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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η διαμόρφωση ισχυρών συμμετοχικών θεσμών είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να 
ενισχυθεί η τοπική δημοκρατία, να αναπτυχθούν αποτελεσματικοί, αξιόπιστοι και διαφανείς θεσμοί και 
επιπροσθέτως να αναπτυχθεί μια συμμετοχική και αντιπροσωπευτική Κοινωνία των Πολιτών χωρίς 
αποκλεισμούς στη λήψη αποφάσεων. Η ενεργοποίηση σε τοπικό επίπεδο προκαλεί, παράλληλα, με την 
ροή από «πάνω» προς τα κάτω για την ανάδειξη τοπικών θεμάτων και προτάσεων πολιτικής, την ροή 
από «κάτω» προς τα «πάνω», δηλαδή από το κύτταρο (τοπικό διαμέρισμα ή/και γειτονιά) προς το 
αποφασιστικό όργανο (δημοτικό συμβούλιο). Πρόκειται για την ανάπτυξη ενός δικτύου ροής 
πολιτικών αποφάσεων και ένα πείραμα συμμετοχικής διαβουλευτικής διαχείρισης θεμάτων.  
Το πείραμα επικεντρώνεται σε θέματα προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος της 
περιοχής του Δήμου Θέρμης, όπως θέματα ανακύκλωσης των οικιακών απορριμμάτων και 
διασφάλισης της ποιότητας ζωής. 
Συγκεκριμένα, με τη χρήση ερωτηματολογίου σεναρίων και με τη μέθοδο της Conjoint Analysis, 
εξετάζονται οι συνδυασμοί παραγόντων που περιγράφουν τα προφίλ των πολιτών, καθώς και 
συγκρίνονται οι παράμετροι σχετικά με τη στάση των πολιτών σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος στο 
Δήμο Θέρμης. Ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα με «face-to-face» 
συνεντεύξεις για την αποτύπωση των στάσεων και αντιλήψεων των πολιτών σε τοπικά θέματα.  
 
Λέξεις Κλειδιά: διαβούλευση, Δημοκρατία, συμμετοχικοί θεσμοί, conjoint analysis 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε 
συνεργασία με το Δήμο Θέρμης πραγματοποίησε έρευνα κοινής γνώμης σχετικά με ζητήματα 
καθημερινότητας, συμμετοχής των πολιτών, προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής καθώς και 
στάσεων/απόψεων των δημοτών για τους τοπικούς πολιτικούς θεσμούς. 

Συγκεντρώθηκαν δεδομένα σχετικά την ικανοποίηση των δημοτών από τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες καθώς και την εκτίμηση της λειτουργίας των αιρετών και των υπαλλήλων του 
Δήμου. Επίσης, καταγράφηκαν προβλήματα που απασχολούν τους δημότες, εκτίμηση για τα 
προβλήματα κα τις δράσεις κοινωνικής πολιτικής και λήψης πρωτοβουλιών καθώς επίσης η 
γνώμη των δημοτών σχετικά με τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (Floridia 2007) και τα 
τοπικά δημοψηφίσματα για την επίλυση κοινωνικών και άλλων θεμάτων. Παράλληλα, 
πραγματοποιήθηκε μια μελέτη των συμμετοχικών θεσμών με αντικείμενο την καταγραφή της 
σύνθεσής τους, τις θεματικές ενότητες της ατζέντας των θεσμών αυτών, τους τρόπους λήψης 
αποφάσεων και τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων/θεμάτων ανά δημοτική ενότητα.  

Η διαμόρφωση ισχυρών συμμετοχικών θεσμών είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
προκειμένου να ενισχυθεί η τοπική δημοκρατία, να αναπτυχθούν αποτελεσματικοί, 
αξιόπιστοι και διαφανείς θεσμοί και επιπροσθέτως να αναπτυχθεί μια υπεύθυνη, 
συμμετοχική, αντιπροσωπευτική Κοινωνία των Πολιτών χωρίς αποκλεισμούς στη λήψη 
αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα (Elster 1998, Manin 2005, Bobbio 2007). Πρόκειται για την 
ανάπτυξη ενός δικτύου ροής πολιτικών αποφάσεων. Αυτό αποτελεί γενικό στόχο της 
παρέμβασής μας με την έννοια διαμόρφωσης προτάσεων για την ανάπτυξη και λειτουργία 
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του. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε πείραμα συμμετοχικής διαβουλευτικής διαχείρισης 
θεμάτων (Elster 1998) στο Δήμο με αντικείμενο την διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων. 
Το αντικείμενο μελέτης είναι το θέμα της διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων με βάση 
το Νόμο 4496/2017 που  προβλέπει την εμπλοκή των Δήμων στη διαχείριση των οικιακών 
αποβλήτων. Επιδιώκεται, γενικότερα, η ενεργοποίηση των πολιτών σε τοπικό επίπεδο για την 
ανάδειξη θεμάτων και αποφάσεων γύρω από κίνητρα (π.χ. περιορισμό δημοτικών τελών) και 
απαιτούμενα μέτρα για την επιτυχία του εγχειρήματος. Σημειώνουμε ότι έχουν ήδη 
πραγματοποιηθεί διαβουλεύσεις σε τοπικά διαμερίσματα και προχωρά η υλοποίηση για το 
σύνολο των δημοτικών ενοτήτων.  

Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας 
σχετικά με το αίσθημα εγγύτητας/ απόστασης από τους θεσμούς και η στάση των πολιτών 
όσον αφορά δημοκρατικούς θεσμούς και διαδικασίες όπως η Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης (ΔΕΔ)  καθώς και τα αποτελέσματα της Conjoint Analysis. 

2. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

2.1 Περιγραφή δείγματος 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα 14 τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Θέρμης το χρονικό 
διάστημα 04/12/2017 έως 12/02/2018. Από το συνολικό αριθμό ερωτηματολογίων 1.590 που 
συγκεντρώθηκαν αναλύονται μετά τον έλεγχο 1.500 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια.  

Το δειγματοληπτικό πλαίσιο σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της γενικής απογραφής 
πληθυσμού (2011). Στην έρευνα συμμετείχαν δημότες (73,5%) και μόνιμοι κάτοικοι (14,3%) 
που είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο δήμο. Ποσοστό 12,2% δεν προσδιορίζει σε ποιο δήμο 
ανήκει. Ποσοστό 12% του δείγματος ανήκει στην ηλικιακή ομάδα «18-25 ετών», 13% «26-
35 ετών», 35% «36-50 ετών», 16% «51-65 ετών» και 14% «άνω των 66 ετών».  

 

2.2 Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Μελετήθηκε η απόσταση/εγγύτητα από τους «θεσμούς» του σημερινού πολιτικού 
συστήματος. Οι απαντήσεις ανά θεσμό παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς στο 
σύνολο του δείγματος καταγράφεται ισχυρό αίσθημα απόστασης από τους θεσμούς (βλ. 
γράφημα 1).  

Γράφημα 1. Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) από τους Θεσμούς του πολιτικού συστήματος 

Αναλυτικότερα, οι πολίτες δηλώνουν ότι νιώθουν εγγύτερα (Πάρα πολύ/Πολύ/Αρκετά) στην 
Εκκλησία με ποσοστό 46.3, στο Στρατό (37,4%), στις Επιχειρήσεις (36,9%) και στις 
Δημοτικές Αρχές (34,8%). Επίσης, παρατηρείται ότι αισθάνονται αποκομμένοι (Καθόλου) 
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από τα Συνδικάτα (48.7%), την Κυβέρνηση (45,1%) και τα Κόμματα-Βουλή (40,0%). 

Ακολουθούν: ΜΜΕ (31.6%), η Ε.Ε. (30.5%) και η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση (27.3%). 
Στη συνέχεια μελετήθηκε αναλυτικά το αίσθημα εγγύτητας/ απόστασης από τις Δημοτικές 

Αρχές. Παρατηρείται ότι 34,8% αισθάνεται εγγύτερα (πάρα πολύ/πολύ/αρκετά) στις 
Δημοτικές αρχές, 39% αισθάνεται αποκομμένο (λίγο/καθόλου) και 26,2% αισθάνεται σχετικά 
εγγύτερα στις Δημοτικές αρχές. Επίσης, μελετήθηκε το αίσθημα  απόστασης / εγγύτητας από 
τους «θεσμούς» ανά δημοτική ενότητα προκειμένου να διαπιστωθεί η στάση των πολιτών 
προς τις Δημοτικές Αρχές (βλ. πίνακα 1).  

Συγκεκριμένα, οι πολίτες από τη δημοτική ενότητα Θέρμης αισθάνονται (πάρα 
πολύ/πολύ/αρκετά) εγγύτερα στις Δημοτικές αρχές σε ποσοστό 40,9%. Οι πολίτες από τη 
δημοτική ενότητα Μίκρας αισθάνονται (πάρα πολύ/πολύ/αρκετά) εγγύτερα στις Δημοτικές 
αρχές σε ποσοστό 31,8% ενώ πολίτες από τη δημοτική ενότητα Βασιλικών αισθάνονται 
(πάρα πολύ/πολύ/αρκετά) εγγύτερα στις Δημοτικές αρχές σε ποσοστό 21%. 

 

Πίνακας 1. Δημοτική Ενότητα/ Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) από τις Δημοτικές Αρχές  

  Δημοτικές αρχές 

  Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Σχετικά Λίγο Καθόλου 

Δημοτική 
Ενότητα Θέρμης 

7,7% 11,6% 21,6% 24,8% 19,4% 14,9% 

Δημοτική 
Ενότητα 
Βασιλικών 

1,8% 6,5% 12,7% 24,0% 25,8% 29,1% 

Δημοτική 
Ενότητα Μίκρας 

1,6% 6,4% 23,8% 30,7% 19,3% 18,2% 

 
Ο πληθυσμός είναι μοιρασμένος όσον αφορά το αίσθημα εγγύτητας/ απόστασης από την 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Οι πολίτες από τη δημοτική ενότητα Θέρμης αισθάνονται 
(πάρα πολύ/πολύ/αρκετά) εγγύτερα στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση σε ποσοστό 26%. Οι 
πολίτες από τη δημοτική ενότητα Μίκρας αισθάνονται (πάρα πολύ/πολύ/αρκετά) εγγύτερα 
στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση σε ποσοστό 25% ενώ πολίτες από τη δημοτική ενότητα 
Βασιλικών αισθάνονται (πάρα πολύ/πολύ/αρκετά) εγγύτερα σε ποσοστό 20,3%. 

Ειδικά για όσους δηλώνουν δημότες του Δήμου (βλ. γράφημα 2) παρατηρείται ότι 
ποσοστό 4,9% νιώθει πάρα πολύ εγγύτερα, ποσοστό 10,2% πολύ, 21,2% αρκετά κοντά στις 
Δημοτικές αρχές ενώ σχετικά κοντά ποσοστό 26,5%. Το υπόλοιπο 37,2% δηλώνει ότι 
αισθάνεται μεγαλύτερη  απόσταση από τις Δημοτικές αρχές.  

Γράφημα 2. Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) από τις Δημοτικές αρχές για δημότες 
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2.3 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

Οι πολίτες (βλ. γράφημα 3) δεν εκφράζουν άποψη όσον αφορά τη ΔΕΔ. Έξι στους δέκα δεν 
γνωρίζουν την ύπαρξη της ΔΕΔ, ενώ δύο στους δέκα έχουν ουδέτερη θέση απέναντι στη 
ΔΕΔ.  

Γράφημα 3. Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

Σχετικά με το θεσμό των τοπικών δημοψηφισμάτων παρατηρείται ότι 64,5% του δείγματος 
τον αξιολογεί θετικά και μόλις 8% αρνητικά, ενώ μόλις ένας στους είκοσι δηλώνει ότι δεν 
τον γνωρίζει. 

Η στάση των πολιτών ανά Δημοτική ενότητα παρουσιάζει αξιόλογες διακυμάνσεις (βλ. 
πίνακα 2). Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι οι πολίτες της Δημοτικής ενότητας Βασιλικών 
είναι περισσότερο θετικοί προς το θεσμό της ΔΕΔ σε ποσοστό 20,4% ενώ ακολουθεί η 
Δημοτική ενότητα Θέρμης (8,9%) και Μίκρας (4,2%).  

Πίνακας 2. ΔΕΔ/ Δημοτική Ενότητα 

  Δημοτική ενότητα/ ΔΕΔ 

  Δεν γνωρίζω 
την ΔΕΔ 

Θετική Ούτε-ούτε Αρνητική 

Δημοτική Ενότητα Θέρμης 62,9% 8,9% 24,3% 3,9% 

Δημοτική Ενότητα Βασιλικών 47,1% 20,4% 23,9% 8,6% 

Δημοτική Ενότητα Μίκρας 54,2% 4,2% 33,3% 8,2% 

 
Ανάλογη είναι η στάση των πολιτών ανά Δημοτική ενότητα όσον αφορά τη χρήση των 

τοπικών δημοψηφισμάτων για την επίλυση κοινωνικών θεμάτων. Συγκεκριμένα, 
παρατηρείται ότι οι πολίτες της Δημοτικής ενότητας Βασιλικών είναι περισσότερο θετικοί 
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προς τη χρήση τοπικών δημοψηφισμάτων σε ποσοστό 72,8% ενώ ακολουθεί η Δημοτική 
ενότητα Μίκρας (62,7%) και  Θέρμης (62,5%). 

 

2.4 Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και δραστηριότητες 

Στη συνέχεια εξετάστηκε η διάθεση και πρόθεση των πολιτών να συμμετάσχουν σε 
πρωτοβουλίες σχετικά με τοπικά θέματα/προβλήματα. 

Οι πολίτες προτίθενται να συμμετάσχουν (πολύ/αρκετά) σε πρωτοβουλίες που αφορούν 
την ανακύκλωση (74,3%), την βοήθεια σε άτομα με ειδικές ανάγκες (72%) και την βοήθεια 
σε ηλικιωμένους (66%). Το ποσοστό των πολιτών που δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται 
(καθόλου) να συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες σχετικά με τις Δημοτικές εκλογές είναι 48%, 
σχετικά με τα προγράμματα άθλησης είναι 23,3%, την συγκοινωνία και την σχολική στέγη 
17,9% αντίστοιχα.  

Η διάθεση συμμετοχής σε δράσεις σε τοπικό επίπεδο έχει διάφορες διακυμάνσεις. Για τη 
συμμετοχή τους σε τοπικό επίπεδο σε δράσεις και θεσμικά όργανα, (βλ. γράφημα 4) ποσοστό 
64,9% δηλώνει διατεθειμένοι «πολύ/αρκετά» να συμμετάσχει σε εθελοντικές δράσεις για την 
υποστήριξη των φτωχότερων κοινωνικών ομάδων, 43,7% να δραστηριοποιηθεί για θέματα 
του τοπικού διαμερίσματος, 30,4% να συμμετάσχει σε λαϊκές συνελεύσεις, 25,4% να 
συμμετάσχει σε συνεδριάσεις της ΔΕΔ και 12,8% να εκλεγεί ως μέλος του τοπικού 
συμβουλίου. 

Γράφημα 4. Συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις 

 

Όσον αφορά τους δείκτες  πολιτικής κινητοποίησης παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των 
πολιτών δεν είναι διατεθειμένοι να κινητοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο. Ποσοστό 64% των 
πολιτών δεν είναι διατεθειμένο να δραστηριοποιηθεί υπέρ κάποιου συνδυασμού, 62,7% δεν 
είναι διατεθειμένο να ασκήσει επιρροή σε ψηφοφόρους και 51,4% επίσης δεν είναι 
διατεθειμένο να βοηθήσει κάποιον υποψήφιο σύμβουλο. Παρατηρείται ότι για όσα 
χαρακτηριστικά πολιτικής κινητοποίησης απαιτείται μεγαλύτερη «δέσμευση» και ενεργητική 
συμμετοχή από την πλευρά των πολιτών, μειώνεται η διάθεση συμμετοχής (βλ. 
δραστηριοποίηση υπέρ κάποιου συνδυασμού, άσκηση επιρροής σε ψηφοφόρους και βοήθεια 
υπέρ κάποιου υποψήφιου σύμβουλου) ενώ όσο περιορίζεται ο χαρακτήρας της ενεργής 
συμμετοχής, αυξάνεται η διάθεση συμμετοχής (βλ. παρακολούθηση τηλεόρασης για 
δημοτικά θέματα και παρακολούθηση συγκεντρώσεων υποψηφίων). 

2.5 Συμπεράσματα 

Οι πολίτες δηλώνουν ότι νιώθουν εγγύτερα στην εκκλησία, στο στρατό, στις επιχειρήσεις 
(οικονομικούς και οικουμενικούς θεσμούς) και στις Δημοτικές Αρχές. Επίσης, παρατηρείται 
ότι αισθάνονται «μακριά» από τα Συνδικάτα, την Κυβέρνηση και τα Κόμματα-Βουλή 
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(πολιτικούς θεσμούς). Ειδικά για τους δημότες, όσον αφορά το αίσθημα 
εγγύτητας/απόστασης από τις Δημοτικές αρχές, παρατηρείται ότι ποσοστό 36,3% νιώθει 
εγγύτερα, ενώ σχετικά κοντά ποσοστό 26,5%. Αντίθετα ποσοστό 37,2% δηλώνει ότι 
αισθάνεται μεγαλύτερη  απόσταση από τις δημοτικές αρχές. Επίσης, μελετήθηκε το αίσθημα 
εγγύτητας/απόστασης από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση για τους δημότες, όπου ένας 
στους δύο δημότες δηλώνει ότι αισθάνεται σε απόσταση από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση 
(λίγο/καθόλου 49%). 

Οι δείκτες πολιτικής κινητοποίησης προϋποθέτουν μεγαλύτερη «δέσμευση» και 
ενεργητική συμμετοχή από την πλευρά των πολιτών ωστόσο παρατηρήθηκε ότι σε αυτή την 
περίπτωση, μειώνεται η διάθεση συμμετοχής από τους πολίτες. Ενώ όσο περιορίζεται ο 
χαρακτήρας της απαιτούμενης ενεργής συμμετοχής, αυξάνεται και η διάθεση συμμετοχής 
των πολιτών. Γενικότερα, καταφεύγουν σε δράσεις βάσει ατομοκεντρικών προτύπων και όχι 
συλλογικών.  

Σχετικά με το θεσμό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, οι πολίτες δεν εκφράζουν 
άποψη όσον αφορά τη ΔΕΔ. Έξι στους δέκα δεν γνωρίζουν την ύπαρξη της ΔΕΔ, ενώ δύο 
στους δέκα έχουν ουδέτερη θέση απέναντι της. Σχετικά με το θεσμό των τοπικών 
δημοψηφισμάτων παρατηρείται ότι η πλειοψηφία την αξιολογεί θετικά ενώ μόλις ένας στους 
είκοσι δηλώνει ότι δεν τον γνωρίζει. 

3. CONJOINT ANALYSIS 

3.1 Εισαγωγή  
Η χρήση της Conjoint Analysis (Orme 2010) επιτρέπει στους ερευνητές να διερευνούν και 

να αποτυπώνουν με ρεαλισμό τις επιλογές των ατόμων ως αποτέλεσμα αποφάσεων μεταξύ 
πολλαπλών και διαφορετικών χαρακτηριστικών ή παραγόντων (Hair, Anderson, Tatham, & 
Grablowsky 1998). Αποτιμάται η «σχετική βαρύτητα» κάθε χαρακτηριστικού, παράγοντα, 
έννοιας, κατάστασης ή αντικειμένου που διερευνάται. Κάθε φορά που διερευνούμε μία 
έννοια, ένα αντικείμενο ή μία κατάσταση καθορίζουμε τα χαρακτηριστικά ή τους παράγοντες 
που υποθέτουμε ότι συνθέτουν το ερευνούμενο μέγεθος. Στη συνέχεια με τη χρήση της 
Conjoint Analysis προσδιορίζουμε τη «σχετική βαρύτητα», δηλαδή τη σημασία του κάθε 
χαρακτηριστικού ή παράγοντα ξεχωριστά.  

Τη σημασία αυτών των χαρακτηριστικών, τα οποία παρουσιάζονται ως εναλλακτικές 
επιλογές, τις οποίες αξιολογεί ο ερωτώμενος και τα οποία παρουσιάζονται ως 
παραλλασσόμενες δέσμες χαρακτηριστικών, μπορούμε να προσδιορίσουμε με τη 
συγκεκριμένη μέθοδο. Βασικό στοιχείο  για τη χρησιμοποίηση των παραγόντων είναι η 
λειτουργικότητά τους. Οι παράγοντες οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην Conjoint Analysis 
πρέπει να έχουν αλληλεπίδραση και σχέση μεταξύ τους, καθώς επίσης και συγκρισιμότητα. 

3.2 Επιλογή Παραγόντων. Το παρόν πείραμα  

Θέλουμε να μελετήσουμε ποιος συνδυασμός επιλογών (Halme and Kallio, 2011) θα 
αποφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απόδοσης στο Δήμο Θέρμης σχετικά με τη 
διαχείριση απορριμμάτων. Για να δημιουργήσουμε τον συνδυασμό επιλογών τις οποίες θα 
αξιολογήσουν κατά τη διάρκεια της έρευνας οι ερωτώμενοι επιλέγουμε τους παράγοντες και 
τα επίπεδα τους (Green and Srinivasan, 1990).  

 Για την παρούσα έρευνα επιλέγουμε αρχικά τον παράγοντα «συλλογικές οικονομικές 
επιπτώσεις». Οι τιμές της συγκεκριμένης μεταβλητής είναι τρεις: Μείωση τελών σε όλους το 
ίδιο (1), Μείωση ανάλογα με την ποσότητα απορριμμάτων (2), Έργα για την περιοχή (3). Ο 
δεύτερος παράγοντας που συμμετέχει στην ανάλυση της παρούσας μελέτης είναι το 
«Ατομικές Οικονομικές Επιπτώσεις». Τα επίπεδα του συγκεκριμένου παράγοντα είναι δύο: 
Επιβολή Προστίμου (1) , Μη επιβολή Προστίμου (2) 

Ο τρίτος παράγοντας είναι η «πρόσβαση σε σημεία συγκέντρωσης». Ο παράγοντας αυτός 
έχει δύο επίπεδα: Μικρή απόσταση (1),  Μεγάλη απόσταση (2). Ο τέταρτος παράγοντας είναι 
η «Σωτηρία του Πλανήτη». Ο παράγοντας αυτός διακρίνεται σε δύο επίπεδα: Αποτελεί 
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πρώτη προτεραιότητα (1), Δεν αποτελεί πρώτη προτεραιότητα (2). Ο πέμπτος και τελευταίος 
παράγοντας είναι ο «διαχωρισμός στο σπίτι». Ο παράγοντας αυτός διακρίνεται σε δύο 
επίπεδα: Είμαι διατεθειμένος να κάνω (1), Δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω (2). 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ένα σχέδιο από τον ορθογώνιο σχεδιασμό (βλ. πίνακα 3) με 
οχτώ συνδυασμούς (προφίλ επιλογών) με βάση τα παραπάνω επίπεδα (στάθμες) των 
παραγόντων όπου αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 

 Πίνακας 3. Ορθογώνιος σχεδιασμός σε επίπεδα  

Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 Παράγοντας 4 Παράγοντας 5 

1 1 2 2 1 
1 2 2 2 2 
3 1 1 2 2 
1 1 1 1 2 
1 2 1 1 2 
2 2 1 2 1 
3 2 2 1 1 
2 1 2 1 2 

 

 
3.3 Συλλογή Στοιχείων  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Θέρμης με τη συμμετοχή 105 πολιτών την 
περίοδο από Δεκέμβριο 2017 έως και Απρίλιο 2018. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για 
θέματα φυσικού περιβάλλοντος και θέματα που αφορούν το Δήμο. Η διαδικασία 
ολοκληρώθηκε ως εξής: κλήθηκαν οι πολίτες να ενημερωθούν και να τοποθετηθούν σε 
θέματα διαχείρισης θεμάτων του Δήμου σε ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις. Με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας οι πολίτες απάντησαν σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, η 
συμπλήρωση του οποίου δεν ξεπερνούσε τα 10λεπτά.       

3.4 Ερωτηματολόγιο σεναρίων 

Ζητάμε από τους μετέχοντες στην έρευνα να ταξινομήσουν τα προφίλ των επιλογών με 
βάση το σενάριο που παρουσιάζουμε παρακάτω. Η ιεράρχηση γίνεται από το 1 μέχρι και το 
8. Στην περίπτωση μας, για το ερευνητικό ερώτημα που τίθεται ο αριθμός «1» 
αντιπροσωπεύει αυτό τον συνδυασμό επιλογών που θα φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα στο 
δήμο και σταδιακά φτάνουμε στο «8» που αντιπροσωπεύει το προφίλ επιλογών που κατά τη 
γνώμη του ερωτώμενου θα είναι λιγότερο αποτελεσματικό.  

Ο Δήμος  (Χ) καλείται να εφαρμόσει, το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση 
απορριμμάτων. Καλείται να αποφασίσει για την αξιοποίηση του οικονομικού οφέλους, τη 
θέση των σημείων συλλογής απορριμμάτων καθώς και την επιβολή ή όχι προστίμου σε όσους 
δεν συμμετέχουν στη διαχείριση απορριμμάτων.  
Ο πολίτης (Υ) κρίνει τη σημασία του θέματος καθώς και εκφράζει την θέση του σχετικά με τη 
διαλογή στο σπίτι. 

«Βάλτε στη σειρά από το 1 έως το 8 τους παρακάτω συνδυασμούς στάσης του πολίτη και 
πολιτικής του δήμου που θα φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα στο δήμο. Στη θέση 1 θα είναι ο 
συνδυασμός με το καλύτερο αποτέλεσμα ενώ στη θέση 8 ο συνδυασμός που θα αποφέρει το 
λιγότερο καλό αποτέλεσμα στο δήμο».  

 
Πίνακας 4: Ερωτηματολόγιο σεναρίων 

 Ο Δήμος Χ έχει αποφασίσει να μειώσει τα δημοτικά τέλη, σε όλους το ίδιο και να επιβάλλει πρόστιμο σε όσους δεν 

συμμετέχουν. Η απόσταση από τα σημεία συλλογής που έχει ορίσει είναι σχετικά μεγάλη. Ο Υ θεωρεί ότι το θέμα δεν 

είναι πρώτης προτεραιότητας αλλά είναι διατεθειμένος να κάνει διαλογή στο σπίτι ανά είδος απορριμμάτων. 

 Ο Δήμος Χ έχει αποφασίσει να μειώσει τα δημοτικά τέλη, σε όλους το ίδιο, χωρίς να επιβάλλει πρόστιμο σε όσους δεν 
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συμμετέχουν. Η απόσταση από τα σημεία συλλογής που έχει ορίσει είναι σχετικά μεγάλη. Ο Υ θεωρεί ότι το θέμα δεν 

είναι πρώτης προτεραιότητας και δεν είναι διατεθειμένος να κάνει διαλογή στο σπίτι ανά είδος απορριμμάτων. 

 Ο Δήμος Χ έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει το οικονομικό όφελος για έργα στο δήμο και να επιβάλλει πρόστιμο σε 

όσους δεν συμμετέχουν. Η απόσταση από τα σημεία συλλογής που έχει ορίσει είναι μικρή. Ο Υ θεωρεί ότι το θέμα δεν 

είναι πρώτης προτεραιότητας και δεν είναι διατεθειμένος να κάνει διαλογή στο σπίτι ανά είδος απορριμμάτων. 

 Ο Δήμος Χ έχει αποφασίσει να μειώσει να μειώσει τα δημοτικά τέλη, σε όλους το ίδιο και να επιβάλλει πρόστιμα σε 

όσους δεν συμμετέχουν. Η απόσταση από τα σημεία συλλογής που έχει ορίσει είναι μικρή. Ο Υ θεωρεί ότι το θέμα είναι 

πρώτης προτεραιότητας και είναι διατεθειμένος να κάνει διαλογή στο σπίτι ανά είδος απορριμμάτων. 

 Ο Δήμος Χ έχει αποφασίσει να μειώσει να μειώσει τα δημοτικά τέλη, σε όλους το ίδιο, χωρίς να επιβάλλει πρόστιμα 

σε όσους δεν συμμετέχουν. Η απόσταση από τα σημεία συλλογής που έχει ορίσει είναι μικρή. Ο Υ θεωρεί ότι το θέμα 

είναι πρώτης προτεραιότητας αλλά δεν είναι διατεθειμένος να κάνει διαλογή στο σπίτι ανά είδος απορριμμάτων. 

 Ο Δήμος Χ έχει αποφασίσει να μειώσει τα δημοτικά τέλη ανάλογα με την ποσότητα που θα παραδώσει το άτομο, 

χωρίς να επιβάλλει πρόστιμα σε όσους δεν συμμετέχουν. Η απόσταση από τα σημεία συλλογής που έχει ορίσει είναι 

μικρή. Ο Υ θεωρεί ότι το θέμα δεν είναι πρώτης προτεραιότητας αλλά είναι διατεθειμένος να κάνει διαλογή στο σπίτι 

ανά είδος απορριμμάτων. 

 Ο Δήμος Χ έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει το οικονομικό όφελος για έργα στο δήμο, χωρίς να επιβάλλει πρόστιμα 

σε όσους δεν συμμετέχουν. Η απόσταση από τα σημεία συλλογής που έχει ορίσει είναι σχετικά μεγάλη. Ο Υ θεωρεί ότι 

το θέμα είναι πρώτης προτεραιότητας και είναι διατεθειμένος να κάνει διαλογή στο σπίτι ανά είδος απορριμμάτων. 

 Ο Δήμος Χ έχει αποφασίσει να μειώσει τα δημοτικά τέλη ανάλογα με την ποσότητα που θα παραδώσει το άτομο και 

να επιβάλλει πρόστιμα σε όσους δεν συμμετέχουν. Η απόσταση από τα σημεία συλλογής που έχει ορίσει είναι σχετικά 

μεγάλη. Ο Υ θεωρεί ότι το θέμα είναι πρώτης προτεραιότητας αλλά δεν είναι διατεθειμένος να κάνει διαλογή στο 

σπίτι ανά είδος απορριμμάτων. 

 

3.5. Αποτελέσματα Conjoint Analysis 

Ο πίνακας 5, παρουσιάζει έναν σταθερό όρο (constant), συντελεστής ο οποίος 
αντιπροσωπεύει τη μέση ανταπόκριση στα διαφορετικά προφίλ ατόμων και ένα σύνολο 
χρησιμότητες (utilities) καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί στη συνεισφορά κάθε επιπέδου 
κάθε παράγοντα (ανεξάρτητη μεταβλητή) στη συνολική χρησιμότητα (total utility).  

Από τα αποτελέσματα του παρακάνω πίνακα (πίνακας 5), παρατηρούμε την τιμή της 
χρησιμότητας (utility) σε κάθε επίπεδο παράγοντα. Η επιλογή εκείνου του επιπέδου από κάθε 
παράγοντα με τη μεγαλύτερη τιμή ορίζει ένα προφίλ επιλογών του οποίου οι χρησιμότητες 
(utilities) υπολογίζονται σε μία ενιαία αριθμητική κλίμακα ώστε αφενός η συνολική 
χρησιμότητα (total utility) να προκύπτει από το άθροισμα των αντίστοιχων χρησιμοτήτων 
(utilities) των επιπέδων και αφετέρου μεγαλύτερη αριθμητικά χρησιμότητα (utility) να 
σημαίνει μεγαλύτερη επίδραση του επιπέδου του αντίστοιχου παράγοντα.  

Πίνακας 5. Αποτελέσματα  

 

 

 

 

 

 

 

Παράγοντες Επίπεδα Παραγόντων (Χρησιμότητα) Utility Std. Error 

Συλλογικές Οικονομικές Επιπτώσεις Σε όλους το ίδιο -0,31 0,252 
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Παρατηρούμε επίσης, ότι τα επίπεδα παραγόντων που συγκεντρώνουν τις υψηλότερες 
τιμές είναι το «για έργα στο δήμο» (0.184) ως προς τον παράγοντα «οικονομικές 
επιπτώσεις», η «μεγάλη απόσταση» (0.302) ως προς την «απόσταση», η «μη επιβολή 
προστίμου» (0.113) ως προς τις «ατομικές οικονομικές επιπτώσεις», η «προτεραιότητα» 
(0.267) ως προς τον παράγοντα «σωτηρία του πλανήτη» και ο «είναι διατεθειμένος» (0.444) 
ως προς τον παράγοντα «διαλογή στο σπίτι». Αυτό σημαίνει ότι η αποδοτικότερη ασκούμενη 
πολιτική για το Δήμο είναι να διαθέσει τα χρήματα για έργα, η απόσταση πρόσβασης από τα 
σημεία συγκέντρωσης να είναι σχετικά μεγάλη, να μην επιβάλλει ατομικά πρόστιμα, να θέτει 
ως προτεραιότητα την σωτηρία του πλανήτη και να καλείται ο πολίτης να κάνει διαλογή στο 
σπίτι.  

Ο παρακάτω πίνακας (πίνακας 6) αποτυπώνει τη σημασία κάθε παράγοντα στο σύνολο 
της επίδρασης με τη μορφή της σχετικής βαρύτητας.  

Πίνακας 6: Σημασία παραγόντων  

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ  ΚΑΤΆΤΑΞΗ  

Πρόσβαση  31,045  1Ος σε σημασία 

Σωτηρία του Πλανήτη 27,463 2ος σε σημασία 

Συλλογικές Οικονομικές Επιπτώσεις 25,373 3ος σε σημασία 

Ατομικές Οικονομικές Επιπτώσεις 11,642 4ος σε σημασία 

Διαλογή στο σπίτι  4,478 5ος σε σημασία 

 

Η «πρόσβαση στα σημεία συγκέντρωσης» δηλαδή, το πόσο μικρή ή σχετικά μεγάλη 
θεωρεί την απόσταση ο πολίτης, έχει σημασία σε ποσοστό 31.045%. Η «σωτηρία του 
πλανήτη» δηλαδή, το αν κάποιος θεωρεί ή δεν θεωρεί προτεραιότητα τη διάσωση του 
πλανήτη επιδρά σε ποσοστό 27.463%, οι «συλλογικές οικονομικές επιπτώσεις» δηλαδή, αν 
τα χρήματα μοιράζονται ισομερώς στους πολίτες, αν μοιράζονται αναλογικά ή αν 

Ανάλογα με την ποσότητα 0,126 0,296 

Για έργα στο δήμο  0,184 0,296 

Μικρή -0,302 0,189 
Πρόσβαση σε σημεία συγκέντρωσης 

 Μεγάλη 0,302 0,189 

Επιβολή Προστίμου -0,113 0,189 
Ατομικές Οικονομικές Επιπτώσεις 

 Μη επιβολή Προστίμου  0,113 0,189 

Είναι προτεραιότητα  0,267 0,189 
Σωτηρία του Πλανήτη 

Δεν είναι προτεραιότητα -0,267 0,189 

Είναι διατεθειμένος  0,044 0,189 
Διαλογή στο σπίτι 

Δεν είναι διατεθειμένος -0,044 0,189 

Σταθερά (Constant) 4,578 0,199 

 Μη επιβολή Προστίμου  0,113 0,189 

Είναι προτεραιότητα  0,267 0,189 
Σωτηρία του Πλανήτη 

Δεν είναι προτεραιότητα -0,267 0,189 

Είναι διατεθειμένος  0,044 0,189 
Διαλογή στο σπίτι 

Δεν είναι διατεθειμένος -0,044 0,189 

Σταθερά (Constant) 4,578 0,199 
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χρησιμοποιούνται για έργα στο δήμο επιδρά σε ποσοστό 25.373% στη συνολική επίδραση. 
Στη συνέχεια, ο παράγοντας «ατομικές οικονομικές επιπτώσεις» επιδρά με ποσοστό 11.642%  
και τέλος, η «διαλογή στο σπίτι» δηλαδή, το αν κάποιος πολίτης είναι διατεθειμένος ή όχι να 
κάνει διαλογή στο σπίτι επηρεάζει το 4.478% της συνολικής αποτελεσματικότητας.  

Μέσω της ανάλυσης που πραγματοποιήσαμε, μπορούν με βάση τον πίνακα των 
χρησιμοτήτων να αξιολογηθούν όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί στα προφίλ επιλογών που 
μπορούν να προκύψουν παίρνοντας ένα επίπεδο από κάθε παράγοντα. Η μεγαλύτερη 
χρησιμότητα προκύπτει για το συνδυασμό: «για έργα στο δήμο» (0.184), «μεγάλη απόσταση» 
(0.302), «μη επιβολή προστίμου» (0.113), «προτεραιότητα» (0.267), και «είναι 
διατεθειμένος» (0.444). Η συνολική χρησιμότητα υπολογίζεται: 0.184+0.302+0.113+0.267+ 
0.444= 1.31 

Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να υπολογιστεί η χρησιμότητα κάθε πεντάδας τιμών. Κάθε 
πεντάδα αντιστοιχεί σε ένα προφίλ επιλογών. Στον πίνακα 7 οι υψηλές τιμές των 
συντελεστών Pearson’s R και Kendall’s tau δείχνουν ότι οι μετρήσεις για το προφίλ του 
ερευνούμενου εξομοιώνονται με το αθροιστικό μοντέλο της ανάλυσης.  

Πίνακας 7. Συντελεστές 

Correlations a  

 Value Sig. 

Pearson's R 0,931 0 

Kendall's tau 0,618 0,017 

 Correlations between observed and estimated preferences  
 

 

4. ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Στην ερώτηση σχετικά με το ποιος νομίζουν οι πολίτες ότι ευθύνεται για την κατάσταση 
με τα σκουπίδια, το 68,2% των ερωτηθέντων θεωρούν υπεύθυνο το δήμο, το 11,8% την 
κυβέρνηση, το 2,1% των ερωτηθέντων  θεωρούν υπεύθυνο κάποιον άλλο και το 6,8% απαντά 
ότι δεν ξέρει. 

Αναφορικά με την ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο είναι διατεθειμένος να συμμετέχει 
σε πρωτοβουλίες σχετικά με την ανακύκλωση και μείωση των σκουπιδιών, το 46% των 
ερωτηθέντων απαντάει «πολύ», το 25% «σχετικά», το 15% «λίγο», το 10% «καθόλου» και το 
4% απαντά «δεν ξέρω». 

Στην ερώτηση εάν οι δημοτικές αρχές ενδιαφέρονται για έργα «βιτρίνας» χωρίς να 
ασχολούνται με τα πραγματικά προβλήματα (βλ. γράφημα 5), το 54% των ερωτηθέντων 
απαντά «πάρα πολύ», το 24% «αρκετά», το 14% «σχετικά», 3% «καθόλου» και το 5% 
απαντά «δεν ξέρω».  

Γράφημα 5. Γνώμη για έργα «βιτρίνας» 
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Στην ερώτηση εάν στις δημοτικές αρχές ασχολείται κανείς με τα θέματα της περιοχής (βλ. 
γράφημα 6), το 24% των ερωτηθέντων απαντά «πάρα πολύ», το 23% «αρκετά», το 31% 
«σχετικά», 14% «καθόλου» και το 8% απαντά «δεν ξέρω».  

Γράφημα 6. Γνώμη για ενασχόληση με τοπικά θέματα 

 
 

Αναφορικά με την ερώτηση εάν συμφωνούν ότι στις δημοτικές αρχές πρέπει να 
ξεκινήσουμε από τα μικρά καθημερινά θέματα, που είναι σημαντικά στο Δήμο μας, το 54% 
των ερωτηθέντων απαντά «πάρα πολύ», το 29% «αρκετά», το 11% «σχετικά», 1% 
«καθόλου» και το 5% απαντά «δεν ξέρω».  

Στην ερώτηση κατά πόσο είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις της ΔΕΔ 
(βλ. γράφημα 7), ένα σημαντικό ποσοστό κοντά στο 35% των ερωτηθέντων δεν είναι 
καθόλου διατεθειμένοι να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις της ΔΕΔ.  

Στην ερώτηση κατά πόσο είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν σε λαϊκές συνελεύσεις (βλ. 
γράφημα 8), ένα σημαντικό ποσοστό κοντά στο 40% των ερωτηθέντων δεν είναι καθόλου 
διατεθειμένοι να συμμετέχουν σε λαϊκές συνελεύσεις. 

 

Γράφημα 7. Συμμετοχή σε συνεδριάσεις 
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Γράφημα 8 . Συμμετοχή σε λαϊκές συνελεύσεις 

  

 

Τέλος, στην ερώτηση για το αν τα τοπικά δημοψηφίσματα είναι χρήσιμα στην επίλυση 
κοινωνικών θεμάτων το 42,1% των ερωτηθέντων τα αξιολογεί θετικά, το 22,4% πολύ θετικά, 
το 19% δεν γνωρίζει, το 6,5% το αξιολογεί αρνητικά. 

ABSTRACT 
Strong participatory institutions are essential requirement in order to enhance local democracy, to 
develop reconstructive, reliable and transparent institutions. In addition, they contribute to develop a 
participatory and representative Civic Society without exclusions in decision-making process. Active 
citizens in local level promote regional issues from “bottom” (neighbourhood) to “top” (municipal 
board). This experiment focuses on the protection and improvement of natural environment in 
Municipality of Thermi. The issues referring to recycling domestic waste and improving the quality of 
life in the region. Deliberation offers the opportunity to use efficiently governance structures to benefit 
the citizens and improve municipality’s services. We apply Conjoint Analysis and we examine the 
factors that describe citizen’s profile and compare the citizens’ attitude towards environmental issues in 
Thermi. In addition, “face-to-face” interviews has been conducted to reflect citizens’ attitude towards 
local issues. 
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