γψλε Ώ' 125 16,3 7 16,3 13 16,9 5 11,9 150 16,1

     Γψλε ΐ' 196 25,5 14 32,6 25 32,5 11 26,2 246 26,5

     Γψλε Γ' 328 42,7 17 39,5 27 35,1 22 52,4 394 42,4

     Γψλε Α' 104 13,5 4 9,3 11 14,3 4 9,5 123 13,2

     Γψλε Β' 15 2,0 1 2,3 1 1,3 0 0,0 17 1,8

Ν  Μέγεζνο δείγκαηνο 768 43 77 42 930

Υαξαθηεξηζηηθά

Πξνπηπρηαθνί Αηνηθεηηθφ

Φνηηεηέο Πξνζσπηθφ

Αηδαθηηθφ-Βξεπλεηηθφ
Σ

Μεηαπηπρηαθνί
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πσο πξνθχπηεη απφ ην Αηάγξακκα 4.8, ην 31,5% ησλ εξσηεζέλησλ ζα αληαπνθξηλφηαλ 

ζεηηθά ζηελ πινπνίεζε ελφο ειεθηξνληθνχ πξνγξάκκαηνο ππνζηήξημεο ηνπ carpooling, ην 

30,9% αξλεηηθά, ελψ ζπγθπξηαθνί παξάγνληεο θαη δεηήκαηα επειημίαο θαη αζθάιεηαο 

θαζηζηνχλ πεξηζηαζηαθά ζεηηθφ ην ππφινηπν 37,6%.  

 

 

Γιάγπαμμα 4.8.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή απαληήζεσλ γηα ηελ εξψηεζε «Θα ρξεζηκνπνηνχζαηε 

ηελ εμεηαδφκελε εθαξκνγή Carpooling θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο απφ/πξνο ην Β.Μ.Π.;» 

 

ηνλ Πίλαθα 4.2. θαη ηα Αηαγξάκκαηα 4.9. παξνπζηάδεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

κεηαθίλεζεο πξνο θαη απφ ηελ Πνιπηερλεηνχπνιε. Παξαηεξνχκε φηη εκθαλίδεηαη πνηθηιία 

ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ρξήζηεο πξνζεγγίδνπλ ηνλ ρψξν ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο, 

ελψ παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν αλαρψξεζήο ηνπο απφ απηήλ. πγθεθξηκέλα, ην 

29,5% ησλ εξσηεζέλησλ ρξεζηκνπνηεί έλα κφλν κέζν γηα ηελ κεηαθίλεζή ηνπ πξνο ηελ 

Πνιπηερλεηνχπνιε κε επηθξαηέζηεξε επηινγή ην Ε.Υ. απηνθίλεην ζε πνζνζηφ 14,1%, ελψ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα κεηαθίλεζε απφ ηελ Πνιπηερλεηνχπνιε κεηψλεηαη ζε 26,7% κε ηνπο 

ρξήζηεο λα ζηξέθνληαη ζηελ επηινγή ζπλδπαζκνχ κέζσλ. Ώπφ ηνπο ζπλδπαζκνχο κέζσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη επηθξαηέζηεξνη αθνξνχλ ζε ζπλδπαζκφ ησλ εμήο: Λεσθνξείν-Μέζν 

ζηαζεξήο ηξνρηάο-Πεξπάηεκα (πξνο/απφ Β.Μ.Π.), Λεσθνξείν-Μέζν ζηαζεξήο ηξνρηάο-

Carpooling (πξνο/απφ Β.Μ.Π.) θαη Λεσθνξείν-Μέζν ζηαζεξήο ηξνρηάο-Μηζζσκέλν πνχικαλ 

Β.Μ.Π. (πξνο Β.Μ.Π.).  
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Πίνακαρ 4.2.: Πξαγκαηηθή θαηαλνκή κέζσλ κεηαθίλεζεο πξνο/απφ ηελ Πνιπηερλεηνχπνιε γηα ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ 

 

 

Γιάγπαμμα 4.9.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή κέζσλ κεηαθίλεζεο πξνο/απφ ηελ Πνιπηερλεηνχπνιε γηα ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ 

Ώπηνθίλεην Πεξπάηεκα
Λεσθνξείν/

Σξφιευ

Μέζα 

ηαζεξήο 

Σξνρηάο

Μηζζσκέλν 

Πνχικαλ 

Β.Μ.Π.

Άιιν

208 164 180 450 355 139 75 722 930

157 33 134 381 355 137 49 448 604

51 131 46 69 0 2 26 274 326

303 140 221 403 305 0 23 627 930

227 24 154 339 305 0 22 379 606

76 116 67 64 0 0 1 248 324

Υξήζε ζπλδπαζκνχ κέζσλ

Υξήζε ελφο κέζνπ

 Ν

NON-CARPOOLING

CARPOOLING

ΠΡΟ

ΏΠΟ

ύνολο

Υξήζε ζπλδπαζκνχ κέζσλ

Υξήζε ελφο κέζνπ

ύνολο

5,5

14,1

4,9

7,4

0,2

2,8

8,2

12,5

7,2

6,9

0,1

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

CARPOOLING

Ώπηνθίλεην

Πεξπάηεκα

Λεσθνξείν/Σξφιευ

Μέζα ηαζεξήο Σξνρηάο

Μηζζσκέλν Πνχικαλ Β.Μ.Π.

Άιιν
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Ώπφ ην Αηάγξακκα 4.10. βιέπνπκε φηη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο κεηαθηλνχκελνπο νη 

βαζηθφηεξνη ιφγνη γηα ηελ επηινγή κέζνπ είλαη ε ηαρχηεηα κεηαθίλεζεο ζε πνζνζηφ 23,7% θαη 

ε απνπζία θαηνρήο ηδησηηθνχ νρήκαηνο ζε πνζνζηφ 23,5%, ελψ κφιηο ην 18,2% επηθαιείηαη 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. ε δεχηεξε αλάιπζε, θξηηήξην απνηεινχλ ηφζν ην θφζηνο κεηαθίλεζεο 

φζν θαη ε άλεζε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο (Αηάγξακκα 4.11.). 
 

 

Γιάγπαμμα 4.10.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Πνηνο είλαη ν θχξηνο 

ιφγνο πνπ επηιέγεηε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν κεηαθίλεζεο» 

 
 

 

Γιάγπαμμα 4.11.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Γηα πνηνπο άιινπο 

ιφγνπο επηιέγεηε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν κεηαθίλεζεο» 

 

πσο θαίλεηαη απφ ην Αηάγξακκα 4.12., θαηά κέζν φξν ε δηάξθεηα κεηαθίλεζεο πξνο θαη απφ 

ην Β.Μ.Π. δηακνξθψλεηαη ζε 50-60 ιεπηά, ελψ δελ πξέπεη λα παξαβιεθζεί φηη θαηά ηελ 

επηζηξνθή έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 5,5% πξαγκαηνπνηεί κεηαθίλεζε κεγαιχηεξε ηεο 1,5 

ψξαο. Ώλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ ηξφπν κεηαθίλεζεο γχξσ ζην 35% 

εκθαλίδεηαη ζε κηθξφ βαζκφ έσο αξθεηφ ηθαλνπνηεκέλν, κε ην ππφινηπν πνζνζηφ λα 

ηζνκνηξάδεηαη αλάκεζα ζε πνιχ θαη θαζφινπ (Πίλαθαο 4.4.). Ώπφ ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπλειέγεζαλ παξαηεξείηαη φηη ε δηάξθεηα κεηαθίλεζεο φζσλ δειψλνπλ απφιπηα 

ηθαλνπνηεκέλνη αλέξρεηαη θαηά κέγηζην ζε 40 ιεπηά, ελψ φζνη δειψλνπλ απφιπηα 

δπζαξεζηεκέλνη ρξεηάδνληαη θαη’ ειάρηζην 50 ιεπηά γηα ηνλ εμεηαδφκελν πξννξηζκφ.  

24,3

21,5

27,0

26,1
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11,0

5,1

1,7
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Βίλαη ν πην γξήγνξνο.

Βίλαη άλεηνο θαη επράξηζηνο.

Αελ έρσ ηδησηηθφ φρεκα.

Βίλαη ν πην νηθνλνκηθφο.

Αελ έρσ άδεηα νδήγεζεο.

Έγθαηξε-ηαθηηθή ζπγθνηλσλία

Αελ εμππεξεηεί ζπγθνηλσλία ζηελ πεξηνρή κνπ.

Μηθξή απφζηαζε απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο κνπ

Καιχηεξνο ζπλδπαζκφο σξψλ δξνκνινγίσλ

Άιιν 



47 

 

 

Γιάγπαμμα 4.12.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή απαληήζεσλ γηα ηνλ κέζν απαηηνχκελν ρξφλν 

κεηαθίλεζεο πξνο/απφ ηελ Πνιπηερλεηνχπνιε  

 

Πίνακαρ 4.3.: ΐαζκφο ηθαλνπνίεζεο κεηαθηλνπκέλσλ πξνο/απφ θαη εληφο Β.Μ.Π. 

 
 

 

ηνλ Πίλαθα 4.4. παξνπζηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη κεηαθηλνχκελνη αμηνινγνχλ σο 

ζεκαληηθά ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. ε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

δηθαηνινγεκέλα ζα ιέγακε, ζηελ πςειφηεξε βαζκίδα ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο κέζνπ 

βξίζθεηαη ν ρξφλνο δηαδξνκήο κε πνζνζηφ 78,5%. Εδηαίηεξα ζεκαληηθά δεηνχκελα γηα ηνπο 

ρξήζηεο απνηεινχλ επίζεο ε αμηνπηζηία κε πνζνζηφ 50,4%, ε αζθάιεηα (47,4%) θαη ιηγφηεξν 

ην θφζηνο ηαμηδηνχ θαη ν αξηζκφο ησλ κεηεπηβηβάζεσλ (40,1% ακθφηεξα).  Ώλαθνξηθά κε ην 

θφζηνο ηαμηδηνχ, ζχκθσλα κε ηνλ Αηάγξακκα 4.13. ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (42,2%) εθηηκά ην 

πνζφ ζε 10-20 € κεληαίσο, 13,5% ζε 21-30 € αληηζηνίρσο, ελψ γηα ην 8,6% είλαη κεδεληθφ 

δεδνκέλνπ φηη δηακέλνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γσγξάθνπ θαη κεηαθηλνχληαη πεδνί. 
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Πίνακαρ 4.4.: Ώμηνιφγεζε ζεκαληηθφηεηαο ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαθίλεζεο πξνο/απφ ηελ Πνιπηερλεηνχπνιε απφ πηζαλνχο θαη κε ρξήζηεο ηνπ Carpooling 

 

 

 

Γιάγπαμμα 4.13.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή θφζηνπο κεηαθίλεζεο πξνο/απφ ηελ Πνιπηερλεηνχπνιε Γσγξάθνπ

Πνιχ 78,5 40,1 25,8 50,4 47,4 40,1 34,5 31,0 34,6

Ώξθεηά 12,7 41,9 33,8 31,2 30,8 34,1 38,4 41,3 30,4

Λίγν 4,7 13,5 30,2 14,2 16,3 18,8 20,9 23,9 23,5

Καζφινπ 4,1 4,4 10,2 4,2 5,5 7,0 6,2 3,9 11,4
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χκθσλα κε ην Αηάγξακκα 4.14. ζε φ,ηη αθνξά ζηελ ηδέα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

carpooling, νη απαληήζεηο ζέηνπλ ζην επίθεληξν ζέκαηα ζπλελλφεζεο θαη επειημίαο ζε 

πνζνζηφ 34,8% θαη 31,8% αληηζηνίρσο. Θέκαηα αζθάιεηαο αμηνινγνχληαη επίζεο απφ ηνπο 

ρξήζηεο σο ζεκαληηθά ζε πνζνζηφ 27,3%, ελψ ην 20% πξνηηκά λα κεηαθηλείηαη ρσξίο 

ζπλεπηβάηεο. Έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί θαη ζην ειαθξψο ρακειφηεξν 17% πνπ δειψλεη κε 

ελήκεξν γηα ηέηνηνπ είδνπο πξσηνβνπιίεο. Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηνπο έσο ηψξα 

απνηξεπηηθνχο παξάγνληεο κεηαθίλεζεο κέζσ carpooling, βιέπνπκε φηη ε ελίζρπζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κέζσ κηαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο πνπ ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε θαη επηινγήο ηνπ ή κε ηαπηφρξνλα, ζα γηλφηαλ 

απνδεθηή ζε ηαθηηθή βάζε απφ 5% κφιηο ησλ εξσηεζέλησλ, ελψ πην πεξηζηαζηαθά ζα επέιεγε 

ην carpooling ην 27-65%. Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα εληνπίζνπκε θαη λα εμεηάζνπκε ηα 

θίλεηξα απηψλ ησλ ελ δπλάκεη ρξεζηψλ, ψζηε λα πξνηείλνπκε ηηο θαηάιιειεο ιχζεηο ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο. Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά 

ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 

 

 
 

Γιάγπαμμα 4.14.: Πνζνζηηαία θαηαλνκή απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε «Πνηνη είλαη νη ιφγνη 

πνπ ζαο απνηξέπνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ carpooling γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο πξνο/απφ ηελ 

Πνιπηερλεηνχπνιε» 
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4.2. Αποηελέζμαηα πποηύπυν λογιζηικήρ παλινδπόμηζηρ 

Με ρξήζε ηεο Λνγηζηηθήο Παιηλδξφκεζεο θαηαζθεπάζηεθαλ δχν πξφηππα πξφβιεςεο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε βειηίσζεο ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο ζηελ Πνιπηερλεηνχπνιε. Σν πξψην 

πξφηππν αθνξά ζηε δηεξεχλεζε απνδνρήο ηεο ςεθηαθήο ιεηηνπξγίαο ελφο πξνγξάκκαηνο 

carpooling θαη πεξηέρεη σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνλ ρξφλν κεηαθίλεζεο, ηελ θαηνρή 

δηπιψκαηνο νδήγεζεο, ηελ θαηνρή έμππλεο ζπζθεπήο ηειεθψλνπ, ηελ παξερφκελε αζθάιεηα 

θαη δπλαηφηεηα επειημίαο, ηε δπζθνιία ζπλελλφεζεο, θαζψο θαη ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηνλ πθηζηάκελν ηξφπν κεηαθίλεζεο. Δ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ιακβάλεη δχν ηηκέο: 1, φηαλ ν 

ρξήζηεο απνδέρεηαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην πξφγξακκα θαη 0, φηαλ δελ ηελ απνδέρεηαη. 

Σν δεχηεξν πξφηππν εμεηάδεη ηε δηάζεζε αιιαγήο κέζνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπ Ε.Υ. απηνθηλήηνπ απφ επηφηεξεο κνξθέο κεηαθίλεζεο, φπσο ηα Μέζα Μαδηθήο 

Μεηαθνξάο. Χο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ππεηζέξρνληαη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

κεηαθίλεζεο: ην θφζηνο κεηαθίλεζεο, ε αμηνπηζηία ηνπ κέζνπ κεηαθίλεζεο θαη ε άλεζε, 

θαζψο επίζεο ε αδπλακία εμππεξέηεζεο απφ Μ.Μ.Μ. θαη ε ειηθία ηνπ κεηαθηλνχκελνπ. Καη 

εδψ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ιακβάλεη δχν ηηκέο: 1 φηαλ ν ρξήζηεο είλαη ζεηηθφο ζην λα 

ζηξαθεί απφ ην Ε.Υ. απηνθίλεην ζηα Μ.Μ.Μ θαη 0 φηαλ είλαη αληίζεηνο. 

 

4.2.1. Λογιζηικό ππόηςπο αποδοσήρ ηος carpooling 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ ζπλειέγεζαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, δηακνξθψλεηαη έλα 

καζεκαηηθφ κνληέιν εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο επηινγήο κεηαθίλεζεο κε ην πξφγξακκα 

carpooling κε ηηο αθφινπζεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο: 

 A14Q: Ώμηνιφγεζε βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ ζεκεξηλφ ηξφπν κεηαθίλεζεο πξνο 

θαη απφ ηελ Πνιπηερλεηνχπνιε Γσγξάθνπ. Δ κεηαβιεηή απηή ιακβάλεη ηηκέο ζε κία 

θιίκαθα 1 έσο 4, φπνπ 1 αληηζηνηρεί ζε «πνιχ» θαη 4 ζε «θαζφινπ». 

 C6Q2: Ώθνξά ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ κεηαθίλεζεο πξνο θαη απφ ηελ 

Πνιπηερλεηνχπνιε. Δ κεηαβιεηή ιακβάλεη θαη εδψ δχν ηηκέο, 0 φηαλ δελ ηζρχεη ε 

δηαηχπσζε ηεο ζεψξεζεο θαη 1 ζηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη κείσζε.  

 C6Q4: Ώλαθέξεηαη ζε ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο απνηξεπηηθφο 

παξάγνληαο επηινγήο ηνπ carpooling. Δ κεηαβιεηή ιακβάλεη επίζεο δχν ηηκέο, 0 ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δε ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά θαη 1 ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε.   

 C6Q5: Δ κεηαβιεηή απηή αθνξά ζηε δπλαηφηεηα επειημίαο ηνπ κεηαθηλνχκελνπ. Δ 

ηηκή 1 ζπλεπάγεηαη ηελ χπαξμή ηεο, ελψ ε ηηκή 0 ην αληίζεην.  

 C6Q8: Πξφθεηηαη γηα ηε κεηαβιεηή «Απζθνιία ζπλελλφεζεο», ε νπνία είλαη επίζεο 

δίηηκε, 0 εάλ αμηνινγείηαη απφ ηνλ ρξήζηε φηη δελ ππάξρεη θαη 1 εάλ ηίζεηαη ζέκα 

δπζθνιίαο.  

 D11Q: Ώθνξά ζηελ θαηνρή δηπιψκαηνο νδήγεζεο θαη ιακβάλεη ηηκέο ζχκθσλα κε ηνλ 

Πίλαθα: 

    Αελ έρσ 0 

    Γηα απηνθίλεην 1 

    Γηα κεραλνθίλεην δίθπθιν 2 

    Καη γηα ηα δχν 3 
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D12Q: Ώθνξά ζηελ θαηνρή έμππλεο ζπζθεπήο θηλεηνχ ηειεθψλνπ (smartphone). 

Λακβάλεη δχν ηηκέο, 0 εθφζνλ ν κεηαθηλνχκελνο δε δηαζέηεη αλάινγε ζπζθεπή θαη 1 

εθφζνλ δηαζέηεη. 

 

Δ πνηφηεηα ηνπ πξνηχπνπ παξνπζηάδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα θαηεγνξηνπνίεζεο (Πίλαθαο 4.5) 

θαη ηηο κεηξηθέο αμηνιφγεζεο (Πίλαθαο 4.6). 

 

 

 

Πίνακαρ 4.5.: Πίλαθαο θαηεγνξηνπνίεζεο Μνληέινπ απνδνρήο ηνπ carpooling 

  

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΚΛΏΔ 

ΏΛΛΏΓΔ ΜΒΟΤ 

  NAI OXI 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΖ ΚΛΏΔ 

ΏΛΛΏΓΔ ΜΒΟΤ 

ΝΏΕ TP = 512 FP = 131 643 

ΟΥΕ FN = 111 TN = 176 287 

  623 307 930 

 

Πίνακαρ 4.6.: Μεηξηθέο αμηνιφγεζεο Μνληέινπ απνδνρήο ηνπ carpooling 

ΟΡΘΟΣΔΣΏ (ACCURACY) 74% 

ΏΚΡΕΐΒΕΏ (PRECISION) 79,6% 

ΒΤΏΕΘΔΕΏ (SENSITIVITY) 88,2% 

ΒΞΒΕΑΕΚΒΤΔ (SPECIFICITY) 57,3% 

ΠΟΟΣΟ ΒΦΏΛΜΒΝΧΝ ΠΡΟΐΛΒΦΒΧΝ (FPR) 42,6% 

 

ηνλ Πίλαθα 4.7 παξνπζηάδνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζην εμεηαδφκελν πξφηππν 

σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη ν ηξφπνο θαζψο θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν επηδξνχλ ζηελ 

απνδνρή ηνπ carpooling σο κέζν κεηαθίλεζεο. 

 

Πίνακαρ 4.7.: Πίλαθαο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Μνληέινπ Ώπνδνρήο ηνπ Carpooling 

  
B Std. Error Sig. 

A14Q1 -0,341 0,289 0,017 

C6Q2 -3,533 0,594 0,000 

C6Q4 1,32 0,198 0,000 

C6Q5 0,831 0,207 0,000 

C6Q8 0,825 0,283 0,004 

D11Q -0,662 0,419 0,006 

D12Q 0,599 0,286 0,036 

ηαζεξά 1,337 0,821 0,103 
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χκθσλα κε ην εμαγφκελν πξφηππν ζεηηθά ζηελ απνδνρή ηνπ carpooling θαίλεηαη λα 

επεξεάδνπλ νη εμήο κεηαβιεηέο: ε  ρξήζε smartphone απφ ηνλ κεηαθηλνχκελν, ε εμαζθάιηζε 

γξήγνξεο θαη αζθαινχο ζπλελλφεζεο κέζσ ηεο ςεθηαθήο ππνζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαζψο θαη ε παξνρή επειημίαο ζηνλ ρξήζηε. Βμίζνπ ζεκαληηθέο πξνθχπηνπλ θαη νη ηξεηο 

ηειεπηαίεο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο. Εδαίηεξα ζεκαληηθφο 

είλαη θαη ν ρξφλνο κεηαθίλεζεο σο παξάκεηξνο επηινγήο. Ώχμεζε ηνπ ρξφλνπ κεηαθίλεζεο 

κέζσ ηνπ carpooling ζπλεπάγεηαη ρακειή απνδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αληηζηξφθσο.  

Βπηπιένλ, αξλεηηθά ζηελ απνδνρή ελφο ειεθηξνληθά ππνζηεξηδφκελνπ πξνγξάκκαηνο 

θαίλεηαη λα επηδξνχλ ε κε θαηνρή δηπιψκαηνο νδήγεζεο (επηζπκία ρξεζηψλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην πξφγξακκα πεξηζζφηεξν σο νδεγνί, παξά σο ζπλεπηβάηεο) θαη ν κέγηζηνο βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ πθηζηάκελν ηξφπν κεηαθίλεζεο.  

 

4.2.2. Λογιζηικό ππόηςπο αλλαγήρ μέζος: ΗΥ  ΜΜΜ 

Ώπφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην κνληέιν 263 απαληήζεηο, φζνη δειαδή 

κεηαθηλνχληαη πξνο θαη απφ ηελ Πνιπηερλεηνχπνιε κε Ε.Υ. απηνθίλεην Οη πξνβιεπφκελεο 

ηηκέο ηνπ κνληέινπ είλαη κε αιιαγή κέζνπ (0) θαη αιιαγή (1). πλνιηθά επηιέρζεθαλ πέληε 

επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο, εθ ησλ νπνίσλ ηέζζεξηο είλαη θαηεγνξηθέο θαη κία ζπλερήο. 

πγθεθξηκέλα, νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο γηα ηελ 

πξφβιεςε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, είλαη:  

 Ώ11Q: Μεληαίν θφζηνο κεηαθίλεζεο πξνο θαη απφ ην Β.Μ.Π. πλερήο κεηαβιεηή. 

 ΐ4Q: Ώμηνιφγεζε ζεκαληηθφηεηαο αμηνπηζηίαο κέζνπ σο θξηηήξην γηα ηελ επηινγή 

κέζνπ κεηαθίλεζεο πξνο/απφ ηελ Πνιπηερλεηνχπνιε. Δ κεηαβιεηή απηή ιακβάλεη 

ηηκέο ζε κία θιίκαθα 1 έσο 4, φπνπ 1 αληηζηνηρεί ζε «πνιχ» θαη 4 ζε «θαζφινπ». 

 ΐ8Q: Ώμηνιφγεζε ζεκαληηθφηεηαο άλεζεο σο θξηηήξην γηα ηελ επηινγή κέζνπ 

κεηαθίλεζεο πξνο/απφ ηελ Πνιπηερλεηνχπνιε. Δ κεηαβιεηή απηή ιακβάλεη επίζεο 

ηηκέο ζε θιίκαθα 1 έσο 4, φπνπ 1 ζεκαίλεη «πνιχ» θαη 4 «θαζφινπ». 

 A5Q7: «Αελ εμππεξεηεί ζπγθνηλσλία ζηελ πεξηνρή κνπ». Δ κεηαβιεηή απηή ιακβάλεη 

δχν ηηκέο, 0 φηαλ δελ ηζρχεη ε δηαηχπσζε θαη 1 φηαλ ηζρχεη θαη απνηειεί έλαλ απ’ ηνπο 

ιφγνπο επηινγήο ηνπ πθηζηάκελνπ ηξφπνπ κεηαθίλεζεο απφ ηνλ ρξήζηε. 

 D2Q: Πξφθεηηαη γηα ηε κεηαβιεηή «ειηθία» πνπ ιακβάλεη ηηκέο αλάινγα κε ηηο εμήο 

ειηθηαθέο θαηεγνξίεο (ζε έηε): 

18 - 25 1 

25 - 35 2 

35 - 45 3 

45 - 60 4 

60 + 5 

 

Δ πνηφηεηα θαη απηνχ ηνπ πξνηχπνπ εθηηκάηαη αληίζηνηρα κε βάζε ηνλ πίλαθα 

θαηεγνξηνπνίεζεο (Πίλαθαο 4.8) θαη ηηο κεηξηθέο αμηνιφγεζεο (Πίλαθαο 4.9)  

 

 

 



53 

 

Πίνακαρ 4.8.: Πίλαθαο θαηεγνξηνπνίεζεο πξνηχπνπ αιιαγήο κέζνπ 

 

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΚΛΏΔ 

ΏΛΛΏΓΔ ΜΒΟΤ   

NAI OXI   
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΖ 
ΚΛΏΔ ΏΛΛΏΓΔ 

ΜΒΟΤ 

ΝΏΕ TP = 73 FP = 48 121 

ΟΥΕ FN = 37 TN = 105 142 

  110 153 263 

 

 

Πίνακαρ 4.9.: Μεηξηθέο αμηνιφγεζεο πξνηχπνπ αιιαγήο κέζνπ 

ΟΡΘΟΣΔΣΏ (ACCURACY) 67,7% 

ΏΚΡΕΐΒΕΏ (PRECISION) 60,3% 

ΒΤΏΕΘΔΕΏ (SENSITIVITY) 66,4% 

ΒΞΒΕΑΕΚΒΤΔ (SPECIFICITY) 68,6% 

ΠΟΟΣΟ ΒΦΏΛΜΒΝΧΝ ΠΡΟΐΛΒΦΒΧΝ (FPR) 31,4% 

 

 

Ώπφ ηνλ Πίλαθα 4.10. πξνθχπηεη σο ε πην ζεκαληηθή γηα ηελ επηινγή ηεο εμεηαδφκελεο 

αιιαγήο κέζνπ ε παξάκεηξνο ηεο αμηνπηζηίαο, ελψ ε άλεζε σο ε δεχηεξε πην ζεκαληηθή. 

Παξαηεξείηαη πσο θαη νη δχν κεηαβιεηέο έρνπλ αξλεηηθή επηξξνή, πνπ ζεκαίλεη φηη φζνη 

ζεσξνχλ ηελ αμηνπηζηία ησλ Μ.Μ.Μ. θαη ηελ άλεζε σο βαζηθφ παξάγνληα γηα ηηο 

κεηαθηλήζεηο ηνπο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα κεηαβνχλ ζε απηήλ ηελ επηινγή. Πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε θαίλεηαη λα επεξεάδεη θαη ε κε θαιή εμππεξέηεζε κηαο πεξηνρήο απφ ηηο 

δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο. Θεηηθή επηξξνή θαίλεηαη λα έρνπλ ε ειηθία θαη ην θφζηνο 

κεηαθίλεζεο. Βάλ ην θφζηνο κεηαθίλεζεο κε Ε.Υ. είλαη κεγάιν, απμάλεηαη θαη ε πηζαλφηεηα 

επηινγήο ησλ Μ.Μ.Μ., ελψ θαίλεηαη πσο άηνκα ειηθίαο 35-45 εηψλ είλαη πεξηζζφηεξν 

δεθηηθνί πξνο απηήλ ηελ αιιαγή, θάηη πνπ ζα αλακέλεην απφ άηνκα 18-25 εηψλ. 

Πίνακαρ 4.10.: Πίλαθαο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πξνηχπνπ αιιαγήο κέζνπ 

  B Std. Error Sig. 

A11Q 0,005 0,002 0,039 

B4Q -1,071 0,881 0,025 

B8Q -1,116 0,815 0,036 

A5Q7 -0,741 0,412 0,072 

D2Q 0,795 1,111 0,05 

ηαζεξά 1,699 1,473 0,249 
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4.2.3. ύνοτη αποηελεζμάηυν 

ηνλ Πίλαθα 4.11. παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

πξνηχπσλ πνπ εμεηάζηεθαλ: επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο θαη ηξφπνο επηξξνήο ηνπο σο πξνο 

ηελ αλεμάξηεηε. 

 

Πίνακαρ 4.11.: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ αλάιπζεο πξνηχπσλ 

 

Δ απνδνρή ή κε ελφο ζπγθνηλσληαθνχ κέηξνπ εξκελεχεηαη απφ θάζε άλζξσπν βάζεη ηνπ αλ 

βειηηζηνπνηεί ή φρη ηε κεηαθίλεζή ηνπ, είηε απηφ αθνξά ηαθηηθέο κεηαθηλήζεηο είηε 

πεξηζηαζηαθέο. Δ πινπνίεζε ελφο νξγαλσκέλνπ, ειεθηξνληθά ππνζηεξηδφκελνπ 

πξνγξάκκαηνο carpooling, πνπ ζα επηηξέπεη ηελ επηινγή ηνπ νδεγνχ/ζπλεπηβάηε θαη ηνπ 

θφζηνπο κεηαθίλεζεο, ζπλίζηαηαη ζηε δηαζθάιηζε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, ελψ 

θαιείηαη λα ιάβεη ππ’ φςηλ ηελ παξάκεηξν ηνπ πψο αηζζάλεηαη ν ρξήζηεο. Πέξαλ ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ηνπ Πίλαθα 4.11, ζηελ πεξηγξαθή ηεο απνδνρήο ηνπ carpooling ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ κεηαβιεηέο, φπσο ην θφζηνο κεηαθίλεζεο, ε απφζηαζε 

κεηαθίλεζεο θαη ν βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο ησλ σξψλ άθημεο/αλαρψξεζεο πξνο/απφ ηελ 

Πνιπηερλεηνχπνιε αληίζηνηρα. ζνλ αθνξά ην ελδερφκελν επηινγήο ησλ Μ.Μ.Μ. αληί ηνπ 

ήδε ρξεζηκνπνηνχκελνπ Ε.Υ., παξάγνληεο φπσο ην θφζηνο κεηαθίλεζεο, ε αμηνπηζηία ηνπ 

κέζνπ θαη ε άλεζε αλαδεηθλχνληαη σο ζεκαληηθνί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειηθία θαη ηελ θαθή 

εμππεξέηεζε κηαο πεξηνρήο απφ γξακκέο ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ. Παξ’ φια ηαχηα δελ 

επαξθνχλ γηα ηε ζαθή πξφβιεςε ηεο πηζαλφηεηαο αιιαγήο κέζνπ, θαζψο θαίξηεο κεηαβιεηέο, 

φπσο ε δηάξθεηα κεηαθίλεζεο θαη ε θαιή ζπρλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ, δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πξφηππν. 

πκπεξαζκαηηθά, αλαθνξηθά θαη κε ηα δχν πξφηππα πνπ εμεηάζηεθαλ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη 

δελ παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα. Ώπηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ ηελ επηινγή 

εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο, πνπ δελ απνηειεί ηε βέιηηζηε κέζνδν αλάιπζεο, 

κε θαηαδεηθλχνληαο σο ζεκαληηθέο θξίζηκεο παξακέηξνπο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

  

Ανεξάπηηηη μεηαβληηή Δπιπποή

ΐαζκφο ηθαλνπνίεζεο πθηζηάκελνπ ηξφπνπ κεηαθίλεζεο A14Q1 -

Υξφλνο κεηαθίλεζεο C6Q2 -

Ώζθάιεηα C6Q4 +

Απλαηφηεηα επειημίαο C6Q5 +

Απζθνιία ζπλελλφεζεο C6Q8 +

Καηνρή δηπιψκαηνο νδήγεζεο D11Q -

Καηνρή smartphone D12Q +

Κφζηνο κεηαθίλεζεο A11Q +

Ώμηνπηζηία κέζνπ B4Q -

Άλεζε B8Q -

Καθή εμππεξέηεζε πεξηνρήο απφ ΜΜΜ A5Q7 -

Διηθία D2Q +

Δξαπηημένη 

μεηαβληηή
Ώπνδνρή 

ειεθηξνληθήο 

εθαξκνγήο 

ππνζηήξημεο θαη 

επέθηαζεο ηνπ 

carpooling

Τ1

Ώιιαγή κέζνπ:   

ΕΥ → ΜΜΜ
Τ2
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5. ςμπεπάζμαηα 

5.1. Γενικά ζςμπεπάζμαηα 

Δ παξνχζα εξγαζία πινπνηήζεθε αλαγλσξίδνληαο φηη ε βηψζηκε θηλεηηθφηεηα απνηειεί κία 

απφ ηηο βαζηθφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα παλεπηζηεκηαθά 

ζπγθξνηήκαηα σο πξφδξνκνη πξνψζεζεο αληίζηνηρσλ ζρεδίσλ ζε επίπεδν πφιεο. Αεδνκέλσλ 

ησλ απμαλφκελσλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ ηνπ θαζεκεξηλνχ φγθνπ 

κεηαθηλεζηαθψλ ξνψλ απαηηείηαη αδηακθηζβήηεηα έλαο νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο 

δηαρείξηζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο, πνπ ζα βαζίδεηαη ζηε ζε βάζνο αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηα δηάθνξα κνηίβα κεηαθίλεζεο.  

Δ πξνζπάζεηα ηεο έξεπλαο επηθεληξψζεθε ζηε δηεξεχλεζε ηεο δηάζεζεο ησλ κειψλ ηεο 

Πνιπηερλεηαθήο θνηλφηεηαο λα ζηξαθνχλ ζε ελαιιαθηηθά, πεξηζζφηεξν θηιηθά πξνο ην 

πεξηβάιινλ, κέζα κεηαθίλεζεο. Παξ’ φηη ζρεδφλ ην 40% ησλ κειψλ είλαη ρξήζηεο ηνπ 

ζπλδπαζκέλνπ δηθηχνπ δεκνζίσλ κεηαθνξψλ (ιεσθνξεία, κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο), 164 άηνκα 

ηνπ εμεηαζζέληνο δείγκαηνο κεηαθηλνχληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ρξεζηκνπνηψληαο ην 

απηνθίλεην (νδεγνί ρσξίο ζπλεπηβάηεο). Δ ππνζηήξημε ελφο ελαιιαθηηθνχ κέζνπ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην carpooling, δχλαηαη λα ζπκβάιιεη φρη κφλν ζηε κείσζε ησλ θαζεκεξηλά 

εθπεκπφκελσλ ξχπσλ, αιιά θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο φζσλ αληηκεησπίδνπλ 

πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε ησλ ΜΜΜ. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ηνπο 164 νδεγνχο ην 53% 

πξνέξρεηαη απφ ηε Γψλε ΐ’, ζε απφζηαζε δειαδή έσο 6 ρικ. απφ ηελ Πνιπηερλεηνχπνιε, 

απνηειψληαο ελ δπλάκεη κειινληηθνχο ρξήζηεο δηαθνξεηηθνχ κέζνπ, ηφζν ηνπ carpooling φζν 

θαη ηνπ πνδειάηνπ.    

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηε ρακειή επηξξνή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Β.Μ.Π. ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

ηθαλέο λα επεξεάζνπλ ηηο ππνδνκέο, πθηζηάκελεο ή λέεο, ή ηηο ζπρλφηεηεο κεηαθίλεζεο, σο ε 

πιένλ απνδνηηθφηεξε ιχζε θξίλεηαη ε πξνψζεζε βξαρππξφζεζκσλ κέηξσλ απνθφξηηζεο απφ 

ηα κεραλνθίλεηα ηδησηηθά κέζα πνπ ζα δεκηνπξγνχλ αληηθίλεηξα γηα ηε ρξήζε ηνπο. Καζψο ηα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θνηηεηψλ θαη πξνζσπηθνχ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο, ηα αληίζηνηρα κέηξα ζα πξέπεη αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

νκάδαο ζηφρνπ ηνπο.  

ΐαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ επηινγή κέζνπ θάλεθε λα απνηειεί ν ρξφλνο δηαδξνκήο, ή αιιηψο ε 

ηαρχηεηα κεηαθίλεζεο. Ώπηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ ηελ πξψηε ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ, σο ηδαληθφ κέζν κεηαθίλεζεο, θαηείρε ην κεηξφ. Χζηφζν, ζέκαηα πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ηεο αξκνδηφηεηνο ηνπ Β.Μ.Π., φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, αληί λα 

απνηειέζνπλ ηξνρνπέδε κπνξνχλ λα παξαθακθζνχλ κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο 

ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο Ώλαθνξηθά κε ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

carpooling δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ σο πξνο ηελ αζθάιεηα θαη ηνλ ηξφπν ζπλελλφεζεο θαη 

πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ επηινγή εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ 

δηεμνδηθά θαη λα θαιχπηνπλ ζ’ έλαλ βαζκφ ηα φπνηα θελά ακθηζβήηεζεο.  

ην πιαίζην δηεξεχλεζεο ηεο πηζαλφηεηαο αιιαγήο κέζνπ ζπληάρζεθε έλα καζεκαηηθφ 

πξφηππν κε ηε κέζνδν ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο πνπ ιακβάλεη σο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ζηνηρεία ηεο κεηαθίλεζεο θαη ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε θαη απνδίδεη ηελ πηζαλφηεηα 

λα πξαγκαηνπνηήζεη ή φρη ζπγθεθξηκέλε αιιαγή κέζνπ (π.ρ. επηινγή ηνπ carpooling).  
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5.2. Διζηγήζειρ για πεπαιηέπυ έπεςνα 

Οη αλάγθεο θαη νη επθαηξίεο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, απηφ ηεο 

πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο ζε παλεπηζηεκηαθά campus, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε 

φηη είλαη αλαξίζκεηεο, θαζψο ππάξρεη έλα κεγάιν θελφ γλψζεο. Οξηνζεηνχληαη απφ ηελ 

πξνζπκία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά καο λα αλαιάβνπκε ξίζθα θαη λα βειηηψζνπκε ηελ πνηφηεηα 

δσήο καο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε εζηίαζαλ ζηε δπλαηφηεηα αιιαγήο κέζνπ πξνο 

ηελ επηινγή ηνπ carpooling, θαζψο θαη απφ ην Ε.Υ. ζηα Μ.Μ.Μ. Θα είρε ελδηαθέξνλ λα 

πξνζδηνξηζηεί ε δηάζεζε αιιαγήο θαη πξνο άιια κέζα, φπσο ην πνδήιαην θαη ε πεδή 

κεηαθίλεζε, ζπλδπαζηηθά κε ζπκπεξάζκαηα γηα ηα θίλεηξα επηινγήο. Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ 

εθηθηφ κε ηε δηεμαγσγή κηαο λέαο έξεπλαο εξσηεκαηνινγίνπ, ζηελ νπνία κέζα απφ θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλα ζελάξηα ζα πξνζδηνξηζηεί αλαιπηηθφηεξα ην κνηίβν επηινγήο ηνπ ρξήζηε. 

πλνιηθά, νη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ζα κπνξνχζαλ λα θαηαλεκεζνχλ ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο. 

Οη πξψηνη ηέζζεξηο είλαη: 

 ζπκπεξηθνξά θαη λννηξνπία: π.ρ. πνηεο είλαη νη πξαγκαηηθέο επηδξάζεηο ηεο δηαρείξηζεο 

δήηεζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο ζηηο επηινγέο κεηαθίλεζεο, ζα κπνξνχζαλ λα βξεζνχλ 

πην επαίζζεηνη ηξφπνη αλάιπζεο απφ ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ αλζξψπσλ ζε «επηβάηεο», 

«νδεγνχο» θιπ, πνηνη είλαη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ θάλνπλ ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο 

κεηαθίλεζεο πην επράξηζηνπο θ.ά. 

 ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 

 λέεο ηάζεηο 

 αιιειεπηδξάζεηο ρξήζεσλ γεο -κεηαθνξψλ 

θαη ζπλδένληαη κε εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ: 

 πνηα είλαη ε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο; 

 πψο ζρεηίδνληαη νη δηάθνξεο παξάκεηξνί ηνπ;  

 πνηα είλαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο; 

Οη ππφινηπνη ηξεηο ηνκείο είλαη: 

 νη εξεπλεηηθέο κέζνδνη: π.ρ. ε θαηαλφεζε ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ επηδξάζεσλ ησλ 

πνιηηηθψλ ζρεδηαζκνχ ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ 

 νη πνιηηηθνί ζηφρνη: π.ρ. πψο πξαθηηθά νξίδεηαη ε βησζηκφηεηα κε φξνπο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο θαη ηζφηεηαο 

 νη ηερληθέο εθαξκνγέο: π.ρ. βειηίσζε ησλ πξνηχπσλ πξφβιεςεο ψζηε λα απνηειέζνπλ 

ηθαλά εξγαιεία ζρεδηαζκνχ 

θαη ζπλδένληαη κε εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ: 

 πψο ζα κειεηεζνχλ νη ηέζζεξηο πξψηνη ηνκείο; 

 πψο ζα αμηνπνηεζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξαπάλσ κειέηεο ψζηε λα πξνσζεζεί ε 

έξεπλα θαη λα αλαπηπρζνχλ εξγαιεία άζθεζεο πνιηηηθήο; 

Δ ππφζεζε βησζηκφηεηα έσο ζήκεξα παξακέλεη κηα ζχιιεςε αθαδεκατθή. Γηα λα 

πξνζειθχζεη ηνπο πνιίηεο ζα πξέπεη λα γίλεη κηα έλλνηα πην απιή θαη θαηαλνεηή θαη λα 

εθθξαζηνχλ θαζαξφηεξα νη θχξηεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνί 

ηεο. Έηζη ζα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί έλαο επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο πάλσ ζηηο πηζαλέο 

ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο θαη ζηηο ζπλέπεηέο ηνπο γηα ηελ πφιε ηνπ αχξην.  
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http://www.cooneyconway.com/risks-and-rewards-of-ridesharing
http://www.econews.gr/2016/06/30/athina-ibm-exypni-poli-131115/
https://www.bumalift.com/
http://www.itf-oecd.org/shared-mobility-innovation-liveable-cities
https://people.hofstra.edu/geotrans/index.html
http://courses.arch.ntua.gr/el/proseggiseis_toy_efarmosmenoy_astikoy_sxediasmoy_sthn_ellada/ekpaideytiko_yliko/bivsimh_kinhtikothta.html
http://courses.arch.ntua.gr/el/proseggiseis_toy_efarmosmenoy_astikoy_sxediasmoy_sthn_ellada/ekpaideytiko_yliko/bivsimh_kinhtikothta.html
https://www.lyft.com/
http://www.uab.cat/web/mobility-at-the-uab/mobility-survey-1273127180171.html
https://www.zagster.com/
http://eu-advance.eu/index.php?id=11
http://www.aberdeencity.gov.uk/sump/
http://www.epomm.eu/index.php
https://ecomobility.org/
http://www.vtpi.org/approach/index.php
http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
http://www.colorado.edu/pts/
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ΕΡΕΤΜΑ  ΠΡΟΣΘΛΗΕΩΜ  ΓΘΑ  ΣΘ  ΛΕΣΑΙΘΜΗΕΘ  
ΣΗΜ  ΠΟΚΤΣΕΥΜΕΘΟΤΠΟΚΗ  ΖΩΓΡΑΦΟΤ 

 

ΕΡΩΣΗΛΑΣΟΚΟΓΘΟ 
 

Τν  παξόλ  εξσηεκαηνιόγην  απνηειεί  κέξνο  έξεπλαο, πνπ  δηεμάγεηαη  ζε  επίπεδν  Δηπισκαηηθήο  
Εξγαζίαο  ζηνλ  Τνκέα  Λεηαθνξώλ  &  Σπγθνηλσληαθήο  Υπνδνκήο  ηεο  Σρνιήο  Πνιηηηθώλ  
Λεραληθώλ  Ε.Λ.Π., θαη  αθνξά  ζηε  δηεξεύλεζε  ησλ  πξνηηκήζεσλ  ησλ  κεηαθηλνπκέλσλ  κε  
ζθνπό  ηε  δηακόξθσζε  ελόο  βηώζηκνπ - πεξηβαιινληηθά, νηθνλνκηθά  θαη  θνηλσληθά - κνληέινπ  
θηλεηηθόηεηαο  γηα  ηελ  Πνιπηερλεηνύπνιε.   
 

Η  ζπκπιήξσζε  ηνπ  εξσηεκαηνινγίνπ  είλαη  αλώλπκε  θαη  απαηηεί  πεξίπνπ  5  ιεπηά, ελώ  ηα  
απνηειέζκαηά  ηνπ  ζα  ρξεζηκνπνηεζνύλ  απνθιεηζηηθά  γηα  εξεπλεηηθνύο  ζθνπνύο. 

 

1.  Οι  μετακινήσεις  μοσ  σήμερα 
 

1.1.  Σεκεηώζηε  κε  Φ  ην  κέζν  ή  ηνλ  ζπλδπαζκό  κέζσλ  πνπ  ρξεζηκνπνηείηε  πεξηζζόηεξν  
ζπρλά  ζήκεξα  γηα  θάζε  κία  από  ηηο παξαθάησ  κεηαθηλήζεηο.  Σε  πεξίπησζε  πνπ  
ρξεζηκνπνηείηε  εμίζνπ  ζπρλά  θάπνην  άιιν  κέζν  ζεκεηώζηε  απηό  κε  *. 

 

Λέσο / Λετακίνηση 
Πξνο  

Ε.Λ.Π. 
Από   

Ε.Λ.Π. 
Εληόο  
Ε.Λ.Π. 

 
 
Απηνθίλεην 

Ωο  νδεγόο  ρσξίο  ζπλεπηβάηεο    

Ωο  νδεγόο  κε  ζπλεπηβάηεο  κέιε  Ε.Λ.Π.    

Ωο  νδεγόο  κε  άιινπο  ζπλεπηβάηεο    

Ωο  ζπλεπηβάηεο  ζε  όρεκα  κέινπο  Ε.Λ.Π.    

Ωο  ζπλεπηβάηεο  ζε  άιιν  όρεκα    

Λεραλνθίλεην  δίθπθιν    

Κεσθνξείν    

Ληζζσκέλν  πνύικαλ  Ε.Λ.Π.  (από  Λεηξό  Ιαηεράθε)    

Τξόιεϋ   ─ 

Λεηξό   ─ 

Τξακ   ─ 

Πξναζηηαθόο    ─ 

Πνδήιαην    

Πεξπάηεκα    

Άιιν  (δηεπθξηλίζηε)  ………………………………………………………    
 

1.2.  Πνηνο  είλαη  ν  θύξηνο  ιόγνο  πνπ  ρξεζηκνπνηείηε  ηνλ  ζπγθεθξηκέλν  ηξόπν  κεηαθίλεζεο 

πξνο / από  ην  Ε.Λ.Π.;  (ζεκεηώζηε  κία  κόλν  απάληεζε) 

  Είλαη  ν  πην  γξήγνξνο.   Είλαη  άλεηνο  θαη  επράξηζηνο. 
  Δελ  έρσ  ηδησηηθό  όρεκα.   Είλαη  ν  πην  νηθνλνκηθόο. 
  Δελ  εμππεξεηεί  ζπγθνηλσλία  ζηελ  πεξηνρή  κνπ.   Δελ  έρσ  άδεηα  νδήγεζεο. 

  Ληθξή  απόζηαζε  από  ηνλ  ηόπν  θαηνηθίαο  κνπ   Έγθαηξε - ηαθηηθή  ζπγθνηλσλία 
  Ιαιύηεξνο  ζπλδπαζκόο  σξώλ  δξνκνινγίσλ   Άιινο  (δηεπθξηλίζηε)  ……………………… 

 

1.3.  Γηα  πνηνπο  άιινπο  ιόγνπο  επηιέγεηε  ηνλ  ζπγθεθξηκέλν  ηξόπν  κεηαθίλεζεο πξνο / από  ην  

Ε.Λ.Π.; 

  Είλαη  ν  πην  γξήγνξνο.   Είλαη  άλεηνο  θαη  επράξηζηνο. 
  Δελ  έρσ  ηδησηηθό  όρεκα.   Είλαη  ν  πην  νηθνλνκηθόο. 
  Δελ  εμππεξεηεί  ζπγθνηλσλία  ζηελ  πεξηνρή  κνπ.   Δελ  έρσ  άδεηα  νδήγεζεο. 
  Ληθξή  απόζηαζε  από  ηνλ  ηόπν  θαηνηθίαο  κνπ   Έγθαηξε - ηαθηηθή  ζπγθνηλσλία 
  Ιαιύηεξνο  ζπλδπαζκόο  σξώλ δξνκνινγίσλ   Άιινο  (δηεπθξηλίζηε)  ……………………… 
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1.4.  Λέζνο  απαηηνύκελνο  ρξόλνο  κεηαθίλεζεο  πξνο  θαη  από  ηελ  Πνιπηερλεηνύπνιε : 
 

Πξνο :  ώξεο  ιεπηά Από :  ώξεο  ιεπηά 
 

1.5.  Σπλήζεο  ώξα  πξνζέιεπζεο : ………………….. Σπλήζεο  ώξα  αλαρώξεζεο : …………………… 
 

1.6.  Γεληθά, θαηά  πόζν  ε  ώξα  πξνζέιεπζεο / αλαρώξεζήο  ζαο  κπνξεί  λα  δηαθνξνπνηείηαη; 

  Έσο  15  ιεπηά   Έσο  1  ώξα 
  Έσο  30  ιεπηά   Άιιν  (δηεπθξηλίζηε)  ……………………………….. 

 

1.7.  Πύιε  εηζόδνπ : 

  Πύιε  Ινθθηλνπνύινπ   Πύιε  Ζσγξάθνπ 
  Πύιε  Ιαηεράθε   Άιιν  (δηεπθξηλίζηε)  ……………………………….. 

 

1.8.  Πύιε  εμόδνπ : 
  Πύιε  Ινθθηλνπνύινπ   Πύιε  Ζσγξάθνπ 
  Πύιε  Ιαηεράθε   Άιιν  (δηεπθξηλίζηε)  ……………………………….. 

 

1.9.  Εθηηκήζηε  ην  κεληαίν  θόζηνο  κεηαθίλεζήο  ζαο  πξνο  θαη  από  ην  Ε.Λ.Π. :   € 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  εμόδσλ  ζπληήξεζεο  γηα  ηδησηηθό  όρεκα)   
 

1.10.  Πόζεο  κεηαθηλήζεηο  πξαγκαηνπνηείηε  πξνο / από  θαη  εληόο  ηεο  Πνιπηερλεηνύπνιεο  ζηελ   

δηάξθεηα  ηεο  εκέξαο;  (ζπκπιεξώζηε)     
 

1.11.  Πνηνη  είλαη  νη  ιόγνη  ησλ  πξόζζεησλ  κεηαθηλήζεσλ; 

  Σίηηζε / Άζιεζε   Υπνρξεώζεηο  εθηόο  Ε.Λ.Π. 
  Υπνρξεώζεηο  εληόο  Ε.Λ.Π.   Άιιν  (δηεπθξηλίζηε)  ……………………………….. 

  

1.12.  Σε  πνηνλ  βαζκό  είζηε  επραξηζηεκέλνο / ε  από  ηνλ  ζεκεξηλό  ηξόπν  κεηαθίλεζήο  ζαο; 
 Ιαζόινπ Κίγν Αξθεηά Πνιύ 

Πξνο  Ε.Λ.Π.     

Από  Ε.Λ.Π.     

Εληόο  Ε.Λ.Π.     

 
 

2.  Οι  μετακινήσεις  μοσ  όπως  θα  ήθελα  να  είναι 
 

2.1.  Πόζν  ζεκαληηθά  ζεσξείηε  ηα  παξαθάησ  θξηηήξηα  γηα  ηελ  επηινγή  κέζνπ  κεηαθίλεζεο  

από / πξνο  ηελ  Πνιπηερλεηνύπνιε; 

 Φξόλνο  δηαδξνκήο 

  Πνιύ   Αξθεηά   Κίγν   Ιαζόινπ 
 Ιόζηνο  ηαμηδηνύ 

  Πνιύ   Αξθεηά   Κίγν   Ιαζόινπ 
 Φξόλνο / Απόζηαζε  πεξπαηήκαηνο  έσο  ηνλ  ηειηθό  πξννξηζκό 

  Πνιύ   Αξθεηά   Κίγν   Ιαζόινπ 
 Αμηνπηζηία  κέζνπ 

  Πνιύ   Αξθεηά   Κίγν   Ιαζόινπ 
 Αζθάιεηα 

  Πνιύ   Αξθεηά   Κίγν   Ιαζόινπ 
 Αξηζκόο  κεηεπηβηβάζεσλ 

  Πνιύ   Αξθεηά   Κίγν   Ιαζόινπ 
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 Ιαζαξηόηεηα  ζηαζκνύ  θαη  κεηαθνξηθνύ  κέζνπ 

  Πνιύ   Αξθεηά   Κίγν   Ιαζόινπ 
 Άλεζε 

  Πνιύ   Αξθεηά   Κίγν   Ιαζόινπ 
 Πιεξνθόξεζε  κέζσ  εθαξκνγώλ  ηειεκαηηθήο 

  Πνιύ   Αξθεηά   Κίγν   Ιαζόινπ 
 Άιιν  (αλαθέξαηε)  …………………………………………………………………………………………………. 

  Πνιύ   Αξθεηά   Κίγν   Ιαζόινπ 
 

2.2.  Πόζν  ζεκαληηθά  ζεσξείηε  ηα  παξαθάησ  θξηηήξηα  γηα  ηελ  επηινγή  κέζνπ  κεηαθίλεζεο  
εληόο  ηεο  Πνιπηερλεηνύπνιεο; 

 Φξόλνο  δηαδξνκήο  

  Πνιύ   Αξθεηά   Κίγν   Ιαζόινπ 
 Άλεζε 

  Πνιύ   Αξθεηά   Κίγν   Ιαζόινπ 
 Ιόζηνο  κεηαθίλεζεο 

  Πνιύ   Αξθεηά   Κίγν   Ιαζόινπ 
 Πιεξνθόξεζε  κέζσ  εθαξκνγώλ  ηειεκαηηθήο 

  Πνιύ   Αξθεηά   Κίγν   Ιαζόινπ 
 Άιιν  (αλαθέξαηε)  …………………………………………………………………………………………………… 

  Πνιύ   Αξθεηά   Κίγν   Ιαζόινπ 
 

2.3.  Υπό  ηδαληθέο  ζπλζήθεο  πνηό  κέζν  (ή  ζπλδπαζκό  κέζσλ)  ζα  επηζπκνύζαηε  λα  
ρξεζηκνπνηείηε;  (ζπκπιεξώζηε) 
Πξνο  / Από  Ε.Λ.Π.: ……………………….………………………………………………………………………………… 

Εληόο  Ε.Λ.Π.: ………………………….……………………………………………………………………………… 
 
 

 

3.  Πρόγραμμα  Car pooling - «Παρέα  στο  αστοκίνητο» 

Car  pooling  ζεκαίλεη  κνηξαδόκαζηε  έλα  απηνθίλεην  γηα  κηα  θνηλή  δηαδξνκή  κε  ζηόρν  ηελ  
αύμεζε  ηεο  πιεξόηεηαο  ηνπ  απηνθηλήηνπ  θαη  ηελ  βειηίσζε  ηεο  πνηόηεηαο  δσήο  ζηελ  πόιε. 

 

3.1.  Γλσξίδεηε  γηα  ην  πξόγξακκα  Car pooling  πνπ  πινπνηεί  ην  Ε.Λ.Π.;    Μαη       Όρη 
 

3.2.  Έρεηε  ζπκκεηάζρεη  είηε  σο  νδεγόο  είηε  σο  επηβάηεο  ζην  πξόγξακκα;    Μαη       Όρη 
 

3.3.  Έρεηε πξνκεζεπηεί ην εηδηθό απηνθόιιεην κε ην ινγόηππν ηνπ car pooling;    Μαη       Όρη 
 

3.4.  Εάλ  δελ  ζπλεζίδεηε  λα  ρξεζηκνπνηείηε  ην  Car  pooling  γηα  ηηο  κεηαθηλήζεηο  ζαο , πνηνη  
από  ηνπο  παξαθάησ  ιόγνπο  ζαο  απνηξέπνπλ;  

  Πξνηηκώ  λα  κεηαθηλνύκαη  κόλνο . 
  Έιιεηςε  εκπηζηνζύλεο  (αλάγθε  πηζηνπνίεζεο  κέινπο  Ε.Λ.Π.) 
  Πηζαλόηεηα  αθύξσζεο  κεηαθίλεζεο 
  Δπζθνιία  ζπλελλόεζεο 
  Έιιεηςε  επειημίαο 
  Άιιν  (δηεπθξηλίζηε)  …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



64 

 

3.5.  Εμεηάδεηαη  ε  ςεθηαθή  ππνζηήξημε  ηνπ  πξνγξάκκαηνο  κε  δηαδηθηπαθή  εθαξκνγή  γηα  
ηελ  επέθηαζε  ηνπ  Car  pooling  Ε.Λ.Π.  ζε  νιόθιεξε  ηελ  Αζήλα  (όρη  κόλν  κεηαμύ  Ε.Λ.Π.  
θαη  ζηαζκνύ  κεηξό  Ιαηεράθε).  Οη  ρξήζηεο  ζα  κπνξνύλ  λα  εγγξαθνύλ  ζηελ  εθαξκνγή  
κέζσ  ηνπ  πξνζσπηθνύ  ηνπο  e-mail  (ή  ηνπ  ινγαξηαζκνύ  ηνπο  ζην  facebook), λα  δηαιέμνπλ  
ηνλ  ζπλεπηβάηε  ηνπο, θαζώο  θαη  ην  πνζό  γηα  ην  νπνίν  είλαη  δηαηεζεηκέλνη  λα  
ζπληαμηδέςνπλ.   

 

3.5.α.  Θα  ρξεζηκνπνηνύζαηε  απηήλ  ηελ  εθαξκνγή  θαηά  ηηο  κεηαθηλήζεηο  ζαο  από / πξνο  ην  
Ε.Λ.Π.; 

  Όρη   Σπάληα   Λεξηθέο  θνξέο   Σπρλά   Πάληα 

3.5.β.  Γηαηί;  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

4.  Προυίλ  ερωτώμενοσ 
 

4.1.  Φύιν :    Άλδξαο       Γπλαίθα 
 

4.2.  Ηιηθία :    18-25        25-35        35-45        45-60        60  θαη  άλσ 
 

4.3.  Άηνκν  Λε  Αλαπεξία  ή  Λεησκέλε  Ιηλεηηθόηεηα :    Μαη    Όρη 
 

4.4.  Θδηόηεηα : 

  Πξνπηπρηαθόο  θνηηεηήο 

     Εμάκελν  θνίηεζεο :  ……………………………… 

  Λεηαπηπρηαθόο  θνηηεηήο 

  Υπνςήθηνο  δηδάθησξ 

  Δηδάζθσλ   Εξεπλεηήο 

  Δηνηθεηηθόο  ππάιιεινο   Άιιν  (δηεπθξηλίζηε)  ……………………………….. 
 

4.5.  Σρνιή  θνίηεζεο / Θέζε  απαζρόιεζεο  (π.ρ.  Μέα  Ιηήξηα  Πνιηηηθώλ  Λεραληθώλ) :  

(ζπκπιεξώζηε) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4.6.  Δήκνο  θαηνηθίαο :  (ζπκπιεξώζηε)  ………………………………………………………………………………… 

         Ιάηνηθνο  Φνηηεηηθώλ  Εζηηώλ  Ε.Λ.Π. :    Μαη        Όρη 
 

4.7.  Εηήζην  εηζόδεκα :   

 Έσο  1000€  Έσο  2000€  Έσο  5000€  Έσο  10000€ >10000€  Δελ  απαληώ 
  

4.8.  Δηαζέηεηε  έλα  ή  πεξηζζόηεξα  από  ηηο  παξαθάησ  θαηεγνξίεο  νρεκάησλ; 

  Απηνθίλεην   Πνδήιαην   Λεραλνθίλεην  δίθπθιν 
 

4.9.  Δηαζέηεηε  δίπισκα  νδήγεζεο;    Γηα  απηνθίλεην        Γηα  κεραλνθίλεην  δίθπθιν 
 

4.10.  Δηαζέηεηε  smartphone;    Μαη       Όρη 
 

Εάλ  λαη, ζε  πνηνλ  βαζκό  είζηε  εμνηθεησκέλνο / ε  κε  ηε  ρξήζε  εθαξκνγώλ  (π.ρ.  Moovit, 

Taxibeat, Uber)  γηα  ηηο  κεηαθηλήζεηο  ζαο; 
 

  Πνιύ   Αξθεηά   Κίγν   Ιαζόινπ 
 

     

Επραξηζηώ  γηα  ηελ  πνιύηηκε  ζπλεηζθνξά  ζαο . 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 
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ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ ΑΝΑ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ (ηκήκα Ώ) 

 

    Πεξπάηεκα -1

    Ώπηνθίλεην -2

    Λεσθνξείν/Σξφιευ -3

    Μέζα ηαζεξήο Σξνρηάο -4

    Carpooling -5

    Μηζζσκέλν πνχικαλ Β.Μ.Π. -6

    Μεραλνθίλεην δίθπθιν -7

    Πνδήιαην -8

    Άιιν (Μηζζσκέλν δεκνηηθφ πνχικαλ, ΚΣΒΛ, Σαμί) -9

    Πεξπάηεκα -1

    Ώπηνθίλεην -2

    Λεσθνξείν -3

    Carpooling -4

    Άιιν (Πνδήιαην, Μεραλνθίλεην δίθπθιν) -5

    Βίλαη ν πην γξήγνξνο. -1

    Βίλαη άλεηνο θαη επράξηζηνο. -2

    Αελ έρσ ηδησηηθφ φρεκα. -3

    Βίλαη ν πην νηθνλνκηθφο. -4

    Αελ έρσ άδεηα νδήγεζεο. -5

    Έγθαηξε-ηαθηηθή ζπγθνηλσλία -6

    Αελ εμππεξεηεί ζπγθνηλσλία ζηελ πεξηνρή κνπ. -7

    Μηθξή απφζηαζε απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο κνπ -8

    Καιχηεξνο ζπλδπαζκφο σξψλ δξνκνινγίσλ -9

    Άιιν (Ώπνπζία ελαιιαθηηθήο, Με ηαθηηθή ζπγθνηλσλία, Φπζηθή άζθεζε, Βπειημία,

    Βιεγρφκελνο ρξφλνο άθημεο,  Ώπνθπγή κεηεπηβηβάζεσλ, Φηιηθφηεηα πξνο ην πεξηβάιινλ) -10

    Έσο 15 ιεπηά 1

    Έσο 30 ιεπηά 2

    Έσο 1 ψξα 3

    > 1 ψξα 4

    Πχιε Κνθθηλνπνχινπ 1

    Πχιε Καηεράθε 2

    Πχιε Γσγξάθνπ 3

    Άιιν (Πχιε παιηψλ θνηηεηηθψλ εζηηψλ, Πχιε Νέσλ Φνηηεηηθψλ Βζηηψλ, Μηθξή Πχιε 

     Δξψσλ Πνιπηερλείνπ) 4

    ίηηζε/Άζιεζε 1

    Τπνρξεψζεηο εληφο Β.Μ.Π. 2

    Τπνρξεψζεηο εθηφο Β.Μ.Π. 3

    Άιιν (Φχιαμε παηδηψλ, Βθηππψζεηο/Φσηνηππίεο, Καθέο/ΐφιηα, ΐηβιηνζήθε) 4

    Πνιχ 1

    Ώξθεηά 2

    Λίγν 3

    Καζφινπ 4

 Α. ΟΗ ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ ΜΟΤ ΖΜΔΡΑ

 A13Q

 A1Q-, A2Q- (Ππορ/Από Δ.Μ.Π.)

 A3Q- (Δνηόρ Δ.Μ.Π.)

 A8Q

 A9Q, A10Q

 A14Q1-A14Q3, D13Q

 A4Q, Α5Q-
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 B1Q, B11Q

 B2Q, B13Q

 B3Q

 B4Q

 B5Q

 B6Q

 B7Q

 B8Q, B12Q

 B9Q, B14Q

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-8

-7

-1

-2

-3

-4

-5

-6    Άιιν (Σαμί, Carpooling, ΜΣ-Βζσηεξηθή ιεηηνπξγία)

    Άιιν (Σαμί, Carpooling)

    Μηζζσκέλν πνχικαλ Β.Μ.Π.

    Μεραλνθίλεην δίθπθιν

    Πνδήιαην 

    Λεσθνξείν (Βζσηεξηθή γξακκή)

    Ώπηνθίλεην

    Πεξπάηεκα

 B16BQ-

    Πεξπάηεκα

    Ώπηνθίλεην

    Μεραλνθίλεην δίθπθιν

    ΜΣ

    Λεσθνξείν/Σξφιευ

    Πνδήιαην 

 Άιιν (πρλφηεηα δηέιεπζεο Μ.Μ.Μ., Μήθνο δηαδξνκήο, Κπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε, 

 Σνπνζεζία ζηάζεο, Τςνκεηξηθή  θιίζε  δηαδξνκήο, Απλαηφηεηα  θπζηθήο  άζθεζεο, 

 Ώπεξγίεο Μ.Μ.Μ.)

 Άιιν (πρλφηεηα δηέιεπζεο Μ.Μ.Μ., Όπαξμε  ρψξνπ  θχιαμεο  πνδειάησλ,

 Απλαηφηεηα  θπζηθήο  άζθεζεο)

 B16AQ-

 Καζαξηφηεηα ζηαζκνχ θαη κεηαθνξηθνχ κέζνπ

 Ώξηζκφο κεηεπηβηβάζεσλ

 Ώζθάιεηα

 Ώμηνπηζηία κέζνπ

 Υξφλνο/Ώπφζηαζε πεξπαηήκαηνο έσο ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ

 Β. ΟΗ ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ ΜΟΤ ΟΠΧ ΘΑ ΖΘΔΛΑ ΝΑ ΔΗΝΑΗ

 B10Q

 B15Q

 Υξφλνο δηαδξνκήο

 Κφζηνο ηαμηδηνχ

 Πιεξνθφξεζε  κέζσ  εθαξκνγψλ  ηειεκαηηθήο

 Άλεζε (Σήξεζε κεγίζηνπ αξηζκνχ επηβαηψλ)
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    Ναη 1 1

    ρη 2 2

    Πάληα 1 1

    πρλά 2 2

    Μεξηθέο θνξέο 3 3

    πάληα 4 4

    ρη 5 5

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-8.1

-8.2

-8.3

-8.4

-8.5

-8.6

-8.7

-8.9

-8.10

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

    Άιιν 

    Κνληηλή απφζηαζε/Αελ κνπ ρξεηάδεηαη.

    Βιιηπήο ελεκέξσζε-πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο

         Αελ δηέξρνκαη απφ ηνλ ζηαζκφ κεηξφ Καηεράθε.

         Ήδε ην ρξεζηκνπνηψ ζπλήζσο.

         Αελ έηπρε./Ώληζνθαηαλνκή πξνζθνξάο-δήηεζεο απφ κεηξφ Καηεράθε/πλήζεηα

         Αελ ην ππνζηεξίδσ./Πξνηεξαηφηεηα έρεη ε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο ζπγθνηλσλίαο.

         Καζαξηφηεηα

         Οηθνλνκηθή επηβάξπλζε

         Αελ γλσξίδσ ππνςήθηνπο νδεγνχο/επηβάηεο θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο κνπ.

         Αελ δηαζέησ Ε.Υ./άδεηα νδήγεζεο.

         Υξεηάδεηαη λα πεξπαηήζσ σο ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ κνπ.

    Κφζηνο κεηαθίλεζεο (Βπηβάξπλζε ή εμνηθνλφκεζε)

    Ώζθάιεηα (Σαπηφηεηα ζπλεπηβάηε/Οδεγηθή ηθαλφηεηα νδεγνχ/Θέκαηα ηδησηηθφηεηαο)

    Μείσζε/Ώχμεζε ρξφλνπ κεηαθίλεζεο

    Άλεζε/Βπραξίζηεζε/Βπθνιία

 C6Q-

        Πεξπάηεκα σο ηελ ζρνιή πξννξηζκνχ

        Πξνηηκψ λα κεηαθηλνχκαη κφλνο.

        Με ζπρλή κεηαθίλεζε πξνο ηελ ζρνιή

 Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CAR POOLING - «Παπέα ζηο αςηοκίνηηο»

 C5Q

    60 θαη άλσ

    45-60

    Γπλαίθα

    Άλδξαο

 D2Q-Ζλικία

 Γ. ΠΡΟΦΗΛ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ

 C4Q-

 C1Q, C2Q, C3Q, D3Q, D8Q, D12Q  D1Q-Φύλο

    Έιιεηςε  επειημίαο (άλεζεο ρξφλνπ ζηηο κεηαθηλήζεηο)

    Απζθνιία ζπλελλφεζεο

    Πηζαλφηεηα αθχξσζεο κεηαθίλεζεο

    Έιιεηςε εκπηζηνζχλεο/Ώζθάιεηα

    Πξνηηκψ λα κεηαθηλνχκαη κφλνο

    35-45

    25-35

    18-25

    Βπειημία/Ώπηνλνκία

    Απζθνιία ζπλελλφεζεο

    Βηδηθέο ζπλζήθεο

    Ώμηνπηζηία

    Αελ ην ρξεηάδνκαη (κηθξή απφζηαζε/ηθαλνπνηεηηθή ζπγθνηλσλία).

    Κνηλσληθνί (αιιεινβνήζεηα/γλσξηκίεο)/Πεξηβαιινληηθνί/Εδενινγηθνί

    Άιιν

        Με εμνηθείσζε κε ηερλνινγία/Αηαζεζηκφηεηα MB

        Αηαζεζηκφηεηα νρήκαηνο/δηπιψκαηνο
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    Πξνπηπρηαθφο θνηηεηήο 1 1

    Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο 2 2

    Αηδάζθσλ 3 3

    Τπνςήθηνο δηδάθησξ 4 4

    Βξεπλεηήο 5 5

    Αηνηθεηηθφο ππάιιεινο 6 6

    Αελ έρσ 0 0

    Γηα απηνθίλεην 1 1

    Γηα κεραλνθίλεην δίθπθιν 2 2

    Καη γηα ηα δχν 3 4

5

3

6

7

    Αελ απαληψ

 D11Q-Καηοσή διπλ. οδήγηζηρ  D10Q-Ηδιοκηηζία οσήμαηορ

    Αελ έρσ ηδησηηθφ φρεκα.

    Ώπηνθίλεην

    Μεραλνθίλεην δίθπθιν

    Πνδήιαην

    Ώπηνθίλεην+Πνδήιαην (1+4=5)

    Ώπηνθίλεην+Μεραλ. δίθπθιν (1+2=3)

    Πνδήιαην+Μεραλ. Αίθπθιν (4+2=6)

    Ώπηνθίλεην+Πνδήιαην+Μερ. Αίθπθιν

 Γ. ΠΡΟΦΗΛ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ

 D4Q-Ηδιόηηηα  D9Q-Διζόδημα

    Έσο 1000 €

    Έσο 2000 €

    Έσο 5000 €

    Έσο 10000 €

    >10000 €


