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Περίληψη 
 
Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί ο προσδιορισμός παραμέτρων που επηρεάζουν την απόκριση των 
επαγγελματιών οδηγών στα μηνύματα των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ). Η διερεύνηση 
διεξήχθη στην περιοχή της Αθήνας με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου δεδηλωμένων προτιμήσεων. Οι 
παράμετροι που επηρεάζουν την απόκριση των οδηγών στα μηνύματα των ΠΜΜ αναλύθηκαν μέσω της 
ανάπτυξης διατεταγμένου μοντέλου  probit with random effects με σκοπό να ληφθεί υπόψη η συσχέτιση μεταξύ 
διατεταγμένων απαντήσεων καθώς και η ετερογένεια μεταξύ των ατόμων. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η 
απόκριση των επαγγελματιών οδηγών συσχετίζεται με τη συχνότητα με την οποία ενημερώνονται μέσω 
ραδιοφώνου για την κυκλοφορία καθώς και την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα των ΠΜΜ. Η ανάλυση δείχνει 
επίσης ότι το περιεχόμενο του μηνύματος (αναμενόμενη καθυστέρηση και προτεινόμενη εναλλακτική διαδρομή) 
επηρεάζει την τάση των επαγγελματιών οδηγών για αλλαγή διαδρομής. Νέο στοιχείο είναι η διαπίστωση ότι οι 
επαγγελματίες οδηγοί δεν επηρεάζονται σημαντικά από το συμβάν που δημιουργεί την καθυστέρηση.   
 
 
Λέξεις κλειδιά: Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων, επαγγελματίες οδηγοί, απόκριση οδηγών, ανάλυση διακριτών 
επιλογών, Μέθοδος δεδηλωμένων προτιμήσεων. 
 

Abstract 
  
The purpose of this study is to identify parameters affecting professional drivers’ response to Variable Message 
Signs (VMS). The study was conducted in the Athens Metropolitan area and was addressed through a stated 
preference questionnaire survey. The factors affecting professional drivers’ route choice under the influence of 
VMS messages were analysed through the development of an ordered probit model with random effects, so as to 
take into account the correlation between ordered responses as well as to capture the heterogeneity between 
individuals. The results indicate that professional drivers’ response is dependent on drivers’ propensity to seek 
for via the radio traffic information as well as from the perceived usefulness of VMS. The analysis also suggests 
that the content of the message (expected delay and provision of an alternative route) affects professional 
drivers’ willingness to divert. A new finding is that professional drivers are not affected significantly by the 
cause of delay.  
 
Keywords: Variable Message Signs, professional drivers, drivers’ response, discrete choice analysis, stated 
preference methods. 
 

1. Εισαγωγή 

Οι Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ), μία από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές των 
εξελιγμένων συστημάτων πληροφόρησης του μετακινούμενου (Advanced Traveller 
Information Systems – ATIS), παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις 
κυκλοφοριακές συνθήκες, τους χρόνους διαδρομής, την ύπαρξη συμβάντων καθώς και 
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καθοδήγηση στους οδηγούς (πληροφόρηση για παρακάμψεις και εναλλακτικές διαδρομές) 
μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στις ΠΜΜ μπορεί να 
είναι σχετικές με κινδύνους, την κατάσταση της κυκλοφορίας, τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή 
το περιβάλλον και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε περίπτωση κάποιου απρόσμενου ή 
προγραμματισμένου συμβάντος (π.χ. οδικά έργα, ατύχημα κλπ.) (Chatterjee et al., 2002). Η 
αποτελεσματικότητα των παραπάνω συστημάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο 
με τον οποίο ανταποκρίνονται οι οδηγοί στην πληροφόρηση που λαμβάνουν από αυτά. Η 
ποσοτικοποίηση αυτής της απόκρισης από διεθνείς έρευνες παρουσιάζει αντικρουόμενα 
συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα, έρευνα που έγινε στη Σκωτία το 1995, έδειξε ότι μόνο το 
16% των οδηγών άλλαξε πορεία ως απόκριση σε μήνυμα που τους υποδείκνυε πρόβλημα 
στην διαδρομή τους (Swan et al., 1995). Υψηλό φαίνεται να είναι το ποσοστό απόκρισης 
στην πληροφόρηση μέσω ΠΜΜ στην πόλη του Άμστερνταμ (Emmerink et al., 1996), με το 
72% των οδηγών να έχουν επηρεαστεί έστω κάποιες φορές από τις ΠΜΜ. Αντίστοιχη 
διερεύνηση στο Λονδίνο, έδειξε ότι μόνο το ένα τρίτο των οδηγών είδαν τις πληροφορίες που 
τους παρουσιάστηκαν από τις ΠΜΜ και μόνο ένα μικρό ποσοστό από αυτούς άλλαξαν 
διαδρομή παρόλο που πολλοί βρήκαν την πληροφόρηση χρήσιμη (Chatterjee et al., 2002). Σε 
αντίθεση με τα χαμηλά ποσοστά απόκρισης της έρευνας που προαναφέρθηκε, σε έρευνα που 
έγινε στο Γουισκόνσιν των Ηνωμένων Πολιτειών (Lee et al., 2004), περισσότερο από το 65% 
των συμμετεχόντων είναι εξοικειωμένοι με τις ΠΜΜ και λιγότεροι από το ένα τρίτο 
δήλωσαν ότι δεν έχουν αλλάξει ποτέ διαδρομή βασιζόμενοι στην πληροφόρηση από τις 
ΠΜΜ. Θετική φάνηκε να είναι η ανταπόκριση των οδηγών και στην πόλη του Όσλο (Erke et 
al., 2007), όπου σχεδόν όλοι οι οδηγοί, που ενημερώθηκαν από ΠΜΜ για κλειστό οδικό 
τμήμα, άλλαξαν πορεία και το 20% αυτών ακολούθησαν την προτεινόμενη διαδρομή. Σε 
αντίστοιχη έρευνα που έγινε στην περιοχή της Αττικής (Tsirimpa et al., 2009), η πλειοψηφία 
των ερωτώμενων ήταν ενήμεροι για την ύπαρξη των ΠΜΜ αλλά από εκείνους που έλαβαν 
πληροφόρηση, μόνο το 15% έκανε κάποια αλλαγή σε κάποιο από τα χαρακτηριστικά της 
μετακίνησης του. Αντίθετα, σε έρευνα που έγινε με ανάλυση κυκλοφοριακών μετρήσεων, το 
ποσοστό των οδηγών που έλαβε υπόψη του μήνυμα για έκτακτο συμβάν που μεταδόθηκε σε 
ΠΜΜ και αποφάσισε να αλλάξει διαδρομή ήταν μεγαλύτερο του 60% (Σερμπής κ.ά., 2006). 

Τα αντικρουόμενα αυτά αποτελέσματα είναι συνάρτηση πλήθους μεταβλητών από τις οποίες 
επηρεάζεται η απόκριση των οδηγών όπως τα χαρακτηριστικά των μηνυμάτων των ΠΜΜ, 
χαρακτηριστικά των μετακινήσεων και του οδικού δικτύου, αντιλήψεις των οδηγών για τις 
ΠΜΜ και τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των μετακινούμενων.  

Σημαντική παράμετρο  της απόκρισης των οδηγών αποτελεί η ίδια η πληροφορία και το 
περιεχόμενο αυτής. Οι οδηγοί δείχνουν μεγαλύτερη προθυμία να αλλάξουν διαδρομή όταν 
αυξάνεται το μέγεθος της διατιθέμενης πληροφορίας και ειδικά όταν δίνεται χρόνος 
καθυστέρησης και εναλλακτική διαδρομή (Peeta et al., 2006). Η αναμενόμενη καθυστέρηση 
είναι μια άλλη παράμετρος που φαίνεται να σχετίζεται με την απόκριση των οδηγών στα 
μηνύματα των ΠΜΜ και μάλιστα η πιθανότητα αλλαγής διαδρομής αυξάνεται όταν 
αυξάνεται και η καθυστέρηση (Hidas and Awadalla, 2001, Chatterjee et al., 2002, Lee et al., 
2004, Gan et al., 2013, Καραβάς 2013). Τέλος, το είδος του συμβάντος που προκαλεί την 
καθυστέρηση είτε είναι συμφόρηση, έργα ή ατύχημα επηρεάζει σημαντικά την προθυμία των 
οδηγών να αλλάξουν διαδρομή (Wardman et al., 1997, Hidas and Awadalla, 2001, Chatterjee 
et al., 2002, Lee et al., 2004, Gan et al., 2013, Καραβάς 2013, Spyropoulou and Antoniou, 
2015).  
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Τα χαρακτηριστικά της μετακίνησης που πραγματοποιεί ο εκάστοτε οδηγός αποτελούν 
επιπλέον παράμετρο στην απόκριση των οδηγών. Πιο συγκεκριμένα, η εποχή κατά την οποία 
πραγματοποιείται η μετακίνηση (Lee et al., 2004) καθώς και η ώρα μέσα στην ημέρα (Kattan 
et al., 2009) αποτελούν σημαντικές παραμέτρους. Επιπλέον, ο σκοπός της μετακίνησης (π.χ. 
εργασία, εκπαίδευση, κατοικία) επηρεάζει τη συμπεριφορά των οδηγών (Emmerink et al., 
1996, Kattan et al., 2009). Τέλος, ο αριθμός των φωτεινών σηματοδοτών στην εναλλακτική 
διαδρομή καθώς και το είδος του οχήματος μετακίνησης αποτελούν σημαντικές παραμέτρους 
που σχετίζονται με την προθυμία των οδηγών να αλλάξουν διαδρομή (Gan et al., 2013). 

Όσον αφορά στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, τα αποτελέσματα των ερευνών 
υποδεικνύουν ότι οι γυναίκες οδηγοί είναι λιγότερο πιθανόν να αλλάξουν διαδρομή ως 
απόκριση στα μηνύματα των ΠΜΜ σε σχέση με τους άντρες οδηγούς (Emmerink et al., 
1996, Wardman et al., 1997, Peeta et al., 2006). Η ηλικία είναι μια άλλη παράμετρος που 
επηρεάζει την τάση των οδηγών να αλλάξουν διαδρομή. Οι νεότεροι οδηγοί είναι λιγότερο 
πιθανό να επηρεαστούν από την πληροφόρηση που παρέχεται μέσω των ΠΜΜ (Wardman et 
al., 1997, Kattan et al., 2009, Spyropoulou and Antoniou, 2015). Διαφορετική φαίνεται να 
είναι η συμπεριφορά των οδηγών στην Ιντιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου οι νεότεροι 
οδηγοί  αλλάζουν ευκολότερα διαδρομή σε σχέση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία οδηγούς 
όταν οι συνθήκες είναι οι ίδιες (Peeta et al., 2006). Επιπλέον, οι οδηγοί υψηλότερης 
μόρφωσης συμμορφώνονται περισσότερο στις ΠΜΜ σε σύγκριση με εκείνους με 
χαμηλότερη μόρφωση (Peeta et al., 2006, Spyropoulou and Antoniou, 2015). Τέλος, η 
εξοικείωση με τις εναλλακτικές διαδρομές (Wardman et al., 1997, Kattan et al., 2009), η 
εμπειρία οδήγησης (Kattan et al., 2009, Gan et al., 2013) καθώς και η εμπειρία των οδηγών 
στις πινακίδες (Emmerink et al., 1996, Spyropoulou and Antoniou, 2015) αποτελούν επιπλέον 
σημαντικές παραμέτρους . 

Στόχο αυτής της εργασίας αποτελεί ο προσδιορισμός παραμέτρων που επηρεάζουν την 
απόκριση των επαγγελματιών οδηγών (οδηγοί ταξί και βαρέων οχημάτων) στα μηνύματα των 
ΠΜΜ στην πόλη της Αθήνας. 

2. Επαγγελματίες οδηγοί και διαδρομή  

2.1 Επιλογή διαδρομής  

Για την εξέταση της απόκρισης των οδηγών σε πληροφόρηση μέσω των ΠΜΜ, βασική 
προϋπόθεση αποτελεί η διερεύνηση των παραμέτρων επιλογής της διαδρομής τους. Η 
επιλογή διαδρομής για τους οδηγούς φορτηγών επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά 
της εκάστοτε μετακίνησης αλλά και από τις προσωπικές τους προτιμήσεις (Qin et al., 2009).  

Γενικότερα, οι οδηγοί βαρέων οχημάτων επιθυμούν να αποφύγουν, πέραν της συμφόρησης, 
οποιοδήποτε εμπόδιο γεωμετρικό και μη όπως διασταυρώσεις οδών, έντονες στροφές, 
κατοικημένες περιοχές κλπ. Έρευνα που έλαβε χώρα στην περιοχή του Αϊντχόφεν με τη 
μέθοδο των δεδηλωμένων προτιμήσεων υποδεικνύει ότι τα χαρακτηριστικά μιας οδού 
επηρεάζουν σημαντικά και στον ίδιο βαθμό με τις μεταβολές των χρόνων διαδρομής τις 
προτιμήσεις των οδηγών σχετικά με το ποια διαδρομή θα ακολουθήσουν (Arentze et al., 
2012). Πιο συγκεκριμένα, οι οδηγοί αποφεύγουν τη συμφόρηση ακόμα και όταν πρόκειται να 
προκαλέσει μια μέτρια καθυστέρηση στη μετακίνησή τους. Επίσης, σημαντική παράμετρο 
στην επιλογή διαδρομής αποτελεί και η κατηγορία της οδού, κάτι που είναι αναμενόμενο αν 
λάβει κανείς υπόψη του τις μεγάλες διαστάσεις των βαρέων οχημάτων. Οι οδηγοί φορτηγών 
δείχνουν μια ιδιαίτερη προτίμηση στους αυτοκινητοδρόμους σε σχέση με τις τοπικές οδούς. 
Επιπλέον, τα οχήματα τα οποία ανήκουν σε ελαφρύτερες κατηγορίες αποφεύγουν σε 
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μικρότερο βαθμό τις τοπικές οδούς. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν επίσης ότι 
οι νεότεροι οδηγοί προτιμούν περισσότερο τους αυτοκινητοδρόμους σε σχέση με τους 
μεγαλύτερους σε ηλικία οδηγούς. Τέλος, η χρήση διοδίων φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά 
τους οδηγούς βαρέων οχημάτων, με τους οδηγούς οχημάτων ελαφρύτερης κατηγορίας να 
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτά.  

Επιπλέον, σημαντική παράμετρος για την επιλογή διαδρομής διαφαίνεται να αποτελεί και το 
μέγεθος του φορτηγού (Feng et al., 2013). Οι οδηγοί ελαφρύτερων φορτηγών είναι πιο 
ευαίσθητοι σε θέματα διοδίων και συμφόρησης ενώ οι οδηγοί βαρύτερων φορτηγών 
ενδιαφέρονται περισσότερο για την κατηγορία της οδού και για το κατά πόσο μια διαδρομή 
περνάει μέσα από αστική περιοχή.  

Σε έρευνα που έγινε στην πόλη Ναντσίνγκ της Κίνας (Zhang et al., 2009) αναλύθηκε η 
συμπεριφορά των οδηγών ιδιωτικών φορτηγών καθώς και η περιβαλλοντική τους 
ευαισθητοποίηση με χρήση ερωτηματολογίων. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι δύο πιο 
σημαντικές παράμετροι που επηρεάζουν τους οδηγούς ιδιωτικών είναι το κόστος μεταφοράς 
και η απόδοση του δικτύου. Ακολουθούν οι πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες και οι 
προγραμματισμένες δραστηριότητες των οδηγών μέσα στην πόλη.  

Όσον αφορά στις προτιμήσεις των οδηγών ταξί σχετικά με την επιλογή διαδρομής, σε έρευνα 
που έγινε στη Σαγκάη της Κίνας διαφαίνεται ότι οι οδηγοί ταξί είναι πιο ευαίσθητοι στους 
χρόνους διαδρομής σε σχέση με τους υπόλοιπους οδηγούς και τείνουν να προτιμούν 
διαδρομές με μικρότερους χρόνους διαδρομής (Gan et al., 2010).  

Σε μία διαφορετική έρευνα που έλαβε χώρα στην Κουανγκτσόου της Κίνας, αναλύονται οι 
προτιμήσεις των οδηγών ταξί χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα (Li et al., 2011). Τα 
αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι από τις διαδρομές που χρησιμοποιούνται συχνότερα από 
τους οδηγούς το 47% αυτών είναι αυτές με μικρότερους χρόνους διαδρομής, το 38% οι 
συντομότερες και μεταξύ αυτών 23% ανήκουν και τις δύο κατηγορίες. Κατά συνέπεια, οι 
οδηγοί ταξί προτιμούν κυρίως την μικρότερη χρονικά και στη συνέχεια τη συντομότερη 
διαδρομή.  

2.2. Απόκριση στις ΠΜΜ 

Ο αριθμός των ερευνών στην διεθνή βιβλιογραφία, που αναλύουν τις παραμέτρους που 
μπορεί να επηρεάσουν την απόκριση των οδηγών βαρέων οχημάτων και των οδηγών ταξί στα 
μηνύματα των πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων αλλά και στα εξελιγμένα συστήματα 
πληροφόρησης οδηγών γενικότερα,  είναι μικρός.  

Σε έρευνα που έγινε στη Σιγκαπούρη με χρήση προσομοιωτή δόθηκε πληροφόρηση σε 
οδηγούς βαρέων οχημάτων με τρεις τρόπους: συμβάν σε ΠΜΜ, συμβάν σε ΠΜΜ και χρόνοι 
διαδρομής σε συσκευή εντός του οχήματος και τέλος μέσω δυναμικών συστημάτων εντός του 
οχήματος (Ng et al., 2006). Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι όταν ένα συμβάν λαμβάνει 
χώρα σε περίοδο υψηλής ζήτησης στην κυκλοφορία και οι οδηγοί λαμβάνουν πληροφόρηση 
με τους τρεις παραπάνω τρόπους μειώνουν το μέσο χρόνο διαδρομής τους κατά 5%, 7% και 
12% αντίστοιχα. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι οδηγοί δεν αλλάζουν διαδρομή 
όταν το συμβάν που αντιμετωπίζουν βρίσκεται κοντά στον προορισμό τους.  

Σε μια διαφορετική έρευνα που έλαβε χώρα στο Γουισκόνσιν των Ηνωμένων Πολιτειών, 
διερευνήθηκε η οδική συμπεριφορά οδηγών βαρέων οχημάτων χρησιμοποιώντας μετρήσεις 
κυκλοφοριακών στοιχείων, πριν και μετά από ενημέρωση μέσω ΠΜΜ, σε σημεία γύρω και 
μέσα σε ζώνη οδικών έργων (Qin et al., 2009). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι οδηγοί 
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στηρίζονται περισσότερο στην προσωπική τους αντίληψη για την υπάρχουσα ή επερχόμενη 
συμφόρηση από ότι στα μηνύματα για καθυστέρηση. Αναλυτικότερα, παράμετροι όπως η 
ώρα μέσα στην ημέρα καθώς και η μέρα μέσα στην εβδομάδα μπορούν να επηρεάσουν τους 
οδηγούς βαρέων οχημάτων οι οποίοι όμως συνεχίζουν να προτιμούν την αρχική διαδρομή σε 
σχέση με τις εναλλακτικές. Επιπλέον, οι κυκλοφοριακές συνθήκες επηρεάζουν τους οδηγούς 
με τέτοιο τρόπο ώστε όσο πιο πολύ συναντούν κίνηση (πιθανός δείκτης επερχόμενης 
συμφόρησης) τόσο περισσότερο να τείνουν να αλλάξουν διαδρομή. Ωστόσο, η διαφορά 
μεταξύ της προτίμησης για την εναλλακτική διαδρομή, σε σχέση με την προτίμηση για την 
αρχική, είναι μικρή. Τέλος, υψηλό ποσοστό βαρέων οχημάτων στην περιοχή αποθαρρύνει 
τους ίδιους τους οδηγούς βαρέων οχημάτων να αλλάξουν πορεία, πιθανότατα λόγω της 
επιπλέον ανησυχίας που δημιουργείται σε αυτούς για τις κυκλοφοριακές συνθήκες στις 
εναλλακτικές διαδρομές.  

Σε έρευνα που έγινε στην Ιντιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών με τη μέθοδο των δεδηλωμένων 
προτιμήσεων, διαπιστώθηκαν διαφορές στην απόκριση των οδηγών βαρέων οχημάτων σε 
σχέση με τους υπόλοιπους οδηγούς (Peeta et al., 2000). Πιο συγκεκριμένα, η οικειότητα με το 
οδικό δίκτυο καθώς και η παράμετρος της συχνότητας με την οποία περνάει ένας οδηγός από 
την περιοχή είναι σημαντικές παράμετροι για τους οδηγούς βαρέων οχημάτων ενώ αντίθετα 
δεν είχαν προκύψει στατιστικά σημαντικές για τους υπόλοιπους οδηγούς. Αυτό υπονοεί ότι οι 
μεταφορείς δεν θα ρισκάρουν να αλλάξουν διαδρομή αν δεν είναι εξοικειωμένοι με τις 
εναλλακτικές διαδρομές, κυρίως λόγω των μεγάλων διαστάσεων των οχημάτων τους. Τέλος, 
οι οδηγοί βαρέων οχημάτων οι οποίοι εμπιστεύονται τα μηνύματα τείνουν να αλλάζουν 
διαδρομή ευκολότερα σε σχέση με εκείνους που δεν εμπιστεύονται τα μηνύματα.  

Όσον αφορά στους οδηγούς ταξί, έρευνα που διεξήχθη στη Σαγκάη υποδεικνύει ότι ο τύπος 
του οχήματος είναι σημαντική παράμετρος που επηρεάζει την απόκριση των οδηγών (Gan et 
al., 2013). Αναλυτικότερα, οι οδηγοί που χρησιμοποιούν το προσωπικό τους αυτοκίνητο αλλά 
και αυτοί που χρησιμοποιούν εταιρικά αυτοκίνητα είναι πιθανότερο να αλλάξουν διαδρομή 
σε σχέση με τους οδηγούς ταξί, πιθανότατα διότι η αλλαγή διαδρομής για έναν οδηγό ταξί 
συνεπάγει συζήτηση με τον εκάστοτε επιβάτη ο οποίος πιθανόν να μην θέλει να ρισκάρει 
περαιτέρω καθυστέρηση με την αλλαγή διαδρομής. 

3. Μεθοδολογία- Συλλογή δεδομένων 

3.1 Έρευνα Πεδίου 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία 
έρευνα, το εργαλείο που επιλέχθηκε για τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων είναι το 
ερωτηματολόγιο, διότι αποτελεί το μέσο για τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν στη 
στάση ή στις προτιμήσεις των μετακινούμενων. Υπάρχουν δύο τύποι έρευνας πεδίου για να 
διαπιστώσουμε τη σχέση μεταξύ της παρεχόμενης πληροφόρησης για την κυκλοφορία και 
της απόκρισης των οδηγών, μέσω ερωτηματολογίων. Η μέθοδος εκδηλωμένων προτιμήσεων 
(Revealed Preference- RP) και η μέθοδος δεδηλωμένων προτιμήσεων (Stated Preference- 
SP). Η βασική διαφορά τους υπόκεινται στο γεγονός ότι η πρώτη έχει ως στόχο να δείξει πως 
οι ερωτώμενοι ανταποκρίνονται σε πραγματικές καταστάσεις, ενώ η δεύτερη έχει ως στόχο 
να δείξει πως οι ερωτώμενοι ανταποκρίνονται σε ένα ευρύ φάσμα επιλογών (Pearce and 
Οzdemiroglu et al., 2002). Στη συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκε η μέθοδος δεδηλωμένων 
προτιμήσεων διότι αποτελεί μια οικονομική μέθοδο που προσφέρει το πλεονέκτημα της 
δυνατότητας πειραματισμού για επιλογές που δεν υπάρχουν. Αναλυτικότερα, η συγκεκριμένη 
μέθοδος προσφέρει στην παρούσα έρευνα τη δυνατότητα να διερευνηθεί η συμπεριφορά των 
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επαγγελματιών οδηγών και στην περίπτωση που στα μηνύματα αναγράφεται η καθυστέρηση 
που προκαλεί ένα συμβάν ή προτείνεται εναλλακτική διαδρομή, καθώς τα τελευταία δεν 
ανήκουν στα χαρακτηριστικά των  μηνυμάτων που μεταδίδονται ήδη από το ΚΔΚ στην 
περιοχή της Αθήνας. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα ευελιξίας καθώς τα ερωτηματολόγια 
μπορούν να συμπληρωθούν σε οποιοδήποτε σημείο. Το κύριο μειονέκτημα της μεθόδου 
έγκειται στο γεγονός ότι χρήστες είναι πιθανό να αντιδράσουν διαφορετικά σε μια 
πραγματική κατάσταση από ότι έχουν δηλώσει σε ένα υποθετικό σενάριο. Όσον αφορά στη 
μέθοδο συλλογής δεδομένων, επιλέχθηκε η προσωπική συνέντευξη καθώς αποτελεί τον 
αμεσότερο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ του ερευνητή και του ερωτώμενου. Στη συνέχεια 
χρειάστηκε να επιλεχθεί το δειγματοληπτικό σχήμα. Σύμφωνα με τον στόχο της εργασίας, το 
δείγμα έπρεπε να αποτελείται από άτομα άνω των 18 χρόνων οι οποίοι είναι είτε οδηγοί ταξί 
είτε οδηγοί βαρέων οχημάτων. Από την κατηγορία των επαγγελματιών οδηγών εξαιρέθηκαν 
οι οδηγοί Μέσων Μαζικής Μεταφοράς καθώς ακολουθούν συγκεκριμένες διαδρομές και άρα 
δεν επηρεάζονται από τις ΠΜΜ. Επίσης, από το δείγμα επιλέχθηκε να εξαιρεθούν οι οδηγοί 
οι οποίοι δεν γνώριζαν καθόλου τις Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων, έτσι ώστε τα 
αποτελέσματα που θα προκύψουν να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αξιόπιστα. Τέλος, 
λαμβάνοντας υπόψη τον επιθυμητό βαθμό ακρίβειας, ως μέθοδος δειγματοληψίας επιλέχθηκε 
η τυχαία δειγματοληψία.  

Τα πρωτογενή δεδομένα συλλέχθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, για 
τους οδηγούς ταξί επιλέχθηκαν σημεία στάθμευσης των οχημάτων ταξί, οι λεγόμενες 
«πιάτσες», τόσο κοντά σε σταθμούς μετρό όσο και σε οποιοδήποτε άλλη περιοχή της 
Αθήνας. Η έρευνα διεξήχθη διάφορες ώρες μέσα στην ημέρα έτσι ώστε το δείγμα που θα 
προκύψει να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού και πραγματικά τυχαίο, δηλαδή κάθε 
άτομο να έχει την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί. Η συλλογή των ερωτηματολογίων ξεκίνησε 
τον Ιούνιο του 2013 και τελείωσε τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου με τον τελικό αριθμό των 
115 ερωτηματολογίων για τους οδηγούς ταξί. Όπως είναι λογικό, ο μήνας Αύγουστος 
εξαιρέθηκε από τη συλλογή δεδομένων διότι ήταν πιθανόν να παρατηρηθούν διαφορές λόγω 
των θερινών διακοπών. Όσον αφορά στους οδηγούς βαρέων οχημάτων, η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε από το Νοέμβριο του 2013 μέχρι τον Ιανουάριο του 2014 και 
συλλέχθηκαν συνολικά 100 ερωτηματολόγια. Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 
κυμαινόταν από 5 έως 10 λεπτά τόσο για τα ταξί όσο και για τα φορτηγά. Το ποσοστό 
ανταπόκρισης σε όλες τις περιοχές ήταν υψηλό και ειδικά για τους οδηγούς βαρέων 
οχημάτων για τους οποίους η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γινόταν κατόπιν 
συνεννόησης με την εταιρία τους. 

3.2 Ερωτηματολόγιο 

Το ερωτηματολόγιο της παρούσας εργασίας στηρίχτηκε σε αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην 
έρευνα του Καραβά (2013) με σκοπό να προκύψουν αποτελέσματα συγκρίσιμα με τους 
οδηγούς ΙΧ στην Αθήνα.  

Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου τίθενται ερωτήσεις που αφορούν στη γενικότερη 
εμπειρία των συμμετεχόντων τόσο στις ΠΜΜ όσο και σε άλλα μέσα ενημέρωσης κατά τη 
διάρκεια της μετακίνησης, όπως αυτά έχουν καταγραφεί από τη διεθνή βιβλιογραφία. Για 
παράδειγμα η συχνότητα με την οποία ενημερώνονται για τις κυκλοφοριακές συνθήκες από 
μέσα όπως το ραδιόφωνο και το πόσο συχνά συναντούν αυξημένη κίνηση ήταν κάποιες από 
τις ερωτήσεις που τέθηκαν στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου. Επιπλέον, τέθηκαν 
ερωτήματα που αφορούν σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επαγγελματιών οδηγών τα οποία 
προέκυψαν ύστερα από συζητήσεις με τους ίδιους, όπως τα χρόνια της επαγγελματικής τους 
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εμπειρίας ή η συχνότητα με την οποία ρωτάνε τον εκάστοτε πελάτη για τη διαδρομή που θα 
ακολουθήσουν (για τους οδηγούς ταξί).  

 Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται στους οδηγούς μηνύματα σε ΠΜΜ και μελετάται έτσι η 
απόκριση των οδηγών σε αυτά. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά ο συμμετέχων καλείται να 
υποθέσει ότι πραγματοποιεί μια συγκεκριμένη μετακίνηση, με συγκεκριμένη χρονική 
διάρκεια, σε κεντρικό τομέα του Λεκανοπεδίου Αττικής. Επιπλέον, ζητείται να υποθέσει ότι 
συναντά αυξημένη κίνηση σε σχέση με τις αναμενόμενες συνθήκες. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται κάποια μηνύματα σε πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων με βάση τα οποία ο 
ερωτώμενος καλείται να επιλέξει κατά πόσο θα άλλαζε διαδρομή επιλέγοντας την απάντηση 
του από μία διατεταγμένη πενταδική κλίμακα. Τέλος, στο σενάριο της μετακίνησης 
υπεισέρχεται μια επιπλέον παράμετρος που πιθανόν να επηρεάσει τη συμπεριφορά των 
οδηγών. Όσον αφορά στους οδηγούς ταξί, το αν έχουν ή όχι κάποιον επιβάτη την ώρα της 
μετακίνησης και όσον αφορά στους οδηγούς βαρέων οχημάτων το αν κατευθύνονται προς 
διανομή ή επιστρέφουν από διανομή.  

Τα μηνύματα τα οποία παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες αποτελούνται από τρεις σειρές 
(Σχήμα 1). Στην πρώτη σειρά εμφανίζεται ένα συμβάν το οποίο υποτίθεται πως έχει συμβεί 
στην αρχική τους διαδρομή (πορεία, ατύχημα, έργα ή συμφόρηση). Στη δεύτερη σειρά 
παρουσιάζονται οι καθυστερήσεις που προκαλεί το εκάστοτε συμβάν (15’ Καθυστέρηση, 30’ 
Καθυστέρηση, Καθυστερήσεις, Μεγάλες Καθυστερήσεις) ενώ στην τρίτη σειρά προτείνεται ή 
δεν προτείνεται μια εναλλακτική διαδρομή.  

 
Σχήμα 1: Παράδειγμα ΠΜΜ του ερωτηματολογίου 

Συνδυάζοντας τα παραπάνω 3 χαρακτηριστικά (συμβάν, καθυστέρηση, εναλλακτική 
διαδρομή) με 4 επίπεδα για κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά συμβάντα και την καθυστέρηση 
και 2 επίπεδα για την εναλλακτική διαδρομή (41x41x21) προκύπτουν 32 μηνύματα. Αυτό 
σημαίνει ότι κάθε συμμετέχων θα χρειαζόταν να απαντήσει σε 32 μηνύματα, πράγμα που 
καθιστούσε το ερωτηματολόγιο χρονοβόρο και υπήρχε πιθανότητα ο ερωτώμενος να 
εγκαταλείψει την έρευνα. Για την αποφυγή λοιπόν αυτού του ενδεχόμενου, τα 32 αυτά 
μηνύματα χωρίστηκαν σε 4 ομάδες (blocks) (Rizzi and Ortuzar, 2003). Τα μηνύματα που 
ανήκουν σε κάθε ένα από τα block παρουσιάζονται με τυχαία σειρά στους οδηγούς ώστε να 
αποφευχθούν τυχόν συσχετίσεις κατάταξης (order effects). Στο σημείο αυτό να τονισθεί ότι ο 
σχεδιασμός της έρευνας έγινε με βάση το κριτήριο της ορθογωνικότητας, η οποία 
εξασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στους συμμετέχοντες είναι 
ανεξάρτητα το ένα από το άλλο (Hensher, 1994).  

Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου διερευνάται η εξοικείωση των οδηγών στις ΠΜΜ με 
ερωτήσεις που αφορούν στην αξιοπιστία και τη χρησιμότητα των πινακίδων, και τέλος, στο 
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τέταρτο μέρος, διερευνώνται τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των επαγγελματιών 
οδηγών.  

3.3 Ανάλυση Διακριτών Επιλογών 

 Η ανάλυση έγινε με χρήση εξατομικευμένου μοντέλου το οποίο αναλύει την οδική 
συμπεριφορά σε μικροσκοπικό επίπεδο. Ως κανόνας λήψης της απόφασης χρησιμοποιήθηκε 
ο κανόνας της μεγιστοποίησης της ωφέλειας δηλαδή ο μετακινούμενος επιλέγει την 
εναλλακτική με τη μεγαλύτερη ωφέλεια, η οποία εκφράζεται ως συνάρτηση των 
χαρακτηριστικών της (Ben-Akiva and Bierlaire, 1999, Train, 2003).  

Η ωφέλεια μπορεί να αναπαρασταθεί από την εξής συνάρτηση: 

jqjqjq VU   

Όπου Vjq είναι η αντιπροσωπευτική ωφέλεια, η οποία προκύπτει ως συνάρτηση των 
χαρακτηριστικών x που έχουν μετρηθεί από τον αναλυτή και αποτελεί το ντετερμινιστικό 
κομμάτι της συνάρτησης, ενώ εjq είναι η στοχαστική συνιστώσα της συνάρτησης και 
αναπαριστά την αβεβαιότητα που προκύπτει στην προτυποποίηση του προβλήματος από τον 
αναλυτή. Ο μετακινούμενος q επιλέγει την εναλλακτική με την μεγαλύτερη αντιληπτή 
ωφέλεια. Ως εκ τούτου, η πιθανότητα επιλογής μιας εναλλακτικής i από τον μετακινούμενο q 
από ένα σύνολο εναλλακτικών επιλογών Cq είναι: 

   qjqiqq CjUUPCiP |  

Μεταξύ των πολλών μοντέλων που μπορούν να προκύψουν ανάλογα με την παραδοχή που 
γίνεται για την κατανομή που ακολουθεί η στοχαστική συνιστώσα εjq, είναι και τα μοντέλα 
probit τα οποία έρχονται να λύσουν τους όποιους περιορισμούς προκύπτουν από τις 
παραδοχές που γίνονται στα μοντέλα logit και κυρίως το γεγονός ότι τα τελευταία δεν 
μπορούν να χειριστούν δεδομένα τα οποία συσχετίζονται και δεν είναι πλήρως ανεξάρτητα. 
Τα μοντέλα probit προκύπτουν από την παραδοχή ότι τα τυχαία σφάλματα ακολουθούν 
κανονική κατανομή. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να συλλάβουν την συσχέτιση μεταξύ 
των εναλλακτικών επιλογών. Η συνάρτηση ωφέλειας περιγράφεται από την εξής συνάρτηση 
διανυσμάτων:  

nnn VU   

Όπου Un, Vn και εn είναι (Jn*1) διανύσματα.  

Η πιθανότητα ένας μετακινούμενος n να επιλέξει την εναλλακτική i μέσα από ένα σύνολο 
εναλλακτικών επιλογών Cn δίνεται από την εξής σχέση: 

   ninjnn CjUUPCiP  ,0|  

Ή διαφορετικά  

   0|  nin UPCiP  

Όπου ο Δi είναι ο πίνακας Jn-1*Jn και ο οποίος στη στήλη i έχει παντού την τιμή -1. Όταν 
αφαιρεθεί αυτή η στήλη προκύπτει ο ζητούμενος πίνακας μεταβλητότητας-
συμμεταβλητότητας ο οποίος θα καθορίσει και τον πίνακα των σφαλμάτων και έτσι θα 
επιλυθεί το μοντέλο.  

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τον προσδιορισμό “random effects”, επιτρέπεται στον ερευνητή 
να αναλύσει στοιχεία με επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις ελέγχοντας την μη 
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παρατηρούμενη ετερογένεια. Πιο συγκεκριμένα, όταν ο ερευνητής ασχολείται με 
πολυδιάστατα δεδομένα με διαδοχικές μετρήσεις για κάθε μετακινούμενο, μπορεί ο 
ερευνητής να οδηγηθεί σε λάθος συμπεράσματα, αν δεν ληφθεί υπόψη η συσχέτιση των 
απαντήσεων από το ίδιο άτομο. Όταν ο ερευνητής επιθυμεί να διερευνήσει τις διαφορές 
μεταξύ των ατόμων και την επίδραση (effect) που μπορεί να έχουν σε κάποιες μεταβλητές 
μία προσέγγιση είναι να υποθέσει ότι η επίδραση αυτή μεταβάλλεται τυχαία μέσα στον 
πληθυσμό των ατόμων και να υπολογίσει τη διακύμανση αυτών των τυχαίων επιδράσεων 
στον πληθυσμό.  Όταν μια ανεξάρτητη μεταβλητή σε ένα μοντέλο χαρακτηρίζεται ως 
«τυχαία» (random), σημαίνει ότι θα εξαχθούν συμπεράσματα για ένα σύνολο και όχι για κάθε 
παρατήρηση ξεχωριστά (Snijders, 2005). 

 

4. Αποτελέσματα  

4.1 Χαρακτηριστικά του δείγματος 

Αρχικά έγινε η στατιστική ανάλυση του δείγματος, τόσο για τους οδηγούς ταξί όσο και για 
τους οδηγούς βαρέων οχημάτων. Από το σύνολο των 215 συμμετεχόντων, 115 ήταν οδηγοί 
ταξί. Όσον αφορά στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά τους, το 94% ήταν άνδρες. Η 
κατανομή της ηλικίας ήταν κανονική, με εξαίρεση τις ακραίες ομάδες (18-24 και >64 ετών). 
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων οδηγών ταξί είχε ως επί το πλείστον ολοκληρώσει τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και είχε εμπειρία οδήγησης πάνω από 10 χρόνια (σχεδόν 45% και 
91% αντίστοιχα). Εκατό οδηγοί βαρέων οχημάτων συμμετείχαν επίσης στην έρευνα, όλοι 
άνδρες. Η πλειοψηφία αυτών είχε ηλικία 34 έως 45 ετών, εμπειρία οδήγησης πάνω από 10 
χρόνια και μέση εκπαίδευση (Πίνακας 1).  

Πίνακας 1: Κοινωνικοοικονομικά Χαρακτηριστικά του δείγματος 

Χαρακτηριστικό  Κατηγορία 
Οδηγοί Ταξί 
(%) 

Οδηγοί Βαρέων 
Οχημάτων (%) 

Φύλο 
Άνδρας 93.9 100 

Γυναίκα 6.1 0 

Ηλικία 

18-24 1.7 1 

25-34 17.4 20 

35-44 21.7 34 

45-54 34.8 31 

55-64 23.5 13 

>64 0.9 1 

Εμπειρία Οδήγησης 

<5 2.6 1 

5-10 6.1 11 

>10 91.3 88 

Επίπεδο Μόρφωσης 

Δημοτικό 5.2 6 
Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

61.8 76 

ΙΕΚ-ΤΕΙ 19.1 15 

Πανεπιστήμιο 11.3 2 

Μεταπτυχιακό 2.6 1 
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (51.3%) θεωρούν πολύ 
χρήσιμες τις πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων γιατί, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, ακόμα 
και όταν οι πληροφορίες που μεταδίδονται δεν είναι πλήρως αξιόπιστες, μπορούν με βάση 
την εμπειρία τους να κατανοήσουν τις κυκλοφοριακές συνθήκες του οδικού δικτύου και να 
πράξουν με βάση το συμφέρον τους (Σχήμα 2).  

 
Σχήμα 2: Ποσοστιαία κατανομή απαντήσεων σχετικά με την χρησιμότητα των πινακίδων για τους 

οδηγούς ταξί 

Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα για τους οδηγούς βαρέων οχημάτων. Επιπλέον, οι 
τελευταίοι φαίνεται να ενημερώνονται για τις κυκλοφοριακές συνθήκες κυρίως μέσω 
ραδιοφώνου και VHF ή επικοινωνία με συναδέλφους, ενώ ενημερώνονται ελάχιστα από το 
Διαδίκτυο (Σχήμα 3).  

 
Σχήμα 3: Ποσοστιαία κατανομή απαντήσεων σχετικά με την ενημέρωση για τις κυκλοφορικές συνθήκες 

από άλλα μέσα για τους οδηγούς βαρέων οχημάτων 

4.2. Αποτελέσματα ανάλυσης διακριτών επιλογών για τους επαγγελματίες οδηγούς  

Η ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων έγινε με τη χρήση του λογισμικού R στην έκδοση 
2.15.0. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές του τελικού μοντέλου και των μοντέλων για υποσύνολα 
του πληθυσμού καθώς και τα επίπεδα τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.  

Πίνακας 2: Ανεξάρτητες μεταβλητές μοντέλων 

Ανεξάρτητη μεταβλητή Επίπεδα 
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Ραδιόφωνο 
Καθόλου (1), Σπάνια (2), 
Μερικές φορές (3), Πολύ 

συχνά (4), Πάντα (5) 

Ραδιοδίκτυο 
Καθόλου (1), Σπάνια (2), 
Μερικές φορές (3), Πολύ 

συχνά (4), Πάντα (5) 

Εμπειρία στις πινακίδες  
0 φορές (1), 1 με 10 φορές 

(2), 10 με 20 φορές (3), 
>20 φορές (4)  

Ιδιοκτησιακό καθεστώς 
οχήματος 

0% (1), 25% (2), 50% (3), 
100% (4) 

Κίνηση 
Καθόλου (1), Σπάνια (2), 
Μερικές φορές (3), Πολύ 

συχνά (4), Πάντα (5) 

Επαγγελματική εμπειρία 
«<5 χρόνια» (1), «5-10 

χρόνια» (2), «>10 χρόνια» 
(3) 

Ερώτηση για διαδρομή 
Πολύ συχνά ή Πάντα (1), 

Μερικές φορές (2), Σπάνια 
(3), Καθόλου (4) 

Χρησιμότητα 
Καθόλου (1), Λίγο (2), Σε 
ορισμένες περιπτώσεις (3), 

Αρκετά (4), Πολύ (5) 

Ηλικία 
«18-24» (1), «25-34» (2), 
«35-44» (3), «45-54» (4), 

«55-64» (5), «>64» (6) 

Μόρφωση 

«Δημοτικό» (1), «Γυμνάσιο» 
(2), «ΙΕΚ» (3), «Λύκειο» (4), 

«ΤΕΙ» (5), «ΑΕΙ» (6), 
«Μεταπτυχιακό» (7) 

Γεγονός 
«Πορεία» (1), «Ατύχημα» 

(2), «Έργα» (3), 
«Συμφόρηση» (4) 

Επιπτώσεις 

«30’ Καθυστέρηση» (1),  
«15’ Καθυστέρηση» (2), 

«Καθυστερήσεις» (3), 
«Μεγάλες Καθυστερήσεις» 

(4) 
Εναλλακτική διαδρομή Δίνεται (1), Δεν δίνεται (2) 

Από_προς 
Κατεύθυνση προς διανομή 

(1), Επιστροφή από διανομή 
(2) 

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δηλαδή οι διαφορές ωφέλειας μεταξύ των επιπέδων κάθε 
μεταβλητής που προέκυψε στατιστικά σημαντική παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 

Πίνακας 3: Αποτελέσματα μοντέλου Probit για τους επαγγελματίες οδηγούς 

Συντελεστές Τιμή Τιμή t 

(Intercept) 1.163 3.385 
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Χαρακτηριστικά μηνύματος 
επιπτώσεις (1) 0.891 11.048 
επιπτώσεις (2) --- --- 
επιπτώσεις (3) 0.781 9.844 
επιπτώσεις (4) 1.218 14.542 

εναλλακτική (1) --- --- 
εναλλακτική (2) -0.240 -4.120 

Χαρακτηριστικά οδηγού ή 
μετακίνησης   

ραδιόφωνο (3 & 4) 0.803 8.091 
ραδιόφωνο (5) 0.454 3.707 
ραδιοδίκτυο (3) 0.374 3.112 

κίνηση (3) 0.204 2.345 
επαγγελματική εμπειρία (3) -0.395 -3.846 

ιδιοκτησία (3) 0.394 3.250 
χρησιμότητα (>=3) 0.879 3.167 

ηλικία(2) -1.180 -8.301 
ηλικία (3) -0.968 -6.969 
ηλικία (4) -0.691 -5.509 

mu_1 0.917 15.082 
mu_2 1.650 23.561 
mu_3 2.652 33.758 
Sigma 1.484 22.057 

Αριθμός παραμέτρων 1720 
Βαθμοί ελευθερίας 19 

Initial log-likelihood 
-

2189.09  

Final log-likelihood 
-

2030.05  
AIC 4098.09

Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων λήφθηκαν υπόψη  οι μεταβλητές οι οποίες είναι 
στατιστικά σημαντικές, σε επίπεδο εμπιστοσύνης, πάνω από 90% (t=1.65). Σύμφωνα με τα 
παραπάνω και σε ότι αφορά στα χαρακτηριστικά του μηνύματος που παρουσιάστηκαν στους 
οδηγούς (συμβάν, καθυστέρηση, προτεινόμενη εναλλακτική διαδρομή) παρατηρείται ότι οι 
επαγγελματίες οδηγοί επηρεάζονται σημαντικά από την αναμενόμενη καθυστέρηση που 
αναγράφεται στα μηνύματα των ΠΜΜ. Αναλυτικότερα, οι οδηγοί αποκτούν μεγαλύτερη 
ωφέλεια με την αλλαγή διαδρομής όταν το μήνυμα είναι «Μεγάλες Καθυστερήσεις» σε 
σχέση με τις «Καθυστερήσεις» και όταν είναι «30’ Καθυστέρηση» σε σχέση με τα «15’ 
Καθυστέρηση». Παρατηρείται, δηλαδή, μια αυξανόμενη τάση για αλλαγή διαδρομής όσο 
αυξάνεται και το μέγεθος της καθυστέρησης όπως συνέβη και στην έρευνα του Καραβά 
(2013) για τους οδηγούς ΙΧ, στην πόλη της Αθήνας. Οι επαγγελματίες οδηγοί επηρεάζονται 
επίσης από το αν η πληροφόρηση που τους παρέχεται είναι ενεργητική ή όχι. Πιο 
συγκεκριμένα, όταν τους προτείνεται εναλλακτική διαδρομή τείνουν να αλλάζουν 
ευκολότερα διαδρομή σε σχέση με όταν δεν τους προτείνεται. Επιπλέον, παρατηρείται μία 
αξιοσημείωτη διαφορά στην τιμή της μεταβλητής σε σχέση με τους οδηγούς ΙΧ (Καραβάς, 
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2013), γεγονός που διαφοροποιεί τους επαγγελματίες οδηγούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 
επαγγελματίες οδηγοί δεν επηρεάζονται σημαντικά από το γεγονός που δημιουργεί την 
καθυστέρηση.  

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του οδηγού η ηλικία του, η εμπειρία οδήγησης, η 
συχνότητα με την οποία ενημερώνεται για τις κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω ραδιοφώνου 
και ραδιοδικτύου, η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα των πινακίδων καθώς και το ποσοστό 
στο οποίο κατέχει το όχημα εργασίας ο εκάστοτε οδηγός είναι σημαντικές παράμετροι που 
επηρεάζουν την απόκριση των επαγγελματιών οδηγών στα μηνύματα των ΠΜΜ.  

Σημαντική προέκυψε και μία παράμετρος που αφορά στα χαρακτηριστικά της μετακίνησης. 
Οι οδηγοί οι οποίοι συναντούν αυξημένη κυκλοφορία μερικές φορές είναι πιθανότερο να 
αλλάξουν διαδρομή σε σχέση με τους υπόλοιπους.  

 

4.3 Ανάλυση διακριτών επιλογών για τα υποσύνολα των οδηγών ταξί και οδηγών βαρέων 
οχημάτων 

Στη συνέχεια έγινε ανάλυση διακριτών επιλογών με χρήση επίσης του μοντέλου probit για τα 
2 υποσύνολα του δείγματος: τους οδηγούς ταξί και τους οδηγούς βαρέων οχημάτων. Η 
διαδικασία που ακολουθήθηκε τόσο στην ανάλυση όσο και στην ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων είναι ίδια με αυτή για τους επαγγελματίες οδηγούς, και τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.  

 

 

Πίνακας 4: Αποτελέσματα μοντέλου Probit για τους οδηγούς ταξί και τους οδηγούς βαρέων 
οχημάτων 

Οδηγοί Ταξί Οδηγοί Βαρέων Οχημάτων 

Συντελεστές Τιμή Τιμή t Συντελεστές Τιμή Τιμή t 

(Intercept) 0.543 0.941 (Intercept) -2.259 -4.476 
Χαρακτηριστικά 

μηνύματος   
Χαρακτηριστικά 

μηνύματος 
  

γεγονός (1) --- --- --- --- --- 
γεγονός (3) -0.192 -2.025 --- --- --- 

επιπτώσεις (1) 0.876 7.515 επιπτώσεις (1) 0.971 8.423 
επιπτώσεις (2) --- --- επιπτώσεις (2) --- --- 
επιπτώσεις (3) 0.640 5.682 επιπτώσεις (3) 0.951 8.291 
επιπτώσεις (4) 1.162 9.501 επιπτώσεις (4) 1.326 11.170

εναλλακτική (1) --- --- εναλλακτική (1) --- --- 
εναλλακτική (2) -0.369 -4.389 εναλλακτική (2) -0.146 -1.838 

Χαρακτηριστικά 
οδηγού ή μετακίνησης    

Χαρακτηριστικά 
οδηγού ή μετακίνησης 

  

ραδιόφωνο (>=2) 1.087 8.006 
εμπειρία στις 
ΠΜΜ(>=2) 

0.751 1.652 

κίνηση (5) -0.418 -1.929 ραδιόφωνο (2) 0.910 2.891 
επαγγελματική εμπειρία 

(3) 
-0.243 -1.961 ραδιόφωνο (>=3) 1.996 7.652 



 

-14 - 

ερώτηση για διαδρομή 
(3) 

-2.102 -7.026 ιδιοκτησία (3) -0.958 -2.234 

ερώτηση για διαδρομή 
(4) 

-1.443 -4.583 χρησιμότητα (>=3) 0.908 2.391 

χρησιμότητα (>=2) 1.173 2.154 ηλικία (>=3 & <=5) -0.542 -3.655 
ηλικία (3) 0.586 3.508 ηλικία (6) 1.763 2.559 
ηλικία (4) 0.740 4.511 από_προς (2) 0.484 3.584 
ηλικία (5) 1.143 6.034 --- --- --- 

μόρφωση (6) -0.646 -3.934 --- --- ---  
mu_1 1.253 8.271 mu_1 0.890 12.454
mu_2 2.464 14.761 mu_2 1.377 16.909
mu_3 3.350 19.305 mu_3 2.530 25.618
sigma 1.474 14.756 sigma 1.283 13.737

Αριθμός παραμέτρων 920 Αριθμός παραμέτρων 800  
Βαθμοί ελευθερίας 20 Βαθμοί ελευθερίας 17  

Initial log-likelihood -965.77 
 

Initial log-likelihood 
-

1148.03 
 

Final log-likelihood -880.42 
 

Final log-likelihood 
-

1054.97 
 

AIC 1800.84 AIC 2143.94  

 

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του μηνύματος για τους οδηγούς ταξί, παρατηρείται ότι το 
συμβάν «Έργα» τους επηρεάζει λιγότερο σε σχέση με το συμβάν «Πορεία», ενώ τα συμβάντα 
«Ατύχημα» και «Συμφόρηση» είναι στατιστικά μη σημαντικά, γεγονός που διαφοροποιεί τη 
συμπεριφορά τους από τους υπόλοιπους οδηγούς. Επίσης, η συγκεκριμένη μεταβλητή δεν 
προκύπτει στατιστικά σημαντική για τους οδηγούς βαρέων οχημάτων. Επιπλέον, 
παρατηρείται ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η καθυστέρηση (ποιοτικά ή ποσοτικά) 
επηρεάζει την απόκριση τόσο των οδηγών ταξί όσο και των οδηγών βαρέων οχημάτων με 
περισσότερες πιθανότητες να αλλάξουν διαδρομή όταν η επίπτωση είναι «Μεγάλες 
Καθυστερήσεις» σε σχέση με τα «30’ Καθυστέρηση» και όταν η επίπτωση είναι 
«Καθυστερήσεις» σε σχέση με τα «15’ Καθυστέρηση». Τέλος, όταν στο μήνυμα που 
αναγράφεται στην πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων δίνεται εναλλακτική διαδρομή, και τα 2 
υποσύνολα είναι πιθανότερο να αλλάξουν διαδρομή. Όμως, για τους οδηγούς βαρέων 
οχημάτων η συγκεκριμένη μεταβλητή προκύπτει στατιστικά σημαντική με επίπεδο 
εμπιστοσύνης μεγαλύτερο του 90% και όχι του 95% όπως συνέβη για τους οδηγούς ταξί και 
συμβαίνει γενικότερα για τους οδηγούς Ι.Χ. (Καραβάς, 2013). 

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του οδηγού, παρατηρείται ότι οι οδηγοί ταξί οι οποίοι 
έχουν επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη από 10 χρόνια αποκτούν μικρότερη ωφέλεια με 
την αλλαγή διαδρομής σε σχέση με τους υπόλοιπους οδηγούς, όπως συμβαίνει και για το 
σύνολο των επαγγελματιών οδηγών. Η συγκεκριμένη μεταβλητή δεν προκύπτει σημαντική 
για τους οδηγούς βαρέων οχημάτων. Επιπλέον, και οι 2 κατηγορίες επαγγελματιών οδηγών 
αλλάζουν ευκολότερα διαδρομή όσο περισσότερο αναζητούν πληροφόρηση για τις 
κυκλοφοριακές συνθήκες κατά τη διάρκεια της μετακίνησης τους από το ραδιόφωνο. Η 
ηλικία είναι μία ακόμη παράμετρος που επηρεάζει και τα 2 γκρουπ αλλά τα αποτελέσματα 
διαφέρουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους οδηγούς βαρέων οχημάτων, αύξηση της ηλικίας 
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συνεπάγει μείωση της πιθανότητας αλλαγής διαδρομής, με εξαίρεση τους ηλικιωμένους 
οδηγούς και σε αντίθεση με τους οδηγούς ταξί.  

 Όσον αφορά στη γενικότερη συμπεριφορά των οδηγών ταξί, η κίνηση που συναντούν καθώς 
και η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα των πινακίδων επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά 
των οδηγών σε σχέση με τις ΠΜΜ. Σημαντικό είναι και το εύρημα που αφορά στην 
συχνότητα με την οποία ρωτάνε οι οδηγοί ταξί τον εκάστοτε πελάτη για τη διαδρομή που θα 
ακολουθήσουν. Όσο λιγότερο ρωτάνε τον εκάστοτε πελάτη για τη διαδρομή τόσο 
δυσκολότερα αλλάζουν διαδρομή.  

Όσον αφορά στη γενικότερη συμπεριφορά των οδηγών βαρέων οχημάτων, οι τελευταίοι 
φαίνεται να επηρεάζονται επίσης από την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα των πινακίδων 
αλλά και από την εμπειρία που έχουν σε σχέση με τις πινακίδες. Οι οδηγοί βαρέων οχημάτων 
αποκτούν μεγαλύτερο όφελος με την αλλαγή διαδρομής όσο περισσότερο εξοικειωμένοι είναι 
με τις πινακίδες. Τα αποτελέσματα αυτά για τους οδηγούς βαρέων οχημάτων είναι 
παρεμφερή με τα αποτελέσματα του Καραβά (2013) για τη συμπεριφορά των οδηγών ΙΧ. 
Τέλος, η τιμή της μεταβλητής από_προς δείχνει ότι οι οδηγοί οι οποίοι γυρίζουν από διανομή 
αποκτούν μεγαλύτερη ωφέλεια με την αλλαγή διαδρομής σε σχέση με εκείνους οι οποίοι 
πηγαίνουν προς διανομή. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο διότι οι οδηγοί προς 
διανομή ακολουθούν συγκεκριμένες διαδρομές.  

 Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος του λόγου πιθανοφάνειας με σκοπό να εξετασθεί 
κατά πόσο τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα διαφορετικά σύνολα δεδομένων 
διαφέρουν σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται σύγκριση του γενικότερου μοντέλου με τα 
μοντέλα που προέκυψαν από τα υποσύνολα του πληθυσμού. Η λογαριθμική πιθανότητα 
(LLR) για το γενικότερο μοντέλο είναι -2030.05, ενώ για τα για τα μοντέλα που προκύπτουν 
από τα υποσύνολα είναι LLU=-1054.97-880.42=-1935.39. Η τιμή του ελέγχου του λόγου 
πιθανοφάνειας προκύπτει LRT= 2(LLU-LLR)= 189.32. Στη μηδενική υπόθεση οι βαθμοί 
ελευθερίας είναι 18. Έτσι, η τιμή Χ2 με επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (ή επίπεδο 
σημαντικότητας α=0.05) προκύπτει ίση με 28.87<LRT. Συνεπώς, η μηδενική υπόθεση 
απορρίπτεται. Με άλλα λόγια, τα μοντέλα που δημιουργήθηκαν για τα υποσύνολα 
περιγράφουν καλύτερα την συμπεριφορά των επαγγελματιών οδηγών.   

5. Συμπεράσματα 

Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό τον προσδιορισμό των παραμέτρων που δύναται να 
επηρεάσουν την απόκριση των επαγγελματιών οδηγών στα μηνύματα των ΠΜΜ. Για τον 
σκοπό αυτό επιλέχθηκε η μέθοδος των δεδηλωμένων προτιμήσεων και σχεδιάσθηκε το 
κατάλληλο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις οι οποίες αφορούν στα κοινωνικοοικονομικά 
χαρακτηριστικά των οδηγών, στη συμπεριφορά τους απέναντι στις ΠΜΜ και τέλος στην 
γενικότερη συμπεριφορά τους στην οδήγηση. Επιπλέον, στο δεύτερο μέρος του 
ερωτηματολογίου παρουσιάσθηκε στους οδηγούς ένα υποθετικό σενάριο καθώς και 
μηνύματα σε ΠΜΜ με σκοπό να προσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά του μηνύματος που 
πιθανόν επηρεάζουν τους επαγγελματίες οδηγούς. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με ανάπτυξη 
μοντέλων ordered probit with random effects και προέκυψαν τα χαρακτηριστικά του 
μηνύματος, της μετακίνησης, και του οδηγού που επηρεάζουν τόσο τους οδηγούς ταξί όσο 
και τους οδηγούς βαρέων οχημάτων. 
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Οι επαγγελματίες οδηγοί στο σύνολό τους φαίνεται να μην επηρεάζονται καθόλου από το 
συμβάν που αναγράφεται στην ΠΜΜ σε αντίθεση με τους οδηγούς ΙΧ (Καραβάς, 2013). 
Επιπλέον, όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του μηνύματος επίσης, η απόκριση των 
επαγγελματιών οδηγών αυξάνεται όσο αυξάνεται το μέγεθος της καθυστέρησης. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι επαγγελματίες οδηγοί επηρεάζονται από το αν τους προτείνεται ή μη 
εναλλακτική διαδρομή αλλά όχι στον ίδιο βαθμό με τους οδηγούς ΙΧ (Καραβάς, 2013).  

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά της μετακίνησης, οι επαγγελματίες οδηγοί οι οποίοι 
συναντούν αυξημένη κυκλοφορία με μία μέση συχνότητα αλλάζουν διαδρομή ευκολότερα 
από τους υπόλοιπους. Σημαντικά προέκυψαν πολλά και από τα χαρακτηριστικά του οδηγού. 
Πιο συγκεκριμένα, η συχνότητα με την οποία ενημερώνονται οι επαγγελματίες οδηγοί για την 
κυκλοφορία μέσω ραδιοφώνου ή ραδιοδικτύου μπορεί να επηρεάσει την απόκριση τους στα 
μηνύματα των ΠΜΜ. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι οι επαγγελματίες οδηγοί με 
επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των 10 χρόνων συμμορφώνονται λιγότερο στις ΠΜΜ σε 
σχέση με τους λιγότερο έμπειρους οδηγούς, σε αντίθεση με τους οδηγούς ΙΧ η απόκριση των 
οποίων δεν συσχετίζεται με την εμπειρία τους. Ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνονται οι 
επαγγελματίες οδηγοί στις ΠΜΜ ανάλογα με την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα των ΠΜΜ 
για αυτούς είναι όμοιος με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα υποσύνολα του 
πληθυσμού. Αναλυτικότερα, όσο περισσότερο χρήσιμες θεωρούν οι επαγγελματίες οδηγοί τις 
ΠΜΜ τόσο περισσότερο τείνουν να συμμορφώνονται στα μηνύματα αυτών. Τέλος, η 
εξοικείωση με τις πινακίδες δεν προκύπτει σημαντική παράμετρος για τους επαγγελματίες 
οδηγούς σε αντίθεση με τους οδηγούς ΙΧ όπου οι οδηγοί με μεγαλύτερη εμπειρία στις 
πινακίδες είναι πιθανότερο να συμμορφωθούν σε αυτές (Καραβάς, 2013).  

Όσον αφορά στα υποσύνολα των επαγγελματιών οδηγών σημαντικό εύρημα είναι το γεγονός 
ότι οι οδηγοί ταξί δεν επηρεάζονται από τα συμβάντα «Ατύχημα» και «Συμφόρηση», και ότι 
οι οδηγοί βαρέων οχημάτων δεν επηρεάζονται καθόλου από την αιτία της καθυστέρησης. 
Σύμφωνα με τα σχόλια των οδηγών βαρέων οχημάτων το γεγονός που δημιουργεί την 
καθυστέρηση δεν τους επηρεάζει διότι λόγω των μεγάλων διαστάσεων των οχημάτων, δεν 
είναι εύκολο να αλλάξουν διαδρομή και άρα τις περισσότερες φορές δεν έχουν άλλη επιλογή 
από το να περιμένουν να περάσει το εκάστοτε συμβάν. Επιπλέον, οι οδηγοί ταξί σχολίασαν 
ότι η συμφόρηση θεωρείται αναμενόμενη και δεν είναι τόσο σημαντικό γεγονός ώστε να 
αλλάξουν διαδρομή. Οι οδηγοί βαρέων οχημάτων επηρεάζονται από τη μεταβλητή 
εναλλακτική διαδρομή η οποία όμως προκύπτει οριακά στατιστικά σημαντική με επίπεδο 
εμπιστοσύνης 90%, διότι σύμφωνα με τις δηλώσεις των συμμετεχόντων η εναλλακτική 
διαδρομή δεν έχει μεγάλη σημασία για αυτούς λόγω των μεγάλων διαστάσεων των οχημάτων 
τους. Οι τελευταίοι επηρεάζονται επίσης από το αν κινούνται προς διανομή ή επιστρέφουν 
από διανομή. Πιο συγκεκριμένα, οι οδηγοί οι οποίοι γυρίζουν από διανομή αποκτούν 
μεγαλύτερη ωφέλεια με την αλλαγή διαδρομής σε σχέση με εκείνους που κατευθύνονται προς 
διανομή. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο διότι οι οδηγοί προς διανομή ακολουθούν 
συγκεκριμένες διαδρομές. 

Ολοκληρώνοντας, η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε σε επαγγελματίες οδηγούς και πιο 
συγκεκριμένα σε οδηγούς ταξί και οδηγούς βαρέων οχημάτων. Θα είχε ενδιαφέρον μια 
μελλοντική έρευνα επικεντρωμένη στους οδηγούς δίκυκλων οχημάτων με σκοπό να 
διερευνηθεί η συμπεριφορά και αυτού του υποσυνόλου των οδηγών. Επιπρόσθετα, η 
συγκεκριμένη μελέτη μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω και να εξετασθούν περισσότερα 
χαρακτηριστικά που πιθανόν επηρεάζουν την απόκριση των επαγγελματιών οδηγών, όπως 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού ή το είδος του δικτύου, τα οποία δεν διερευνήθηκαν 
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στην παρούσα έρευνα καθώς επιμέρους στόχος της εργασίας αποτελεί και η σύγκριση με την 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Αθήνας για τους οδηγούς ΙΧ (Καραβάς, 
2013).  
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