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Περίληψη 

Οι δήμοι μπορούν να αποτελέσουν σήμερα, περισσότερο από ποτέ, σημαντικό 

μοχλό ανάπτυξης της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας καθώς και ενδυνάμωσης 

του κοινωνικού ιστού.    

O βασικός στόχος της διεξαγόμενης έρευνας είναι η διερεύνηση της άποψης των 

Ελλήνων δημάρχων αναφορικά με τους τομείς των δήμων και του κράτους στους 

οποίους υπάρχουν τα μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης.  

Έτσι, στην έρευνα αυτή παρουσιάζεται η ανάλυση των ερωτήσεων ερωτηματολογίου 

που στάλθηκε στο συνολικό δείγμα των ελληνικών δήμων - χαρακτηριζόμενο κατά 

αυτό τον τρόπο με σημαντική ετερογένεια.  

Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο εξέτασε τις απόψεις των ∆ημάρχων κάθε ∆ήμου 

σχετικά με: α) τους τομείς των δήμων, με κριτήριο τις δυνατότητες βελτίωσης που 

έχει ο δήμος τους. β) τη διερεύνηση των τομέων του κράτους με τη μεγαλύτερη 

δυνατότητα βελτίωσης. Η διερεύνηση αυτή είναι σημαντική διότι πολλά από τα 

προβλήματα στη λειτουργία ενός δήμου, καθώς και πολλές από τις δυνατότητες 

βελτίωσης και αποφυγής των προβλημάτων αυτών προκύπτουν από την κεντρική 

διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες δημάρχους να 

ιεραρχήσουν με κριτήριο τη δυνατότητα βελτίωσης, τις 9 βασικές παραμέτρους που 

αναφέρθηκαν και στην ενότητα (α). 

Η διαδικασία της επιλογής του δείγματος και συλλογής των δεδομένων που 

ακολουθήθηκε, περιλάμβανε, τον ορισμό του πληθυσμού, προσδιορισμό του 
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πλαισίου του δείγματος, τον καθορισμό της μονάδας της δειγματοληψίας, τον 

καθορισμό του μεγέθους του  δείγματος και την εκτέλεση του. 

Σκοπός των εμπειρικών αναλύσεων που διεξήχθησαν είναι η εξαγωγή χρήσιμων και 

αντιπροσωπευτικών συμπερασμάτων, για ζητήματα που αφορούν τη δυνατότητα 

βελτίωσης των δήμων και του κράτους προς μία νέα εποχή τοπικής ανάπτυξης.   

Λέξεις Κλειδιά: ∆ήμοι, Τοπική Ανάπτυξη, Τομείς Βελτίωσης, Εμπειρική ∆ιερεύνηση, 

Ελλάδα.  

 

1. Εισαγωγή 

Από την αρχή της δεκαετίας του ’80, ο εκσυγχρονισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών.  Στην 

Ελλάδα, σήμερα περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ανάγκη για διοικητική 

μεταρρύθμιση των ΟΤΑ αλλά και της κεντρικής διοίκησης. Η αιτία που το επιτάσσει 

αυτό δεν είναι μόνο η οικονομική δυσπραγία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που 

ταλανίζει τη χώρα μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια αλλά κυρίως η ανάγκη να γίνει ο 

δημόσιος τομέας ποιο παραγωγικός και ανταγωνιστικός προς όφελος του τελικού 

χρήστη – πολίτη. 

Σε αυτό το πλαίσιο διατυπώνονται δύο βασικά ερωτήματα τα οποία και αποτελούν το 

βασικό αντικείμενο της έρευνας:  

α) τους τομείς των δήμων, με κριτήριο τις δυνατότητες βελτίωσης που έχει ο δήμος 

τους.  

β) τη διερεύνηση των τομέων του κράτους με τη μεγαλύτερη δυνατότητα βελτίωσης.  

Σε ερευνητικό επίπεδο δεν έχουν αξιολογηθεί τα ερευνητικά ερωτήματα που 

αναφέρονται παραπάνω στο δείγμα που θα εξετάσουμε εμείς, στο σύνολο δηλαδή 

των δήμων της Ελληνικής Επικράτειας. 

Στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε με 

περιγραφή της διαδικασίας της δειγματοληψίας και της συλλογής των δεδομένων, τον 

ορισμό του πληθυσμού, τον προσδιορισμό του πλαισίου του δείγματος, το 

καθορισμός της μονάδας της δειγματοληψίας κ.α.  Στο τρίτο κεφάλαιο, θα 

αποτυπωθούν τα αποτελέσματα της μεθοδολογικής προσέγγισης, ενώ στο τέταρτο 
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κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων. Τέλος, 

στο πέμπτο κεφάλαιο θα δοθούν τα συνολικά συμπεράσματα της έρευνας.     

 

2. Μεθοδολογία 

2.1 Γενικά  
Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζεται η ερευνητική μεθοδολογία που υιοθετήθηκε για 

την πραγματοποίηση της εμπειρικής εργασίας. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται:  

(α) ο ορισμός του πληθυσμού και το δείγμα της μελέτης,  

(β) η μέθοδος συλλογής των στοιχείων,  

(γ) η ανταπόκριση στην έρευνα και τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων ∆ήμων, 

καθώς και  

(δ) η διαδικασία δημιουργίας του ερευνητικού εργαλείου (δομημένου 

ερωτηματολογίου) που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων και η 

αναλυτική παρουσίασή του.  

2.2 ∆ιαδικασία της ∆ειγματοληψίας και της Συλλογής των ∆εδομένων  
Η διαδικασία της επιλογής του δείγματος και συλλογής των δεδομένων είναι μια 

σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει έξι στάδια (Stathakopoulos, 2001).  

- Ορισμός πληθυσμού 

- Προσδιορισμός πλαισίου δείγματος 

- Καθορισμός μονάδας δειγματοληψίας 

- Καθορισμός μεγέθους δείγματος 

- Εκτέλεση  

Από αυτή τη διαδικασία προκύπτει το σύνολο των ερωτώμενων που θα 

συμμετάσχουν στην έρευνα.  

2.3 Ορισμός του Πληθυσμού 

Το πρώτο και βασικότερο βήμα κατά τη διαδικασία συλλογής πρωτογενών στοιχείων, 

είναι ο καθορισμός των χαρακτηριστικών με βάση τα οποία θα προσδιοριστεί ο προς 

διερεύνηση πληθυσμός (Churchill και Iacobucci, 2002). Ο άρτιος ορισμός του 
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πληθυσμού απαιτεί τη στοιχειοθέτηση τεσσάρων βασικών παραμέτρων: το στοιχείο, 

τη μονάδα δειγματοληψίας, την έκταση δειγματοληψίας και το χρόνο (Parasuraman et 

al., 2004). Ως στοιχείο και μονάδα δειγματοληψίας στη παρούσα έρευνα ορίστηκαν οι 

∆ήμοι της Ελλάδας, η έκταση της δειγματοληψίας αφορούσε στο σύνολο της 

Ελληνικής επικράτειας και ο χρόνος εκτέλεσης είναι από 10 Ιουνίου 2010 έως 30 

Σεπτεμβρίου 2010. Από το πληθυσμό της έρευνας εξαιρέθηκαν οι Κοινότητες της 

Ελλάδας λόγω μικρού μεγέθους και διαφορετικών αναγκών σε σχέση με τους 

∆ήμους. Έτσι τελικά, ο πληθυσμός της έρευνα ορίστηκε να είναι οι 914 ελληνικοί 

∆ήμοι του συνόλου της επικράτειας, όπως αυτοί αναφέρονται στο κατάλογο 

απογραφής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (2001).   

2.4 Προσδιορισμός του Πλαισίου του ∆είγματος 

Το επόμενο βήμα, μετά τον προσδιορισμό του προς διερεύνηση πληθυσμού, είναι ο 

εντοπισμός ενός δειγματοληπτικού πλαισίου το οποίο θα πρέπει να αποτελεί μια όσο 

το δυνατόν πληρέστερη και ακριβέστερη απογραφή των μελών του προς διερεύνηση 

πληθυσμού (Churchill και Iacobucci, 2002). Ως δειγματοληπτικό πλαίσιο της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε ο πλέον πρόσφατος κατάλογος της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 

(2001) που περιέχει την απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδας με βάση τα 

Γεωγραφικά ∆ιαμερίσματα, τους Νομούς, τους ∆ήμους και τις Κοινότητες.  

2.5 Καθορισμός της Μονάδας της ∆ειγματοληψίας 

Ως μονάδες της δειγματοληψίας ορίστηκαν να είναι οι Ελληνικοί ∆ήμοι. Αναφορικά με 

τους ερωτώμενους από τους οποίους συλλέχθηκαν τα στοιχεία της έρευνας, 

χρησιμοποιήθηκε η «μέθοδος του βασικού πληροφοριοδότη» (key informant 

method), δηλαδή του προσώπου μέσα στην μονάδα της έρευνας (∆ήμος της 

Ελλάδας) που είχε τις περισσότερες γνώσεις σχετικά με το θέμα της έρευνας. Η 

μέθοδος αυτή μειώνει, σε ικανοποιητικό βαθμό, την όποια ανησυχία σχετικά με την 

αξιοπιστία των απαντήσεων του ερωτώμενου - καθώς ο ερωτώμενος που επιλέγεται 

σε κάθε μονάδα, είναι ο καλύτερος διαθέσιμος γνώστης των δεδομένων που πρέπει 

να συλλεχθούν μέσω της έρευνας (Phillips, 1981, Kumar, Stern και Anderson, 1993). 

Στη παρούσα έρευνα ως βασικός πληροφοριοδότης επιλέχθηκε να είναι ο ∆ήμαρχος 

κάθε εξεταζόμενου ∆ήμου.  

2.6 Επιλογή της Μεθόδου της ∆ειγματοληψίας 
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Οι μέθοδοι δειγματοληψίας επηρεάζουν σημαντικά τη δυνατότητα γενίκευσης των 

αποτελεσμάτων. Προκειμένου να αποτελέσματα που θα προκύψουν στο δείγμα να 

μπορούν να γενικευθούν στο σύνολο του πληθυσμού απαιτείται να χρησιμοποιηθεί 

δείγμα πιθανότητας (Kinnear και Taylor, 1987) όπου κάθε μονάδα του δείγματος έχει 

ίση πιθανότητα να επιλεγεί μεταξύ του πληθυσμού. Η πλέον ασφαλής μέθοδος ώστε 

να προκύπτει δείγμα πιθανότητας είναι η απογραφή του πληθυσμού και ο ορισμός 

του συνόλου της απογραφής ως δείγμα της έρευνας (Stathakopoulos, 2001). Η 

μέθοδος αυτή ακολουθήθηκε στη παρούσα έρευνα εξασφαλίζοντας τη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων. 

2.7 Καθορισμός Μεγέθους του ∆είγματος 

Ως συνέπεια της απογραφικής μεθόδου, το μέγεθος του δείγματος συμπίπτει με το 

μέγεθος του πληθυσμού των 914 δήμων που αναφέρονται στον κατάλογο 

απογραφής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (2001).  

2.8 Εκτέλεση 

Αναφορικά με την εκτέλεση της έρευνας, στις δύο ακόλουθες υπό-παραγράφους 

εξηγούνται η μέθοδος επαφής με τους ερωτώμενους και οι λόγοι που τελικά 

επιλέχθηκε, καθώς και τα αποτελέσματα της μεθόδου. 

2.9 Μέθοδος Επαφής 

Η συμπλήρωση και η συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε τη χρονική 

περίοδο από 10 Ιουνίου 2010 έως 30 Σεπτεμβρίου 2010 σε μία φάση με χρήση αυτό 

- συμπληρωμένου ερωτηματολογίου.  

Το δείγμα της έρευνας (που συμπίπτει με το πληθυσμό της έρευνας) χαρακτηρίζεται 

από σημαντική ετερογένεια, καθώς έχει οριστεί να είναι το σύνολο των ∆ήμων της 

Ελλάδας. Η επιλογή δείγματος τέτοιου είδους συντελεί στη δυνατότητα γενίκευσης 

των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς προκειμένου τα συμπεράσματα μίας 

έρευνας να είναι γενικεύσιμα, προτιμώνται ετερογενή δείγματα (Hooley, Lynch και 

Shephard, 1990, Kohli και Jaworski, 1990, Narver και Slater 1990, Ruekert, 1992).  

Προκειμένου να προσεγγισθούν οι μονάδες του δείγματος (∆ήμοι της Ελλάδας) ως 

δειγματοληπτικό πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε ο κατάλογος ∆ήμων της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας. Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που 
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παρουσιάζονται κατά τη χρήση καταλόγων, είναι το επίπεδο ενημερότητας που τους 

χαρακτηρίζει. Ο κατάλογος που χρησιμοποιήθηκε είχε ορισθεί το 2001 και είναι ο 

πλέον πρόσφατος. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας δε σημειώθηκαν περιπτώσεις 

που κάποιος ∆ήμος να μην ήταν δυνατόν να προσεγγισθεί λόγω λανθασμένης 

καταχώρισης στο κατάλογο.   

Οι μονάδες του δείγματος προσεγγίστηκαν με τη μέθοδο ταχυδρομικής αποστολής. 

Αυτό έγινε με την παράδοση του ερωτηματολογίου καθώς και μιας συνοδευτικής 

επιστολής στο κάθε ∆ήμο, υπόψη του ∆ημάρχου, μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, ή τηλεομοιότυπου (fax), η οποία εξηγούσε στον παραλήπτη τους 

σκοπούς της έρευνας. Είχε προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση σχετικά με τις 

ημερομηνίες παράδοσης και παραλαβής του ερωτηματολογίου. Με τη μέθοδο αυτή 

επιτυγχάνεται η δέσμευση του ερωτώμενου για ανταπόκριση σε προκαθορισμένο 

χρόνο (Stathakopoulos, 2001). Οι ερωτώμενοι επέστρεψαν τα συμπληρωμένα 

ερωτηματολόγια ακολουθώντας την ίδια μέθοδο μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, ή τηλεομοιότυπου (fax), στις προκαθορισμένες ημερομηνίες.  

Η επιλογή ενός και μόνον ερωτώμενου από κάθε μονάδα του δείγματος (key-

informant – βασικός πληροφοριοδότης), ενέχει τον κίνδυνο της συλλογής 

πληροφοριών που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά αντανακλούν τις 

προσωπικές του απόψεις. Ωστόσο, η εκπλήρωση των ερευνητικών στόχων 

απαιτούσε ο ερωτώμενος να είναι ο ∆ήμαρχος κάθε ∆ήμου ώστε να έχει γνώση των 

πρακτικών του ∆ήμου του προκειμένου να είναι σε θέση να αναφερθεί σε αυτές 

αναλυτικά και με ακρίβεια. 

Ένα μετέπειτα κύριο ζήτημα, ήταν η εύρεση του κατάλληλου τρόπου ώστε να 

βελτιστοποιηθεί το ποσοστό ανταπόκρισης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το 

ποσοστό αυτό, αναλύονται παρακάτω. 

-- Μέγεθος ερωτηματολογίου. 

Μια λογική υπόθεση, είναι ότι το μέγεθος του ερωτηματολογίου θα επηρεάζει 

αρνητικά το ποσοστό ανταπόκρισης μιας έρευνας. Παρόλα αυτά, από εμπειρικές 

μελέτες, δεν προκύπτουν ευρήματα που να αποδεικνύουν αυτό τον ισχυρισμό 

(Mason, Dressel και Bain, 1961, Brown, 1965, Roscoe, Lang και Sheth, 1975). 

Αντίθετα, η προσθήκη επιπλέον ερωτήσεων, που είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο 
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ώστε να αυξάνουν το ενδιαφέρον του ερωτώμενου για το ερωτηματολόγιο, βελτιώνει 

το ποσοστό ανταπόκρισης που επιτυγχάνει η έρευνα (Clausen και Ford, 1947).  

-- Φορέας της έρευνας. 

Οι Brunner και Carroll (1969) με σχετική μελέτη τους, πειραματίστηκαν πάνω στην 

επίδραση που επιφέρουν η αναφορά και η ιδιότητα του φορέα μέσω του οποίου 

πραγματοποιείται η συλλογή των στοιχείων στο ποσοστό ανταπόκρισης της έρευνας. 

Το αποτέλεσμα του πειράματος ήταν ότι οι μελέτες που πραγματοποιούνται υπό την 

αιγίδα Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων επιτυγχάνουν συστηματικά καλύτερα ποσοστά 

ανταπόκρισης σε σχέση με έρευνες όπου ο φορέας δεν αναφέρεται ή όπου ο φορέας 

είναι εμπορική ή βιομηχανική επιχείρηση. Στη παρούσα έρευνα γινόταν αναφορά των 

φορέων της έρευνας (Πάντειο Πανεπιστήμιο, ∆ήμος Μεθάνων) στη συνοδευτική 

επιστολή του ερωτηματολογίου, ενισχύοντας έτσι την πιθανότητα ανταπόκρισης.  

-- Συνοδευτική επιστολή. 

Ο Dillman (1978), με συνδυασμό προσωπικής εμπειρίας και μελέτης σχετικής 

βιβλιογραφίας, καταλήγει σε μία σειρά συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που πρέπει 

να έχει μια συνοδευτική επιστολή, ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση του ποσοστού 

ανταπόκρισης. Αυτά είναι (i) το μέγεθος, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνάει την μία 

σελίδα, (ii) υπόσχεση για εμπιστευτική χρήση των πληροφοριών, (iii) έμφαση στην 

ιδιότητα του ερωτώμενου, από την οποία προκύπτει η ανάγκη και η σημασία 

συμμετοχής του στην έρευνα, (iv) υπόσχεση για την αποστολή των ευρημάτων της 

έρευνας (εφόσον ο ερωτώμενος το επιθυμεί), και (v) αναφορά στον χρόνο που 

απαιτείται ώστε να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο. Πράγματι, η συνοδευτική 

επιστολή που χρησιμοποιήθηκε  περιέχει τα παραπάνω στοιχεία. 

-- Προκαταρκτική επαφή. 

Ένα άλλο σημείο αφορά στο θέμα της προκαταρκτικής επαφής του ερευνητή με τον 

ερωτώμενο, μέσω γράμματος ή τηλεφώνου, ώστε να γίνει ενημέρωση για την 

επικείμενη αποστολή του ερωτηματολογίου. Για το θέμα αυτό, η μελέτη τις σχετικής 

βιβλιογραφίας αναδεικνύει αντικρουόμενες απόψεις. 

Ενώ λοιπόν υπάρχουν ερευνητές που αναφέρουν σημαντική επίδραση αυτής της 

ενέργειας στο ποσοστό ανταπόκρισης (Pearsons και Medford, 1969), άλλοι 

αναφέρουν ότι η προκαταρκτική επαφή με τον ερωτώμενο μέσω τηλεφώνου ή 

γράμματος, επιφέρει σημαντική αύξηση στον βαθμό ανταπόκρισης (Myers και Haug, 
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1969, Jolson, 1977). Πάντως, πρέπει να αναφερθεί ότι, όπως παραδέχονται τόσο οι 

Myers και Haug (1969) όσο και ο Jolson (1977), η αύξηση του κόστους της συνολικής 

προσπάθειας όταν γίνεται προκαταρκτική επαφή, υπάρχει περίπτωση να ξεπεράσει 

την αύξηση στην ανταπόκριση.  

Τελικά, για τη συλλογή των δεδομένων της παρούσας έρευνας έγινε προκαταρκτική 

επαφή με τους ερωτώμενους της έρευνας, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, όπου επεξηγούνταν οι ερευνητικοί στόχοι της έρευνας καθώς και η 

σημασία της συμμετοχής του κάθε ερωτώμενου.     

-- Επιπλέον αποστολές (follow-ups)  

Ένας άλλος παράγοντας ο οποίος διαπιστώνεται ότι ενέχει σημαντική επίδραση στο 

ποσοστό ανταπόκρισης, είναι η αποστολή δεύτερου ή και τρίτου κύματος 

ερωτηματολογίων. Αρκετοί ερευνητές (π.χ. Bachrach και Scoble, 1967) στέλνοντας 

πολλαπλά κύματα ερωτηματολογίων πέτυχαν αρκετά υψηλά ποσοστά βαθμού 

ανταπόκρισης. Επίσης, να σημειωθεί ότι και η αποστολή μόνο δεύτερου κύματος 

ερωτηματολογίων, αν και δεν επιφέρει τόσο υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης όσο στις 

περιπτώσεις που στέλνονται δύο ή τρία κύματα, συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση 

του ποσοστού ανταπόκρισης, και μάλιστα οικονομικότερα (Ferris, 1951, Watson, 

1965). Επιπρόσθετα, οι Kephard και Bressler (1968) με σχετική τους έρευνα 

απέδειξαν ότι ο συνδυασμός της αποστολής δεύτερου κύματος ερωτηματολογίων με 

τη διενέργεια προκαταρκτικής επαφής, επιφέρει θετικά αποτελέσματα στο ποσοστό 

ανταπόκρισης. 

Παρόλα αυτά, τόσο το χρηματικό κόστος όσο και το χρονικό κόστος της αποστολής 

του δεύτερου κύματος, υπερβαίνει αυτό της προκαταρκτικής επαφής. Είναι προφανές 

ότι ο συνδυασμός των δυο μεθόδων, παρόλο που επιφέρει καλό ποσοστό 

ανταπόκρισης, είναι ο πιο δαπανηρός, ειδικά αν πρέπει η δεύτερη επαφή να 

συνοδεύεται από προκαταρκτικό τηλεφώνημα. Επίσης, δεδομένα που θα έχουν 

συλλεχθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους (1ο κύμα – 2ο κύμα) πιθανώς να 

έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους και να πρέπει να μελετηθούν 

ξεχωριστά (Kinnear και Taylor, 1987). Ως συνέπεια των παραπάνω στη παρούσα 

έρευνα εφαρμόστηκε μόνο ένα κύμα συλλογής ερωτηματολογίων.  

 

3. Ερευνητικά Αποτελέσματα 
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Η μέθοδος συλλογής στοιχείων που ακολουθήθηκε επέφερε τελικά τη συλλογή 

ερωτηματολογίων από 299 ∆ήμους από το σύνολο των 914 που είχαν ορισθεί ως 

πληθυσμός της έρευνας. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει ποσοστό ανταπόκρισης 33% που 

κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό, βάσει της μεθόδου που υιοθετήθηκε (Kinnear και 

Taylor, 1987). Όπως περιγράφεται στο Πίνακα 1., οι 299 ∆ήμοι οι οποίοι 

ανταποκρίθηκαν στην έρευνα αντιπροσωπεύουν το σύνολο του πληθυσμού καθώς 

υπάρχει καλή στρωματοποίηση και εκπροσώπηση όλων των Νομών της Ελλάδας με 

αρκετά ικανοποιητικά ποσοστά ανταπόκρισης ανά νομό.  

Πίνακας 1. Ανταπόκριση ανά Νομό 
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Γεωγραφικά 
∆ιαμερίσματα 

Νομοί Συμμετοχή 
∆ήμων 

Σύνολο 
∆ήμων 

Ανταπόκρι
ση 

Συμμετοχή 
∆ήμων 

(πληθυσμιακά)

Σύνολο ∆ήμων 
(πληθυσμιακά) 

Ανταπόκρι
ση 

Αττική Αθηνών 24 48 50% 1.111.093 2.664.776 42% 

  Ανατολική 

Αττική 

9 26 35% 212.327 365.731 58% 

  ∆υτική Αττική 5 12 42% 115.702 150.847 77% 

  Πειραιώς 9 16 56% 319.164 540.540 59% 

Μερικό Σύνολο   47 102 46,07% 1.758.286 3.721.894 47,24% 

Λοιπή Στερεά 

Ελλάδα και 

Εύβοια 

Αιτωλοακαρνα

νία 

7 29 24% 75.881 224.429 33,81% 

  Βοιωτία 7 18 39% 68.524 125.681 54,52% 

  Εύβοια 9 25 36% 31.968 212.993 15,01% 

  Ευρυτανία 5 11 45% 12.542 32.053 39,13% 

  Φθιώτιδα 9 23 39% 42.466 177.631 23,91% 

  Φωκίδα 4 12 33% 15.190 48.284 31,46% 

Μερικό Σύνολο   41 118 34,74% 246.571 821.071 30,03% 

Πελοπόννησος Αργολίδα 6 14 43% 52.326 104.323 50,16% 

  Αρκαδία 7 22 32% 28.055 101.444 27,66% 
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  Αχαΐα 7 21 33% 27.611 321.389 8,59% 

  Ηλεία 5 22 23% 7.849 193.288 4,06% 

  Κορινθία 6 15 40% 87.142 154.624 56,36% 

  Λακωνία 9 20 45% 32.404 97.966 33,08% 

  Μεσσηνία 6 29 21% 72.767 175.213 41,53% 

Μερικό Σύνολο   46 143 32,16% 308.154 1.148.247 26,84% 

Ιόνιοι Νήσοι Ζάκυνθος 2 6 33% 16.475 39.015 42,23% 

  Κέρκυρα 4 13 31% 18.279 110.317 16,57% 

  Κεφαλληνία 4 8 50% 14.448 38.435 37,59% 

  Λευκάδος 2 6 33% 4.444 21.843 20,35% 

Μερικό Σύνολο   12 33 36,36% 53.646 209.610 25,59% 

Ήπειρος Άρτα 2 13 15% 9.126 75.634 12,07% 

  Θεσπρωτία 2 8 25% 9.527 43.071 22,12% 

  Ιωαννίνων 10 28 36% 25.967 165.500 15,69% 

  Πρέβεζα 2 8 25% 14.385 58.304 24,67% 

Μερικό Σύνολο   16 57 28,07% 59.005 342.509 17,23% 

Θεσσαλία Καρδίτσα 6 20 30% 32.286 127.774 25,27% 

  Λάρισα 9 28 32% 173.782 272.966 63,66% 

  Μαγνησία 8 22 36% 22.214 202.632 10,96% 

  Τρίκαλα 7 23 30% 64.352 134.963 47,68% 
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Μερικό Σύνολο   30 93 32,25% 292.634 738.335 39,63% 

Μακεδονία Γρεβενά 4 8 50% 17.273 35.255 48,99% 

  ∆ράμα 2 8 25% 11.215 103.545 10,83% 

  Ημαθία 4 12 33% 52.620 143.618 36,64% 

  Θεσσαλονίκη 14 45 31% 263.496 1.057.825 24,91% 

  Καβάλα 4 11 36% 89.436 145.054 61,66% 

  Καστοριά 2 12 17% 6.117 52.063 11,75% 

  Κιλκίς 4 11 36% 35.481 88.654 40,02% 

  Κοζάνη 6 16 38% 75.182 152.138 49,42% 

  Πέλλας 3 11 27% 51.276 145.797 35,17% 

  Πιερία 3 13 23% 21.074 129.846 16,23% 

  Σέρρες 5 22 23% 88.768 197.774 44,88% 

  Φλώρινα 2 8 25% 17.267 51.770 33,35% 

  Χαλκιδική 3 14 21% 14.166 104.894 13,51% 

Μερικό Σύνολο   56 191 29,31% 743.371 2.408.233 30,87% 

Θράκη Έβρος 4 13 31% 26.207 149.354 17,55% 

  Ξάνθη 2 7 29% 52.270 97.525 53,60% 

  Ροδόπη 4 9 44% 62.770 104.854 59,86% 

Μερικό Σύνολο   10 29 34,48% 141.247 351.733 40,16% 

Αιγαίου ∆ωδεκανήσου 7 25 28% 89.869 189.152 47,51% 
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  Κυκλάδων 8 20 40% 35.824 106.836 33,53% 

  Λέσβου 4 17 24% 23.231 108.747 21,36% 

  Σάμου 2 8 25% 14.622 43.595 33,54% 

  Χίου 2 10 20% 2.920 53.408 5,47% 

Μερικό Σύνολο   23 80 28,75% 166.466 501.738 33,18% 

Κρήτη Ηρακλείου 7 26 27% 171.971 292.489 58,80% 

  Λασιθίου 3 8 38% 45.683 74.613 61,23% 

  Ρεθύμνης 4 11 36% 10.456 82.956 12,60% 

  Χανιά 4 23 17% 22.400 149.703 14,96% 

Μερικό Σύνολο   18 68 26,47% 250.510 599.761 41,77% 

Σύνολο   299 914 32,71% 4.019.890 10.843.131 37,07% 
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Οι ∆ήμοι της Ελλάδας που τελικά απάντησαν στο ερωτηματολόγιο 

αντιπροσωπεύουν το σύνολο των ∆ήμων της Ελλάδας καθώς δεν υπάρχει 

Νομός όπου το επιμέρους ποσοστό ανταπόκρισης να μην είναι ικανοποιητικό. 

Από τα 299 συλλεγμένα ερωτηματολόγια, εξαιρέθηκαν από τις αναλύσεις τα 

41 λόγω μεγάλου αριθμού αναπάντητων ερωτήσεων που θα μείωναν έντονα 

τη στατιστική αξιοπιστία των ευρημάτων. Επίσης σε αυτά τα 41 εξαιρεθέντα 

ερωτηματολόγια παρατηρήθηκαν περιπτώσεις που οι ερωτώμενοι 

παρερμήνευαν τις ερωτήσεις ιεράρχησης.  

Τελικά από τα 299 ερωτηματολόγια στην έρευνα λήφθηκαν υπόψη τα 258 

αξιοποιήσιμα (87%) που είναι στατιστικά αποδεκτό (π.χ. Hooley, Lynch και 

Shephard, 1990, Kohli και Jaworski, 1990, Narver και Slater 1990, Ruekert, 

1992). 

3.1 Εργαλείο Μετρήσεων 

Στη παράγραφο αυτή παρουσιάζεται η διαδικασία κατασκευής του 

ερευνητικού εργαλείου (δομημένου ερωτηματολογίου), καθώς και το 

αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας - δηλαδή το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα για τη συλλογή των στοιχείων. 

Κατά την κατασκευή του ερωτηματολογίου που τελικά χρησιμοποιήθηκε, ήταν 

θεμιτό να προκύψει μια λογική ροή των ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις θα πρέπει 

να είναι κατανοητές, εύκολες στην απάντηση τους και να κινούν το ενδιαφέρον 

του ερωτώμενου στοχεύοντας σε μια σταδιακή ανάμιξη του (involvement) 

στην έρευνα. 

Ακολουθώντας τις πρακτικές σχεδίασης ενός ερωτηματολογίου (Kinnear και 

Taylor, 1987, Tull και Hawkins, 1987, Churchill, 1991), έγινε προσπάθεια να 

αποφευχθούν οι μεροληπτικές (leading) ερωτήσεις που πιθανώς να 

οδηγούσαν τον ερωτώμενο σε συγκεκριμένες απαντήσεις.  

Προτού το ερωτηματολόγιο λάβει τη τελική του μορφή, διενεργήθηκαν δύο 

προέλεγχοι (pretesting). Αρχικά, το ερωτηματολόγιο ελέγχθηκε από τρεις 

ανεξάρτητους καθηγητές. Μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεών τους και 
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πριν την έναρξη συλλογής των στοιχείων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 

ερωτήσεις που περιλαμβάνονταν στο ερωτηματολόγιο ήταν σαφείς και 

εύληπτες στους ερωτώμενους, πραγματοποιήθηκε 2ος προέλεγχος του 

ερωτηματολογίου.  

Στον 2ο προέλεγχο συμμετείχαν 10 συνολικά ∆ήμαρχοι μεγάλων και μικρών 

σε μέγεθος ∆ήμων καθώς και αστικών και περιφερειακών, με κάθε έναν από 

τους οποίους πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση αναφορικά με το 

περιεχόμενο, το είδος και τη ροή των ερωτήσεων, καθώς και τη διάταξη των 

ενοτήτων βάσει των οδηγιών σε σχετικό άρθρο των Raynolds, 

Diamantopoulos, και Schlegelmilch, (1993). Μετά από την αξιολόγηση των 

παρατηρήσεων των συμμετεχόντων στην πιλοτική μελέτη, ορισμένες 

ερωτήσεις απορρίφθηκαν και άλλες επανασυντάχθηκαν, μετά από 

συνεννόηση με τους ακαδημαϊκούς που είχαν ελέγξει αρχικά το 

ερωτηματολόγιο.  

Τελικά, το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των 

δεδομένων αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου. Συγκεκριμένα, το 

ερωτηματολόγιο εξετάζει τις απόψεις των ∆ημάρχων κάθε ∆ήμου σχετικά με: 

(α) τα σπουδαιότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες του ∆ήμου 

τους, 

(β) τα σπουδαιότερα διοικητικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ∆ήμος τους, 

Στις ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκε κλίμακα ιεράρχησης, καθώς οι ερωτώμενοι 

έπρεπε να κατατάξουν συγκεκριμένους παράγοντες που τους δόθηκαν από 

τον πιο σημαντικό έως τον πιο ασήμαντο.  

4. Ανάλυση ∆εδομένων 

Ο χαρακτήρας της έρευνας πεδίου που διεξάγεται στη παρούσα έρευνα είναι 

κυρίως εξερευνητικός. O βασικός στόχος της διεξαγόμενης έρευνας είναι η 

διερεύνηση και παρατήρηση φαινομένων και απόψεων σχετικά με σημαντικά 

ζητήματα που απασχολούν τους ελληνικούς δήμους. Έτσι, στο κεφάλαιο αυτό 

παρουσιάζονται τα περιγραφικά μέτρα όλων των ερωτήσεων του 

ερωτηματολογίου για το συνολικό δείγμα και επιχειρείται να εντοπιστούν 
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διαφορές μεταξύ των ελληνικών δήμων. Σκοπός αυτής της ομάδας των 

αναλύσεων είναι η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τα σημαντικότερα 

ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκε η έρευνα πεδίου.  

4.1 Τομείς με τα μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης 

Οι επόμενες δύο ενότητες του κεφαλαίου ασχολούνται με τη διερεύνηση της 

άποψης των Ελλήνων δημάρχων αναφορικά με τους τομείς των δήμων και 

του κράτους στους οποίους υπάρχουν τα μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης. 

4.1.1 Αρμοδιότητες ∆ήμων 

Σχετικά με τους τομείς των δήμων, στους συμμετέχοντες απευθύνθηκε 

ερώτηση η οποία τους ζητούσε να κατατάξουν 9 βασικές αρμοδιότητες των 

δήμων, με κριτήριο τις δυνατότητες βελτίωσης που έχει ο δήμος τους. Οι 9 

αυτές αρμοδιότητες είναι οι εξής: τοπική απασχόληση, εκπαίδευση και 

κατάρτιση, κοινωνική προστασία και συνοχή, πολιτιστικές και αθλητικές 

υπηρεσίες, αστυνόμευση, καθαριότητα, παροχή και συντήρηση υποδομών, 

συγκοινωνίες, και προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Στη συνέχεια 

παρατίθεται ο πίνακας συχνοτήτων κα σχετικών συχνοτήτων του αριθμού των 

δημάρχων που ιεράρχησαν την κάθε αρμοδιότητα ως πρώτη (πίνακας 2) 

καθώς και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα ποσοστών. 

Πίνακας 2: Τομείς δήμων με μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης 

Τομείς ∆ήμων Συχνότητα Ποσοστό 
% 

Τοπική απασχόληση 28 11%

Εκπαίδευση και κατάρτιση 10 4%

Κοινωνική προστασία και συνοχή 17 7%

Πολιτισμικές και αθλητικές υπηρεσίες 11 4%

Αστυνόμευση 16 6%

Καθαριότητα 44 17%
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Παροχή και συντήρηση υποδομών 56 22%

Συγκοινωνίες 23 9%

Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων 52 20%

Σύνολο 257 100%

Γράφημα 1: Τομείς δήμων με μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι αρμοδιότητες που αξιολογήθηκαν από τους 

δημάρχους ως αυτές με τη μεγαλύτερη δυνατότητα βελτίωσης, είναι η παροχή 

και συντήρηση των υποδομών (22% των απαντήσεων) και η προσέλκυση 

ιδιωτικών επενδύσεων (20% των απαντήσεων). Μεγάλα περιθώρια βελτίωσης 

διαφαίνονται επίσης και στον τομέα της καθαριότητας, τον οποίο τοποθέτησαν 

στην πρώτη θέση 44 δήμαρχοι (17% του δείγματος). Όσον αφορά στις 

υπόλοιπες λειτουργίες των δήμων, το 11% των συμμετεχόντων ιεράρχησε ως 

πρώτη την τοπική απασχόληση, το 9% τις συγκοινωνίες, το 7% την κοινωνική 



 18

προστασία και την πολιτική συνοχή, το 6% την αστυνόμευση, ενώ τις 

λιγότερες απαντήσεις έλαβαν η εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών των 

δήμων, και οι πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες (4% των 

απαντήσεων).  

4.1.2 Αρμοδιότητες Κράτους 

Στο δεύτερο τμήμα της ενότητας αυτής, στόχος είναι η διερεύνηση των τομέων 

του κράτους με τη μεγαλύτερη δυνατότητα βελτίωσης. Η διερεύνηση αυτή 

είναι σημαντική διότι πολλά από τα προβλήματα στη λειτουργία ενός δήμου, 

καθώς και πολλές από τις δυνατότητες βελτίωσης και αποφυγής των 

προβλημάτων αυτών προκύπτουν από την κεντρική διοίκηση. Στο πλαίσιο 

αυτό ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες δημάρχους να ιεραρχήσουν με 

κριτήριο τη δυνατότητα βελτίωσης, τις 9 βασικές παραμέτρους που 

αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Στη συνέχεια παρατίθεται ο 

πίνακας συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων του αριθμού των δημάρχων 

που ιεράρχησαν την κάθε παράμετρο ως πρώτη (πίνακας 3) καθώς και το 

αντίστοιχο ραβδόγραμμα. 

Πίνακας 3: Τομείς κράτους με μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης 

Τομείς ∆ήμων Συχνότητα Ποσοστό 
% 

Τοπική απασχόληση 49 19%

Εκπαίδευση και κατάρτιση 15 6%

Κοινωνική προστασία και συνοχή 23 9%

Πολιτισμικές και αθλητικές υπηρεσίες 8 3%

Αστυνόμευση 31 12%

Καθαριότητα 15 6%

Παροχή και συντήρηση υποδομών 46 18%
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Συγκοινωνίες 22 9%

Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων 48 19%

Σύνολο 257 100%

Γράφημα 2: Τομείς κράτους με μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης 
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Μεγαλύτερα Περιθώρια Βελτίωσης Κράτους

Όπως φαίνεται στον πίνακα 3, σύμφωνα με τις απαντήσεις των δημάρχων 

τρεις είναι οι τομείς του κράτους με τα μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης: η 

προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και η τοπική απασχόληση τις οποίες 

ιεράρχησαν ως πρώτες αρμοδιότητες το 19% των δημάρχων, και η παροχή 

και συντήρηση υποδομών την οποία αξιολόγησε ως πρώτη το 18% (46 

δήμαρχοι). Αναφορικά με τις υπόλοιπες αρμοδιότητες, 31 δήμαρχοι (12%) 

ιεράρχησαν ως πρώτη την αστυνόμευση, 23 δήμαρχοι (9%) την κοινωνική 

προστασία και συνοχή, 22 δήμαρχοι (9%) τις συγκοινωνίες και από 15 

δήμαρχοι (6%) την εκπαίδευση και κατάρτιση και την καθαριότητα. Τέλος 

μόλις 8 δήμαρχοι (3%) θεωρούν ότι οι μεγαλύτερες δυνατότητες βελτίωσης 

βρίσκονται στις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. 
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η θεώρηση πως ένας τομέας 

έχει μικρά περιθώρια βελτίωσης σε ένα δήμο ή και στο κράτος γενικότερα, 

μπορεί να έχει δύο ερμηνείες. Η πρώτη είναι ότι στο δήμο αυτό η 

συγκεκριμένη περιοχή δραστηριοτήτων έχει παραμεληθεί και ότι παρόλο που 

υπάρχει αναγκαιότητα για βελτίωση δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες υποδομές. Η 

δεύτερη είναι ότι η επίδοση του δήμου στο συγκεκριμένο τομέα είναι τόσο 

καλή που τα περιθώρια βελτίωσης είναι πολύ μικρά. Λαμβάνοντας αυτό 

υπόψη μπορεί κάποιος να κατανοήσει ορισμένα ακραία ποσοστά που 

εμφανίστηκαν στο δείγμα. Για παράδειγμα, τα χαμηλά ποσοστά αρμοδιοτήτων 

όπως η καθαριότητα και η αστυνόμευση πιθανόν να οφείλονται στο γεγονός 

ότι είτε οι δήμοι είτε το κράτος εν γένει έχουν πολύ καλή επίδοση στα θέματα 

αυτά, άρα και μικρά περιθώρια βελτίωσης. 

 

5. Συμπεράσματα 

Το βασικό ζήτημα της παρούσας εργασίας προς διερεύνηση, ήταν η άποψη 

των Ελλήνων δημάρχων αναφορικά με τους τομείς των δήμων και του 

κράτους στους οποίους υπάρχουν τα μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης. 

Στην πρώτη περίπτωση, σχετικά με τους τομείς των δήμων, στους 

συμμετέχοντες απευθύνθηκε ερώτηση η οποία τους ζητούσε να κατατάξουν 9 

βασικές αρμοδιότητες των δήμων, με κριτήριο τις δυνατότητες βελτίωσης που 

έχει ο δήμος τους.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι αρμοδιότητες που αξιολογήθηκαν από τους 

δημάρχους ως αυτές με τη μεγαλύτερη δυνατότητα βελτίωσης, είναι η παροχή 

και συντήρηση των υποδομών (22% των απαντήσεων) και η προσέλκυση 

ιδιωτικών επενδύσεων (20% των απαντήσεων). Μεγάλα περιθώρια βελτίωσης 

διαφαίνονται επίσης και στον τομέα της καθαριότητας, τον οποίο τοποθέτησαν 

στην πρώτη θέση 44 δήμαρχοι (17% του δείγματος). Όσον αφορά στις 

υπόλοιπες λειτουργίες των δήμων, το 11% των συμμετεχόντων ιεράρχησε ως 

πρώτη την τοπική απασχόληση, το 9% τις συγκοινωνίες, το 7% την κοινωνική 

προστασία και την πολιτική συνοχή, το 6% την αστυνόμευση, ενώ τις 

λιγότερες απαντήσεις έλαβαν η εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών των 
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δήμων, και οι πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες (4% των 

απαντήσεων).  

Το δεύτερο βασικό τμήμα της εργασίας, ήταν η διερεύνηση των τομέων του 

κράτους με τη μεγαλύτερη δυνατότητα βελτίωσης. Η διερεύνηση αυτή είναι 

σημαντική διότι πολλά από τα προβλήματα στη λειτουργία ενός δήμου, καθώς 

και πολλές από τις δυνατότητες βελτίωσης και αποφυγής των προβλημάτων 

αυτών προκύπτουν από την κεντρική διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε 

από τους συμμετέχοντες δημάρχους να ιεραρχήσουν με κριτήριο τη 

δυνατότητα βελτίωσης, τις 9 βασικές παραμέτρους που αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα.  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των δημάρχων τρεις είναι οι τομείς του κράτους 

με τα μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης: η προσέλκυση ιδιωτικών 

επενδύσεων και η τοπική απασχόληση τις οποίες ιεράρχησαν ως πρώτες 

αρμοδιότητες το 19% των δημάρχων, και η παροχή και συντήρηση υποδομών 

την οποία αξιολόγησε ως πρώτη το 18% (46 δήμαρχοι). Αναφορικά με τις 

υπόλοιπες αρμοδιότητες, 31 δήμαρχοι (12%) ιεράρχησαν ως πρώτη την 

αστυνόμευση, 23 δήμαρχοι (9%) την κοινωνική προστασία και συνοχή, 22 

δήμαρχοι (9%) τις συγκοινωνίες και από 15 δήμαρχοι (6%) την εκπαίδευση 

και κατάρτιση και την καθαριότητα. Τέλος μόλις 8 δήμαρχοι (3%) θεωρούν ότι 

οι μεγαλύτερες δυνατότητες βελτίωσης βρίσκονται στις πολιτιστικές και 

αθλητικές δραστηριότητες. 
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