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Περίληψη 
 
Η «αξία της αποφυγής θύματος» (value of preventing a fatality, VPF) είναι σημαντική στην 
αξιολόγηση του συνολικού κόστους των οδικών ατυχημάτων, αλλά επίσης και για την ανάλυση 
κόστους-οφέλους σε μελέτες μικρότερης κλίμακας. Ο ορισμός μιας μοναδικής τιμής της VPF είναι 
πολύ δύσκολος, καθώς υπάρχουν πολλές παράμετροι που την επηρεάζουν. Στην παρούσα μελέτη, 
διερευνάται η μεταβλητότητα της τιμής αυτής, σε σχέση με το οδικό περιβάλλον, καθώς και η 
ευαισθησία της ως προς την παροχή εξωγενούς πληροφόρησης. 
 
Η διαδικασία βασίζεται σε σύγχρονα οικονομετρικά μοντέλα (ordered probit robirandom effects 
ordered probit), χρησιμοποιώντας δεδομένα από έρευνες δεδηλωμένων προτιμήσεων, με ξεχωριστές 
υποθέσεις για αστικούς και υπεραστικούς δρόμους. Για την μελέτη χρησιμοποιείται το εννοιολογικό 
υπόβαθρο των όρων «προθυμία πληρωμής για τη μείωση ενός θανατηφόρου ατυχήματος» (WTPF) και 
«αξία της στατιστικής ζωής» (VOSL). 
 
Σε ότι αφορά στην επίδραση του οδικού περιβάλλοντος, η τιμή της WTPF στις επαρχιακές περιοχές 
είναι 3.6 φορές υψηλότερη από αυτήν στις αστικές περιοχές. Το αποτέλεσμα έρχεται σε αντιστοιχία με 
την υπάρχουσα βιβλιογραφία και μπορεί να μεταφραστεί ως αντίληψη ότι οι υπεραστικές μετακινήσεις 
εμπεριέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τις αστικές. Όταν όμως η τιμή της WTPF σταθμίζεται με βάση 
τον κυκλοφοριακό φόρτο τότε αυτή η διαφορά μειώνεται στη 1.85 φορά υψηλότερη VoSL για 
υπεραστικές μετακινήσεις, πάνω από τις αστικές. 
 
Επιπροσθέτως, μελετάται η επίπτωση της πληροφόρησης στην προθυμία πληρωμής για τη μείωση του 
οδικού κινδύνου. Μέσω έρευνας δεδηλωμένων προτιμήσεων, πραγματοποιείται η παροχή 
πραγματικών, αλλά μονομερών, στατιστικών δεδομένων στους ερωτηθέντες και εξετάζεται ο τρόπος 
που αυτά μπορεί να διαμορφώνουν την αντίληψη τους για τον κίνδυνο. 
 
Οι κατ’ εκτίμηση τιμές της στατιστικής ζωής (VOSL) δείχνουν υψηλές σε σχέση με άλλες εκτιμήσεις 
ανά τον κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, παρουσιάζουν συνοχή με αντίστοιχες ελληνικές μελέτες, ενώ το ίδιο 
παρατηρείται και για τις τιμές της αξίας του χρόνου (VOT) που προκύπτουν. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Οδική ασφάλεια, αξία της στατιστικής ζωής, αξία αποφυγής θανατηφόρου 
ατυχήματος, έρευνα δεδηλωμένων προτιμήσεων. 
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Abstract 

The value of preventing a fatality (VPF) is important in evaluating the overall cost of road crashes, but 
also in more local cost-benefit analyses of individual projects. Determining a single value of preventing 
a fatality is very hard, as there are many parameters that affect it. In this research, we explore the 
variability of this value with respect to the road environment, as well as its sensitivity to externally 
provided information.  

The process is based on state-of-the-art econometric models (ordered probit and random effects ordered 
probit models), using data from stated preference surveys, with separate scenarios for urban and rural 
roads. The theoretical constructs of “willingness to pay to reduce a fatality” (WTPF) and “value of 
(statistical) life” (VOSL) are used. 

In terms of the impact of the road environment, the WTPF for the rural area is found 3.6 times higher 
than for the urban environment. This finding is consistent with the literature and can be interpreted as a 
higher perception of traffic risk associated with rural trips over urban trips. When the WTPF is 
weighted by the traffic volume, this difference is reduced to 1.85 times higher VoSL for rural over 
urban trips.  

Furthermore, the impact of information effects on the willingness-to-pay to reduce traffic risk is 
investigated. In this case, stated preference surveys are used to infer how (true, but partial) information 
may influence risk valuation in general (everyday life). 

The estimated values of statistical life seem somewhat high compared to other estimates around the 
world. However, they are consistent with similar studies in Greece. Furthermore, the VOT for all cases 
has a reasonable magnitude, suggesting that the WTPF/VOSL differences are not due to a major 
discrepancy in the perception of the respondents. 

Keywords: Road safety; value of statistical life; value of preventing a fatality; stated-preference 
surveys; ordered probit; random effects ordered probit 
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1. Εισαγωγή 
 

Η οδική ασφάλεια είναι μια από τις πρώτες αιτίες απώλειας ζωής παγκοσμίως, με 
περίπου 1.3 εκατομύρια απώλειας ετησίως, ενώ ταυτόχρονα μεταξύ 20 και 50 
εκατομύρια άτομα ακόμα υπόκεινται σε μη-θανάσιμους τραυματισμούς (WHO, 2009). 
Το 2011, περίπου 30.100 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EU27) ως αποτέλεσμα τροχαίων ατυχημάτων. Ταυτόχρονα, την ίδια 
περίοδο οι εξελίξεις από πλευράς οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη έδειχναν 
αντικρουώμενες τάσεις (ETSC, 2012). Παραδείγματος χάριν, ενώ αρκετές χώρες 
συνέχισαν τις τάσεις μείωσης των απωλειών που είχαν τα προηγούμενα χρόνια (2010 
και 2009), άλλες, όπως η Εσθονία, η Κύπρος και η Μάλτα, αλλά και χώρες με 
εξαιρετικές επιδόσεις στην οδική ασφάλεια, όπως η Σουηδία, η Γερμανία και η 
Φινλανδία, έδειξαν αυξημένους αριθμούς νεκρών (ETSC, 2012). 
 
Παρά τις θετικές εξελίξεις της προηγούμενης δεκαετίας, η Ελλάδα παραμένει η χώρα-
μελος της ΕΕ με τη χειρότερη επίδοση όσον αφορά στην οδική ασφάλεια, με 
περισσότερους από διπλάσιους νεκρούς σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο το 
2008 (Yannis, 2007, Yannis and Papadimitriou, 2012). Παρόλα αυτά, ο αριθμός των 
νεκρών μειώνεται σταθερά και σημαντικά τα τελευταία χρόνια (π.χ. από 1456 το 
2009 σε 874 το 2013, NRSO (2015a)]. Αν και ένα τμήμα αυτής της βελτίωσης μπορεί 
να αποδοθεί σε βελτιώσεις οδικης ασφάλειας, πρέπει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον 
ένα τμήμα αυτής της μείωσης οφείλεται στην μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο λόγω 
της μειωμένης κίνησης εξαιτίας της κρίσης στην Ελλάδα αυτή την περίοδο (Antoniou 
and Yannis, 2013). Επίσης, μία ανάλυση της χωρικής κατανομής των ατυχημάτων και 
απωλειών στην Ελλάδα περιγράφεται από τους Papadimitriou et al. (2012).  
 
Μια πρακτική προσέγγιση για την εκτίμηση του κόστους των τροχαίων ατυχημάτων 
είναι η έννοια της αξίας της στατιστικής ζωής (Value of Statistical Life, VOSL, Drèze, 
1962, Jones-Lee, 1974, 1976, 1982, Pratt and Zeckhauser, 1996) ή αντίστοιχα η αξία 
της αποφυγής μιας απώλειας ζωής (value of preventing one traffic fatality, VPF, 
Andersson and Treich, 2011). Προφανώς, το θέμα χρήζει λεπτών χειρισμών, καθώς 
είναι πολύ ευαίσθητο. Όμως τέτοιοι υπολογισμοί γίνονται καθημερινά και μπορεί να 
είναι χρήσιμοι για την προώθηση δράσεων οδικής ασφάλειας, και τελικά τη μείωση 
των απωλειών από τροχαία ατυχήματα. Ουσιαστικά, η τιμή αυτή αναφέρεται στο 
χρηματικό ποσό, το οποίο κάποιος είναι διατεθειμένος να καταβάλλει για να 
βελτιώσει την πιθανότητα επιβίωσης. Για να μειωθεί η υποκειμενικότητα στην 
εκτίμηση, τελικά η αξία που προκύπτει είναι ανώνυμη και συνεπώς χαρακτηρίζεται 
ως στατιστική. Αθροίζοντας την προσωπική αυτή εκτίμηση για όλο τον πληθυσμό 
που χρησιμοποιεί το οδικό δίκτυο, προκύπτει η συνολική αξία της στατιστικής ζωής 
(VOSL, Blomquist, 2001).  
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Ο στόχος της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση των διαφορών του οδικού 
περιβάλλοντος στην προθυμία πληρωμής για τη μείωση του οδικού κινδύνου και 
συνεπώς στις εκτιμήσεις της VOSL. Η διαδικασία βασίζεται σε σύγχρονα 
οικονομετρικά μοντέλα (ordered probit και random effects ordered probit), 
χρησιμοποιώντας δεδομένα από μια έρευνα δεδηλωμένων προτιμήσεων. Η παρούσα 
έρευνα συμπληρώνει προηγούμενα ερευνητικά ευρήματα στο συγκεκριμένο θέμα, 
καθώς εφαρμόζει την ίδια μεθοδολογία σε δύο είδη δρόμων (αστικούς και 
υπεραστικούς σε αυτή την περίπτωση, το οποίο από όσο γνωρίζουμε, έχει δοκιμαστεί 
ξανά στο παρελθόν μόνο από τους Hensher et al., 2009) και παρουσιάζει την 
πρακτικότητα και τα προτερήματα της χρήσης προηγμένων οικονομετρικών 
μοντέλων για τέτοιου τύπου αναλύσεις (πάλι, παρόμοια με τους (Hensher et al., 2009). 
 
Επιπροσθέτως, η έρευνα αυτή συνεισφέρει στη βιβλιογραφία υνειαντικείμενο της 
προθυμίας πληρωμής για τη μείωση του οδικού κινδύνου (willingness to pay to 
reduce road traffic risk) στo πλαίσιo της Ευρωπαϊκής βιβλιογραφίας, καθώς βασίζεται 
σε δεδομένα από την Ελλάδα τα οποία είναι διαφορετικά από αυτά της Αυστραλίας 
(από όπου τα δεδομένα συλλέχθηκαν για την έρευνα των Hensher et al., 2009). 
 
Η δομή του άρθρου συνεχίζεται με την παρουσίαση του μεθοδολογικού πλαισίου που 
χρησημοποιήθηκε. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης από δείγματα από αστικές και 
υπεραστικές περιοχές παρουσιάζονται στη συνέχεια. Η επόμενη ενότητα παρουσιάζει 
μια ποσοτικοποίηση της επίπτωσης εξωγενούς πληροφόρησης στην αντιληπτή 
πρόθεση πληρωμής για τη μείωση του κινδύνου από τροχαία ατυχήματα. Τέλος, 
διατυπώνονται και συζητούνται συμπεράσματα.  
 

2. Μεθοδολογία 
 
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα βασικά μεθοδολογικά στοιχεία που 
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση και την εκτίμηση της αξία αποφυγής νεκρού από 
τροχαία ατυχήματα. Μια πιο αναλυτική περιγραφή των μεθοδολογιών που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της αξίας της στατιστικής ζωής 
περιλαμβάνεται στις εργασίες Antoniou (2013) και Antoniou and Kostovasilis (2012). 
 
 
2.1 Πειραματικός σχεδιασμός 
 
Η δημιουργία των σεναρίων βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις μεταβλητές για τις 
εξεταζόμενες μετακινήσεις:  

 Κόστος (€/μετακίνηση);  

 Επικινδυνότητα (νεκροί ανά έτος για την εξεταζόμενη διαδρομή); και  

 Χρόνος (λεπτά/μετακίνηση).  
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Για τη δημιουργία των σεναρίων χρησιμοποιήθηκε ένας μερικός παραγοντικός 
σχεδιασμός (fractional factorial design, Louviere et al., 2003), βασιζόμενος σε 
διαφορές (αντίστοιχα με το σχεδιασμό που χρησιμοποιήθηκε από τους Rizzi and 
Ortúzar, 2003), καθώς τα μοντέλα διακριτών επιλογών βασίζονται στις διαφορές της 
ωφέλειας μεταξύ εναλλακτικών. Κάθε σενάριο περιλαμβάνει δυό εναλλακτικές, και 
τρία επίπεδα διαφορών για κάθε μεταβλητή, οδηγώντας συνολικά σε 27 πιθανούς 
συνδυασμούς. Για τη διατήρηση του ερωτηματολογίου σε λογική έκταση, οι 27 
συνδυασμοί χωρίστηκαν σε 3 υπο-ομάδες των 9 ερωτήσεων, οδηγώντας έτσι σε τρεις 
εκδοχές του ερωτηματολογίου. Η στρατηγική αυτή είναι αντίστοιχη με αυτή που 
χρησιμοποιήθηκε πχ. από τους Rizzi and Ortúzar, 2003  20 Antoniou et al., 2007.  
 
Τέλος, καθώς οι διαφορετικές δεν είναι άμεσα αντιληπτές από τους ερωτώμενους, 
χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλες τιμές αναφοράς, οι οποίες προστέθηκαν στις διαφορές, 
ώστε να δημιουργήσουν τις εναλλακτικές, οι οποίες παρουσιάστηκαν στους 
ερωτώμενους. 
 
2.2 Σχεδιασμός ερωτηματολογίου  
 
Η συλλογή δεδομένων δεδηλωμένων προτιμήσεων (stated-preference) 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση κατάλληλα δομημένων ερωτηματολογίων με 
τέσσερα ή έξι μέρη (ανάλογα με το αν εξετάζουμε μία ή δύο περιπτώσεις στο ίδιο 
ερωτηματολόγιο):  

I. Ερωτήσεις που βοηθούν τον ερωτώμενο να αντιληφθεί το αντικείμενο του 
ερωτηματολογίου, π.χ. το οδικό περιβάλλον, καλώντας τον να θυμηθεί και να 
περιγράψει μια πρόσφατη μετακίνηση του σε αστική περιοχή, ή 
υποβάλλοντας τον σε επηρεασμό με την παρουσίαση στοιχείων σχετικών με 
το αντικείμενο της έρευνας, 

II. Παρουσίαση των (π.χ. εννέα) εναλλακτικών σεναρίων, 
III. (Εάν εξετάζουμε δύο περιπτώσεις, π.χ. αστικές και υπεραστικές περιοχές) 

Ερωτήσεις που βοηθούν τον ερωτώμενο να αντιληφθεί το αντικείμενο της 
δεύτερης περίπτωσης, πχ καλώντας τον ερωτώμενο να θυμηθεί και να 
περιγράψει μια πρόσφατη μετακίνηση του σε υπεραστική περιοχή, 

IV. (Εάν εξετάζουμε δύο περιπτώσεις) Παρουσίαση των (π.χ. εννέα) 
εναλλακτικών σεναρίων για τη δεύτερη περίπτωση, 

V. Ερωτήσεις σχετικά με τη γενική οδηγική συμπεριφορά και τις αντιλήψεις 
οδικής ασφάλειας των ερωτώμενων, 

VI. Ερωτήσεις σχετικά με τα κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά των 
ερωτωμένων. 

 
Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή των ερωτηματολογίων είναι διαθέσιμες από 
τους Antoniou (2013) και Antoniou and Kostovasilis (2012). 
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Ένα παράδειγμα σεναρίου παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. 
 
Πίνακας 1. Τυπικό σενάριο (αστική διαδρομή) 
 

 
 
2.3 Συλλογή και ανάλυση δεδομένων  
 
Στην περίπτωση της ανάλυσης της αντιληψης των οδηγών για τις αστικές έναντι των 
υπεραστικών περιοχών, σενάρια και για τις δυο περιπτώσεις παρουσίαστηκαν στους 
ίδιους οδηγούς. Αντίθετα, στην περίπτωση της εκτίμησης της επίπτωσης της 
εξωγενούς πληροφόρησης, στον κάθε ερωτώμενο παρουσιάστηκε είτε η αισιόδοξη, 
είτε η απαισιόδοξη πληροφορία. Οι ερωτώμενοι προσεγγίστηκαν τυχαία. Στην 
πιλοτική φάση συλλέχθηκαν 30 ερωτηματολόγια, τα οποία αναλύθηκαν για τον 
εντοπισμό πιθανών σφαλμάτων και ασαφειών. Και στις δύο περιπτώσεις δεν 
αντιμετωπίστηκε κανένα πρόβλημα, και η συλλογή συνεχίστηκε. Στην περίπτωση της 
αστικής/υπεραστικής οδού συλλέχθηκαν τελικά 100 ερωτηματολόγια (καθώς κάθε 
ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 9 σενάρια για κάθε περίπτωση, αυτό σημαίνει 900 
παρατηρήσεις για αστικό περιβάλλον και 900 παρατηρήσεις για υπεραστικό), ενώ 
στην περίπτωση της πληροφόρησης συλλέχθηκαν συνολικά 94 ερωτηματολόγια, με 9 
σενάρια το καθένα (δηλαδή 47 ερωτηματολόγια επί 9 σενάρια, συνολικά 423 
παρατηρήσεις για την κάθε περίπτωση, αισιόδοξη και απαισιόδοξη πληροφόρηση), 

Ημερήσιος φόρτος: 
30,000 veh Εναλλακτική Α Εναλλακτική Β 

0.6 € 

 

1.5 € 

 

Συνολικό κόστος 
μετακίνησης (Euro) 

30 min 

  

15 min 

  

Συνολικός χρόνος 
μετακίνησης εντός του 
οχήματος (min) 

3 θύματα  

 

2 θύματα 

 

Συνολικός αριθμός 
θυμάτων από τροχαία 
ανά έτος (μόνο σε ΙΧ) 

Παρακαλώ επιλέξτε από τις παρακάτω τιμές: 

Σίγουρα Α Μάλλον Α 
Πιθανά 

Α 
Αδιά-
φορο 

Πιθανά 
B 

Μάλλον 
Β 

Σίγουρα 
Β 
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συνολικά 846 παρατηρήσεις. 
 
Στην πρώτη περίπτωση όλα τα ερωτηματολόγια πραγματοποιήθηκαν με προσωπικές 
συνεντεύξεις ενώ στη δεύτερη περίπτωση κάποια πραγματοποιήθηκαν με προσωπικές 
συνεντεύξεις, ενώ το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε (και συμπληρώθηκε) και 
ηλεκτρονικά. Ηνώ στη δή κατανομή των ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν είναι: 

 Αισιόδοξο σενάριο/ συνέντευξη: 26 ερωτηματολόγια/ 234 παρατηρήσεις 
 Αισιόδοξο σενάριο/ email: 21 ερωτηματολόγια/ 189 παρατηρήσεις 
 Απαισιόδοξο σενάριο/ συνέντευξη: 24 ερωτηματολόγια / 216 παρατηρήσεις 
 Απαισιόδοξο σενάριο /Email: 23 ερωτηματολόγια / 207 παρατηρήσεις 

 
Οι απαντήσεις των ερωτώμενων συλλέχθηκαν σε κλίμακες Likert (Likert, 1932, 
Richardson, 2002), που επιτρέπουν την εκτίμηση διαφόρων τύπων μοντέλων 
διακριτών επιλογών, π.χ. multinomial logit. Στην περίπτωση αυτή, όμως κάποιες από 
τις ιδιότητες των μοντέλων αυτών (π.χ. η υπόθεση ανεξαρτησίας από μη σχετιζόμενες 
εναλλακτικές, Independence for Irrelevant Alternatives (IIA)) παραβιάζονται. Από τις 
διάφορες εναλλακτικές που προτείνονται για την υπέρβαση του προβλήματος αυτού, 
π.χ. την χρήση ιεραρχικών, nested/ cross-nested, μοντέλων (Ben-Akiva and Lerman, 
1985), και την εκτίμηση ordered logit/probit μοντέλων, στην έρευνα αυτή 
χρησιμοποιήθηκε η τελευταία λύση.  
 
Στο Σχήμα 1 φαίνεται ένα παράδειγμα της κατανομής της πιθανότητας επιλογής της 
κάθε εναλλακτικής P ως συνάρτηση της ωφέλειας U. Χρησιμοποιώντας ως 
παράδειγμα μια κλίμακα με επτά επίπεδα, υπάρχουν έξι όρια, ή κρίσιμες τιμές (k1 
έως k6) που διαχωρίζουν τις επτά επιλογές (“Σίγουρα A”, “Μάλλον A”, “Ίσως A”, 
“Αδιάφορο”, “Ίσως B”, “Μάλλον B”, “Σίγουρα B”). Παραδείγματος χάριν, ο 
ερωτώμενος θα επιλέξει την επιλογή “Σίγουρα A” αν η ωφέλεια είναι μικρότερη από 
k1, την εναλλακτική “Μάλλον A” αν η ωφέλεια είναι μεταξύ k1 καιηk2, κτλ.  

 

 

Σχήμα 1. Παράδειγμα κατανομής των προτιμήσεων των ερωτωμένων 
(προσαρμοσμένο από Train, 2009) 

P 

U 

k1 k2 k3 k4 k5 k6 

Preference towards  
safer option A 

Preference towards  
riskier option B 

Certainly A Certainly B Indifferent 
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Ορίζοντας ως Y την επιλεγόμενη παράμετρο με K επίπεδα, το μοντέλο μπορεί να 
γραφτεί ως: 

| Φ  

όπου: 

 Φ η αθροιστική κανονική κατανομή, 

 ∞ ⋯ ∞ οι οριακές τιμές μεταξύ των επιλογών, 

  το διάνυσμα των ανεξάρτητων μεταβλητών, και 

  το διάνυσμα των άγνωστων παραμέτρων του μοντέλου (προς εκτίμηση). 

Καθώς τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε αυτή την έρευνα αφορούν σε 
πολλαπλές παρατηρήσεις από κάθε ερωτώμενο, χρησιμοποιήθηκαν και μοντέλα 
τυχαίων μεταβλητών (random effects models) (Heckman, 1981; Hsiao, 1986). Με τον 
τρόπο αυτό, λαμβάνεται υπόψη η συσχέτιση μεταξύ παρατηρήσεων από τον ίδιο 
ερωτώμενο, αλλά επίσης και η ετερογένεια του πληθυσμού. 

Η εκτίμηση της αξίας των απώλειας μιας ζωής υπολογίζεται με τρόπο αντίστοιχο 
όπως υπολογίζεται η αξία του χρόνου, δηλαδή ως η οριακή τιμή υποκατάστασης της 
παραμέτρου του μεγέθους που μας ενδιαφέρει με την παράμετρο του κόστους. 
Ποιοτικά, αποτυπώνει πόσο από το αγαθό που μας ενδιαφέρει (χρόνο, πιθανότητα 
εμπλοκής σε ατύχημα, κτλ.) είμαστε πρόθυμοι να ανταλλάξουμε για μια μονάδα 
κόστους.  

 

3. Αστικές - υπεραστικές περιοχές  
 
Είναι γνωστό ότι η αντίληψη οδικής ασφάλειας εξαρτάται από το οδικό περιβάλλον. 
Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου (NRSO, 2015b) προκύπτει ότι περισσότερα από τα τρία 
τέταρτα των τροχαίων ατυχημάτων και περίπου οι μισοί θάνατοι συμβαίνουν εκτός 
δομημένων περιοχών. Από την άλλη, η σοβαρότητα των ατυχημάτων είναι έως και 
τέσσερις φορές υψηλότερη εκτός δομημένων περιοχών (NRSO, 2015b). Τα ευρήματα 
αυτά επιβεβαίωνουν έρευνες δεκαετιών (π.χ. Brodsky and Hakkert, 1983, 
και9Bentham, 1986). Οι Theofilatos et al. (2012) ανέλυσαν τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη σοβαρότητα των ατυχημάτων εντός και εκτός αστικών περιοχών στην 
Ελλάδα. Οι Theofilatos et al. (2012) συμπεραίνουν ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν 
τη σοβαρότητα των ατυχημάτων εντός αστικών περιοχών είναι η νεαρά ηλικία, οι 
διασταυρώσεις και η πρόσκρουση σε σταθερό εμπόδιο, ενώ οι παράγοντες που 
επηρεάζουν τη σοβαρότητα σε ατυχήματα εκτός αστικών περιοχών περιλαμβάνουν 
τις καιρικές συνθήκες και τον τύπο της πρόσκρουσης (συγκεκριμένα μετωπικές και 
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πλάγιες προσκρούσεις). Οι Clark and Cushing (2004) συσχετίζουν τον αριθμό των 
νεκρών εντός και εκτός αστικών περιοχών με την έκθεση στον κίνδυνο και την 
πυκνότητα του πληθυσμού. Η πλειοψηφία της διακύμανσης  στην πιθανότητα 
τέλεσης ατυχήματος εξηγείται από την έκθεση στον κίνδυνο (οχηματοχιλιόμετρα) 
ανά πληθυσμό και την πυκνότητα πληθυσμού. Στις αστικές περιοχές, η πυκνότητα 
πληθυσμού δεν διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο, αλλά ο αριθμός των νεκρών ήταν 
μεγαλύτερος στο νότο. 
 
Στον Πίνακα 2 συνοψίζονται οι βασικές οριακές τιμές υποκατάστασης, όπως 
υπολογίζονται από τα μοντέλα που εκτιμήθηκαν (για κάθε περίπτωση εκτιμήθηκαν 
διατεταγμένα μοντέλα τύπου probit (ordered probit) μοντέλα με ή χωρίς τυχαίες 
μεταβλητές (random-effects)). Συγκεκριμένα, υπολογίζονται τρεις βασικές τιμές: η 
πρόθεση πληρωμής για την αποφυγή ενός θανάτου από τροχαία (WTPF, willingness 
to pay to reduce a fatality), η στατιστική αξία της ζωής (value of statistical life, 
VOSL), και η αξία του χρόνου (value of time, VOT).  
 
Πολλές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, μπορούν να γίνουν με βάση τα αποτελέσματα. 
Κατ’ αρχήν τα μοντέλα ordered probit και random-effects ordered probit δεν δείχνουν 
διαφορετικά αποτελέσματα. Το μέγεθος της εκτιμώμενης αξίας του χρόνου είναι 
επίσης ενδιαφέρον, αφού παρουσιάζει λογική για την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται εν 
μέσω μια σημαντικής κρίσης χρέους, συγκρινόμενο με τιμές όπως αυτές που 
υπολογίστηκαν από τους Antoniou et al. (2007), οι οποίοι καταλήγουν σε VOT σε 
υπεραστικές μετακινήσεις σχεδόν 6 EUR/h, ή από τους Polydoropoulou et al. (2004), 
οι οποίοι βρήκαν τιμές ίσες με USD5/hr και USD6.6/hr. 
 
Παρ’ όλα αυτά η τιμή της WTPF για τις υπεραστικές περιοχές είναι περίπου 3.6 
φορές μεγαλύτερη από αυτήν στο αστικό περιβάλλον, ένα αποτέλεσμα παρόμοιο με 
αυτό των Hensher et al. (2009). Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να μεταφραστεί ως 
αντίληψη ότι οι υπεραστικές μετακινήσεις εμπεριέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τις 
αστικές. Όταν όμως η προθυμία πληρωμής σταθμίζεται με βάση τον κυκλοφοριακό 
φόρτο, για το αστικό σε σχέση με το υπεραστικό σενάριο και καθώς ο φόρτος για τα 
αστικό έχει υποτεθεί πως είναι διπλάσιος σε σχέση με το αστικό, τότε αυτή η διαφορά 
μειώνεται στο 1.85. 
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Πίνακας 2. Αποτελέσματα εκτιμήσεων 
  
 Αστικό Υπεραστικό 
 Ordered 

probit 
Random-effects 
ordered probit 

Ordered 
probit 

Random-
effects 
ordered probit 

Πρόθεση πληρωμής 
για μείωση μιας 
απώλειας (WTP to 
reduce fatality, 
€/fat/trip) 

0.239 0.239 0.860 0.880 

Αξία αποφυγής 
ανθρώπινης 
απώλειας ζωής 
(VoSL*, €/fat/year) 

2,625,000 2,625,000 4,710,000 4,820,000 

Αξία χρόνου 
(€/hour) 

3.83 3.83 4.18 4.14 

*: στρογγύλευση στην πλησιέστερη πεντάδα χιλιάδων € 
 
 

4. Επίπτωση εξωγενούς πληροφόρησης 
 
Προκειμένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια, διάφορες εκστρατείες μέσων μαζικής 
ενημέρωσης χρησιμοποιούνται ευρέως εδώ και δεκαετίες. Ένα ερώτημα που συχνά 
γεννάται είναι ο βαθμός της ευθύτητας, τον οποίο οι εκστρατείες πρέπει να 
χρησιμοποιούν προκειμένου να είναι αποτελεσματικές. Πολλές πολιτικές τείνουν να 
ευαισθητοποιήσουν τους ανθρώπους σε ότι αφορά στην οδική ασφάλεια, στοχεύοντας 
στην αλλαγή της αντίληψης τους φέρνοντας το πρόβλημα αντιμέτωπο με τη 
συνείδηση τους (π.χ. Sell, 1977). Παρ’ όλα αυτά, αντικρουόμενες απόψεις 
υποστηρίζουν πώς τρομάζοντας και φοβίζοντας το κοινό, δεν έρχονται τα επιθυμητά 
αποτελέσματα, όπως π.χ. στις διαφημιστικές εκστρατείες οδικής ασφάλειας που 
παρουσιάστηκαν από τον Tay (2002). 
 
Έρευνες δεδηλωμένης προτίμησης χρησιμοποιούνται με στόχο να μελετηθεί η 
επίπτωση της «αισιόδοξης» ή «απαισιόδοξης» πληροφόρησης (δηλαδή μονομερή 
δεδομένα, αλλά πάντα πραγματικά) σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση της οδικής 
ασφάλειας, στην προθυμία πληρωμής για τη μείωση του οδικού κινδύνου (και στις 
τιμές VPF που προκύπτουν. Ακόμη, το μέσο με το οποίο διεξάγεται η έρευνα 
λαμβάνεται υπ’ όψιν, και μελετάται η επίπτωσή του στο μέγεθος των αποκτηθέντων 
αποτελεσμάτων. 
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Οι Antoniou and Kostovasilis (2012), πραγματοποίησαν αντίστοιχη μελέτη, στην 
οποία το δείγμα των ερωτώμενων μοιράστηκε τυχαία σε δυο ομάδες, τα μέλη των 
οποίων συμπλήρωσαν το ίδιο ερωτηματολόγιο, με μία μικρή διαφοροποίηση. 
Συγκεκριμένα, στους ερωτώμενους εμφανίστηκε μια εισαγωγική παράγραφος και μια 
φωτογραφία, οι οποίες παρουσιάζανε αληθινά στοιχεία οδικής ασφάλειας, αλλά από 
διαφορετική οπτική γωνία. Συγκεκριμένα, στη μία ομάδα παρουσιάστηκε η 
«αισιόδοξη» προσέγγιση: 
 
Τα πρόσφατα στοιχεία από το χώρο της 
οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, δείχνουν 
τάσεις για συνεχή βελτίωση. Ο αριθμός 
των ατυχημάτων, αλλά και των θυμάτων 
σε αυτά, έχει μειωθεί σημαντικά τα 
τελευταία χρόνια σε ποσοστό 40% σε 
σχέση με το 2000. Η εξελίξη της 
τεχνολογίας, η ενημέρωση των οδηγών 
σε θέματα οδικής ασφάλειας και η σωστή 
αστυνόμευση έχουν συμβάλλει σημαντικά 
στη μείωση αυτή. Επίσης, τα τελευταία 
χρόνια, έχουν κατασκευαστεί στην 
Ελλαδα μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, όπως η Αττική Οδός και η Εγνατία Οδός, οι οποίοι έχουν 
χαρακτηρισθεί ως από τους πιο ασφαλείς στην Ευρώπη. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν 
αισιόδοξο μήνυμα για την αύξηση της ασφάλειας στους ελληνικούς δρόμους, τα επόμενα χρόνια. 

ενώ στη δεύτερη παρουσιάστηκε η «απαισιόδοξη» προσέγγιση: 
 
Τα οδικά ατυχήματα σε παγκόσμια κλίμακα 
αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου σε 
ηλικίες 15 έως 30 ετών. Στην Ελλάδα, λόγω 
τροχαίων ατυχημάτων χάνεται καθημερινά μια 
πενταμελής οικογένεια! Στην Ευρώπη ο 
αντίστοιχος αριθμός αγγίζει τους 100 νεκρούς 
την ημέρα, ενώ παγκοσμίως πάνω από 3500 
άτομα χάνουν τη ζωή τους ημερησίως! Τα 
στατιστικά αυτά πρακτικά σημαίνουν ότι τα 
τελευταία 20 χρόνια χάθηκαν στην άσφαλτο 
από τον πληθυσμό της Ελλάδας μια πόλη σαν 
[40.000νεκροι], ενώ κατά την ίδια χρονική 
περίοδο έχουν τραυματιστεί και σοβαρά ή 
μείνει ανάπηροι οι κάτοικοι  μιας πόλης σαν την Πάτρα!  

 
Τα αποτελέσματα της εκτίμησης των μοντέλων φαίνονται στο Σχήμα 2. Στην 
συγκεκριμένη περίπτωση, η μορφή του μοντέλου ήταν τέτοια που επιτρέπει την 
εκτίμηση όχι μόνο της μέση τιμής των εκτιμωμένων μεγεθών, αλλά και την κατανομή 
τους. Αν και το σχήμα της κάθε καμπύλης παρουσιάζει τρεις κορυφές, είναι σαφής η 
επίπτωση της εξωγενούς πληροφόρησης στη διαμόρφωση της αντιληπτής τιμής της 



	
	

	 12	

αξίας της στατιστικής ζωής. Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη αιχμή για την περίπτωση 
της «αισιόδοξης» πληροφόρησης είναι λίγο κάτω από τα 2 εκατομμύρια €, ενώ στην 
περίπτωση της «απαισόδοξης» πληροφόρησης ανεβαίνει περίπου στα 3.5 
εκατομμύρια €. 
 

 
 
Σχήμα 2. Κατανομή εκτιμώμενης αξίας στατιστικής ζωής για τα δύο σενάρια 
 
 

5. Συζήτηση 
 
Τα αποτελέσματα που περιγράφτηκαν στην εργασία αυτή προβάλλουν μια αξία της 
στατιστικής ανθρώπινης ζωής, η οποία έχει εκτιμηθεί με χρήση δεδομένων που έχουν 
συλλεχθεί με χρήση δομημένων ερωτηματολογίων δεδηλωμένων προτιμήσεων από 
Έλληνες μετακινουμένους. Εξελιγμένα οικονομετρικά πρότυπα έχουν εκτιμηθεί 
χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, και η οριακή τιμή υποκατάστασης μεταξύ 
κόστους και ρίσκου έχει χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του μεγέθους της 
στατιστικής αξίας της ανθρώπινης ζωής. Ένα ερώτημα που ανακύπτει είναι πως 
σχετίζεται η αξία αυτή με τις αντίστοιχες τιμές σε άλλες χώρες του κόσμου. Στον 
Πίνακα 3 φαίνονται διάφορες τιμές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διαφαίνεται 
μια σημαντική διακύμανση. Οι τιμές από την Ελλάδα είναι μεν χαμηλότερες, αλλά 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά του βιωτικού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών, θα 
μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι οι Ελληνικές τιμές είναι μάλλον υψηλές. Στον 
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Πίνακα 4 φαίνονται αντίστοιχες τιμές από διάφορες χώρες του κόσμου, από όπου 
μπορούν να εξαχθούν αντίστοιχα αποτελέσματα. Από την άλλη, οι τιμές της αξίας 
του χρόνου που προκύπτουν από τις Ελληνικές μελέτες είναι κοντά στις τιμές που 
προκύπτουν από άλλες μελέτες, συνιστώντας ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο 
συστηματικό σφάλμα αντίληψης των ερωτώμενων. 
 

 
 
Πίνακας 3. Αξία στατιστικής ζωής που χρησιμοποιούταν από διάφορες υπηρεσίες 
των ΗΠΑ το διάστημα 1985-2000 (Πηγή: Viscusi and Aldy, 2003, The value of a 
statistical life: a critical review) 
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Χώρα Έτος Αξία στατιστικής ζωής - VoSL 

Νέα Ζηλανδία 2008 1.380.000 € 

Αυστρία 2006 2.680.000 € 

Βέλγιο 2006 5.600.000 € 

Καναδάς 2007 2.710.000 € 

Δανία 2009 1.640.000 € 

Γαλλία 2000 1.000.000 € 

Γερμανία 2004 1.160.000 € 

Ολλανδία 2003 2.400.000 € 

Νορβηγία 2005 3.210.000 € 

Σιγκαπούρη 2008 930.000 € 

Σουηδία 2006 2.310.000 € 

Ηνωμένο Βασίλειο 2007 1.720.000 € 

Η.720. 2008 4.170.000 € 
Πίνακας 4. Εκτιμήσεις αξίας στατιστικής ζωής σε διεθνές επίπεδο (Πηγή: 

Βανακλιώτη και Βεντούρας, 2010) 

 

6. Συμπεράσματα  
 
Η παρούσα εργασία μελετά τις αντιληφθείσες διαφορές στην τιμή της VPF για 
αστικές και υπεραστικές περιοχές. Η μεθοδολογία χρησιμοποιεί δεδομένα από μια 
έρευνα με ερωτηματολόγια δεδηλωμένων προτιμήσεων για να προσδιορίσει και να 
εκτιμήσει σύγχρονα οικονομετρικά μοντέλα (ordered probit και random effects 
ordered probit). Η έρευνα δεδηλωμένων προτιμήσεων σχεδιάστηκε σε έξι μέρη, 
περιλαμβάνοντας ερωτήσεις σχετικά με το υπόβαθρο των ερωτηθέντων, τη στάση 
τους απέναντι στην  οδική ασφάλεια και την ανάμειξη τους σε ατυχήματα στο 
παρελθόν, καθώς επίσης και δομημένα υποθετικά σενάρια με εναλλακτικές 
μετακινήσεις. Οι εκτιμώμενοι συντελεστές του μοντέλου χρησιμοποιούνται για τον 
υπολογισμό των τιμών της προθυμίας πληρωμής για τη μείωση των θανατηφόρων 
ατυχημάτων, της αξίας του χρόνου και της VOSL για αστικούς και υπεραστικούς 
δρόμους.  
 
Οι εκτιμώμενες τιμές της στατιστικής ζωής δείχνουν κατά κάποιο τρόπο υψηλές σε 
σχέση με άλλες εκτιμήσεις ανά τον κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, είναι χαμηλότερες από 
άλλες παρόμοιες μελέτες που διεξήχθησαν στην Ελλάδα περίπου την ίδια χρονική 
περίοδο (όπως οι Antoniou and Kostovasilis, 2012). Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον 
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αποτέλεσμα που θα πρέπει να μελετηθεί περισσότερο. Ακόμη, οι εκτιμήσεις της αξίας 
του χρόνου είναι λογικές (ιδίως αν αναλογιστούμε την τρέχουσα οικονομική 
αβεβαιότητα στην Ελλάδα). Η διαφορά στις τιμές της στατιστικής ζωής μεταξύ 
αστικών και υπεραστικών οδών παρουσιάζουν συνοχή με τη βιβλιογραφία (Hensher 
et al., 2009). Επιπλέον απόδειξη της παρατήρησης αυτής – ότι η διαφορά αυτή είναι 
αληθής και όχι τέχνασμα της αξιολόγησης – είναι οι παρόμοιες εκτιμώμενες τιμές της 
VOT για αστικούς και υπεραστικούς δρόμους. 
  
Ένα ενδιαφέρον εύρημα σχετίζεται με τις παραμέτρους που απεικονίζουν τις 
εμπειρίες των οδηγών σε ότι αφορά στην ανάμειξη τους σε ατυχήματα, κατά το οποίο 
αποδεικνύεται ότι οι ερωτηθέντες μπορούν να διακρίνουν ατυχήματα που συμβαίνουν 
σε αστικές/υπεραστικές περιοχές, όπως επίσης και ατυχήματα στα οποία έχουν 
αναμειχθεί ως οδηγοί/επιβάτες. 
 
Επιπλέον στοιχεία και ένας πιο λεπτομερειακός προσδιορισμός των μοντέλων θα 
μπορούσαν να ενισχύσουν την αξία τους. Για παράδειγμα, επιπλέον μεταβλητές 
(όπως ο σκοπός του ταξιδιού, η ώρα της ημέρας ή η ημέρα της εβδομάδας όπου 
πραγματοποιήθηκε η μετακίνηση) ίσως ναίπροσφέρουν περαιτέρω γνώση του 
προβλήματος, ενώ περισσότερα από τρία επίπεδα για κάθε χαρακτηριστικό θα 
αύξαναν την αναλυτικότητα των απαντήσεων. Το ίδιο θα μπορούσε ίσως να 
επιτευχθεί χρησιμοποιώντας μια κλίμακα Likert 9 επιπέδων κατά τη συλλογή των 
απαντήσεων. Σε ότι αφορά στον ορισμό του μοντέλου, έχουν ληφθεί υπόψιν μόνο 
άμεσες επιδράσεις ανάμεσα στις παραμέτρους. Αν είχαν επίσης συμπεριληφθεί 
στοιχεία αλληλεπίδρασης, τότε ίσως να προέκυπταν βαθύτερα συμπεράσματα, 
σχετικά με τη συνδυασμένη επίπτωση των παραμέτρων. Σαφώς, τέτοια μοντέλα 
απαιτούν μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος για να εκτιμηθούν επιτυχώς. 
 
Οι Hammitt and Robinson (2011) συνιστούν ότι η υπολογισμένη αξία VPF θα έπρεπε 
να αξιολογείται με βάση το περιβάλλον του μέσου εισοδήματος σε μια κοινωνία. Στα 
μοντέλα που αναπτύχθηκαν στην παρούσα έρευνα, η μεταβλητή του εισοδήματος δεν 
βρέθηκε στατιστικώς σημαντική και για συνεπώς δεν συμπεριλήφθηκε στον 
προσδιορισμό του μοντέλου. Εάν υπήρχε μεγαλύτερο διαθέσιμο δείγμα, τότε ίσως 
κάποιες επιπλέον παράμετροι προέκυπταν να είναι στατιστικώς σημαντικές, 
καταλήγοντας σε ένα «πλουσιότερο» μοντέλο. 
 
Επιπροσθέτως, τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που προέκυψαν από το μοντέλο 
μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο στο λεπτομερειακό συντονισμό της 
δημόσιας πολιτικής και στο σχεδιασμό εκστρατειών οδικής ασφάλειας. Το εύρημα  
αυτό (δηλαδή τα αποτελέσματα του μοντέλου να καθοδηγούν τις εκστρατείες, αντί να 
αντιμετωπίζεται ολόκληρος ο πληθυσμός σαν ενιαίο σύνολο) έρχεται σε αντιστοιχία 
με τον Ulleberg (2001), ο οποίος προτείνει ότι οι (νέοι) οδηγοί «δεν θα έπρεπε να 
αντιμετωπίζονται ως ομοιογενές σύνολο σε ότι αφορά στην οδική ασφάλεια». Η 
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ανομοιογένεια / ετερογένεια του πληθυσμού είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο 
πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν, με στόχο την αποφυγή πολωμένων/λανθασμένων 
εκτιμήσεων. Η υπολογισμένη τιμή πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά μεταξύ 
διαφορετικών ανθρώπων, πάντα συσχετιζόμενη με το μέσο εισόδημα μιας κοινωνίας. 
Μοντέλα random effects, τα οποία λαμβάνουν υπ’ όψιν την ετερογένεια ενός 
πληθυσμού ταιριάζουν ιδιαιτέρως σε τέτοιου είδους αναλύσεις. 
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