
 
 

Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν 

ρνιή Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 

Σνκέαο Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο 
 

 

 

 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

 

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΔΠΙΡΡΟΗ ΣΗ ΠΑΝΓΗΜΙΑ   

ΣΗΝ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΜΔ ΑΝΑΛΤΗ ΥΡΟΝΟΔΙΡΩΝ 

 

 

 

Διέλε Μπιαηζνύθα-Σζνπξάθε 
 

 

Δπηβιέπσλ: Γηψξγνο Γηαλλήο, Καζεγεηήο ΔΜΠ 

 
Αζήλα, Μάξηηνο 2021



i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Η παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ζεκαηνδνηεί ην πέξαο ησλ πξνπηπρηαθψλ κνπ 

ζπνπδψλ ζηε ρνιή Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ.  

Θα ήζεια πξσηίζησο λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην Γηψξγν Γηαλλή, Καζεγεηή ηνπ 

Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ, γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηπισκαηηθήο 

απηήο εξγαζίαο, θαζψο θαη γηα ηελ θαζνξηζηηθή θαζνδήγεζή ηνπ. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ην Γξ. Υξήζην Καηξαθάδα γηα ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε θαη γηα ην εμαηξεηηθφ θιίκα ζπλεξγαζίαο, 

ζπκβάιινληαο νπζηαζηηθά ζηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

Σέινο, επραξηζηψ πνιχ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ ππνζηήξημε 

πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 
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Γηεξεύλεζε ηεο επηξξνήο ηεο παλδεκίαο ζηελ θηλεηηθόηεηα ζηελ Διιάδα, 

κε αλάιπζε ρξνλνζεηξώλ 

 
Διέλε Μπιαηζνχθα  

 

Δπηβιέπσλ: Γηψξγνο Γηαλλήο, Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. 

 
 

ύλνςε 

 
ηφρν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο ηεο 

παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ  ζηελ θηλεηηθφηεηα ζηελ Διιάδα, κε αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία θηλεηηθφηεηαο θαη πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ απφ 

δηαδηθηπαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, αλαπηχρζεθαλ κνληέια 

ρξνλνζεηξψλ ARIMA γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Αζήλα  κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ 

νδήγεζε ή ην πεξπάηεκα  θαη κε εμσγελή παξάγνληα  έλα απφ ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα. Απφ 

ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο, πξνέθπςε ζεκαληηθφο αξηζκφο κνληέισλ γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο θηλεηηθφηεηαο. Σν θιείζηκν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ην lockdown (απζηεξή 

ζχζηαζε παξακνλήο ζηελ θαηνηθία θαη κεηαθίλεζεο κφλν γηα ηα απαξαίηεηα) απνηειoχλ 

ηνπο πην ζεκαληηθνχο εμσγελείο παξάγνληεο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο νδήγεζεο θαη ηνπ 

πεξπαηήκαηνο ζηελ παλδεκία, ελψ δελ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ε απαγφξεπζε 

ηεο θπθινθνξίαο ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ηεο εκέξαο θαη ε ππνρξεσηηθή ρξήζε κάζθαο ζε φινπο 

ηνπ δεκφζηνπο ρψξνπο. Δπηπιένλ,ηα επνρηθά κνληέια θαίλεηαη λα παξάγνπλ θαιχηεξεο 

πξνβιέςεηο ζε ζρέζε κε ηα κε επνρηθά. 

Λέμεηο θιεηδηά: θηλεηηθφηεηα, νδήγεζε, πεξπάηεκα, πεξηνξηζηηθά κέηξα, θιείζηκν 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ,lockdown, κνληέια ρξνλνζεηξψλ ARIMA. 
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Investigation of the impact of the COVID-19 pandemic on mobility in 
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Abstract 

The aim of the present diploma thesis is to investigate the impact of the pandemic on mobility 

in Greece, using time series analysis. On that purpose, data on mobility and restrictive 

measures were collected from online databases. For data analysis, ARIMA time series models 

were developed for Greece and Athens with dependent variable driving or walking and with 

exogenous factor one of the restrictive measures. The application of the methodology resulted 

in a significant number of models, appropriate to estimate mobility trends. It can be concluded 

that closing of educational institutions and  lockdown (recommendation for staying at home 

and moving only if necessary) are the most important exogenous factors for describing 

mobility, while the curfew and the mandatory use of mask in all public areas are not 

significant factors. In addition, seasonal models appear to produce better forecasts than the 

non-seasonal ones. 

 

Keywords: mobility, driving, walking, restrictive measures, closing of educational 

institutions, lockdown, ARIMA timeseries models 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Η παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία έρεη ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ηεο επηξξνήο ηεο παλδεκίαο 

ζηελ θηλεηηθόηεηα ζηελ Διιάδα, κε αλάιπζε ρξνλνζεηξώλ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ, 

αλαπηχρζεθαλ κνληέια ρξνλνζεηξψλ γηα ηελ πεξηγξαθή θαη πξφβιεςε ηεο θηλεηηθφηεηαο 

ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αζήλα.  

Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, απνθηήζεθαλ απφ ηηο αλαθνξέο δεδνκέλσλ 

θηλεηηθφηεηαο ηεο Apple, αληηπξνζσπεχνπλ ζηνηρεία θηλεηηθόηεηαο θαη εθθξάδνληαη σο 

εκεξήζηεο πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο απφ ηηο ηηκέο βάζεο (Ιαλνπάξηνο 2020) θαη απνηεινχλ ηηο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηεο αλάιπζεο. Σαπηφρξνλα, απφ ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Γεκφζηαο 

Τγείαο, ην Διιεληθφ Τπνπξγείν Τγείαο θαη ηα θπβεξλεηηθά δειηία Σχπνπ αλαθηήζεθαλ 

ζηνηρεία γηα ηα ιεθζέληα κέηξα πεξηνξηζκνύ ηεο θπθινθνξίαο, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα 

απνηέιεζαλ ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο ηεο αλάιπζεο. 

χκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, αλαπηχρζεθαλ ζηαηηζηηθά κνληέια ρξνλνζεηξώλ γηα 

ηελ νδήγεζε θαη ην πεξπάηεκα ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αζήλα, ζε αληηζηνηρία κε ηα 

πεξηνξηζηηθά κέηξα, ηα ζεκαληηθφηεξα εθ ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 1: ηαηηζηηθά κνληέια ρξνλνζεηξψλ 

Α/Α Εμαξηεκέλε Μεηαβιεηή Εμσγελήο Παξάγνληαο Μνληέιν 

1 Πεξπάηεκα ζηελ Ειιάδα Κιεηζηή δεπηεξνβάζκηα ARIMA (3,1,2) 

2 Πεξπάηεκα ζηελ Ειιάδα Κιεηζηή δεπηεξνβάζκηα ARIMA (2,1,2) 

3 Πεξπάηεκα ζηελ Ειιάδα Κιεηζηή ιηαληθή ARIMA (0,1,1)(1,0,1) 

4 Πεξπάηεκα ζηελ Ειιάδα Κιεηζηή ιηαληθή ARIMA (2,1,2) 

5 Πεξπάηεκα ζηελ Ειιάδα Lockdown ARIMA (2,1,3) 

6 Πεξπάηεκα ζηελ Ειιάδα Κιεηζηή πξσηνβάζκηα ARIMA (3,1,2) 

7 Πεξπάηεκα ζηελ Ειιάδα Κιεηζηή πξσηνβάζκηα ARIMA (5,1,0) 

8 Πεξπάηεκα ζηελ Αζήλα Κιεηζηή ιηαληθή ARIMA (1,0,0)(0,1,1) 

9 Πεξπάηεκα ζηελ Αζήλα Κιεηζηή ιηαληθή ARIMA (5,1,0) 

10 Πεξπάηεκα ζηελ Αζήλα Lockdown ARIMA (1,0,0)(0,1,1) 

11 Πεξπάηεκα ζηελ Αζήλα Lockdown ARIMA (5,1,0) 

12 Πεξπάηεκα ζηελ Αζήλα Κιεηζηή δεπηεξνβάζκηα ARIMA (5,1,0) 

13 Πεξπάηεκα ζηελ Αζήλα Κιεηζηή πξσηνβάζκηα ARIMA (5,1,0) 

14 Πεξπάηεκα ζηελ Αζήλα Κιεηζηή εζηίαζε ARIMA (1,0,0)(1,1,2) 

15 Πεξπάηεκα ζηελ Αζήλα Κιεηζηή εζηίαζε ARIMA (1,0,1)(0,1,1) 

16 Πεξπάηεκα ζηελ Αζήλα Κιεηζηή εζηίαζε ARIMA (5,1,0) 

17 Οδήγεζε ζηελ Ειιάδα Κιεηζηή δεπηεξνβάζκηα ARIMA (0,1,2)(1,0,1) 

18 Οδήγεζε ζηελ Ειιάδα Κιεηζηή δεπηεξνβάζκηα ARIMA (3,1,2) 

19 Οδήγεζε ζηελ Ειιάδα Κιεηζηή πξσηνβάζκηα ARIMA (0,1,2)(1,0,1) 

20 Οδήγεζε ζηελ Ειιάδα Κιεηζηή πξσηνβάζκηα ARIMA (2,1,3) 

21 Οδήγεζε ζηελ Ειιάδα Κιεηζηή ιηαληθή ARIMA (1,1,1)(1,0,1) 

22 Οδήγεζε ζηελ Ειιάδα Κιεηζηή ιηαληθή ARIMA (2,1,3) 

23 Οδήγεζε ζηελ Αζήλα Κιεηζηή δεπηεξνβάζκηα ARIMA (1,0,2)(2,0,0) 
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24 Οδήγεζε ζηελ Αζήλα Κιεηζηή δεπηεξνβάζκηα ARIMA (3,0,1) 

25 Οδήγεζε ζηελ Αζήλα Κιεηζηή πξσηνβάζκηα ARIMA (1,0,2)(2,0,0) 

26 Οδήγεζε ζηελ Αζήλα Κιεηζηή πξσηνβάζκηα ARIMA (5,0,0) 

27 Οδήγεζε ζηελ Αζήλα Κιεηζηή πξσηνβάζκηα ARIMA (3,0,1) 

28 Οδήγεζε ζηελ Αζήλα Κιεηζηή εζηίαζε ARIMA (1,0,2)(2,0,0) 

29 Οδήγεζε ζηελ Αζήλα Κιεηζηή εζηίαζε ARIMA (1,0,2) 

30 Οδήγεζε ζηελ Αζήλα Lockdown ARIMA (0,1,2)(2,0,0) 

31 Οδήγεζε ζηελ Αζήλα Lockdown ARIMA (5,1,0) 
 

 

Σα πην ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε θαίλνληαη παξαθάησ 

 Σν θιείζηκν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθό εμσγελή 

παξάγνληα γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο θηλεηηθφηεηαο. Απνηειεί ην πξψην ρξνληθά ιεθζέλ 

κέηξν θαη δηαηαξάζζεη ηε ζπλεζηζκέλε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ νηθνγελεηψλ, άξα 

θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο. Σα θιεηζηά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κεηψλνπλ αθελφο ηελ 

θηλεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ (ζε ηνπηθφ θπξίσο επίπεδν) θαη ησλ θαζεγεηψλ (ζε 

ηνπηθφ, αιιά πνιχ ζπρλά θαη ζε δηαδεκνηηθφ επίπεδν) θαη αθεηέξνπ θαη ησλ γνλέσλ, 

θαζψο γίλεηαη απαξαίηεηε ε παξακνλή ηνπο ζην ζπίηη γηα ηε θχιαμε ησλ παηδηψλ. Με 

ηα θιεηζηά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα σο εμσγελή παξάγνληα, αλαπηχζζνληαη 15 απφ ηα 

31 ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κνληέια θαη γηα ηηο 4 εμεηαδφκελεο θαηεγνξίεο 

θηλεηηθφηεηαο: Πεξπάηεκα θαη Οδήγεζε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αζήλα. 

 

 Σν lockdown (απζηεξή ζχζηαζε παξακνλήο ζηελ θαηνηθία θαη κεηαθίλεζεο κφλν γηα 

ηα απαξαίηεηα), απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα ηεο πεξηγξαθήο θαη πξφβιεςεο ηεο 

θηλεηηθφηεηαο. Παξάγεη 5 απφ ηα 31  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κνληέια. Ιδηαίηεξα θαηά 

ηελ πξψηε θάζε ηεο παλδεκίαο, ην πξσηφγλσξν ηεο θαηάζηαζεο ζπλεηέιεζε ζηελ ζε 

πνιχ πςειφ βαζκφ πεηζάξρεζε ησλ πνιηηψλ ζην κέηξν, γεγνλφο πνπ απνηέιεζε 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ ηεξάζηηα πηψζε ηεο θηλεηηθφηεηαο. Απνηειεί ην πην 

ζθιεξφ επηβιεζέλ κέηξν, αιιά ε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ είλαη κηθξφηεξε ηεο 

δηάξθεηαο εθαξκνγήο ησλ θιεηζηψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ζην νπνίν πηζαλψο 

νθείιεηαη ε αλάπηπμε ιηγφηεξσλ αξηζκεηηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ κνληέισλ.  

 

 Γελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κνληέια γηα ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ 

επηβιήζεθαλ πξψηε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο θάζεο ηεο παλδεκίαο. 

Γειαδή, ηα κέηξα ηεο απαγφξεπζεο ηεο θπθινθνξίαο ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ηεο εκέξαο 

θαη ηεο ππνρξεσηηθήο ρξήζεο κάζθαο ζε φινπο ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά γηα ηελ πξφβιεςε ηεο θηλεηηθφηεηαο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη 

ζηελ κεηαγελέζηεξε, ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα κέηξα, εθαξκνγή ηνπο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ ιακβάλνληαη ππ‟φςηλ απφ ηα κνληέια ζηελ πξφβιεςε. Σα κέηξα 

απηά επηβιήζεθαλ πξψηε θνξά ζηηο 24 Οθησβξίνπ 2020, ζπλεπψο, ηα κνληέια κε 

δηάζηεκα εθπαίδεπζεο 13/1/20-19/11/20 ηα πεξηιακβάλνπλ ειάρηζηα, ελψ εθείλα κε 

δηάζηεκα εθπαίδεπζεο 13/1/20-16/10/20 δελ ηα πεξηιακβάλνπλ θαζφινπ. 

 

 Σα κνληέια κε επνρηθφηεηα παξάγνπλ πξνβιέςεηο θνληηλόηεξεο ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ζε ζρέζε κε ηα κνληέια ρσξίο επνρηθφηεηα. Απηφ πηζαλψο 

εμεγείηαη απφ ην φηη ηα δεδνκέλα θηλεηηθφηεηαο παξνπζηάδνπλ εθ θχζεσο κηα 

εβδνκαδηαία επνρηθφηεηα. Η θπθινθνξία ηηο θαζεκεξηλέο δηαθέξεη απφ ηελ 

θπθινθνξία ηα ζαββαηνθχξηαθα, κε απνηέιεζκα  ηελ χπαξμε εβδνκαδηαίαο 

πεξηνδηθφηεηαο  ε νπνία ζηελ πεξίπησζε ησλ κνληέισλ ρσξίο επνρηθφηεηα δε 

ιακβάλεηαη ππ‟φςηλ. 
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 Όζν κεγαιχηεξν ην ζχλνιν εθπαίδεπζεο ηνπ κνληέινπ (train set), ηφζν θαιύηεξεο νη 

πξνβιέςεηο ηνπ (test set). Σν κεγαιχηεξν δηάζηεκα εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλεη 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ θηλεηηθφηεηα θαη γηα ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα, κε 

απνηέιεζκα ηα κνληέια λα παξάγνπλ θαιχηεξεο θαη πην αμηφπηζηεο πξνβιέςεηο.  

 

 Η κείσζε ηεο θηλεηηθόηεηαο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αζήλα είλαη κηθξφηεξε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο θνξάο επηβνιήο ηνπ lockdown θαη ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ 

(2
ν
 θχκα παλδεκίαο), ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε θνξά, ζηελ αξρή ηεο παλδεκίαο (1

ν
 

θχκα παλδεκίαο). Καηά ην δεχηεξν θχκα ηεο παλδεκίαο ν ηφο δελ είλαη πιένλ θάηη λέν 

θαη άγλσζην. Οη πνιίηεο έρνπλ ζηαδηαθά ζπλεζίζεη ηηο λέεο ζπλζήθεο θαη έρνπλ 

πξνζαξκνζηεί ζε απηέο. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θφπσζε πνπ επήιζε απφ ηα 

απαλσηά θαη κεγάιεο δηάξθεηαο πεξηνξηζηηθά κέηξα, είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

άκβιπλζε ηνπ αξρηθνχ θφβνπ θαη ηε ραιάξσζε ηεο πεηζάξρεζεο ησλ πνιηηψλ ζηα 

κέηξα, κε ζπλέπεηα ηνλ κε πεξηνξηζκφ ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηνλ πξνζδνθφκελν βαζκφ. 
 

 Η θιεηζηή εζηίαζε απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ πεξηγξαθή θαη πξφβιεςε 

ηεο θηλεηηθφηεηαο γηα ηελ Αζήλα, αιιά φρη γηα ηελ Διιάδα. 5 απφ ηα 18 κνληέια πνπ 

αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ Αζήλα αθνξνχλ ζηελ θιεηζηή εζηίαζε, ελψ γηα ηελ Διιάδα 

δελ αλαπηχρζεθε θαλέλα. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε θπθινθνξία  κε 

ζθνπφ ηελ εζηίαζε ζηελ Αζήλα, εμαηηίαο ηνπ αζηηθνχ ηξφπνπ δσήο, θαηέρεη 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζπλνιηθήο θπθινθνξίαο ζε ζρέζε κε ηελ επαξρία. Δπίζεο, είλαη 

πηζαλφλ ν βαζκφο πεηζάξρεζεο ησλ πνιηηψλ ηεο Αζήλαο ζηα κέηξα λα ήηαλ 

κεγαιχηεξνο.  
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ  
 

1.1  Γεληθή Αλαζθφπεζε  
 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2020 ε παλδεκία ηνπ COVID-19 έρεη εμαπισζεί παγθνζκίσο, 

πξνζβάιινληαο εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο θαη επεξεάδνληαο θάζε πηπρή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 

Μέρξη ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2020 θαηαγξάθεθαλ πάλσ απφ 75 εθαηνκκχξηα θξνχζκαηα 

δηεζλψο, κε ζπλνιηθνχο ζαλάηνπο λα μεπεξλνχλ ην 1,5 εθαηνκκχξην (Google 2021). 

Γεδνκέλεο ηεο ξαγδαίαο εμάπισζεο θαη ηεο πςειήο κεηαδνηηθφηεηαο ηνπ ηνχ, νη θπβεξλήζεηο 

ζε φινλ ηνλ θφζκν έρνπλ πηνζεηήζεη κηα πνηθηιία κέηξσλ γηα ηελ αλαραίηηζή ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πεξηνξηζκψλ ζηελ θηλεηηθφηεηα, ηελ θπθινθνξία θαη ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε,  ηεο απαγφξεπζεο ησλ καδηθψλ ζπγθεληξψζεσλ, θαζψο θαη ηεο αλαζηνιήο 

ιεηηνπξγίαο ζξεζθεπηηθψλ ρψξσλ θαη ρψξσλ εξγαζίαο θαη ςπραγσγίαο. 

Σν πξώην θξνύζκα ζηελ Διιάδα θαη ν πξψηνο ζπζρεηηζκέλνο ζάλαηνο θαηαγξάθεθαλ ζηηο 

26 Φεβξνπαξίνπ θαη ζηηο 19 Μαξηίνπ 2020 αληίζηνηρα (Google 2021). Έθηνηε ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε έρεη ιάβεη κηα ζεηξά από κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο εμάπισζεο ηεο 

παλδεκίαο, κε θπξηφηεξα ηελ επηβνιή  lockdown ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, δειαδή ηελ απζηεξή 

ζχζηαζε παξακνλήο ζηελ θαηνηθία θαη κεηαθίλεζεο κφλν γηα ηα απαξαίηεηα
1
, θαζψο θαη ηελ 

θαζνιηθή απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο, απφ ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ 2020, γηα ζπγθεθξηκέλα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ηεο εκέξαο, ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ εζηίαζεο θαη ησλ 

θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο, ην θιείζηκν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ φισλ ησλ βαζκίδσλ, ησλ 

ρψξσλ εξγαζίαο θαη ησλ αζιεηηθψλ θέληξσλ θαη ηε γεληθφηεξε απαγφξεπζε ηεο πιεηνςεθίαο 

ησλ κεηαθηλήζεσλ.  

Απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη ζπλεπψο αληηιεπηφ φηη νη κεγάιεο αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ζα έρνπλ επηθέξεη αιιαγέο θαη ζηηο κεηαθνξέο θαη θαζίζηαηαη αλαγθαία ε δηεξεύλεζε ηεο 

επηξξνήο ηεο παλδεκίαο ζε ό,ηη αθνξά ηελ θηλεηηθόηεηα. 

 

 

1.2 ηφρνο 
 

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο επηξξνήο ηεο 

παλδεκίαο ζηελ θπθινθνξία ζηελ Διιάδα, κε αλάιπζε ρξνλνζεηξώλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη πψο άιιαμε ε θηλεηηθόηεηα ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αζήλα, 

ιφγσ ηνπ lockdown θαη ησλ ππφινηπσλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ επηβιήζεθαλ.  

Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ πηνζεηήζεθε ε αλάιπζε ρξνλνζεηξώλ δεδνκέλσλ πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηελ εμαγσγή έγθπξσλ θαη ρξήζηκσλ απνηειεζκάησλ.  

Σέινο, ζθνπφο είλαη ηα εμαγφκελα απφ απηήλ ηε δηπισκαηηθή ζπκπεξάζκαηα λα βνεζήζνπλ 

ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αζήλα 

ελ κέζσ ηεο παλδεκίαο θαη λα θαλνχλ ρξήζηκα ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνύλ 

ζηε δηαρείξηζε ηεο παλδεκίαο. 

 

 

 

1 νξηζκφο ηνπ φξνπ lockdown γηα φιν ην θείκελν 
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1.3 Μεζνδνινγία δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 
 
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Αξρηθφ βήκα απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζηόρνπ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Μεηά ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ηνπ επηδησθφκελνπ ζηφρνπ, πξαγκαηνπνηείηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

ηφζν ζε ειιεληθή φζν θαη ζε δηεζλή βηβιηνγξαθία, κε ζθνπφ ηελ εχξεζε παξεκθεξψλ 

εξεπλψλ θαη κεζνδνινγηψλ αλάιπζεο, ηνλ εληνπηζκφ δεηεκάησλ πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ 

έξεπλαο, θαζψο θαη ηελ αλαδήηεζε πηζαλψλ ηξφπσλ πξνζέγγηζεο θαη αλάιπζήο ηνπο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαδήηεζεο βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ, αθνινπζεί ε ζπιινγή 

θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαη δηακνξθψλεηαη ε ηειηθή, ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ. 

Καηφπηλ, αλαπηχζζνληαη ηα θαηάιιεια καζεκαηηθά, ζηαηηζηηθά κνληέια πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάθηεζε απνηειεζκάησλ, ηα νπνία ελ ζπλερεία πεξηγξάθνληαη θαη 

αλαιχνληαη, γηα λα δηεμαρζνχλ ηειηθά ζπκπεξάζκαηα θαη λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα.   

 Σα βήκαηα ηεο παξαπάλσ κεζνδνινγίαο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα ξνήο ( Γξάθεκα 1.2). 

 

 

 
 

Γξάθεκα 1.2: Βήκαηα κεζνδνινγίαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 

1.4 Γνκή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 
 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ε ζύλνςε ησλ θεθαιαίσλ πνπ απαξηίδνπλ ηε 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. 

Σν παξφλ θεθάιαην απνηειεί ην κεφάλαιο 1 θαη πεξηιακβάλεη κηα γεληθή αλαζθφπεζε φπνπ 

παξνπζηάδεηαη ην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δπίζεο, δειψλεηαη ν ζηφρνο ηεο 

Καζνξηζκφο 
ηφρνπ

Βηβιηνγξαθηθή 
Αλαζθφπεζε

πιινγή 
νηρείσλ

Δπεμεξγαζία 
ηνηρείσλ

Αλάπηπμε 
Μαζεκαηηθψλ 

Μνληέισλ

Πεξηγξαθή 
Απνηειεζκάησλ

πκπεξάζκαηα 
θαη Πξνηάζεηο
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δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη παξνπζηάδεηαη ε δνκή θαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα 

ηελ εθπφλεζή ηεο. 

Σν κεφάλαιο 2 απνηειεί ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαδήηεζεο, δειαδή ζπλαθείο έξεπλεο θαη κεζνδνινγίεο ,κε βάζε ηηο 

νπνίεο νξηζηηθνπνηείηαη ην ζέκα κειέηεο θαη επηιέγνληαη νη πξνο εμέηαζε παξάγνληεο. 

ην κεφάλαιο 3 παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν ππάγεηαη ε επηιεγείζα 

κέζνδνο αλάιπζεο θαη πεξηγξάθνληαη νη δηάθνξνη ηχπνη καζεκαηηθψλ κνληέισλ θαη ε 

αλάιπζε κε ρξνλνζεηξέο. 

ην κεφάλαιο 4 γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ πεγψλ ζπιινγήο  ησλ ζηνηρείσλ θαη πεξηγξάθεηαη ε 

δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηνπο, γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ηειηθνχ βαζηθνχ πίλαθα πξνο 

αλάιπζε. 

ην κεφάλαιο 5 πεξηιακβάλεηαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ εθαξκφζηεθε, 

ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα.  

ην κεφάλαιο 6, έπεηηα απφ ηε ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ, παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξκελεία ησλ εμαγφκελσλ κνληέισλ. ην ζηάδην απηφ γίλνληαη θαη 

πξνηάζεηο γηα επαθφινπζε έξεπλα. 

 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

6 

 

2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 
 
 

2.1 Δηζαγσγή 
 

ην παξφλ θεθάιαην ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, παξνπζηάδνληαη έξεπλεο ηεο 

δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο, ην αληηθείκελν θαη ε κεζνδνινγία ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνπλ 

ζπλάθεηα κε απηά ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

παξνπζηάδνληαη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ επίδξαζε ηεο παλδεκίαο θαη 

ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο ζηελ θηλεηηθφηεηα, ηνλ ζθνπφ θαη ηνλ 

ηξφπν κεηαθίλεζεο, ηελ νδηθή αζθάιεηα θαη ηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά. 

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη ζρεηηθέο έξεπλεο, νη κέζνδνη αλάιπζεο πνπ 

αθνινπζήζεθαλ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ. Σέινο, κε βάζε ηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη πηζαλέο ειιείςεηο πνπ παξαηεξνχληαη, επηιέγεηαη ν αθξηβήο 

ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο αλάιπζεο. 

 

2.2 πλαθείο Έξεπλεο θαη Μεζνδνινγίεο 
 

2.2.1 Δπίδξαζε ηνπ COVID-19 ζην ζθνπό θαη ηνλ ηξόπν κεηαθίλεζεο 
 

ε έξεπλα ησλ Saha et al (2020) ηνπ UGB ηεο Ιλδίαο αλαιχεηαη ν αληίθηππνο ηνπ lockdown 

ιφγσ COVID-19 ζηελ θηλεηηθόηεηα θαη ην ζθνπό ηεο κεηαθίλεζεο ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο ηεο Ιλδίαο. Υξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα θηλεηηθφηεηαο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ απφ 

15 Φεβξνπαξίνπ2020 έσο 30 Απξηιίνπ 2020, πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

Google “COVID-19 Community Mobility Reports” θαη κέζσ ηερληθψλ κνξθνπνίεζεο, 

κεζφδνπ time-series trends plotting θαη IDW ηερληθέο ραξηνγξάθεζεο, ε κειέηε ππνιφγηζε 

ηηο ηάζεηο θηλεηηθφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ lockdown ζε 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρψξσλ.  Πην ζπγθεθξηκέλα πξνέθπςε φηη ζε φιε ηελ Ιλδία ε 

θηλεηηθφηεηα ζην ιηαληθφ εκπφξην θαη ηελ αλαςπρή, ζηα παληνπσιεία θαη ηα θαξκαθεία, ζηα 

πάξθα, ζηνπο transit stations θαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο κεηψζεθε θαηά -73.4%, -51.2%, -

46.3%,-66% θαη -56.7% αληίζηνηρα, ελψ νη θαη‟νίθνλ επηζθέςεηο απμήζεθαλ θαηά 23.8%. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ επίζεο θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ εκέξα έλαξμεο ηνπ lockdown 

(ζηηο 25 Μαξηίνπ),φπνπ θαίλεηαη κηα απφηνκε κείσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηνπο 

πξναλαθεξζέληεο ρψξνπο  ηεο ηάμεο ηνπ -70.51%, -64.26%, -46.17%, -65.6%, -60.03% 

αληίζηνηρα, ελψ νη επηζθέςεηο ζε θαηνηθίεο απμήζεθαλ θαηά 26.32%. 

Η έξεπλα ησλ Jenelius θαη Cebecaeur (2020) κειεηά ηηο επηπηψζεηο ηεο εμάπισζεο ηνπ 

COVID-19 ζηνπο ηξόπνπο κεηαθίλεζεο ησλ πνιηηψλ θαη θπξίσο ζηηο δεκφζηεο 

ζπγθνηλσλίεο ζηηο ηξεηο κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο νπεδίαο (ηνθρφικε, Vastra Gotaland, 

Skane)θαηά ηελ άλνημε ηνπ 2020. Υξεζηκνπνηψληαο αλαιπηηθά δεδνκέλα πψιεζεο θαη 

επηθχξσζεο εηζηηεξίσλ θαη θαηακέηξεζεο επηβαηψλ εμεηάδεη ζε πνην βαζκφ κεηψζεθε ν 

αξηζκφο ησλ επηβαηψλ ή ν αξηζκφο ησλ κεηαθηλήζεσλ αλά επηβάηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παλδεκίαο. Ο εκεξήζηνο αξηζκφο επηβαηψλ ζηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο (Μ.Μ.Μ.) 

βαζίζηεθε ζε δεδνκέλα επηθχξσζεο εηζηηεξίσλ ηνπ ςεθηαθνχ ζπζηήκαηνο εηζηηεξίσλ 

SLAccess θαη ζε κεηξήζεηο αηζζεηήξσλ απηφκαηεο θαηακέηξεζεο επηβαηψλ(APC) ζηηο 

πφξηεο ησλ νρεκάησλ. Οη ξνέο πνδειάησλ πεδψλ θαη κεραλνθίλεηεο θπθινθνξίαο βξέζεθε 

κε βάζε ζηαζεξνχο αηζζεηήξεο. Σα ζπιιερζέληα δεδνκέλα θαιχπηνπλ ηε ρξνληθή πεξίνδν 

απφ 01/01/2020 έσο 31/05/2020 θαη ζπγθξίλνληαη κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ 2019. Δλ 

ηέιεη, βιέπνπκε κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ Μ.Μ.Μ. θαηά πεξίπνπ 60% κεηαμχ Μαξηίνπ θαη 

Μαΐνπ 2020 ζηε ηνθρφικε θαη θαηά πεξίπνπ 40% ζηε Vastra Gotaland, νη ξνέο πεδψλ θαη 
πνδειάησλ δελ δείρλνπλ ζαθή άλνδν ή πηψζε, αιιά θαίλεηαη κία γεληθή εθξνή απφ ηηο δεκφζηεο 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

7 

 

ζπγθνηλσλίεο ζε απηνχο ηνπο ηξφπνπο κεηαθίλεζεο θαη φζνλ αθνξά ηνπο ηχπνπο εηζηηεξίσλ 

ηα εηζηηήξηα δηάξθεηαο 30 εκεξψλ αληηθαηαζηάζεθαλ απφ κεκνλσκέλσλ δηαδξνκψλ, ελψ ηα 

εηζηηήξηα δηάξθεηαο ελφο έηνπο απμήζεθαλ απφ ηα κέζα Απξηιίνπ. 

Σνλ αληίθηππν ηεο παλδεκίαο ζηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηελ θηλεηηθόηεηα ζηελ Οιιαλδία 

κειεηά ε έξεπλα ησλ de Haas et al (2020). Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ δείγκα 2500 

εξσηεζέλησλ απφ ηελ Οιιαλδηθή Οκάδα Κηλεηηθφηεηαο (ΜΡΝ) κεηαμχ 27 Μαξηίνπ θαη 4 

Απξηιίνπ 2020. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζπγθξηηηθέο αλαιχζεηο γηα ηε ζχγθξηζε ηεο θαηάζηαζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνξσλνηνχ κε απηήλ ηνπ θζηλνπψξνπ ηνπ 2019 θαη ζπκπιεξψζεθαλ 

απφ κηα δνθηκή x^2. Σειηθά, ην 85% ησλ εξσηεζέλησλ κείσζε ηα ςψληα εθηφο ζπηηηνχ, ην 

90% ησλ εξσηεζέλησλ κείσζε ηηο επηζθέςεηο ζε άιινπο, ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ 

εξγάδνληαη απφ ην ζπίηη απμήζεθε απφ 6% ζε 39%, νη κεηαθηλήζεηο θαη νη δηαλπφκελεο 

απνζηάζεηο κεηψζεθαλ θαηά 55% θαη 68% αληίζηνηρα. Οη κεηαθηλήζεηο κε Μ.Μ.Μ. 

κεηψζεθαλ άλσ ηνπ 90% , ελψ απμήζεθε ε πεδνπνξία, ε πνδειαζίαο θαη ε ρξήζε ΙΥ. 

Δπηπιένλ παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο κέζεο απφζηαζεο ησλ δηαδξνκψλ κε πνδήιαην θαηά 

30% θαη ησλ δηαδξνκψλ κε ηα πφδηα θαηά 83%. 

ηελ έξεπλα ησλ Shamshiripour et al (2020) θαίλεηαη ε αιιαγή ζηελ θηλεηηθόηεηα θαη ηελ 

ηαμηδησηηθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνξσλνηνχ ζην ηθάγν. Μέζσ ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ  δηαλεκήζεθε απφ ηηο 25 Απξηιίνπ έσο ηηο 2 Ινπλίνπ 2020 απφ ηε 

δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα Qualtrics θαη ηεο ρξήζεο ηνπ Google Map API γηα ηε ζπιινγή ησλ 

νηθηζηηθψλ ηνπνζεζηψλ ησλ εξσηεζέλησλ, ζπιιέρζεθαλ 915 δείγκαηα πξνο αλάιπζε. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο κεζφδνπο δεισκέλεο πξνηίκεζεο (SP)θαη απνθαιπθζήζαο πξνηίκεζεο 

(RP) βξέζεθε αχμεζε ηεο εξγαζίαο απφ ην ζπίηη, αχμεζε ηνπ online shopping γηα είδε 

παληνπσιείνπ απφ 20% ζε 33% ηνπο κήλεο ηεο παλδεκίαο, αχμεζε ησλ online παξαγγειηψλ 

έηνηκνπ θαγεηνχ απφ 42% ζε 55%, αχμεζε ηεο ρξήζεο απηνθηλήηνπ θαη πνδειάηνπ θαη 

κείσζε ηεο ρξήζεο Μ.Μ.Μ. 

Οη Abdullah et al (2020) εμέηαζαλ ηηο αιιαγέο ιφγσ ηνπ θνξσλνηνχ ζηνλ ηξόπν θαη ην 

ζθνπό ηεο κεηαθίλεζεο, κέζσ δηαδηθηπαθνχ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δηαλεκήζεθε 

παγθνζκίσο κέζσ πιαηθνξκψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη email. To εξσηεκαηνιφγην ήηαλ 

δηαζέζηκν απφ 9 Μαΐνπ έσο 31 Μαΐνπ 2020 θαη κέζσ ηεο ηερληθήο δεηγκαηνιεςίαο snowball 

ζπιιέρζεθαλ 1203 δείγκαηα. ηα ζπιιερζέληα δεδνκέλα πξαγκαηνπνίεζαλ πεξηγξαθηθή 

αλάιπζε, πνζνηηθέο ζπγθξηηηθέο αλαιχζεηο, κε παξακεηξηθέο δνθηκέο (φπσο McNemar-

Bowker, Wilcoxon signed-rank) θαη ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε θαη ζπκπέξαλαλ φηη ε 

κεηαθίλεζε γηα εξγαζία σο πξσηαξρηθφο ζθνπφο κεηαθίλεζεο κεηψζεθε απφ 58% ζε 30% 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο, φπσο θαη  ηα ςψληα σο  πξσηαξρηθφο ζθνπφο κεηαθίλεζεο 

κεηψζεθαλ απφ ην 4% ζην 44% ηνπ δείγκαηνο. Η δηάλπζε κεγάισλ απνζηάζεσλ κεηψζεθε, 

ελψ κηθξψλ απμήζεθε, ε ρξήζε ησλ Μ.Μ.Μ. έπεζε απφ 36% ζε 13% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

COVID-19, ελψ ην πεξπάηεκα θαηά 7% θαη ε νδήγεζε απμήζεθαλ θαηά7%  θαη απφ 32% ζε 

39% αληίζηνηρα. 

 

2.2.2 Δπίδξαζε ηνπ COVID-19 ζηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ νδηθή αζθάιεηα 
 

Έξεπλα γηα ηελ επίδξαζε ηνπ COVID-19 ζηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ νδηθή 

αζθάιεηα έθαλαλ νη Katrakazas et al (2020). θνπφο ηεο έξεπλαο λα πνζνηηθνπνηήζεη ηελ 

επίδξαζε ηνπ COVID-19 ζηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ νδηθή αζθάιεηα θαη λα 

αλαγλσξίζεη αιιαγέο ζηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηα ιεθζέληα 

πεξηνξηζηηθά κέηξα. Οη ρψξεο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ έξεπλα είλαη ε Διιάδα θαη ε 

ανπδηθή Αξαβία θαη ηα ρξεζηκνπνηεζέληα δεδνκέλα θαιχπηνπλ ηε ρξνληθή πεξίνδν 

29/12/2019 έσο 03/05/2020, (δειαδή πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ lockdown). Σα δεδνκέλα 

ζπιιέρζεθαλ κέζσ κηαο εηδηθά δηακνξθσκέλεο εθαξκνγήο ηεο OSeven θαη αμηνινγήζεθαλ 
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κέζσ θηιηξαξίζκαηνο, επεμεξγαζίαο ζήκαηνο, αιγνξίζκνπο machine learning θαη safety/eco 

scoring models, αιιά θαη απφ ηελ mobility data reports εθαξκνγή ηεο Αpple. Tειηθά, ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ κηα αχμεζε ησλ ηαρπηήησλ θαηά 6%-11%, ζπρλφηεξεο εθδειψζεηο 

απφηνκεο επηηάρπλζεο θαη θξελαξίζκαηνο (αχμεζε έσο 12%), θαζψο θαη αχμεζε ηεο ρξήζεο 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαηά 42% ηνλ Μάξηην θαη Απξίιην ηνπ 2020, ελψ o αξηζκφο ησλ 

αηπρεκάησλ ζηελ Διιάδα κεηψζεθε θαηά 41% ηνλ πξψην κήλα ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ. 

Οη Qureshi et al (2020) πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα γηα ηελ επίδξαζε ηνπ lockdown ζηα 

ηξνραία αηπρήκαηα. Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ ην Statewide Traffic Accident Records 

System θαη αλαιχζεθαλ 2292 ηξνραία αηπρήκαηα ζην Μηδνχξη απφ 1 Ιαλνπαξίνπ 2020 έσο 

15 Μαΐνπ 2020. Η 23
ε
 Μαξηίνπ 2020 κεηξήζεθε σο ε πξψηε κέξα ηεο απαγφξεπζεο 

θπθινθνξίαο θαη ε 3
ε
 Μαΐνπ 2020 σο ε πξψηε κέξα ηνπ λένπ αλνίγκαηνο. O εληνπηζκφο ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ αηπρεκάησλ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ lockdown, αιιά θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ lockdown πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ two-

sample t-test ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ SAS Studio. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

δηαθεθνκκέλεο ρξνλνζεηξέο (ITS) γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ lockdown ζηα 

ηξνραία αηπρήκαηα. Τπνινγίζηεθε ε ηηκή Durbin-Watson θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπλάξηεζε 

κνληεινπνίεζεο ARIMA γηα ITS κε PROC AUTOREG ζην ινγηζκηθφ SAS Studio. Σειηθά, 

παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κείσζε ησλ αηπρεκάησλ κε κηθξνχο ή θαζφινπ ηξαπκαηηζκνχο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ lockdown, ελψ ν αξηζκφο ησλ αηπρεκάησλ κε ζνβαξνχο ή 

ζαλαηεθφξνπο ηξαπκαηηζκνχο παξέκεηλε ίδηνο. Μεηά ηε ιήμε ηνπ πεξηνξηζκνχ θπθινθνξίαο 

παξαηεξήζεθε θαη πάιη άλνδνο ησλ αηπρεκάησλ κε κηθξνχο ή θαζφινπ ηξαπκαηηζκνχο. 

 

2.2.3 Δπίδξαζε ηνπ COVID-19 ζηελ θηλεηηθόηεηα 
 

ηε κειέηε ησλ Klein et al (2020) εθηηκάηαη ε επίδξαζε ηνπ θνξσλνηνχ ζηελ θηλεηηθόηεηα 

ζε κεγάιεο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζπγθεληξσηηθά, αλψλπκα δεδνκέλα θηλεηηθφηεηαο 17 εθαηνκκπξίσλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, ζε 

εζληθφ επίπεδν, απφ 01/01/2020 έσο 25/03/2020, ηα νπνία παξέρνληαη απφ ηελ Cuebiq, κηα 

πιαηθφξκα πιεξνθνξηψλ θαη κέηξεζεο ηνπνζεζίαο. Η αλάιπζε έγηλε ζε ηξία επίπεδα. 

Πξψηνλ, ζε κεζνζθνπηθφ επίπεδν,  πνζνηηθνπνηήζεθαλ νη αιιαγέο ζηελ θηλεηηθφηεηα κέζσ 

ελφο θαηαζθεπαζκέλνπ δηθηχνπ απνγξαθψλ ζην νπνίν θαίλεηαη ν φγθνο κεηαθίλεζεο ζε κηα 

δεδνκέλε εκέξα εληφο νξηζκέλσλ πφιεσλ , φπσο νξίδνληαη απφ ηηο ηαηηζηηθέο Πεξηνρέο 

πλδπαζκέλσλ Γξαθείσλ Απνγξαθήο ησλ ΗΠΑ (CSA). Γεχηεξνλ, ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν, 

ππνινγίζηεθε ε ηππηθή απφζηαζε πνπ θηλείηαη θάζε ρξήζηεο ζε κηα δεδνκέλε εκέξα 

ππνινγίδνληαο ηελ αθηίλα πεξηζηξνθήο ηνπ θαη έπεηηα αλαιχζεθε ε θαηαλνκή ησλ αθηηλψλ 

γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ζε θαζεκεξηλή βάζε πξηλ θαη κεηά ηελ επηβνιή ησλ πεξηνξηζηηθψλ 

κέηξσλ. Σξίηνλ, ζε καθξνζθνπηθφ επίπεδν, ππνινγίδεηαη ν φγθνο ησλ ρξεζηψλ πνπ 

επηζθέθηεθαλ δχν CSA κηα δεδνκέλε εκέξα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ  ζε κεζνζθνπηθφ 

επίπεδν κείσζε θαηά πεξίπνπ 50% ζηηο ζπλνιηθέο κεηαθηλήζεηο σο ηηο 23/03/2020  ζε θαζέλα 

απφ ηα 16 CSA πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο αλαιχζεηο, ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν κείσζε ηεο 

κέζεο αθηίλαο πεξηζηξνθήο ησλ ρξεζηψλ θαηά 40-60% έσο ηηο 24/03/2020 θαη ηέινο, ζε 

καθξνζθνπηθφ επίπεδν, απφηνκε κείσζε ζηελ θηλεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ CSA, ε νπνία θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο ηεο 16
εο

 Μαξηίνπ 2020 άγγημε ην 60%.  

Η κειέηε ησλ Borkowski et al (2020) δηεξεπλά ηελ επίδξαζε ηνπ COVID-19 ζηελ 

θαζεκεξηλή θηλεηηθόηεηα βαζηδφκελε ζηηο αιιαγέο ζηνπο ρξφλνπο ησλ κεηαθηλήζεσλ, ζηελ 

Πνισλία. Υξεζηκνπνηήζεθε κηα έξεπλα CATI κε αληηπξνζσπεπηηθφ κέγεζνο δείγκαηνο 1069 

εξσηεζέλησλ. Η έξεπλα δηεμήρζε κεηαμχ 24
εο

 Μαξηίνπ θαη 6
εο

 Απξηιίνπ. Η αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ GLM (γεληθφ γξακκηθφ κνληέιν), ζην νπνίν 

ζπκπεξηιήθζεθαλ φιεο νη πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο πνπ απεηθνλίδεη ην ζπιιερζέλ 
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δείγκα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ γεληθή κείσζε ηνπ ρξφλνπ κεηαθίλεζεο θαηά 66% 

αλεμαξηήησο ειηθηαθήο νκάδαο θαη θχινπ, ελψ ε θχξηα απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ θαίλεηαη λα 

απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα κείσζεο ηνπ ρξφλνπ κεηαθίλεζεο. Οη εξσηεζέληεο πνπ δελ 

άιιαμαλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα, φπσο νη ρεηξνλάθηεο εξγάηεο, κείσζαλ ην 

ρξφλν κεηαθηλήζεψλ ηνπο θαηά 55,63%, πνιχ ιηγφηεξν απφ ηνπο ππαιιήινπο γξαθείνπ , ελψ 

ζηνπο καζεηέο ε κείσζε ζηνπο ρξφλνπο ηαμηδηνχ έθηαζε κέρξη θαη 80%. 

 

2.2.4 Δπίδξαζε ηνπ COVID-19 ζηελ θηλεηηθόηεηα θαη ζηελ νδηθή αζθάιεηα 
 

Σελ επίδξαζε ηνπ lockdown ιφγσ ηνπ COVID-19 ζηε ζπλνιηθή θηλεηηθόηεηα θαη ηα 

ηξνραία αηπρήκαηα εμέηαζαλ ζε έξεπλά ηνπο νη Saladie et al (2020). Δηδηθφηεξα, 

αλαιχζεθαλ δεδνκέλα πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ DGPEIS of the Generalitat de Catalunya 

και θαιχπηνπλ ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 3 Φεβξνπαξίνπ έσο 26 Απξηιίνπ 2020, δειαδή 

αθξηβψο πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ lockdown θαη ζπγθξίζεθαλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε 

απηά ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ γηα ηηο ρξνληέο 2018-2019. Μέζσ ηεο δνθηκήο x
2 

 θαη ηεο 

Kernel Density Estimation Function πξνέθπςε φηη ε ζπλνιηθή θηλεηηθφηεηα ζηελ πεξηνρή 

Tarragona ηεο Ιζπαλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ lockdown κεηψζεθε θαηά 62.9% θαη ηα 

αηπρήκαηα αλά εκέξα θαηά 74.3%, ελψ επίζεο κεηψζεθε ν αξηζκφο ηνπο θαηά 76% ζε ζρέζε 

κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2018-2019. 

 

2.2.5 Δπίδξαζε ηνπ COVID-19 ζηελ θηλεηηθόηεηα θαη ηνλ ηξόπν κεηαθίλεζεο 
 

Ο Bucksy (2020) ζηε κειέηε ηνπ αζρνιείηαη κε ηηο αιιαγέο ζηελ θηλεηηθόηεηα θαη ζηνπο 

ηξόπνπο ησλ κεηαθηλήζεσλ ζηε Βνπδαπέζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2020. Οη 

πεξηνξηζκνί ησλ κεηαθηλήζεσλ πνπ απνθαζίζηεθαλ κεηά ηηο 16 Μαξηίνπ ζηελ Οπγγαξία 

απνηεινχλ επθαηξία γηα ζχγθξηζε ησλ δχν κηζψλ ηνπ κήλα. Οη εκεξήζηνη φγθνη 

κεηαθηλήζεσλ ζπιιέρζεθαλ γηα ηηο νδηθέο κεηαθηλήζεηο απφ δεδνκέλα ηεο Budapest Roads 

Ltd, γηα ηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο βάζεη ησλ κεηξήζεσλ ηνπ Budapest Center for Transport 

Ltd θαη γηα ηα πνδήιαηα απφ δεδνκέλα 5 απηφκαησλ ζηαζκψλ κέηξεζεο. Παιαηφηεξα 

δεδνκέλα θίλεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο βάζε γηα ηε κνληεινπνίεζε ηνπ αληηθηχπνπ ηεο 

αλαδηάξζξσζεο ησλ κεηαθνξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο θαη έηζη νη εκεξήζηεο 

κεηξήζεηο ζπγθξίζεθαλ κε ηα δεδνκέλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Η έξεπλα έδεημε κείσζε 

ηεο θηλεηηθφηεηαο θαηά 57% ην δεχηεξν κηζφ ηνπ Μαξηίνπ, κείσζε θαηά 90% ζηηο δεκφζηεο 

ζπγθνηλσλίεο θαη θαηά 50% πεξίπνπ  ζηελ θπθινθνξία πεδψλ. Η ρξήζε ησλ ΙΥ απμήζεθε 

απφ 43% ζε 65%  φπσο θαη ε πνδειαζία απφ 2% ζε 4% θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ Μαξηίνπ. 

 

2.3 χλνςε 
 

Η επηγξακκαηηθή παξνπζίαζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ εξεπλψλ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα ( Πίλαθαο 2.1). 
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Πίλαθαο 2.1: ύλνςε εξεπλώλ 

Έξεπλα 
Εμεηαδ. 

πεξηνρή 
Χξνληθό 
πιαίζην 

Πεγή    
δεδνκέλσλ 

Μέζνδνη  Αλάιπζεο Απνηειέζκαηα 

Saha et al 
(2020) 

Ιλδία 15/02/2020 
έσο 30/04/20 

Google COVID-19 
Community 1) Σερληθέο κνξθνπνίεζεο 

1) Μείσζε ηεο θηλεηηθόηεηαο ζηνπο ρώξνπο ιηαληθνύ εκπνξίνπ θαη αλαςπρήο, ζηα 
παληνπσιεία, ηα θαξκαθεία, ηα πάξθα,ηνπο ζηαζκνύο δηέιεπζεο θαη ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο 

      Mobility Report 2)Σime-series trends plotting method 2)Αύμεζε ησλ επηζθέςεσλ ζε θαηνηθίεο 

    
3)Σερληθή ραξηνγξάθεζεο IDW 

 De Saladie et 
al(2020) 

Πεξηνρή 
Tarragona,Ιζπαληα 

03/02/2020 
έσο 26/04/20 

DGPEIS ηεο 
Generalitat de 

Catalunya 
1)Kernel Density Estimation Function 1)Μείσζε ηεο ζπλνιηθήο θηλεηηθόηεηαο  

 
 

  

2) Δνθηκή x2 2)Μείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αηπρεκάησλ αλά εκέξα 

Katrakaz Ειιάδα,   29/12/2019 Oseven,  1) Επεμεξγαζία ζήκαηνο  1)Αύμεζε ησλ ηαρπηήησλ 

as et al  (2020) ανπδηθή  έσο 
03/05/2020 

Apple Mobility  2)Αιγόξηζκνη machine learning 2)πρλόηεξεο εθδειώζεηο απόηνκσλ επηηαρύλζεσλ θαη θξελαξίζκαηνο 

  Αξαβία   Trends Report 3)Safety/eco scoring models 3)Αύμεζε ηεο ρξήζεο θηλεηνύ ηειεθώλνπ 

          4)Μείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αηπρεκάησλ ζηελ Ειιάδα 

Qureshi et al  Μηδνύξη 01/01/2020 
έσο 

Statewide Traffic 
Accident 

1)Σwo-sample t-test,  1) Mείσζε ησλ αηπρεκάησλ κε κηθξνύο ή θαζόινπ ηξαπκαηηζκνύο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
lockdown 

(2020)   15/5/2020 Accident 2)Δηαθεθνκκέλεο ρξνλνζεηξέο (ITS)  2)ηαζεξόο ν αξηζκόο ησλ αηπρεκάησλ κε ζνβαξνύο ή ζαλαηεθόξνπο ηξαπκαηηζκνύο 

      Records System 3)πλάξηεζε κνληεινπνίεζεο ARIMA γηα  
ITS  

3)Άλνδνο ησλ αηπρεκάησλ κε κηθξνύο ή θαζόινπ ηξαπκαηηζκνύο κεηά ηε ιήμε ηνπ lockdown 

Klein et al 
(2020) 

ΗΠΑ 01/01/2020 
έσο 

25/03/2020 

Δεδνκέλα 
θηλεηηθόηεηαο από 
θηλεηέο ζπζθεπέο 

1)Πνζνηηθνπνίεζε ηεο θηλεηηθόηεηαο 
θαηαζθεπαζκέλνπ δηθηύνπ απνγξαθώλ,  

1)ε κεζνζθνπηθό επίπεδν κείσζε θαηά πεξίπνπ 50% ζηηο ζπλνιηθέο κεηαθηλήζεηο σο ηηο 
23/03/2020  ζε θαζέλα από ηα 16 CSA  

      κεζσ ηεο 
πιαηθόξκαο Cuebiq 

2)Τπνινγηζκόο ηεο αθηίλαο πεξηζηξνθήο 
ησλ ρξεζηώλ 

2)ε κηθξνζθνπηθό επίπεδν κείσζε ηεο κέζεο αθηίλαο πεξηζηξνθήο ησλ ρξεζηώλ θαηά 40-
60% έσο ηηο 24/03/2020  

        

 

3)ε καθξνζθνπηθό επίπεδν, απόηνκε κείσζε ζηελ θηλεηηθόηεηα κεηαμύ ησλ CSA 

    
 

 
Jenelius et 
Cebecaeur  

ηνθρόικε, Vastra 
Gotaland, Skane 

01/01/2020 
έσο 

31/05/2020 

Δεδνκέλα 
επηθύξσζεο 
εηζηηεξίσλ ηνπ 

πγθξηηηθή αλάιπζε κε ηηο αληίζηνηρεο 
κεηξήζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. 

1)Μείσζε ηεο ρξήζεο ησλ Μ.Μ.Μ. θαηά πεξίπνπ 60% κεηαμύ Μαξηίνπ θαη Μαίνπ 2020 ζηε 
ηνθρόικε θαη θαηά πεξίπνπ 40% ζηε Vastra Gotaland 

(2020)     ςεθηαθνύ    2)Αζαθείο ελδείμεηο γηα ηηο ξνέο πεδώλ θαη πνδειάησλ  

      ζπζηήκαηνο 
εηζηηεξίσλ SLAccess  

  3)Αληηθαηάζηαζε ησλ εηζηηεξίσλ δηάξθεηαο 30 εκεξώλ από κεκνλσκέλσλ δηαδξνκώλ, 
αύμεζε ησλ εηζηηεξίσλ δηάξθεηαο 1 έηνπο 

Bucksy (2020) Οπγγαξία Μάξηηνο 
2020 

Δεδνκέλα Budapest 
Roads, Budapest 
Center for Transport 

1)πγθξηηηθή αλάιπζε ησλ δύν κηζώλ ηνπ 
Μαξηίνπ  

1)Μείσζε ηεο δήηεζεο ησλ Μ.Μ.Μ. θαηά 80% 

        2)Μνληεινπνίεζε 2)Αύμεζε ρξήζεο ησλ ΙΥ από 43% ζε 65% 
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Απνηειέζκαηα 
Έξεπλα 

Εμεηαδ. 
πεξηνρή 

Χξνληθό 
πιαίζην 

Πεγή 
δεδνκέλσλ 

Μέζνδνη αλάιπζεο 

 De Haas et al 
(2020) 

Οιιαλδία 27/03/2020 
έσο 

04/04/2020 

Δείγκα 2500 
εξσηεζέλησλ κέζσ  

1)πγθξηηηθή αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο 
πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο  1)Σν 85% ησλ εξσηεζέλησλ κείσζε ηα ςώληα εθηόο ζπηηηνύ 

      ηεο Οιιαλδηθήο  2)Δνθηκή x2 2)Σν 90% ησλ εξσηεζέλησλ κείσζε ηηο επηζθέςεηο ζε άιινπο 

      Οκάδαο  

 

3)Σν πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ εξγάδνληαη από ην ζπίηη απμήζεθε από 6% ζε 39% 

      Κηλεηηθόηεηαο (ΜΡΝ)   4)Μείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ κεηαθηλήζεσλ θαη ησλ δηαλπόκελσλ απνζηάζεσλ θαηά 
55% θαη 68% αληίζηνηρα 

          5)Μείσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ κε Μ.Μ.Μ.άλσ ηνπ 90% θαη αύμεζε ηεο πεδνπνξίαο, ηεο 
πνδειαζίαο θαη ηεο ρξήζεο ΙΥ 

          6)Αύμεζε ηεο κέζεο απόζηαζεο ησλ δηαδξνκώλ κε πνδήιαην θαηά 30% θαη ησλ δηαδξνκώλ 
κε ηα πόδηα θαηά 83% 

Shamshiripour  ηθάγν 25/04/2020 
έσο  

Δηαδηθηπαθό  Μέζνδνη δεισκέλεο πξνηίκεζεο (SP)θαη  1)Αύμεζε ηεο εξγαζίαο από ην ζπίηη 

et al(2020)   2/6/2020 εξσηεκαηνιόγην  απνθαιπθζήζαο πξνηηκεζεο(RP) 2)Αύμεζε ηνπ online shopping γηα είδε παληνπσιείνπ από 20% ζε 33% ηνπο κήλεο ηεο 
παλδεκίαο 

          3)Αύμεζε ησλ online παξαγγειηώλ έηνηκνπ θαγεηνύ από 42% ζε 55% 

          4)Αύμεζε ηεο ρξήζεο απηνθηλήηνπ θαη πνδειάηνπ 

          5)Μείσζε ηεο ρξήζεο Μ.Μ.Μ. 

Abdullah et al 
(2020) 

Υώξεο από όινλ 
ηνλ θόζκν 

09/05/2020 
έσο 

31/05/2020 

Δηαδηθηπαθό 
εξσηεκαηνιόγην  

1)Πεξηγξαθηθή αλάιπζε,  1)Η κεηαθίλεζε γηα εξγαζία σο πξσηαξρηθόο ζθνπόο κεηαθίλεζεο κεηώζεθε από 58% ζε 
30% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο 

      ηερληθή 
δεηγκαηνιεςίαο 

2)Πνζνηηθέο ζπγθξηηηθέο αλαιύζεηο,  2)Σα ςώληα σο  πξσηαξρηθόο ζθνπόο κεηαθίλεζεο κεηώζεθαλ από ην 4% ζην 44% ηνπ 
δείγκαηνο 

      snowball γηα ηελ  3)Με παξακεηξηθέο δνθηκέο (όπσο 
McNemar- 

3)Η δηάλπζε κεγάισλ απνζηάζεσλ κεηώζεθε, ελώ κηθξώλ απμήζεθε 

      ζπιινγή ησλ 
απαληήζεσλ 

Bowker, Wilcoxon signed-rank)  
4)Λνγηζηηθή παιηλδξόκεζε 
  
 

4)Μείσζε ησλ εξσηεζέλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα Μ.Μ.Μ. από 36% ζε 13% θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ COVID-19 

        5)Αύμεζε ηνπ πεξπαηήκαηνο θαηά 7% 

        6)Αύμεζε ησλ ΙΥ από 32% ζε 39%. 

Borkowski et 
al (2020) 

 
Πνισλία 

 
24/03/2020 

έσο 

 
Έξεπλα CATI κε 
1069  

 1)Γεληθή κείσζε ηνπ ρξόλνπ κεηαθίλεζεο θαηά 66% αλεμαξηήησο ειηθηαθήο νκάδαο θαη 
θύινπ 

    06/04/2020 εξσηεζέληεο Υξήζε ηνπ GLM (γεληθό γξακκηθό κνληέιν) 2) Μείσζε ηνπ ρξόλνπ κεηαθηλήζεώλ ησλ ρεηξνλαθηώλ εξγαηώλ θαηά 55.63% 

          3) Μείσζε ζηνπο ρξόλνπο ηαμηδηνύ ησλ καζεηώλ θαηά 80%. 

 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

12 

 

 

 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

13 

 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλαζθφπεζε θαίλεηαη φηη ε παλδεκία έρεη απαζρνιήζεη έληνλα 

ηελ παγθφζκηα επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Πνιιέο έξεπλεο θαη κειέηεο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ηνπ COVID-19 θαη ησλ 

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ ζηελ θηλεηηθφηεηα, 

ηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά, ηελ νδηθή αζθάιεηα, ηνλ ζθνπφ θαη ηνλ ηξφπν ηεο 

κεηαθίλεζεο. πρλή κέζνδν αλάιπζεο απνηειεί ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε, δειαδή ε 

ζχγθξηζε ηεο θαηάζηαζεο πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο, ελψ δελ 

ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο πνπ λα ζηεξίδνληαη ζηελ αλάιπζε κε ρξνλνζεηξέο. 

 Οη εμεηαδόκελεο ρώξεο θαη πεξηνρέο, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ αλαζθφπεζε, 

πνηθίινπλ, αιιά ην εμεηαδφκελν ρξνληθφ πιαίζην είλαη γεληθά θνηλφ: φιεο νη έξεπλεο 

εμεηάδνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ηεο παλδεκίαο κέρξη ην Μάην ηνπ 

2020 ην αξγφηεξν, ελψ δελ εζηηάδνπλ ζην δεχηεξν θχκα ηεο παλδεκίαο, δειαδή απφ 

ηα ηέιε θαινθαηξηνχ 2020 θαη έπεηηα.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ παξαηεξείηαη φηη δελ ππάξρεη επαξθήο έξεπλα ηφζν φζνλ 

αθνξά ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζην δεχηεξν θχκα ηεο παλδεκίαο. θνπφο ινηπφλ ηεο 

παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ επηξξνή ζηελ 

θηλεηηθόηεηα ηνπ COVID-19 ζηελ Διιάδα, κε αλάιπζε ρξνλνζεηξώλ, θαηά ηε 

κεηαγελέζηεξε θάζε ηεο παλδεκίαο, δειαδή απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2020 κέρξη θαη 

ηα ηέιε Γεθεκβξίνπ 2020. 
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3. ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 
 

3.1 Δηζαγσγή 
 

ην παξφλ θεθάιαην αλαιχεηαη ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν ζην νπνίν ζηεξίρζεθε απηή 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε θαη πξφβιεςε κε ρξήζε 

ρξνλνζεηξώλ, νη ηχπνη ησλ κνληέισλ, ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ παξαγφκελσλ πξνβιέςεσλ 

θαη ηα θξηηήξηα απνδνρήο ηνπο. 

 

3.2 Αλάιπζε κε ρξνλνζεηξέο 
 

Σα κνληέια Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) ζεσξνχληαη ηα πην 

δεκνθηιή κνληέια ρξνλνζεηξψλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη εθηελψο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο  

κεηαθνξψλ. ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο ζπγθαηαιέγνληαη ην ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν ζεσξεηηθφ 

ηνπο ππφβαζξν θαη νη απινί ππνινγηζκνί ηνπο(Karlaftis & Vlahogianni, 2009). Σα κνληέια 

ARIMA, ζηελ πξφβιεςε κε ρξνλνζεηξέο, ζηνρεχνπλ ζηελ πεξηγξαθή ηεο απηνζπζρέηηζεο 

ζηα δεδνκέλα. Έλα κνληέιν ARIMA πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ελφο κνληέινπ 

απηνπαιηλδξφκεζεο AR(p) θαη ελφο κνληέινπ θηλεηνχ κέζνπ MA(q) θαη κπνξεί λα 

ζπκβνιηζηεί σο εμήο: 

𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴  𝑝, 𝑑, 𝑞   

φπνπ   p - ε ηάμε ηνπ απηνπαιηλδξνκνχκελνπ κνληέινπ (δει. ν αξηζκφο ησλ πζηεξήζεσλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπκε)   

         d - ε ηάμε ηεο δηαθφξηζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζηαζηκφηεηαο 

        q - ε ηάμε ηνπ  κνληέινπ θηλεηνχ κέζνπ (δει. ε θαζπζηέξεζε ηεο ζπληζηψζαο ηνπ    

ζθάικαηνο,ην νπνίν είλαη ην κέξνο ησλ ρξνλνζεηξψλ πνπ δελ εμεγείηαη απφ ηελ ηάζε ή 

ηελεπνρηθφηεηα)              

     Πην αλαιπηηθά ην κνληέιν κπνξεί λα γξαθηεί (Wang et al., 2020): 

                𝛷𝑝   𝐵 (1 − 𝐵)𝑑𝑦𝑡 =  𝜃𝑞   𝐵 𝜖𝑡   

φπνπ     Φ∈ℝ
p  

είλαη έλα δηάλπζκα ζπληειεζηψλ γηα ηνπο φξνπο  ηνπ κνληέινπ AR, 

           θ∈ℝ
q 

 είλαη έλα δηάλπζκα ζπληειεζηψλ γηα ηνπο φξνπο ηνπ κνληέινπ MA, 

           yt       είλαη ε παξαγφκελε κεηαβιεηή πνπ κεηξηέηαη ζην ρξφλν t, 

           Β       είλαη ν ηειεζηήο πζηέξεζεο, 

           ϵt           είλαη ην ηπραίν ζθάικα, γηα ην νπνίν ηζρχεη ε ζπλζήθε ϵt∼N(0,ζ
2
) 

ε πεξίπησζε πνπ ηα πξνο αλάιπζε δεδνκέλα παξνπζηάδνπλ επνρηθόηεηα, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κνληέια ARIMA κε επνρηθφηεηα (Seasonal ARIMA models). Απηά 

ζρεκαηίδνληαη ζπκπεξηιακβάλνληαο επηπιένλ επνρηθνχο φξνπο ζην ππάξρνλ κνληέιν 

ARIMA θαη απνηππψλνληαη σο εμήο: 

𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴  𝑝, 𝑑, 𝑞 (𝑃, 𝐷, 𝑄)𝑚  

Όπνπ  p, P - ε ηάμε ηνπ απηνπαιηλδξνκνχκελνπ κνληέινπ γηα ην κε επνρηθφ θαη ην επνρηθφ   

κέξνο αληίζηνηρα 
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         d, D - ε ηάμε ηεο δηαθφξηζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζηαζηκφηεηαο γηα ην κε επνρηθφ    

                  θαη ην επνρηθφ κέξνο αληίζηνηρα 

         q, Q - ε ηάμε ηνπ κνληέινπ θηλεηνχ κέζνπ γηα ην κε επνρηθφ θαη ην επνρηθφ κέξνο   

                    αληίζηνηρα 

            m     -  ν αξηζκφο ησλ πεξηφδσλ ζε θάζε ζεδφλ  

Σν επνρηθφ κνληέιν ARIMA κπνξεί λα γεληθεπζεί σο: 

     𝛷𝑝   𝐵𝑆 𝛷𝑝   𝐵 (1 − 𝐵)𝑑 1 − 𝐵𝑆 𝑦𝑡 =  𝜃𝑞   𝐵𝑆 𝜃𝑞   𝐵 𝜖𝑡   

Όπνπ p    είλαη ε κε επνρηθή ηάμε ηνπ απηνπαιηλδξνκνχκελνπ κνληέινπ 

          S    είλαη ε επνρηθφηεηα 

          Β   είλαη ν ηειεζηήο πζηέξεζεο, 

         Φ   είλαη έλα δηάλπζκα ζπληειεζηψλ γηα ηνπο φξνπο AR, 

          d    είλαη ε ηάμε ηεο δηαθφξηζεο γηα ην κε επνρηθφ κέξνο 

          yt   είλαη ε παξαγφκελε κεηαβιεηή πνπ κεηξηέηαη ζην ρξφλν t 

 

3.2.1 Απνζύλζεζε θαη ζηαζηκόηεηα ρξνλνζεηξάο 
 

Πξψην βήκα ζηελ αλάιπζε κε ρξνλνζεηξέο απνηειεί ε απνζύλζεζε ηεο ρξνλνζεηξάο, 

δειαδή ε αλάιπζή ηεο ζηα βαζηθά ζπλζεηηθά ηεο ζηνηρεία: ηάζε, επνρηθφηεηα, ζθάικαηα θαη 

έπεηηα ν πξνζδηνξηζκφο ηεο επηξξνήο πνπ έρεη ην θαζέλα απφ απηά ζηε δηακφξθσζε ησλ 

ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο. Η απνζχλζεζε κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ ηνλ ηχπν: 

𝑦𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝑅𝑡   

Όπου  𝑦𝑡  είλαη ε παξαγφκελε κεηαβιεηή πνπ κεηξηέηαη ζην ρξφλν t,  

           𝑇𝑡  είλαη ε εμνκαιπκέλε ζπληζηψζα ηεο ηάζεο , 

            𝑆𝑡  είλαη ε επνρηθή ζπληζηψζα, 

           𝑅𝑡  είλαη ε ζπληζηψζα ηνπ ζθάικαηνο 

 

Δπίζεο βαζηθφ είλαη ε εμεηαδφκελε ρξνλνζεηξά λα είλαη ζηάζηκε (Hyndman & 

Athanasopoulos, 2018). Χο ζηάζηκε νξίδεηαη κηα ρξνλνζεηξά φηαλ ε κέζε ηηκή, ε δηαθχκαλζε 

θαη ε ζπλάξηεζε απηνζπζρέηηζήο ηεο είλαη ζηαζεξέο ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Η ζηαζηκφηεηα επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο δηαθφξηζεο θαη ειέγρεηαη κέζσ ηνπ 

Augmented Dickey-Fuller test (Dickey & Fuller, 1979), ην νπνίν ειέγρεη αλ θ=0 ζε κνληέια 

ηεο κνξθήο: 

𝛥𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝛽𝑡 + 𝜑𝑦𝑡−1 + 𝛿1𝛥𝑦𝑡−1 + 𝛿2𝛥𝑦𝑡−2 + ⋯휀𝑡   

 Όπου  𝑦𝑡  είλαη ηα παξαηεξεζέληα δεδνκέλα ηεο ρξνλνζεηξάο, 

            𝑎 είλαη κηα ζηαζεξά, 

            𝛽 είλαη ν ζπληειεζηήο ηεο ρξνληθήο ηάζεο, 

            휀𝑡  είλαη έλαο κεδεληθφο φξνο ζθάικαηνο 

Αλ θ=0, ε ζεηξά δελ είλαη ζηάζηκε. Αιιηψο, αλ θ<0, ε ζεηξά είλαη ζηάζηκε. 
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3.2.2 Απηνζπζρέηηζε θαη Μεξηθή απηνζπζρέηηζε 
 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ρξνλνζεηξάο θαη ηνπ κνληέινπ ARIMA 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα δηαγξάκκαηα ζπλάξηεζεο απηνζπζρέηηζεο (ACF) θαη 

κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο (PACF). Ο ζπληειεζηήο απηνζπζρέηηζεο είλαη έλαο ζηαηηζηηθφο 

δείθηεο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ηπραηφηεηαο ή κε ηεο ρξνλνζεηξάο. Οξίδεηαη σο ην πειίθν ηεο ζπλδηαθχκαλζεο πξνο ηε 

δηαθχκαλζε ηεο ρξνλνζεηξάο θαη ζε ζηάζηκε ρξνλνζεηξά κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ ηνλ ηχπν: 

  𝑌𝑡 − Ῡ (Yt−k − Ῡ)𝑛
𝑡=𝑘+1

 (n
t=1 Yt−k − Ῡ)2

 

Ο ζπληειεζηήο απηνζπζρέηηζεο γηα πζηέξεζε k καο δείρλεη θαηά πφζν ε ηηκή ηεο 

ρξνλνζεηξάο ζε κία πεξίνδν εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή ηεο παξαηήξεζεο k πεξηφδσλ πίζσ θαη  

παίξλεη ηηκέο απφ +1 έσο -1. Γηα rk~0 παξαηεξήζεηο Τt, Yt-k είλαη αζπζρέηηζηεο.    
 

 

3.2.3 Δπηινγή ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ 
 

Σα ζηαηηζηηθά ππνινγηζηηθά παθέηα ηεο πξνγξακκαηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο R 

πξνζαξκόδνπλ απηόκαηα έλα κνληέιν ARIMA ζε θάζε ρξνλνζεηξά (Hyndman & 

Khandakar, 2007; Smith, 2017), θαη έηζη νη παξάκεηξνη p,d,q θαη P,D,Q ηνπ κνληέινπ 

νξίδνληαη απηφκαηα κε βάζε ην θξηηήξην πιεξνθνξίαο ηνπ Akaike (AIC) θαη ην θξηηήξην 

Μπευδηαλήο πιεξνθνξίαο (BIC) θαη επηιέγεηαη ην κνληέιν κε ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο ησλ δχν 

ζπληειεζηψλ. 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ κνληέινπ ρξεζηκνπνηείηαη ην Ljung-Box test 

(Ljung & Box, 1978). Σν Ljung-Box test είλαη έλαο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο γηα ην θαηά πφζν νη 

απηνζπζρεηίζεηο κηαο ρξνλνζεηξάο είλαη δηάθνξεο ηνπ κεδελφο. Διέγρεη ηε ζπλνιηθή 

ηπραηφηεηα, κε βάζε ην ζχλνιν ησλ πζηεξήζεσλ θαη νξίδεηαη σο: 

 𝐻0:Σν κνληέιν δελ παξνπζηάδεη έιιεηςε πξνζαξκνγήο 

 𝐻1: Σν κνληέιν παξνπζηάδεη έιιεηςε πξνζαξκνγήο 

 

δεδνκέλνπ ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ: 

𝑄 = 𝑛(𝑛 + 2)  
𝑟 𝑘

2

𝑛 − 𝑘

𝑚

𝑘=1

 

φπνπ  𝑛 είλαη ην κήθνο ηεο ρξνλνζεηξάο, 

          𝑟𝑘  είλαη ε εθηηκψκελε απηνζπζρέηηζε ηεο ρξνλνζεηξάο γηα πζηέξεζε k  

          𝑚 είλαη ν αξηζκφο ησλ πζηεξήζεσλ. 

Ο δείθηεο Q εμεηάδεη ζπλνιηθά ηνπο ζπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο θαη ειέγρεη εάλ ην ζχλνιν 

είλαη ζεκαληηθά δηάθνξν ηνπ κεδελφο. 

Σν ηεζη απνξξίπηεη ηε κεδεληθή ππφζεζε αλ: 

𝑄 > 𝜒1−𝛼 ,ℎ
2  

φπνπ  𝜒1−𝛼 ,ℎ
2  είλαη ε ηηκή ηνπ πίλαθα δηαλνκήο κε ℎ βαζκνχο ειεπζεξίαο θαη επίπεδν   

ζεκαληηθφηεηαο 𝛼.  
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Οη βαζκνί ειεπζεξίαο πξέπεη λα ηζνχληαη κε 𝑚 − 𝑝 − 𝑞, φπνπ 𝑚 είλαη ν αξηζκφο ησλ 

ππνιεηπφκελσλ απηνζπζρεηίζεσλ πνπ απαηηείηαη λα ειεγρζνχλ θαη ηα 𝑝, 𝑞 είλαη νη 

παξάκεηξνη ηεο απηνπαιηλδξφκεζεο θαη ηνπ θηλεηνχ κέζνπ αληίζηνηρα (Davidson, James, 

2000). 

 

3.2.4 Αμηνιόγεζε ησλ πξνβιέςεσλ 

 

Μεηά ηελ αλάπηπμε ησλ κνληέισλ ARIMA ζεηξά έρεη ν δηαγλσζηηθφο έιεγρνο 

θαηαιιειφηεηάο ηνπο, γηα ηελ επηινγή ηειηθά απηψλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο 
ησλ πξνβιέςεσλ. Αξρηθά, είλαη απαξαίηεην φινη νη ζπληειεζηέο ηνπ κνληέινπ λα είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί θαη έπεηηα νη πξνβιέςεηο αμηνινγνχληαη κε βάζε ηα παξαθάησ 

ζηαηηζηηθά κέηξα (Eπζχκηνο Ι. Νηθνιάνπ, 2007): 

 

 Mέζν θάικα (ME), πνπ δίλεη ηε κέζε ηηκή ηνπ πξνβιεπηηθνχ ζθάικαηνο:  
 

𝑀𝐸 =
1

𝑁
 𝑒𝑡  

 Μέζν απφιπην ζθάικα (ΜΑΔ), πνπ δίλεη ηε κέζε ηηκή ηνπ απφιπηνπ πξνβιεπηηθνχ 

ζθάικαηνο:  

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑁
  𝑒𝑡  

 

 Μέζν πνζνζηηαίν ζθάικα (MPE), πνπ δίλεη ηε κέζε ηηκή ηνπ πξνβιεπηηθνχ 

ζθάικαηνο ζε πνζνζηφ:  

 

𝑀𝑃𝐸 =
1

𝑁
 

𝑒𝑡
𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑𝑡

∙ 100 

 

 Μέζν απφιπην πνζνζηηαίν ζθάικα (MAPE): 

 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑁
 

 𝑒𝑡 

𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑𝑡
 

 

 Ρίδα ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο (RMSE): 
 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑁
 𝑒𝑡

2 
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4. ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΟΙΥΔΙΧΝ 
 

4.1. Δηζαγσγή 
 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ 

ζηνηρείσλ, έηζη ψζηε λα δνζεί κία πιήξεο εηθφλα γηα ηελ πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπιιερζέληα 

δεδνκέλα αη ηελ πιαηθφξκα ηεο Apple απφ ηελ νπνία εμήρζεζαλ. ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη 

πίλαθεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, θαζψο θαη πίλαθεο κε ηα ζπλνιηθά θξνχζκαηα θαη 

ζαλάηνπο θαη ηα ιεθζέληα κέηξα ζε Διιάδα θαη Αζήλα. Καη ηέινο, παξνπζηάδνληαη 

ζπγθεληξσηηθά δηαγξάκκαηα ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ. 

 

4.2. πιινγή δεδνκέλσλ 
 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ πξνο αλάιπζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αλαθνξέο δεδνκέλσλ 

θηλεηηθόηεηαο ηεο Αpple (Apple 2021). Η Apple, φπσο θαη άιιεο εηαηξείεο δεδνκέλσλ, 

δεκνζηεχνπλ ζπγθεληξσηηθέο ζηαηηζηηθέο  πιεξνθνξίεο γηα πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο θαζ‟φιε 

ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο, νη νπνίεο αλαλεψλνληαη δηαξθψο, δίλνληαο κηα ζαθή εηθφλα γηα 

ηελ πνξεία ηεο θηλεηηθφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη 

απφ ηελ Apple δείρλνπλ ηηο ηάζεηο θηλεηηθόηεηαο ζε δηάθνξεο ρψξεο, πφιεηο ή πεξηθέξεηεο. 

Σν αξρείν δεδνκέλσλ δεκηνπξγήζεθε κεηξψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ αηηεκάησλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζηελ Apple γηα νδεγίεο θαη παξνπζηάδεη έλαλ ζρεηηθφ φγθν αηηεκάησλ γηα 

νδεγίεο αλά ρψξα, πφιε ή πεξηθέξεηα, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηηκέο βάζεο (baseline volume) πνπ 

νξίζηεθε ζηηο 13 Ιαλνπαξίνπ 2020. Σα δεδνκέλα δειαδή εθθξάδνληαη σο εκεξήζηεο 

πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο απφ ηηο ηηκέο βάζεο. πγθεθξηκέλα ζπγθεληξψζεθαλ δεδνκέλα 

νδήγεζεο θαη πεξπαηήκαηνο γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Αζήλα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 13/01/2020 έσο 24/12/2020. 

 

4.3. Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ 
 

4.3.1. Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή 

 
ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (δει. ν 

κέζνο φξνο, ε ηππηθή απφθιηζε, ε κέγηζηε θαη ε ειάρηζηε ηηκή) ησλ δεδνκέλσλ αλά κήλα γηα 

ηελ Διιάδα θαη ηελ Αζήλα (Πίλαθαο 4.1, Πίλαθαο 4.2). 

Πίλαθαο 4.1. Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή, Διιάδα 

Μήλαο Οδήγεζε  Πεξπάηεκα 

 Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Μέγηζηε 

Σηκή 

Διάρηζηε 

Σηκή 

Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Μέγηζηε 

Σηκή 

Διάρηζηε 

Σηκή 

ΙΑΝ 102.97 6.42 113.18 95.5 107.44 12.19 134.75 93.13 

ΦΔΒΡ 112.41 8.82 123.65 95.67 122.70 16.31 157.11 93.43 

ΜΑΡ 58.15 37.11 139.75 18.59 58.61 39.65 133.12 19.06 

ΑΠΡ 29.28 5.18 38.28 18.99 33.98 7.7 44.45 18 

ΜΑΙΟ 69.46 15.49 86.8 30.23 60.16 10.38 82.38 40.67 

ΙΟΤΝ 103.65 10.26 129.88 84.98 83.25 8.42 100.69 67.53 

ΙΟΤΛ 170.35 25.44 210.1 124.1 156.87 33.81 205.58 98.21 
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 Πίλαθαο 4.2. Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή, Αζήλα 

 

4.3.2. Κξνύζκαηα, Θάλαηνη θαη πεξηνξηζηηθά κέηξα  
 

Σα ζηνηρεία ησλ θξνπζκάησλ θαη ησλ ζαλάησλ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ εθαξκνζζέλησλ 

κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ηνχ αλαθηήζεθαλ απφ ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Γεκφζηαο 

Τγείαο (ΔΟΓΤ 2021), απφ αλαθνηλψζεηο ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

(gov.greece2021) θαη θπβεξλεηηθψλ δειηίσλ Σχπνπ, θαζψο θαη απφ ηζηνζειίδεο πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ηεο παλδεκίαο (Google 2021). Οη παξαθάησ πίλαθεο 

ζπγθεληξψλνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. 

Πίλαθαο 4.3. πλνιηθά θξνύζκαηα θαη ζάλαηνη αλά κήλα ζηελ Διιάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΑΤΓ 216.54 15.79 241.14 185.34 225.08 15.94 254.21 192.68 

ΔΠΣ 167.39 16.79 194.19 140.33 194.21 15.90 221.94 166.32 

ΟΚΣ 133.90 13.90 152.38 100.1 165.45 19.92 198.67 115.28 

ΝΟΔΜΒ 59.57 25.71 148.5 39.56 65.77 20.67 115.65 43.88 

ΓΔΚ 60.36 10.27 86.83 45.14 62.16 8.72 80.9 45.38 

Μήλαο Οδήγεζε  Πεξπάηεκα 

 
Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Μέγηζηε 

Σηκή 

Διάρηζηε 

Σηκή 

Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Μέγηζηε 

Σηκή 

Διάρηζηε 

Σηκή 

ΙΑΝ 101.12 5.41 111.72 93.77 108.06 13.6 138.84 91.93 

ΦΔΒΡ 108.56 10.29 128.98 84.83 124.17 17.17 160.65 95.84 

ΜΑΡ 53.74 33.38 105.13 16.72 57.46 39.49 135.99 17.74 

ΑΠΡ 28.88 6.02 39.38 17.25 34.55 8.81 46.55 16.61 

ΜΑΙΟ 69.54 15.17 88.89 29.01 59.36 9.26 80.48 41.35 

ΙΟΤΝ 93.52 9.72 109.13 64.42 76.8 10.64 92.48 51.28 

ΙΟΤΛ 102.87 9.55 116.4 84.33 99.79 12.39 116.67 67 

ΑΤΓ 74.98 12.28 101.02 53.89 96.85 9.46 112.92 77.46 

ΔΠΣ 108.36 7.12 120.27 96.54 124.84 7.15 135.73 103.14 

ΟΚΣ 103.61 8 114.88 73.41 126.24 11.43 147.95 88.32 

ΝΟΔΜΒ 61.22 29.01 173.07 37.94 64.01 20.71 115.1 40.35 

ΓΔΚ 65 13.21 99.51 45.82 62.81 10.37 84.27 43.76 

 Ηκεξνκελία  Διιάδα 

 
πλνιηθά 

Κξνύζκαηα 
πλνιηθνί Θάλαηνη 

26-2-2020 1 0 

31-3-2020 1314 49 

30-4-2020 2591 140 

31-5-2020 2917 175 

30-6-2020 3409 192 

31-7-2020 4477 206 

31-8-2020 10317 266 

30-9-2020 18475 391 

31-10-2020 39251 626 

30-11-2020 105271 2406 

24-12-2020 134235 4457 
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Πίλαθαο 4.4. Μέηξα πεξηνξηζκνύ ηεο παλδεκίαο ζε Διιάδα θαη Αζήλα  

Μέηξα Ηκεξνκελία 

Δκθάληζε ηνπ COVID-19 26-2-2020 - 

Αξρή ηνπ lockdown 23-3-2020 07-11-2020 

Σέινο ηνπ lockdown 5-5-2020 - 

Κιείζηκν δεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 
11-3-2020 07-11-2020 

Άλνηγκα δεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 
18-5-2020 - 

Κιείζηκν πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 
11-3-2020 07-11-2020 

Άλνηγκα πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 
1-6-2020 - 

Κιείζηκν ιηαληθήο  18-3-2020 7-11-2020 

Άλνηγκα ιηαληθήο 11-5-2020 - 

Κιείζηκν εζηίαζεο 13-3-2020 3-11-2020 

Άλνηγκα εζηίαζεο 25-5-2020 - 

Απαγόξεπζε θπθινθνξίαο 3-11-2020 - 

Τπνρξεσηηθή ρξήζε 

κάζθαο ζε όινπο ηνπο 

δεκόζηνπο ρώξνπο 

24-10-2020 - 

 

4.3.3. πζρέηηζε ησλ κέηξσλ κε ηα ζηνηρεία θηλεηηθόηεηαο – Καηάξηηζε Βαζηθνύ 

Πίλαθα 

 
Όια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα πξνζαξκφδνληαη ζε έλαλ εληαίν πίλαθα excel, θαηαξηίδνληαο 

έηζη ηνλ Βαζηθό Πίλαθα, δειαδή ηελ ηειηθή βάζε δεδνκέλσλ. Ο Βαζηθφο Πίλαθαο 

απνηειείηαη απφ 1388 παξαηεξήζεηο φγθσλ θηλεηηθφηεηαο, 694 γηα ηελ νδήγεζε θαη 694 γηα 

ην πεξπάηεκα. Δθηφο απφ ηηο ζηήιεο ησλ δεδνκέλσλ ζπγθξνηείηαη απφ 10 αθφκε ζηήιεο, 

θάζε κία απφ ηηο νπνίεο αληηπξνζσπεχεη απφ έλα κέηξν ή ηνλ αξηζκφ ησλ 

θξνπζκάησλ/ζαλάησλ. Σα ιεθζέληα κέηξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη: ην lockdown, ην 

θιείζηκν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο, ε θιεηζηή 

ιηαληθή, ε θιεηζηή εζηίαζε, ε απαγφξεπζε θπθινθνξίαο θαη ε ππνρξεσηηθή ρξήζε κάζθαο. 

ηε ζπλέρεηα, ν Βαζηθφο Πίλαθαο εηζάγεηαη ζην εηδηθφ ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο R, 

πξνο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε.  

ηνλ Πίλαθα 4.5 παξνπζηάδεηαη έλα απφζπαζκα ηνπ Βαζηθνχ Πίλαθα, φπσο δηαβάδεηαη απφ 

ην ινγηζκηθφ ηεο R, γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο κνξθήο ηνπ: 
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Πίλαθαο 4.5. Μνξθή ηνπ Βαζηθνύ Πίλαθα 

 

Γηα λα κπνξνχλ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ιεθζέληα κέηξα λα αλαγλσξηζηνχλ απφ ην 

ινγηζκηθφ, απαηηείηαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε δπαδηθό ζύζηεκα, κε ηελ ηηκή 0 λα 

αληηπξνζσπεχεη ηελ έιιεηςε κέηξνπ θαη ηελ ηηκή 1 ηελ χπαξμε κέηξνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο 

ιηαληθήο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε επηπιένλ ηηκή 2 πνπ εθθξάδεη ην “άλνηγκα” ηεο ιηαληθήο 

κε ηε κέζνδν click-away, δει. ηελ παξαιαβή απφ ην θαηάζηεκα ζπγθεθξηκέλσλ πξνηφλησλ, 

ζε απζηεξά πξνζδηνξηζκέλν ρξνληθφ πιαίζην θαηφπηλ ζπγθεθξηκέλεο, πξνζσπηθήο 

ειεθηξνληθήο παξαγγειίαο.  

Η παξαπάλσ δηαδηθαζία κπνξεί λα απεηθνληζηεί ζην επφκελν γξάθεκα ξνήο: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 4.1. Βήκαηα πιινγήο θαη Δπεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

Λήςε ησλ δεδνκέλσλ 

θηλεηηθφηεηαο απφ ηελ 

ππεξεζία ηεο Apple 

πιινγή ζηνηρείσλ ησλ 

θξνπζκάησλ/ ζαλάησλ 

θαη ησλ κέηξσλ 

Μφξθσζε Βαζηθνχ Πίλαθα 

Δηζαγσγή ηνπ Βαζηθνχ 

Πίλαθα ζην ινγηζκηθφ R  

Αλάιπζε θαη Δπεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ  
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Σέινο, γηα κηα πην ζπγθεληξσηηθή εηθόλα ησλ φγθσλ θηλεηηθφηεηαο, ζε Διιάδα θαη Αζήλα, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξναλαθεξζέληα πεξηνξηζηηθά κέηξα, δεκηνπξγήζεθαλ ηα παξαθάησ 

δηαγξάκκαηα, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Βαζηθνχ Πίλαθα θαη ην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο R. 

 

Γξάθεκα 4.2. Ηκεξήζηα πνζνζηηαία κεηαβνιή νδήγεζεο, Διιάδα 

 

Γξάθεκα 4.3. Ηκεξήζηα πνζνζηηαία κεηαβνιή πεξπαηήκαηνο, Διιάδα 
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Γξάθεκα 4.4. Ηκεξήζηα πνζνζηηαία κεηαβνιή νδήγεζεο, Αζήλα 

 

Γξάθεκα 4.5. Ηκεξήζηα πνζνζηηαία κεηαβνιή πεξπαηήκαηνο, Αζήλα 

πλνςίδνληαο, ε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ μεθηλά κε ηελ ζπιινγή 

ησλ ζηνηρείσλ θηλεηηθόηεηαο, απφ ηελ ππεξεζία ηεο Apple θαη ησλ πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξά ηα 

θξνχζκαηα, ηνπο ζαλάηνπο θαη ηα ιεθζέληα κέηξα, ζε Διιάδα θαη Αζήλα, απφ ειιεληθέο θαη δηεζλείο 

αλαθνξέο. πλερίδεη κε ηελ εχξεζε ησλ πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ηειεηψλεη κε ηε δεκηνπξγία ηεο ηειηθήο βάζεο δεδνκέλσλ πξνο επεμεξγαζία, πάλσ ζηελ νπνία ζα 

ζηεξηρζεί ε αλάιπζε κε ρξνλνζεηξέο θαη ηα ζα αλαπηπρζνχλ ηα ηειηθά κνληέια. 
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5. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

5.1. Δηζαγσγή 
 

Μεηά ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζπλαθψλ εξεπλψλ θαη κεζνδνινγηψλ, ηελ παξνπζίαζε 

ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ ζην νπνίν βαζίζηεθε ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ 

πεξηγξαθή ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ, έγηλε ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

κεζνδνινγίαο. ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο, παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαηάιιεισλ 

κνληέισλ, θαζψο θαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. 

Η κέζνδνο πνπ επηιέρηεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εξγαζίαο, ε νπνία 

παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 3, είλαη ε αλάιπζε θαη πξφβιεςε κε ρξνλνζεηξέο, 

ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ θαηάιιεινπ θψδηθα ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

RStudio (RStudio). 

Δηδηθφηεξα, ζην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο θαη παξνπζηάδνληαη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ 

ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ θαη νη έιεγρνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηνπο.  

Σέινο, παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

κεζνδνινγηψλ, ε πεξηγξαθή ηνπο, θαη ε εξκελεία ηνπο. 

 

5.2. Μφξθσζε ρξνλνζεηξψλ – απνζχλζεζε – ζηαζηκφηεηα 
 
Πξψην βήκα ζηελ αλάιπζε κε ρξνλνζεηξέο είλαη ε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή 

ρξνλνζεηξώλ. Οη δχν ζηήιεο ηνπ Βαζηθνχ Πίλαθα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία 

θηλεηηθφηεηαο γηα ηελ νδήγεζε θαη ην πεξπάηεκα ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αζήλα (Driving, 

Walking), κεηαηξέπνληαη ζε 4 μερσξηζηέο ρξνλνζεηξέο: κηα κε ζηνηρεία νδήγεζεο γηα ηελ 

Διιάδα, κηα κε ζηνηρεία πεξπαηήκαηνο γηα ηελ Διιάδα, κηα κε ζηνηρεία νδήγεζεο γηα ηελ 

Αζήλα θαη κηα κε ζηνηρεία πεξπαηήκαηνο γηα ηελ Αζήλα θαη απνηεινχλ ηηο 4 πξνο 

δηεξεχλεζε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο. 

Γεχηεξν βήκα ε απνζύλζεζε ησλ ρξνλνζεηξώλ ζηα ζπζηαηηθά ηνπο ζηνηρεία 

(Decomposition). Oη ρξνλνζεηξέο αλαιχζεθαλ ζηα ζπλζεηηθά ηνπο ζηνηρεία θαη 

παξαηεξήζεθε χπαξμε εβδνκαδηαίαο επνρηθφηεηαο ζηα δεδνκέλα. 

Σξίην βήκα ν έιεγρνο ζηαζηκόηεηαο ησλ ρξνλνζεηξψλ. Eθηειέζζεθε ην Augmented Dickey-

Fuller test θαη πξνζδηνξίζζεθε ην p-value. Με βάζε ηνλ έιεγρν:  

p-value < 0,05: ζηαζηκφηεηα  

p-value > 0,05: κε ζηαζηκφηεηα 

πξνέθπςε ε ζηαζηκφηεηα ησλ ρξνλνζεηξψλ. 

 

5.3. Πξφβιεςε – Αμηνιφγεζε 
 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε 

ηεο επηξξνήο ηεο παλδεκίαο ζηελ θηλεηηθφηεηα, ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αζήλα. Άξα, ζθνπφο 

είλαη ε αλάπηπμε θαηάιιεισλ κνληέισλ πξόβιεςεο πνπ λα πξνβιέπνπλ ηηο ηάζεηο 



ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

25 

 

θηλεηηθφηεηαο (ζηνηρεία θηλεηηθφηεηαο), γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα 

δεδνκέλα ησλ φγθσλ θηλεηηθφηεηαο, δειαδή νη ζηήιεο 3 θαη 4 ηνπ Βαζηθνχ Πίλαθα, 

απνηεινχλ ηηο πξνο δηεξεχλεζε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο, ελψ νη ππφινηπεο ζηήιεο κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο παλδεκίαο (ιεθζέληα κέηξα, θξνχζκαηα/ζάλαηνη) απνηεινχλ ηνπο 

εμσγελείο παξάγνληεο, δειαδή ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. πλεπψο, εμεηάδεηαη ε επηξξνή 

θαζελφο απφ ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο μερσξηζηά ζηηο ηάζεηο θηλεηηθφηεηαο. 

Γηα λα αλαπηπρζνχλ ηα κνληέια πξφβιεςεο, απαξαίηεηνο είλαη ν δηαρσξηζκφο ηεο θάζε 

ρξνλνζεηξάο ζε δχν ζχλνια. Σν πξψην ζχλνιν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ 

κνληέινπ (train set), ελψ ην δεχηεξν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ ιάζνπο πξφβιεςεο 

(test set). ηελ αλάιπζε κε ρξνλνζεηξέο ζπλεζίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην 80% ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο ρξνλνζεηξάο σο train set θαη ην 20% σο test set.   

ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλαλ δνθηκέο κε train set 80%, πνπ αληηζηνηρεί ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 13-1-2020 έσο 16-10-2020 θαη ζε 278 παξαηεξήζεηο θαη test set 20%, πνπ 

αληηζηνηρεί ζε ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 17-10-2020 έσο 24-12-2020 θαη ζε  69 παξαηεξήζεηο 

θαη κε train set 90%, πνπ αληηζηνηρεί ζε ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 13-1-2020 έσο 19-11-2020 

θαη ζε 312 παξαηεξήζεηο θαη test set 10%, πνπ αληηζηνηρεί ζε ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 20-11-

2020 έσο 24-12-2020 θαη ζε 35 παξαηεξήζεηο. 

ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κνληέισλ ARIMA. Με ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηηθψλ παθέησλ ηεο R επηιέγνληαη απηφκαηα νη παξάκεηξνη ηνπ θαηαιιειφηεξνπ 

κνληέινπ ARIMA θαη παξάγνληαη νη πξνβιέςεηο. 

ε απηφ ην βήκα εκπεξηέρεηαη ε χπαξμε ή κε επνρηθόηεηαο θαη ε επηινγή ηνπ εμσγελνύο 

παξάγνληα (ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο), κε βάζε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε πξφβιεςε. Σειηθά, 

ζηελ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθαλ 112 δνθηκέο, δειαδή αλαπηχρζεθαλ 112 

κνληέια: 

 28 ρσξίο επνρηθφηεηα θαη 90% ησλ δεδνκέλσλ σο train set 

 28 κε επνρηθφηεηα θαη 90% ησλ δεδνκέλσλ σο train set 

 28 ρσξίο επνρηθφηεηα θαη 80% ησλ δεδνκέλσλ σο train set 

 28 κε επνρηθφηεηα θαη 80% ησλ δεδνκέλσλ σο train set 

Σέινο, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην 3, γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ κνληέισλ ειέγρεηαη 

αξρηθά ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα φισλ ησλ φξσλ ηνπ θάζε κνληέινπ. Αλ ν ζπληειεζηήο 

ηνπ φξνπ είλαη κηθξφηεξνο απφ 0.05, ν φξνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. Έπεηηα, 

ππνινγίδνληαη φια ηα απαξαίηεηα ζηαηηζηηθά κέηξα γηα ηνλ δηαγλσζηηθφ έιεγρν 

θαηαιιειφηεηαο ησλ κνληέισλ. 

5.4 Απνηειέζκαηα – κνληέια πξφβιεςεο 
 

Απφ ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο πξνέθπςαλ 31 ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κνληέια πξόβιεςεο, 

ηα νπνία θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 5.1: Διιεληθή αληηζηνηρία ησλ όξσλ ηνπ πίλαθα 5.2 

Athens walking  πεξπάηεκα ζηελ Αζήλα 

Athens driving  νδήγεζε ζηελ Αζήλα 

Greece walking  πεξπάηεκα ζηελ Διιάδα 

Greece driving  νδήγεζε ζηελ Διιάδα 

Closed highschools Κιεηζηά δεπηεξνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

Closed primary schools Κιεηζηά πξσηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 
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Closed recreation Κιεηζηή εζηίαζε  

Closed retail Κιεηζηή ιηαληθή 

lockdown lockdown 

 

Πίλαθαο 5.2: ηαηηζηηθά ζεκαληηθά κνληέια πξόβιεςεο ρξνλνζεηξώλ 

Εμαξηεκέλε Μεηαβιεηή Εμσγελήο παξάγνληαο Σύλνιν Εθπαίδεπζεο (train set) Σύλνιν πξόβιεςεο (test set) Μνληέιν 

  Αξρή Τέινο Αξρή Τέινο  

athens walking closed recreation 13/1/2020 16/10/2020 17/10/2020 24/12/2020 ARIMA(1,0,0)(1,1,2) 

athens driving closed highschools 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(1,0,2)(2,0,0) 

athens driving closed primary schools 13/1/2020 19/112020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(1,0,2)(2,0,0) 

athens driving closed recreation 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(1,0,2)(2,0,0) 

athens driving lockdown 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(0,1,2)(2,0,0) 

athens walking closed recreation 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(1,0,1)(0,1,1) 

athens walking closed retail 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(1,0,0)(0,1,1) 

athens walking lockdown 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(1,0,0)(0,1,1) 

greece driving closed highschools 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(0,1,2)(1,0,1) 

greece driving closed primary schools 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020  ARIMA(0,1,2)(1,0,1) 

greece driving closed retail 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(1,1,1)(1,0,1) 

greece walking closed retail 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(0,1,1)(1,0,1) 

greece walking lockdown 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(2,1,3) 

greece walking closed highschools 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(3,1,2) 

athens walking closed highschools 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(5,1,0) 

greece walking closed primary schools 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(3,1,2) 

athens walking closed primary schools 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(5,1,0) 

athens driving closed primary schools 13/1/2020 16/10/2020 17/10/2020 24/12/2020 ARIMA(5,0,0) 

greece walking closed highschools 13/1/2020 16/10/2020 17/10/2020 24/12/2020 ARIMA(2,1,2) 

greece walking closed primary schools 13/1/2020 16/10/2020 17/10/2020 24/12/2020 ARIMA(2,1,2) 

athens driving closed highschools 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(3,0,1) 

athens driving closed primary schools 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(3,0,1) 

athens driving closed recreation 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(1,0,2) 

athens driving lockdown 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(5,1,0) 

athens walking closed recreation 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(5,1,0) 

athens walking closed retail 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(5,1,0) 

athens_walking lockdown 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(5,1,0) 

greece driving closed highschools 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(3,1,2) 

greece driving closed primary schools 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(2,1,3) 

greece driving closed retail 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(2,1,3) 

greece walking closed retail 13/1/2020 19/11/2020 20/11/2020 24/12/2020 ARIMA(2,1,2) 
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Πίλαθαο 5.3: ηαηηζηηθά κέηξα αμηνιφγεζεο ησλ κνληέισλ 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη ηελ επθνιφηεξε εμέηαζε ησλ κνληέισλ ζρεκαηίζηεθαλ 

δηαγξάκκαηα, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.  

 

5.4.1 Γξαθηθή απεηθόληζε ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθώλ κνληέισλ ρξνλνζεηξώλ 

 
Η πξψηε θαηεγνξία δηαγξακκάησλ είλαη κηα απιή απεηθόληζε φισλ ησλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθψλ κνληέισλ. Η καχξε γξακκή αληηζηνηρεί ζηηο παξαηεξεζείζεο ηηκέο θαη ε 

θφθθηλε ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ κνληέινπ: 

 

Εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Εμσγελήο παξάγνληαο AIC BIC ME RMSE MAE MPE MAPE ACF1 Theil's U 

athens walking closed recreation 1794.38 1815.99 -45.35 51.90 45.51 -77.78 77.90 0.84 6.21 

athens driving closed highschools 2228.35 2258.30 9.17 15.29 10.84 12.22 15.79 0.64 1.17 

athens driving closed primary schools 2214.49 2244.43 9.79 15.81 11.47 13.38 16.84 0.61 1.22 

athens driving closed recreation 2282.66 2312.60 18.67 22.52 20.44 30.02 33.35 0.27 1.97 

athens driving lockdown 2222.70 2245.13 21.23 27.00 22.43 32.02 34.28 0.72 2.22 

athens walking closed recreation 2138.35 2156.95 10.88 15.30 11.71 16.24 17.85 0.56 1.52 

athens walking closed retail 2120.69 2135.57 15.08 26.50 17.72 21.19 26.65 0.89 2.58 

athens walking lockdown 2127.33 2142.21 7.18 12.45 9.20 9.78 14.08 0.60 1.20 

greece driving closed highschools 2154.34 2176.78 21.04 26.09 21.50 34.16 35.14 0.83 2.98 

greece driving closed primary schools 2142.88 2165.32 20.01 24.94 20.48 32.43 33.40 0.82 2.85 

greece driving closed retail 2149.40 2171.83 32.18 44.58 32.68 50.96 52.02 0.91 5.00 

greece walking closed retail 2131.99 2150.69 44.87 54.29 44.87 71.43 71.43 0.91 6.50 

greece walking lockdown 2310.37 2336.55 6.99 11.02 8.35 10.01 12.99 0.60 1.27 

greece walking closed highschools 2279.80 2305.98 6.99 11.40 8.68 9.90 13.60 0.61 1.32 

athens walking closed highschools 2254.01 2280.18 5.02 11.49 8.56 5.76 13.54 0.65 1.12 

greece walking closed primary schools 2285.95 2312.13 6.62 11.14 8.40 9.26 13.16 0.61 1.29 

athens walking closed primary schools 2261.02 2287.20 5.00 11.48 8.56 5.72 13.54 0.65 1.12 

athens driving closed primary schools 1831.09 1860.11 -24.22 31.74 27.22 -47.75 49.82 0.56 3.15 

greece walking closed highschools 2024.34 2046.09 -79.41 85.90 79.69 -128.21 128.35 0.90 11.83 

greece walking closed primary schools 2027.95 2049.70 -82.11 89.15 82.44 -133.04 133.21 0.91 12.31 

athens driving closed highschools 2281.45 2307.65 10.68 17.65 13.06 13.62 19.54 0.73 1.42 

athens driving closed primary schools 2276.42 2302.62 9.36 16.63 12.10 11.42 18.16 0.72 1.34 

athens driving closed recreation 2352.56 2375.02 0.67 11.40 8.21 -2.82 13.77 0.61 1.01 

athens driving lockdown 2262.14 2288.32 10.15 16.78 12.24 12.99 18.16 0.71 1.34 

athens walking closed recreation 2283.24 2309.42 5.11 11.51 8.56 5.91 13.51 0.65 1.12 

athens walking closed retail 2272.75 2298.92 15.93 27.89 18.69 22.17 28.21 0.90 2.73 

athens_walking lockdown 2289.68 2315.86 5.29 11.55 8.56 6.23 13.47 0.65 1.13 

greece driving closed highschools 2186.90 2213.08 9.39 14.03 10.44 14.01 16.58 1.72 1.56 

greece driving closed primary schools 2178.68 2204.86 10.00 14.07 10.74 15.36 17.16 0.69 1.56 

greece driving closed retail 2182.92 2209.10 23.37 36.39 24.40 35.57 38.10 0.91 4.07 

greece walking closed retail 2293.07 2315.51 14.14 21.43 15.23 20.97 23.37 0.87 2.48 
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5.4.1.1 Μνληέια ρσξίο επνρηθόηεηα κε δηάζηεκα εθπαίδεπζεο 13/1/2020-19/11/2020 (90% train 

set) 

 

Γξάθεκα 5.1: Πεξπάηεκα ζηελ Διιάδα κε εμσγελή παξάγνληα ην lockdown 

 

 

Γξάθεκα 5.2: Πεξπάηεκα ζηελ Διιάδα κε εμσγελή παξάγνληα θιεηζηή δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 
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Γξάθεκα 5.3: Πεξπάηεκα ζηελ Διιάδα κε εμσγελή παξάγνληα θιεηζηή πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

 

Γξάθεκα 5.4: Πεξπάηεκα ζηελ Διιάδα κε εμσγελή παξάγνληα ηελ θιεηζηή ιηαληθή 
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Γξάθεκα 5.5: Οδήγεζε ζηελ Διιάδα κε εμσγελή παξάγνληα θιεηζηή δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

 

Γξάθεκα 5.6: Οδήγεζε ζηελ Διιάδα κε εμσγελή παξάγνληα θιεηζηή πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 
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Γξάθεκα 5.7: Οδήγεζε ζηελ Διιάδα κε εμσγελή παξάγνληα ηελ θιεηζηή ιηαληθή 

 

 

 

Γξάθεκα 5.8: Πεξπαηήκα ζηελ Αζήλα κε εμσγελή παξάγνληα θιεηζηή δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 
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Γξάθεκα 5.9: Πεξπαηεκα ζηελ Αζήλα κε εμσγελή παξάγνληα θιεηζηή πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

 

 

 

 

Γξάθεκα 5.10: Πεξκάηεκα ζηελ Αζήλα κε εμσγελή παξάγνληα ηελ θιεηζηή εζηίαζε 
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Γξάθεκα 5.11: Πεξκαηήκα ζηελ Αζήλα κε εμσγελή παξάγνληα ηελ θιεηζηή ιηαληθή 

 

  

 

 

Γξάθεκα 5.12: Πεξπάηεκα  ζηελ Αζήλα κε εμσγελή παξάγνληα ην lockdown 
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Γξάθεκα 5.13: Οδήγεζε ζηελ Αζήλα κε εμσγελή παξάγνληα θιεηζηή δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

            

 

 

Γξάθεκα 5.14: Οδήγεζε ζηελ Αζήλα κε εμσγελή παξάγνληα θιεηζηή πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 
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Γξάθεκα 5.15: Οδήγεζε ζηελ Αζήλα κε εμσγελή παξάγνληα ηελ θιεηζηή εζηίαζε 

             

 

Γξάθεκα 5.16: Οδήγεζε ζηελ Αζήλα κε εμσγελή παξάγνληα ην lockdown 
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5.4.1.2 Μνληέια ρσξίο επνρηθόηεηα κε δηάζηεκα εθπαίδεπζεο 13/1/2020-16/10/2020 (80% train 

set): 

        

Γξάθεκα 5.17:  Πεξπάηεκα ζηελ Διιάδα κε εμσγελή παξάγνληα θιεηζηή δεπηεξνβάζκηα 

             

Γξάθεκα 5.18: Πεξπάηεκα ζηελ Διιάδα κε εμσγελή παξάγνληα θιεηζηή πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 
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Γξάθεκα 5.19: Οδήγεζε ζηελ Αζήλα κε εμσγελή παξάγνληα θιεηζηή πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

 

5.4.1.3 Μνληέια κε επνρηθόηεηα κε δηάζηεκα εθπαίδεπζεο 13/1/2020-16/10/2020  

 

Γξάθεκα 5.20: Πεξπάηεκα ζηελ Αζήλα κε εμσγελή παξάγνληα ηελ θιεηζηή εζηίαζε 
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5.4.1.4 Μνληέια κε επνρηθόηεηα κε δηάζηεκα εθπαίδεπζεο 13/1/2020-19/11/2020  

 

Γξάθεκα 5.21:  Οδήγεζε ζηελ Αζήλα κε εμσγελή παξάγνληα θιεηζηή δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

            

Γξάθεκα 5.22: Οδήγεζε ζηελ Αζήλα κε εμσγελή παξάγνληα θιεηζηή πξσηνβάζκηα 
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Γξάθεκα 5.23: Οδήγεζε ζηελ Αζήλα κε εμσγελή παξάγνληα θιεηζηή εζηίαζε 

   

Γξάθεκα 5.24: Οδήγεζε ζηελ Αζήλα κε εμσγελή παξάγνληα ην lockdown 
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Γξάθεκα 5.25: Πεξπάηεκα ζηελ Αζήλα κε εμσγελή παξάγνληα θιεηζηή εζηίαζε 

 

           

Γξάθεκα 5.26: Πεξπάηεκα ζηελ Αζήλα κε εμσγελή παξάγνληα θιεηζηή ιηαληθή 
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Γξάθεκα 5.27: Πεξπάηεκα ζηελ Αζήλα κε εμσγελή παξάγνληα ην lockdown 

            

Γξάθεκα 5.28: Οδήγεζε ζηελ Διιάδα κε εμσγελή παξάγνληα θιεηζηή δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 
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Γξάθεκα 5.29: Οδήγεζε ζηελ Διιάδα κε εμσγελή παξάγνληα θιεηζηή πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

         

Γξάθεκα 5.30:  Οδήγεζε ζηελ Διιάδα κε εμσγελή παξάγνληα θιεηζηή ιηαληθή 
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Γξάθεκα 5.31: Πεξπάηεκα ζηελ Διιάδα κε εμσγελή παξάγνληα θιεηζηή ιηαληθή 

ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα παξαηεξείηαη ζηηο αξρέο Μαξηίνπ θαηαθφξπθε πηψζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο θαη γηα ην πεξπάηεκα θαη γηα ηελ νδήγεζε θαη ζηελ Αζήλα θαη ζηελ Διιάδα. 

Μέρξη ηα κέζα Μαξηίνπ ε θηλεηηθφηεηα έρεη πέζεη ζην  -80% πεξίπνπ απφ ην baseline θαη γηα 

ηηο 4 θαηεγνξίεο θηλεηηθφηεηαο θαη παξακέλεη ζε απηφ ην πνζνζηφ κέρξη ηηο αξρέο Απξηιίνπ, 

φζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία πεξπαηήκαηνο, θαη κέρξη ηηο αξρέο Μαΐνπ φζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία 

νδήγεζεο. Απφ εθεί θαη έπεηηα, φζνλ αθνξά ηελ θηλεηηθφηεηα ζηελ Διιάδα, ππάξρεη 

ζηαδηαθή αχμεζε κέρξη ηελ θνξχθσζε ζηα κέζα Απγνχζηνπ φπνπ ην πεξπάηεκα αγγίδεη 

πεξίπνπ ην +150% θαη ε νδήγεζε πεξίπνπ ην +140% απφ ην baseline. 

 Όζνλ αθνξά ζηελ θηλεηηθφηεηα ζηελ Αζήλα, επίζεο απμάλνληαη ζηαδηαθά, αιιά δελ 

μεπεξλνχλ θαηά κέζν φξν ην baseline, ελψ ηνλ Αχγνπζην παξνπζηάδνπλ εθ λένπ πηψζε, 

γεγνλφο φκσο πνπ κάιινλ νθείιεηαη ζηελ απνθέληξσζε ιφγσ δηαθνπψλ παξά ζηελ 

εμάπισζε ηεο παλδεκίαο. Απηή ε πνξεία ηεο θηλεηηθόηεηαο κπνξεί λα εμεγεζεί κε ηελ 

επηβνιή ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο παλδεκίαο. Με ην θιείζηκν ηεο εζηίαζεο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζηηο 13 Μαξηίνπ θαη ηελ έλαξμε ηνπ lockdown ζηηο 23 Μαξηίνπ ε 

θηλεηηθφηεηα κεηψλεηαη, ελψ απφ ηηο 4 Μαΐνπ θαη κεηά πνπ μεθηλά ε απνθιηκάθσζε ησλ 

κέηξσλ, ε θηλεηηθφηεηα αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία.  

Σν δηάζηεκα ηνπ επηεκβξίνπ θαη Οθησβξίνπ ε θηλεηηθφηεηα ζε Διιάδα θαη Αζήλα 

θαίλεηαη παξφκνηα κε ηελ θηλεηηθφηεηα ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο πξηλ ηελ αξρή ηεο 

παλδεκίαο (Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2020), ελψ απφ ηηο 7-11-2020 κε ηελ επαλεπηβνιή ησλ 

κέηξσλ θαη ηελ έλαξμε ηνπ δεχηεξνπ lockdown παξαηεξείηαη εθ λένπ πηψζε ζην -60% 

πεξίπνπ απφ ην baseline θαη γηα ηηο 4 θαηεγνξίεο θηλεηηθφηεηαο.   

Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη ιακβάλνληαο ππ‟φςηλ ηελ 

επνρηθόηεηα ησλ δεδνκέλσλ, νη παξαγφκελεο πξνβιέςεηο πιεζηάδνπλ πεξηζζόηεξν ηηο 

παξαηεξεζείζεο ηηκέο, απ‟φηη εάλ ε επνρηθφηεηα δελ ιεθζεί ππ‟φςηλ. Σα κνληέια κε 

επνρηθφηεηα απνηππψλνπλ θαιχηεξα ηηο δηαθπκάλζεηο πνπ παξαηεξνχληαη, ζε ζχγθξηζε κε 

ηα κνληέια ρσξίο επνρηθφηεηα, πηζαλψο δηφηη ηα δεδνκέλα θηλεηηθφηεηαο εθ θχζεσο 

παξνπζηάδνπλ εβδνκαδηαία επνρηθφηεηα (ε θηλεηηθφηεηα ηηο θαζεκεξηλέο δηαθέξεη απφ ηελ 

θηλεηηθφηεηα ηα ζαββαηνθχξηαθα). 
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5.4.2  Γξαθηθή ύγθξηζε ησλ δηαθνξεηηθώλ ζπλόισλ εθπαίδεπζεο ησλ κνληέισλ (train 

sets) 
 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία δηαγξακκάησλ γίλεηαη ζύγθξηζε κεηαμχ ησλ πξνβιέςεσλ κε  

κνληέια πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζην δηάζηεκα απφ 13-1-2020 έσο 16-10-2020 (80% train set)  

θαη κε κνληέια πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζην δηάζηεκα απφ 13-1-2020 έσο 19-11-2020 

(90%train set). Γεληθά, απφ ηηο 56 δνθηκέο πνπ έγηλαλ κε train set ην 80% ησλ δεδνκέλσλ, 

κφλν ηέζζεξα αμηνινγήζεθαλ σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ ηα ηέζζεξα 

παξαθάησ δηαγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ γηα ηηο ίδηεο εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ηηο πξνβιέςεηο κε  κνληέια πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζην δηάζηεκα απφ 13-1-2020 

έσο 16-10-2020 θαη κε κνληέια πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζην δηάζηεκα απφ 13-1-2020 έσο 19-

11-2020 ζην ίδην δηάγξακκα, γηα λα κπνξεί λα γίλεη ε ζχγθξηζε. 

 Η καχξε γξακκή αληηζηνηρεί πάιη ζηηο παξαηεξεζείζεο ηηκέο, ε θφθθηλε ζηελ πξφβιεςε πνπ 

πξνθχπηεη ρξεζηκνπνηψληαο σο train set ην 80% ησλ δεδνκέλσλ θαη ε πξάζηλε ζηελ 

πξφβιεςε πνπ πξνθχπηεη ρξεζηκνπνηψληαο σο train set ην 90% ησλ δεδνκέλσλ: 

 

5.4.2.1 Μνληέια κε επνρηθόηεηα: 

            

 

Γξάθεκα 5.32: Πεξπάηεκα ζηελ Αζήλα κε εμσγελή παξάγνληα θιεηζηή εζηίαζε 
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5.4.2.2 Μνληέια ρσξίο επνρηθόηεηα: 

          

 

Γξάθεκα 5.33: Πεξπάηεκα ζηελ Διιάδα κε εμσγελή παξάγνληα θιεηζηή πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

 

 

Γξάθεκα 5.34: Πεξπάηεκα ζηελ Διιάδα κε εμσγελή παξάγνληα θιεηζηή δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 



ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

46 

 

 

Γξάθεκα 5.35: Οδήγεζε ζηελ Αζήλα κε εμσγελή παξάγνληα θιεηζηή πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Δίλαη ζαθέο φηη κε  κνληέια πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζην δηάζηεκα από 13-1-2020 έσο 19-

11-2020 νη πξνβιέςεηο είλαη πνιύ πην θνληά ζηηο παξαηεξεζείζεο ηηκέο απ‟φηη κε  

κνληέια πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζην δηάζηεκα απφ 13-1-2020 έσο 16-10-2020. Οη 

παξαγφκελεο ηηκέο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζα έπξεπε λα βξίζθνληαη πνιχ θάησ απφ ην 

baseline (ηηκέο βάζεο ηνλ Ιαλνπαξίνπ 2020), ελψ θαίλεηαη γηα ηα κνληέια πνπ έρνπλ 

εθπαηδεπηεί ζην δηάζηεκα απφ 13-1-2020 έσο 16-10-2020 λα βξίζθνληαη ζηαζεξά απφ πάλσ. 

Σα κνληέια πνπ έρνπλ „εθπαηδεπηεί‟ (train) ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 13-1-2020 έσο 16-10-

2020 (train set) παξάγνπλ πξνβιέςεηο γηα ην δηάζηεκα απφ 17-10-2020 έσο 24-12-2020 (test 

set). Σα κνληέια πνπ έρνπλ „εθπαηδεπηεί‟ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 13-1-2020 έσο 19-11-2020 

(train set) παξάγνπλ πξνβιέςεηο γηα ην δηάζηεκα 20-11-2020 έσο 24-12-2020 (test set). 

 Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ηα κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο παλδεκίαο 

επαλεθαξκφζηεθαλ απφ ηηο 7-11-2020 θαη έπεηηα, απφ ηε δηαθνπή ηνπο ζηα ηέιε Μαΐνπ θαη 

έηζη θαίλεηαη φηη ηα κνληέια πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζην δηάζηεκα απφ 13-1-2020 έσο 16-10-

2020 δελ ιακβάλνπλ ππ‟νςηλ ηελ επαλεκθάληζε ησλ κέηξσλ. πλεπψο, είλαη ινγηθφ, νη 

πξνβιέςεηο απηψλ λα είλαη θνληηλέο ζηηο παξαηεξεζείζεο ηηκέο ηνπ επηεκβξίνπ-Οθησβξίνπ 

θαη φρη ζε απηέο ηνπ Ννεκβξίνπ-Γεθεκβξίνπ πνπ ζα έπξεπε, ελψ νη πξνβιέςεηο  κε  κνληέια 

πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζην δηάζηεκα απφ 13-1-2020 έσο 19-11-2020 είλαη θνληηλέο ζηηο 

παξαηεξεζείζεο ηηκέο ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ πξνβιέπνπλ (Ννεκβξίνπ-Γεθεκβξίνπ).   

5.4.3  Γξαθηθή ζύγθξηζε ησλ εμσγελώλ παξαγόλησλ 

 
ηελ ηξίηε θαηεγνξία δηαγξακκάησλ γίλεηαη ζύγθξηζε ηεο επηξξνήο ησλ δηάθνξσλ  

εμσγελώλ παξαγόλησλ ζηελ πξφβιεςε, δειαδή εμεηάδεηαη πψο δηαθνξνπνηνχληαη νη 

πξνβιεπφκελεο ηηκέο αλάινγα κε ηνλ εμσγελή παξάγνληα πνπ επηιέγεηαη. Δάλ γηα ηνλ ίδην 

εμσγελή παξάγνληα παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά κνληέια θαη κε επνρηθφηεηα θαη ρσξίο, 

επηιέρζεθαλ λα απεηθνληζηνχλ ζην δηάγξακκα απηά κε επνρηθφηεηα, εθφζνλ, φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, απηά εκθάληζαλ ηηο θαιχηεξεο πξνβιέςεηο. Αληίζηνηρα, εάλ γηα ηνλ 

ίδην  εμσγελή παξάγνληα παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κνληέια πνπ έρνπλ 

εθπαηδεπηεί ζην δηάζηεκα απφ 13-1-2020 έσο 16-10-12020 θαη κνληέια πνπ έρνπλ 

εθπαηδεπηεί ζην δηάζηεκα απφ 13-1-2020 έσο 19-11-12020, επηιέρζεθαλ λα απεηθνληζηνχλ, 
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γηα ηνλ ίδην ιφγν, ηα δεχηεξα. Γηα λα είλαη επδηάθξηηα ηα απνηειέζκαηα, απεηθνλίδεηαη κφλν 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξφβιεςεο, δειαδή απφ 20-11-2020 έσο 24-12-2020 θαη νη  

αληηζηνηρίζεηο ησλ ρξσκάησλ κε ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο θαίλνληαη ζην ππφκλεκα ηνπ 

θάζε δηαγξάκκαηνο: 

  

Πίλαθαο 5.4: Πίλαθαο αληηζηνηρίαο ησλ ππνκλεκάησλ ησλ δηαγξακκάησλ 

 

   

 

 

Γξάθεκα 5.36: Πξόβιεςε νδήγεζεο ζηελ Αζήλα κε βάζε δηάθνξνπο εμσγελείο παξάγνληεο 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα φια ηα απεηθνληδφκελα κνληέια είλαη κε επνρηθφηεηα θαη έρνπλ 

εθπαηδεπηεί ζην δηάζηεκα απφ 13-1-2020 έσο 19-11-2020. Παξαηεξείηαη φηη πην θνληηλέο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνβιέςεηο, φζνλ αθνξά ηηο αθξηβείο ηηκέο, εκθαλίδνληαη κε εμσγελή 

Observed Παξαηεξεζείζεο ηηκέο 

Forecasted 

lockdown 

Πξφβιεςε κε εμσγελή παξάγνληα ην  lockdown 

Forecasted retail Πξφβιεςε κε εμσγελή παξάγνληα ηελ θιεηζηή ιηαληθή 

Forecasted 

recreation 

Πξφβιεςε κε εμσγελή παξάγνληα ηελ θιεηζηή εζηίαζε 

Forecasted primary Πξφβιεςε κε εμσγελή παξάγνληα ηα θιεηζηά πξσηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα 

Forecasted high Πξφβιεςε κε εμσγελή παξάγνληα ηα θιεηζηά δεπηεξνβάζκηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα 
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παξάγνληα ην lockdown θαη νη ιηγφηεξν θνληηλέο κε εμσγελή παξάγνληα ηελ θιεηζηή 

εζηίαζε, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ  κεγαιχηεξε πηψζε ηεο νδήγεζεο ζηελ Αζήλα θαηά 18% 

πεξίπνπ κέζν φξν. 

 

                                       

 

Γξάθεκα 5.37: Πξόβιεςε  πεξπαηήκαηνο ζηελ Αζήλα κε βάζε δηάθνξνπο εμσγελείο παξάγνληεο 

                    

ην παξαπάλσ δηάγξακκα φια ηα κνληέια έρνπλ εθπαηδεπηεί ζην δηάζηεκα απφ 13-1-2020 

έσο 19-11-2020, αιιά απηά κε εμσγελή παξάγνληα ην lockdown, ηελ θιεηζηή εζηίαζε θαη 

ηελ θιεηζηή ιηαληθή έρνπλ επνρηθφηεηα, ελψ απηά κε εμσγελή παξάγνληα ηα θιεηζηά 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα δελ έρνπλ. Αξρηθά, θαίλεηαη φηη ηα κε επνρηθά κνληέια δελ 

εκθαλίδνπλ ηηο δηαθπκάλζεηο πνπ εκθαλίδνπλ νη πξαγκαηηθέο ηηκέο, παξ‟φια απηά θαίλεηαη λα 

απνηππψλνπλ ην κέζν φξν ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ. Δπηπιένλ, φιεο νη ππφινηπεο πξνβιέςεηο 

πιεζηάδνπλ αξθεηά ηηο παξαηεξεζείζεο ηηκέο, αιιά ζηελ πξφβιεςε κε εμσγελή παξάγνληα 

ηελ θιεηζηή ιηαληθή παξαηεξείηαη κηα απόηνκε πηώζε ζηηο 12-12-2020 θαη ζηαζεξά 

ρακειφηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέρξη ηηο 24-12-2020.  
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Γξάθεκα 5.38: Πξόβιεςε πεξπαηήκαηνο ζηελ Διιάδα κε βάζε δηάθνξνπο εμσγελείο 

παξάγνληεο 

 
 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα φια ηα απεηθνληδφκελα κνληέια είλαη κε επνρηθά, εθηφο απφ εθείλν 

κε εμσγελή παξάγνληα ηελ θιεηζηή ιηαληθή πνπ είλαη επνρηθφ. Οη πξνβιέςεηο ησλ κε 

επνρηθώλ κνληέισλ πιεζηάδνπλ πεξηζζόηεξν ηηο παξαηεξεζείζεο ηηκέο, αιιά δελ 

απνηππψλνπλ ηηο παξαηεξεζείζεο δηαθπκάλζεηο, ελψ ην επνρηθφ κνληέιν παξνπζηάδεη κηα 

ζηαδηαθή πηψζε ηνπ πεξπαηήκαηνο, απφ ηελ αξρή ηνπ ηεζη ζεη (20-11-2020) κέρξη θαη ην 

ηέινο (24-12-2020), πνπ δελ αληηζηνηρεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. ηηο 24-12-2020 ε πξφβιεςε 

ηνπ κνληέινπ κε εμσγελή παξάγνληα ηελ θιεηζηή ιηαληθή θαίλεηαη λα απνθιίλεη απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαηά πεξίπνπ 92%. 
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Γξάθεκα 5.39: Πξόβιεςε νδήγεζεο ζηελ Διιάδα κε βάζε δηάθνξνπο εμσγελείο παξάγνληεο 

 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα φια ηα απεηθνληδφκελα κνληέια είλαη επνρηθά θαη έρνπλ 

εθπαηδεπηεί ζην δηάζηεκα απφ 13-1-2020 έσο 19-11-2020. Σα κνληέια κε εμσγελείο 

παξάγνληεο ηα θιεηζηά εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα πιεζηάδνπλ πεξηζζφηεξν ηηο παξαγκαηηθέο 

ηηκέο, ελψ ην κνληέιν κε εμσγελή παξάγνληα ηελ θιεηζηή ιηαληθή παξνπζηάδεη κηα απφηνκε 

πηψζε ηεο νδήγεζεο ζηηο 12-12-2020 πνπ δελ ζπλάδεη κε ηηο παξαηεξεζείζεο ηηκέο. 
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

6.1 χλνςε Απνηειεζκάησλ 
 
ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο επηξξνήο ηεο 

παλδεκίαο ζηελ θηλεηηθόηεηα ζηελ Διιάδα, κε αλάιπζε ρξνλνζεηξώλ. Γηα ην ζθνπφ 

απηφλ, αλαπηχρζεθαλ κνληέια ρξνλνζεηξψλ γηα ηελ πεξηγξαθή θαη πξφβιεςε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Αζήλα. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 

απνθηήζεθαλ απφ ηηο αλαθνξέο δεδνκέλσλ θηλεηηθόηεηαο ηεο Apple, πνπ εθθξάδνληαη σο 

εκεξήζηεο πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο απφ ηηο ηηκέο βάζεο (Ιαλνπάξηνο 2020) θαη απνηεινχλ ηηο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηεο αλάιπζεο. Σαπηφρξνλα, απφ ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Γεκφζηαο 

Τγείαο, ην Διιεληθφ Τπνπξγείν Τγείαο θαη ηα Κπβεξλεηηθά Γειηία Σχπνπ αλαθηήζεθαλ 

ζηνηρεία γηα ηα ιεθζέληα κέηξα πεξηνξηζκνύ ηεο θπθινθνξίαο, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα 

απνηέιεζαλ ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο ηεο αλάιπζεο. 

χκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, αλαπηχρζεθαλ ζηαηηζηηθά κνληέια ρξνλνζεηξώλ γηα 

ηελ νδήγεζε θαη ην πεξπάηεκα ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αζήλα, ηα ζεκαληηθφηεξα εθ ησλ 

νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο 6.1: ηαηηζηηθά ζεκαληηθά κνληέια 

Α/Α Εμαξηεκέλε Μεηαβιεηή Εμσγελήο Παξάγνληαο Μνληέιν 

1 Πεξπάηεκα ζηελ Ειιάδα Κιεηζηή δεπηεξνβάζκηα ARIMA (3,1,2) 

2 Πεξπάηεκα ζηελ Ειιάδα Κιεηζηή δεπηεξνβάζκηα  ARIMA (2,1,2) 

3 Πεξπάηεκα ζηελ Ειιάδα Κιεηζηή ιηαληθή ARIMA (0,1,1)(1,0,1) 

4 Πεξπάηεκα ζηελ Ειιάδα Κιεηζηή ιηαληθή ARIMA (2,1,2) 

5 Πεξπάηεκα ζηελ Ειιάδα Lockdown ARIMA (2,1,3) 

6 Πεξπάηεκα ζηελ Ειιάδα Κιεηζηή πξσηνβάζκηα ARIMA (3,1,2) 

7 Πεξπάηεκα ζηελ Ειιάδα Κιεηζηή πξσηνβάζκηα ARIMA (5,1,0) 

8 Πεξπάηεκα ζηελ Αζήλα Κιεηζηή ιηαληθή ARIMA (1,0,0)(0,1,1) 

9 Πεξπάηεκα ζηελ Αζήλα Κιεηζηή ιηαληθή  ARIMA (5,1,0) 

10 Πεξπάηεκα ζηελ Αζήλα Lockdown ARIMA (1,0,0)(0,1,1) 

11 Πεξπάηεκα ζηελ Αζήλα Lockdown ARIMA (5,1,0) 

12 Πεξπάηεκα ζηελ Αζήλα Κιεηζηή δεπηεξνβάζκηα ARIMA (5,1,0) 

13 Πεξπάηεκα ζηελ Αζήλα Κιεηζηή πξσηνβάζκηα ARIMA (5,1,0) 

14 Πεξπάηεκα ζηελ Αζήλα Κιεηζηή εζηίαζε ARIMA (1,0,0)(1,1,2) 

15 Πεξπάηεκα ζηελ Αζήλα Κιεηζηή εζηίαζε ARIMA (1,0,1)(0,1,1) 

16 Πεξπάηεκα ζηελ Αζήλα Κιεηζηή εζηίαζε ARIMA (5,1,0) 

17 Οδήγεζε ζηελ Ειιάδα Κιεηζηή δεπηεξνβάζκηα ARIMA (0,1,2)(1,0,1) 

18 Οδήγεζε ζηελ Ειιάδα Κιεηζηή δεπηεξνβάζκηα ARIMA (3,1,2) 

19 Οδήγεζε ζηελ Ειιάδα Κιεηζηή πξσηνβάζκηα ARIMA (0,1,2)(1,0,1) 

20 Οδήγεζε ζηελ Ειιάδα Κιεηζηή πξσηνβάζκηα ARIMA (2,1,3) 

21 Οδήγεζε ζηελ Ειιάδα Κιεηζηή ιηαληθή ARIMA (1,1,1)(1,0,1) 

22 Οδήγεζε ζηελ Ειιάδα Κιεηζηή ιηαληθή ARIMA (2,1,3) 

23 Οδήγεζε ζηελ Αζήλα Κιεηζηή δεπηεξνβάζκηα ARIMA (1,0,2)(2,0,0) 

24 Οδήγεζε ζηελ Αζήλα Κιεηζηή δεπηεξνβάζκηα ARIMA (3,0,1) 

25 Οδήγεζε ζηελ Αζήλα Κιεηζηή πξσηνβάζκηα ARIMA (1,0,2)(2,0,0) 

26 Οδήγεζε ζηελ Αζήλα Κιεηζηή πξσηνβάζκηα ARIMA (5,0,0) 

27 Οδήγεζε ζηελ Αζήλα Κιεηζηή πξσηνβάζκηα ARIMA (3,0,1) 

28 Οδήγεζε ζηελ Αζήλα Κιεηζηή εζηίαζε ARIMA (1,0,2)(2,0,0) 

29 Οδήγεζε ζηελ Αζήλα Κιεηζηή εζηίαζε ARIMA (1,0,2) 

30 Οδήγεζε ζηελ Αζήλα Lockdown ARIMA (0,1,2)(2,0,0) 

31 Οδήγεζε ζηελ Αζήλα Lockdown ARIMA (5,1,0) 
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6.2 χλνςε πκπεξαζκάησλ 
 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο , κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 Σν θιείζηκν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθό εμσγελή 

παξάγνληα γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο θηλεηηθφηεηαο. Απνηειεί ην πξψην ρξνληθά ιεθζέλ 

κέηξν θαη δηαηαξάζζεη ηε ζπλεζηζκέλε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ νηθνγελεηψλ, άξα 

θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο. Σα θιεηζηά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κεηψλνπλ αθελφο ηελ 

θηλεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ (ζε ηνπηθφ θπξίσο επίπεδν) θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ζε 

ηνπηθφ, αιιά πνιχ ζπρλά θαη ζε δηαδεκνηηθφ επίπεδν) θαη  , αθεηέξνπ θαη ησλ 

γνλέσλ, θαζψο γίλεηαη απαξαίηεηε ε παξακνλή ηνπο ζην ζπίηη γηα ηε θχιαμε ησλ 

παηδηψλ. Με ηα θιεηζηά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα σο εμσγελή παξάγνληα, 

αλαπηχρζεθαλ 15 απφ ηα 31 ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κνληέια θαη γηα ηηο 4 εμεηαδφκελεο 

θαηεγνξίεο θηλεηηθφηεηαο: Πεξπάηεκα θαη Οδήγεζε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αζήλα. 

 

 Σν lockdown (απζηεξή ζχζηαζε παξακνλήο ζηελ θαηνηθία θαη κεηαθίλεζεο κφλν γηα 

ηα απαξαίηεηα),  απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα ηεο πεξηγξαθήο θαη πξφβιεςεο ηεο 

θηλεηηθφηεηαο. Παξάγεη 5 απφ ηα 31  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κνληέια. Ιδηαίηεξα θαηά 

ηελ πξψηε θάζε ηεο παλδεκίαο, ην πξσηφγλσξν ηεο θαηάζηαζεο ζπλεηέιεζε ζηελ 

απφιπηε πεηζάξρεζε ησλ πνιηηψλ ζην κέηξν, γεγνλφο πνπ απνηέιεζε θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα ζηελ ηεξάζηηα πηψζε ηεο θηλεηηθφηεηαο. Απνηειεί ην πην ζθιεξφ 

επηβιεζέλ κέηξν, αιιά ε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ είλαη κηθξφηεξε ηεο δηάξθεηαο 

εθαξκνγήο ησλ θιεηζηψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ζηελ νπνία πηζαλψο νθείιεηαη ε 

αλάπηπμε ιηγφηεξσλ αξηζκεηηθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ κνληέισλ.  

 
 

 Γελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κνληέια γηα ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ 

επηβιήζεθαλ πξψηε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο θάζεο ηεο παλδεκίαο. 

Γειαδή, ηα κέηξα ηεο απαγφξεπζεο ηεο θπθινθνξίαο ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ηεο εκέξαο 

θαη ηεο ππνρξεσηηθήο ρξήζεο κάζθαο ζε φινπο ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά γηα ηελ πξφβιεςε ηεο θηλεηηθφηεηαο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη 

ζηελ κεηαγελέζηεξε, ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα κέηξα, εθαξκνγή ηνπο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ ιακβάλνληαη ππ‟φςηλ απφ ηα κνληέια ζηελ πξφβιεςε. Σα κέηξα 

απηά επηβιήζεθαλ πξψηε θνξά ζηηο 24 Οθησβξίνπ 2020, ζπλεπψο, ηα κνληέια κε 

δηάζηεκα εθπαίδεπζεο 13/1/20-19/11/20  ηα πεξηιακβάλνπλ ειάρηζηα, ελψ εθείλα κε 

δηάζηεκα εθπαίδεπζεο 13/1/20-16/10/20 δελ ηα πεξηιακβάλνπλ θαζφινπ. 

 

 Σα κνληέια κε επνρηθφηεηα παξάγνπλ πξνβιέςεηο θνληηλόηεξεο ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ζε ζρέζε κε ηα κνληέια ρσξίο επνρηθφηεηα. Απηφ πηζαλψο 

εμεγείηαη απφ ην φηη ηα δεδνκέλα θηλεηηθφηεηαο παξνπζηάδνπλ εθ θχζεσο κηα 

εβδνκαδηαία επνρηθφηεηα. Η θπθινθνξία ηηο θαζεκεξηλέο δηαθέξεη απφ ηελ 

θπθινθνξία ηα ζαββαηνθχξηαθα, κε απνηέιεζκα  ηελ χπαξμε εβδνκαδηαίαο 

πεξηνδηθφηεηαο  ε νπνία ζηελ πεξίπησζε ησλ κνληέισλ ρσξίο επνρηθφηεηα δε 

ιακβάλεηαη ππ‟φςηλ. 

 

 Όζν κεγαιχηεξν ην ζχλνιν εθπαίδεπζεο ηνπ κνληέινπ (train set), ηφζν θαιύηεξεο νη 

πξνβιέςεηο ηνπ (test set). Σν κεγαιχηεξν δηάζηεκα εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλεη 
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πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ θηλεηηθφηεηα θαη γηα ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα, κε 

απνηέιεζκα ηα κνληέια λα παξάγνπλ θαιχηεξεο θαη πην αμηφπηζηεο πξνβιέςεηο.  

 

 Η κείσζε ηεο θηλεηηθόηεηαο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αζήλα είλαη κηθξφηεξε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο θνξάο επηβνιήο ηνπ lockdown θαη ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ 

(2
ν
 θχκα παλδεκίαο), ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε θνξά, ζηελ αξρή ηεο παλδεκίαο (1

ν
 

θχκα παλδεκίαο). Καηά ην δεχηεξν θχκα ηεο παλδεκίαο, ν ηφο δελ είλαη πιένλ θάηη 

λέν θαη άγλσζην. Οη πνιίηεο έρνπλ ζηαδηαθά ζπλεζίζεη ηηο λέεο ζπλζήθεο θαη έρνπλ 

πξνζαξκνζηεί ζε απηέο. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θφπσζε πνπ επήιζε απφ ηα 

ζπλερφκελα θαη κεγάιεο δηάξθεηαο πεξηνξηζηηθά κέηξα, είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

άκβιπλζε ηνπ αξρηθνχ θφβνπ θαη ηε ραιάξσζε ηεο πεηζάξρεζεο ησλ πνιηηψλ ζηα 

κέηξα, κε ζπλέπεηα ηνλ κε πεξηνξηζκφ ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηνλ πξνζδνθφκελν βαζκφ. 

 

 Η θιεηζηή εζηίαζε απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ πεξηγξαθή θαη πξφβιεςε 

ηεο θηλεηηθφηεηαο γηα ηελ Αζήλα, αιιά φρη γηα ηελ Διιάδα. 5 απφ ηα 18 κνληέια πνπ 

αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ Αζήλα αθνξνχλ ζηελ θιεηζηή εζηίαζε, ελψ γηα ηελ Διιάδα 

δελ αλαπηχρζεθε θαλέλα. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε θπθινθνξία  κε 

ζθνπφ ηελ εζηίαζε ζηελ Αζήλα, εμαηηίαο ηνπ αζηηθνχ ηξφπνπ δσήο, θαηέρεη 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζπλνιηθήο θπθινθνξίαο ζε ζρέζε κε ηελ επαξρία. Δπίζεο, είλαη 

πηζαλφλ ν βαζκφο πεηζάξρεζεο ησλ πνιηηψλ ηεο Αζήλαο ζηα κέηξα λα ήηαλ 

κεγαιχηεξνο.  
 

6.3 Πξνηάζεηο γηα αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 
 

 Αμηνπνίεζε απφ δεκφζηνπο θνξείο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ηήξεζεο ησλ 

πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εμέιημε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο πνπ πξνβιέπνπλ ηα κνληέια ρξνλνζεηξψλ.  

 

 Αμηνπνίεζε ησλ κνληέισλ απφ νξγαληζκνχο ζπγθνηλσληψλ γηα ηελ πξόβιεςε ηεο 

θηλεηηθόηεηαο κε βάζε ηα δηάθνξα ιεθζέληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο 

COVID-19 ή άιισλ παλδεκηψλ. 

 

 Αλάπηπμε εθαξκνγήο ζε έμππλα θηλεηά ηειέθσλα, ε νπνία ζα δέρεηαη σο δεδνκέλα 

εηζφδνπ παιαηφηεξα ζηνηρεία θηλεηηθφηεηαο θαη ζα πξνβιέπεη ηελ εμέιημή ηνπο. 

 

 Αμηνπνίεζε απφ δεκόζηνπο θνξείο (θπβεξλήζεηο, ηνπηθέο δηνηθήζεηο) γηα ηελ 

πξφβιεςε ηεο θηλεηηθφηεηαο, γηα λα απνθεχγεηαη π.ρ. ν ζπλσζηηζκφο. 

 

6.4 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 
 

Η εμάπισζε ηνπ θνξσλντνχ έρεη ππξνδνηήζεη ζεηξά εξεπλψλ παγθνζκίσο φπσο 

δηαπηζηψζεθε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Βαζηθή πξνζζήθε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

απνηειεί ε εμέηαζε ηνπ δεύηεξνπ θύκαηνο ηεο παλδεκίαο. Παξ‟φια απηά, εληνπίδνληαη 

επηκέξνπο δεηήκαηα, πνπ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ έξεπλα, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

κεγαιχηεξε εκβάζπλζε, θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο. 

 Γεκηνπξγία κνληέισλ ρξνλνζεηξψλ κε πνιιαπινύο εμσγελείο παξάγνληεο. 

 

 Γηεξεχλεζε ησλ ηάζεσλ θηλεηηθφηεηαο ζε κηα πνηθηιία ρώξσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ. Π.ρ. θηλεηηθφηεηα ζηα πάξθα, ζηα θαξκαθεία, γηα ςψληα, γηα 

εξγαζία θιπ. 
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 πζρέηηζε ηεο εμέιημεο ηεο θηλεηηθφηεηαο κε ηνλ αξηζκό ησλ θξνπζκάησλ θαη ησλ 

ζαλάησλ ιφγσ ηνπ ηνχ. 

 

 Γηεχξπλζε ηνπ ρξνληθνύ πιαηζίνπ κειέηεο, ψζηε λα εμεηαζηνχλ φιεο ελδερνκέλσο νη 

θάζεηο ηεο παλδεκίαο. 

 

 Γηεχξπλζε ηνπ γεσγξαθηθνύ πιαηζίνπ κειέηεο. π.ρ. παλεπξσπατθή ή παγθφζκηα 

έξεπλα, αιιά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. 
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