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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  Η οικονοµική των φυσικών πόρων προσπαθεί να προσδιορίσει εκείνη την 

κατανοµή των πόρων µεταξύ των διαφόρων ανταγωνιστικών χρήσεων, η οποία 

µεγιστοποιεί την κοινωνική ευηµερία. 

Οι υδάτινοι πόροι σήµερα αποτελούν µερικούς από τους πιο πολύτιµους 

φυσικούς πόρους και µπορούν να χαρακτηρισθούν ως «φυσικά κεφάλαια». Η ποιότητα 

της  ζωής του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών του πλανήτη είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένη µε την ποιότητα των υδάτινων πόρων. Μεγάλος αριθµός από τις 

καθηµερινές µας δραστηριότητες σχετίζεται µε αυτούς (οικιακή και βιοµηχανική 

χρήση, παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, κ.λπ.). 

Αντικείµενο της παρούσας έρευνας ήταν ο προσδιορισµός των παραγόντων  που 

επηρεάζουν την προθυµία αποδοχής αποζηµίωσης (Willingness to Accept - WTA) των 

πολιτών για το ενδεχόµενο υποβάθµισης των υδάτων του Πηνειού ποταµού. 

Επιµέρους στόχοι της παρούσας ερευνητικής πρότασης αποτελούν η διερεύνηση 

των παραγόντων, που σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία επηρεάζουν την προθυµία 

αποδοχής αποζηµίωσης των ατόµων για την αποφυγή µιας περιβαλλοντικής 

υποβάθµισης, καθώς και η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την 

οικονοµική αξία των φυσικών πόρων. 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο ∆ήµο Γόννων διότι από την ευρύτερη περιοχή 

διέρχεται ο Πηνειός ποταµός µε αποτέλεσµα, πολλές από τις δραστηριότητες των 

κατοίκων (π.χ. άρδευση καλλιεργειών), και κατά συνέπεια τόσο η ανάπτυξη της 

περιοχής όσο και η ποιότητας ζωής των κατοίκων, να επηρεάζεται άµεσα από αυτόν. 
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Η εφαρµογή των αρχών της τυχαίας δειγµατοληψίας είχε ως αποτέλεσµα τη 

συλλογή 200 έγκυρων ερωτηµατολογίων εκ των οποίων τα 83 προέρχονται από 

γυναίκες και τα 117 από άνδρες. 

Η µέθοδος της Υποθετικής ή Εξαρτηµένης Αξιολόγησης χρησιµοποιήθηκε για 

τον προσδιορισµό των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την προθυµία αποδοχής 

αποζηµίωσης. 

  Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε τη χρήση της 

λογαριθµικής παλινδρόµησης. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι ερωτώµενοι ενδιαφέρονται σε 

πολύ µεγάλο ποσοστό για την προστασία της ποιότητας των υδάτων του Πηνειού 

ποταµού, ενώ στη συντριπτική τους πλειοψηφία πιστεύουν πως η περιοχή έχει 

οικονοµική αξία. Επιπλέον, το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώµενων δεν είναι 

πρόθυµο να δεχθεί οποιαδήποτε αποζηµίωση για µια πιθανή υποβάθµιση της ποιότητας 

των υδάτων, θεωρώντας πως αυτή δεν διαπραγµατεύεται µε κανένα χρηµατικό ποσό. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Υδάτινοι πόροι, οικονοµική αποτίµηση, CVM, WTA, Logistic 

regression 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Το νερό ως φυσικός πόρος 

Οι υδάτινοι πόροι σήµερα αποτελούν µερικούς από τους πιο πολύτιµους 

φυσικούς πόρους και µπορούν να χαρακτηρισθούν ως «φυσικά κεφάλαια». Η ποιότητα 

της ζωής του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών του πλανήτη είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένη µε την ποιότητα των υδάτινων πόρων. Μεγάλος αριθµός από τις 

καθηµερινές µας δραστηριότητες σχετίζεται µε αυτούς (οικιακή και βιοµηχανική 

χρήση, παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, κ.λπ.) (Ματσιώρη, 2006).  

∆εν είναι τυχαίο ότι ο πλανήτης στον οποίο ζούµε έχει χαρακτηρισθεί ως 

υδάτινος. Πάνω από 365 σε ένα σύνολο 520 εκατοµµυρίων τετραγωνικών χιλιοµέτρων 

που αντιπροσωπεύουν την έκταση της επιφάνειας της γης καλύπτονται από νερό. Αυτό 

σηµαίνει ότι το νερό καλύπτει το 71% της επιφάνειας της γης. Το µεγαλύτερο ποσοστό 

από αυτό είναι το θαλασσινό νερό των ωκεανών. Το νερό των ωκεανών αποτελεί το 

µεγαλύτερο ενδιαίτηµα στο οποίο ζει µεγάλος αριθµός ζώντων οργανισµών του 

πλανήτη µας, ενώ συµβάλλει ουσιαστικά στη ρύθµιση του κλίµατος και στη διάλυση 

και υποβάθµιση κάποιων αποβλήτων που είναι αποτέλεσµα της οικονοµικής µας 

δραστηριότητας (Ματσιώρη, 2006).   

Από την παραπάνω ποσότητα (71%), το 97,5% του νερού είναι αλµυρό νερό 

των ωκεανών και θαλασσών, ενώ από το 2,5% που είναι γλυκό νερό, τα 2/3 είναι 

δεσµευµένα στους πόλους και στους παγετώνες (Κάλλια - Αντωνίου, 2006). Συνεπώς, 

µόνο το 0,77% της συνολικής ποσότητας του νερού βρίσκεται σε υγροτόπους, 

ποταµούς, υπόγεια ύδατα, έδαφος και στην ατµόσφαιρα και είναι αξιοποιήσιµο προς 

χρήση (Εικ. 1.1). 
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Εικόνα 1.1: Η Κατανοµή του νερού στη γη 

 

1.2 Σκοπός και χρησιµότητα της έρευνας 

Αντικείµενο της παρούσας έρευνας ήταν ο προσδιορισµός των παραγόντων που 

επηρεάζουν την προθυµία αποδοχής αποζηµίωσης (Willingness Τo Accept - WTA), 

των πολιτών για τη διατήρηση ενός υδάτινου πόρου. 

Επιπλέον, η παρούσα έρευνα προσπάθησε να διερευνήσει τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την οικονοµική αξία των φυσικών πόρων και πιο συγκεκριµένα των 

υδάτων του Πηνειού ποταµού. 

Η έρευνα προσπάθησε να δώσει απαντήσεις στα ακόλουθα ερευνητικά 

ερωτήµατα: 

• Ποια είναι τα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά των πολιτών που 

είναι διατεθειµένοι να δεχθούν αποζηµίωση για την υποβάθµιση των 

 

Προσβάσιµο 
γλυκό νερό 

0,77%

1,7%
Πολικοί πάγοι 
και παγετώνες 

Αλµυρό νερό 
97,5%
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νερών του Πηνειού ποταµού και ποια αυτών οι οποίοι δεν δέχονται την 

αποζηµίωση αυτή; 

• Αποδίδουν οι πολίτες οικονοµική αξία σε ένα τόσο ιδιαίτερης σηµασίας 

υδάτινο πόρο όπως είναι ο Πηνειός ποταµός; 

• Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους επισκέπτονται οι πολίτες την 

περιοχή του ποταµού; 

• Από ποιες πηγές ενηµερώνονται οι για τα διάφορα περιβαλλοντικά 

θέµατα; 

• Που πιστεύουν ότι οφείλεται η υποβάθµιση των υδάτων; 

• Πόσο απασχολούν τους πολίτες τα περιβαλλοντικά προβλήµατα; 

 

1.3 Προθυµία αποδοχής (Willingness To Accept - WTA) 

Η εκτίµηση της αξίας των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος γενικότερα 

παρέχει µια µορφή σύνδεσης µεταξύ των αλλαγών στο φυσικό περιβάλλον και της 

έκφρασης αυτών σε όρους προθυµίας αποδοχής.  

 Με τον όρο προθυµία αποδοχής εννοούµε το ελάχιστο ποσό το οποίο ένα άτοµο 

απαιτεί ως αποζηµίωση για να θυσιάσει ένα αγαθό ή µια υπηρεσία (Μπίθας, 2006).  

 Η προθυµία αποδοχής, όπως επίσης και η προθυµία πληρωµής για ένα 

περιβαλλοντικό αγαθό αντικατοπτρίζει την αξία, δηλαδή τι ποσό είµαστε πρόθυµοι να 

δεχθούµε αποζηµίωση για να απολέσουµε το περιβαλλοντικό αγαθό και όπου δεν 

υπάρχουν αξίες προσπαθεί να τις εκµαιεύσει από τον κόσµο. 

Η WTA δείχνει να είναι καταλληλότερη, αν θέλουµε να εκτιµήσουµε ένα 

περιβαλλοντικό κόστος και πιο συγκεκριµένα την περιβαλλοντική υποβάθµιση που 

είναι το αποτέλεσµα µιας οικονοµικής δραστηριότητας, π.χ. βιοµηχανική ανάπτυξη. 
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Έτσι, για µια µείωση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος χρησιµοποιούµε, την 

WTA (Ματσιώρη, 2006). 

Στη βιβλιογραφία η συλλογή δεδοµένων σχετικά µε την WTA των πολιτών 

γίνεται µε τη χρήση ερωτηµατολογίου που συµπεριλαµβάνει ερωτήσεις αυτής της 

µορφής. Ο συνηθέστερος τρόπος διατύπωσης ερωτήσεων προθυµίας αποδοχής είναι να 

ερωτηθούν οι συµµετέχοντες στην έρευνα να εκφράσουν το ποσό που είναι πρόθυµοι 

να δεχθούν ως αποζηµίωση για την απώλεια ενός περιβαλλοντικού αγαθού.  

 

1.4 Κίνητρα-παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη συµπεριφορά όσο αφορά 

στην WTA - Έρευνες 

Για να γίνουν κατανοητές οι προθέσεις της ατοµικής συµπεριφοράς, όπως η 

προθυµία αποδοχής αποζηµίωσης WTΑ, απαιτεί ανάλυση ψυχολογικών παραγόντων 

(Spash et al., 2006). 

Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι έχουν αναπτύξει µοντέλα για την ανθρώπινη 

συµπεριφορά τα οποία περιλαµβάνουν κινητήριες έννοιες (π.χ. στάσεις και κανόνες). 

Αυτά τα µοντέλα προκαλούν τις υποθέσεις των επικρατούντων οικονοµικών, αλλά 

συγχρόνως µπορούν να ενσωµατωθούν σε µεθόδους υποθετικής αποτίµησης, µε σκοπό 

να εξετάσουν υποθέσεις σχετικά µε τα κίνητρα για προσφορές. Η κοινωνική ψυχολογία 

χρησιµοποιεί µοντέλα τα οποία είναι προσανατολισµένα-συγκεντρωµένα πάνω στην 

επιρροή των ιδιαίτερων ψυχολογικών ιδιοτήτων (Jones, 1998).  

Τόσο η οικονοµία όσο και η κοινωνική ψυχολογία εστιάζουν την προσοχή τους 

στα άτοµα και στη συµπεριφορά τους. Το γεγονός όµως αυτό καθιστά τις διαδικασίες 

ενδογενείς και αποκλείει το κοινωνικό και θεσµικό πλαίσιο. Τα ατοµικά κίνητρα 

αντιµετωπίζονται ως αναµφισβήτητα και οι τάσεις που επικρατούν όσον αφορά στα 
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οικονοµικά τα αφήνουν ανεξέταστα. Η κοινωνική ψυχολογία αντιµετωπίζει τη 

συµπεριφορά ως το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης ανάµεσα στα άτοµα και στα 

ψυχολογικά, κοινωνικά και θεσµικά περιβάλλοντά τους (Spash et al., 2006). 

  Οι αιτίες οι οποίες προκαλούν τις απώλειες, (ανθρώπινες ή φυσικές), έχουν 

δείξει ότι επηρεάζουν τις τιµές της WTA (Baron, 1997: Baron and Spranca, 1997). Οι 

απαιτήσεις των πολιτών όσο αφορά στην προθυµία αποδοχής WTA αυξάνονται για 

απώλειες, οι οποίες οφείλονται σε ανθρώπινη παρέµβαση σε σχέση µε απώλειες που 

προκαλούνται από φυσικά αίτια.  

Οι Walker et al. (1999), διερεύνησαν την επίδραση της αιτίας της ζηµιάς που θα 

προκαλούνταν στην προθυµία αποδοχής WTA των πολιτών για ένα περιβαλλοντικό 

αγαθό. Έτσι, διερεύνησαν την WTA είτε αυτή οφείλονταν σε ανθρώπινο παράγοντα, 

(διεύρυνση του δρόµου), είτε σε φυσικό αίτιο, (ενδεχόµενη ασθένεια). Όσο αφορά στο 

σενάριο της επίδρασης του ανθρώπινου παράγοντα οι συµµετέχοντες ρωτήθηκαν πόσα 

χρήµατα ήταν πρόθυµοι να δεχθούν ως αποζηµίωση, εάν χρειαζόταν να κοπεί ένα υγιές 

δέντρο µε σκοπό τη διεύρυνση του δρόµου. Από την άλλη πλευρά οι συµµετέχοντες 

ρωτήθηκαν πόσα χρήµατα ήταν πρόθυµοι να δεχθούν ως αποζηµίωση, εάν κοβόταν ένα 

δέντρο, το οποίο προσβλήθηκε από ασθένεια (και το οποίο θα χανόταν ούτως ή άλλως). 

Τα ποσά της WTA στο σενάριο της διεύρυνσης του δρόµου σε σχέση µε το σενάριο της 

ασθένειας βρέθηκαν µεγαλύτερα.    

  Σε έρευνα της Irwin (1994), βρέθηκε ότι ο τύπος του προϊόντος (π.χ. 

περιβαλλοντικό αγαθό έναντι ενός αγαθού αγοράς) αλληλεπιδρά µε τις αποφάσεις όσο 

αφοράν στα ποσά για την προθυµία αποδοχής αποζηµίωσης.  

Σε άλλη έρευνα οι συµµετέχοντες ζητήθηκε να δηλώσουν µια ελάχιστη τιµή για 

την οποία θα πωλούσαν ένα δένδρο (δίνοντας µια τιµή αγοράς όσο αφορά την WTA). 
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Στους µισούς από τους συµµετέχοντες ειπώθηκε ότι τα δέντρα, τα οποία θα πωλούνταν 

θα καταστρεφότανε σε αντίθεση µε τους άλλους µισούς στους οποίους δεν ειπώθηκε 

κάτι τέτοιο. Τόσο στο καταστροφικό (the Kill condition), όσο και στο µη καταστροφικό 

σενάριο (the No-Kill condition) οι τιµές για την προθυµία αποδοχής (WTA) 

υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιµές για την προθυµία πληρωµής (WTP), αλλά η διαφορά 

ήταν µεγαλύτερη στο καταστροφικό σενάριο ( Boyce et al., 1992).   

Έρευνα που διεξήχθη σε κοινωνίες τροπικών δασών, οι οποίες ζουν στις όχθες 

του Αµαζονίου, κοντά στους σχεδιαζόµενους αγωγούς αερίου και πετρελαίου, 

διερεύνησε τους παράγοντες που καθορίζουν την προθυµία αποδοχής αποζηµίωσης. 

Στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε υπήρχαν σενάρια τα οποία περιελάµβαναν άµεση 

αποζηµίωση για άµεσες απώλειες χρήσεων, όπως πρόσβαση στην κατανάλωση νερού, ή 

µείωση της αγροτικής παραγωγικότητας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας οι 

κάτοικοι απαιτούν επιπλέον αποζηµίωση για να δεχθούν το περιβαλλοντικό ρίσκο. 

Ακόµα και οι πολύ φτωχοί άνθρωποι νοιάζονται για την προστασία του περιβάλλοντος 

και πιστεύουν ότι η ύπαρξη υγιών οικοσυστηµάτων δηµιουργεί πλεονεκτήµατα, 

ανεξάρτητα από τις άµεσες χρήσεις του περιβάλλοντος στις παραγωγικές διαδικασίες 

(Casey et al., 2008). Μια άλλη σηµαντική επιλογή στη έρευνα ήταν ο καθορισµός του 

τρόπου πληρωµής της αποζηµίωσης. Σε συζητήσεις µε τις κοινωνίες έγινε προφανές ότι 

η πληρωµή µετρητοίς θα ήταν άνευ σηµασίας εξαιτίας της µη εξοικείωσης των 

συµµετεχόντων σε αποδοχή αποζηµίωσης για την απώλεια ενός περιβαλλοντικού 

αγαθού. Για τον λόγο αυτό, καλύτερες ευκαιρίες για εκπαίδευση (τόσο για τα παιδιά 

όσο και για τους ενήλικες), καλύτερα επίπεδα ιατρικής φροντίδας στην κοινότητα και 

λιγότερη σκληρή δουλειά, παρατέθηκαν ως καλύτεροι εναλλακτικοί τρόποι για την 

καταβολή του παραπάνω ποσού (Casey et al., 2008).     
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Μελέτη που διεξήχθη στη Γαλλία, στην ευρύτερη περιοχή του ποταµού Garonne 

κοντά στην πόλη Τουλούζη, χρησιµοποίησε τη µέθοδο υποθετικής αξιολόγησης 

(Contingent Valuation Method - CVM), για να διερευνήσει την προθυµία αποδοχής των 

νοικοκυριών, έτσι ώστε από µια έκταση που κατέχουν στις όχθες του ποταµού να 

χρησιµοποιηθεί για τη διατήρηση ενδιαιτήµατος. Η έρευνα έδειξε ότι οι θετικές 

απαντήσεις όσο αφορά στην προθυµία αποδοχής αποζηµίωσης ήταν λίγες. Εντούτοις, η 

αποζηµίωση που ήταν πρόθυµοι να δεχθούν οι κάτοικοι της περιοχής σχετιζόταν µε τα 

έσοδα που προερχόταν από τις καλλιέργειες. Επιπλέον, πολλοί, αγρότες οι οποίοι είχαν 

ήδη προσφέρει διατήρηση ενδιαιτήµατος δεν αξίωσαν καθόλου αποζηµίωση (Amigues 

et al., 2002). 

Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Ισλανδία διερευνήθηκε η προθυµία των 

τουριστών να πληρώσουν εισιτήρια για διάφορα φυσικά αξιοθέατα και πιο 

συγκεκριµένα, για τον καταρράκτη Gulfoss, καθώς επίσης και για το εθνικό πάρκο 

Skaftafell. Το αντίτιµο των εισιτηρίων αυτών θα µπορούσε να επιφέρει έσοδα ανάλογα 

των εξόδων που απαιτούνταν για τη συντήρηση και διαχείριση των περιοχών αυτών. 

Ένα από τα σηµαντικότερα κοµµάτια της έρευνας ήταν να αναζητηθούν οι παράγοντες 

εκείνοι, οι οποίοι επηρεάζουν την προθυµία των επισκεπτών στο να πληρώσουν 

εισιτήριο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι παράγοντες, οι οποίοι επέδρασαν θετικά 

στην WTP ήταν το εισόδηµα, η στάση απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος, η 

εκπαίδευση καθώς και οι τιµές των εισιτηρίων που ήταν συνηθισµένοι οι ερωτώµενοι 

να πληρώνουν σε επισκέψεις άλλων αντίστοιχων περιοχών. Από την άλλη, οι 

παράγοντες οι οποίοι επέδρασαν αρνητικά στην προθυµία πληρωµής εισιτηρίου ήταν η 

ηλικία και ο αριθµός των προηγούµενων επισκέψεων στην ίδια περιοχή. Επίσης, 
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κάποιες διαφορές παρατηρήθηκαν µεταξύ των ατόµων µε διαφορετική χώρα 

προέλευσης (Reynisdottir et al., 2008).  

Μια σειρά µελετών σχετικά µε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής έδειξαν ότι 

οι χρήστες µε χαµηλό εισόδηµα είναι πιο ευαίσθητοι σε αλλαγές των τιµών σε σχέση µε 

τους χρήστες µε υψηλά εισοδήµατα (More and Stevens, 2000: Reiling et al., 1992). 

Σύµφωνα µε το µοντέλο των Fishbein και Ajzen (1975), παρατίθεται στους 

(Mitchell and Carson, 1989), οι προθέσεις συµπεριφοράς όπως η προθυµία αποδοχής 

αποζηµίωσης, είναι µια συνάρτηση στάσεων, οι οποίες επηρεάζονται από τις εµπειρίες 

τον ατόµων. Το να είναι κάποιος µέλος σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και σε δράσεις 

για την προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα, έχει διαπιστωθεί ότι έχει 

άµεση σχέση µε την WTA του (Carlsson and Johansson - Stenman, 2000: Clinch and 

Murphy, 2001). 

Όσο αφορά κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες όπως η ηλικία και η 

εκπαίδευση, έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτοµα µε ανώτατη εκπαίδευση καθώς και τα 

νεαρότερα άτοµα, είναι πιθανό να είναι θετικά στο να υποστηρίξουν µια πολιτική για 

καταβολή αµοιβής για το φυσικό τοπίο (Bowker et al., 1999).   

Έρευνα που διεξήχθη στην Κρήτη και αφορούσε στην προθυµία πληρωµής των 

πολιτών για να χρησιµοποιήσουν ανακυκλωµένο νερό για άρδευση, έδειξε ότι ήταν 

πρόθυµοι να πληρώσουν στο 55% της τιµής του φρέσκου νερού (Menegaki et al., 

2006).  

Άλλη έρευνα στη Βόρεια Αφρική από τους Madi et al. (2003) έδειξε ότι οι 

αγρότες δεν ήταν πρόθυµοι να πληρώσουν πάνω από 0,05 δολάρια το κιλό για να 

χρησιµοποιήσουν ανακυκλωµένο νερό. Οι συγγραφείς υπέθεσαν ότι αυτό οφειλόταν 

στην πολύ χαµηλή τιµή του φρέσκου νερού, στην έλλειψη εµπιστοσύνης όσο αφορά 
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στην ποιότητα του ανακυκλωµένου νερού, καθώς και στον προβληµατισµό τους όσο 

αφορά στη δυνατότητα προώθησης των προϊόντων από καλλιέργειες που αρδεύονται µε 

ανακυκλωµένο νερό.  

Οι Tsagarakis και Georgantzis (2003), ερεύνησαν την προθυµία πληρωµής για 

χρήση ανακυκλωµένου νερού για άρδευση καθώς η τιµή του θα µεταβάλλεται σε σχέση 

µε το πόσιµο νερό. Κατά τη δηµιουργία µιας καµπύλης ζήτησης για το ανακυκλωµένο 

νερό βρέθηκε ότι η ζήτησή του είναι πολύ µικρή όσο η τιµή του πλησίαζε την τιµή του 

πόσιµου νερού. Επίσης, αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η προθυµία να 

χρησιµοποιήσουν ανακυκλωµένο νερό είχε άµεση σχέση µε το εισόδηµα και την 

εκπαίδευση των ερωτώµενων. Η προθυµία πληρωµής για ανακυκλωµένο νερό 

εξαρτάται από παράγοντες όπως η διαθεσιµότητα του νερού, η περιοχή και ο 

πολιτισµός  (Hurliman, 2009). 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

2.1 Περιοχή έρευνας – Γεωγραφικά χαρακτηριστικά 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο ∆ήµο Γόννων διότι από την ευρύτερη περιοχή 

διέρχεται ο Πηνειός ποταµός µε αποτέλεσµα, πολλές από τις δραστηριότητες των 

κατοίκων (π.χ. άρδευση καλλιεργειών), και κατά συνέπεια τόσο η ανάπτυξη της 

περιοχής όσο και η ποιότητας ζωής των κατοίκων, να επηρεάζεται άµεσα από αυτόν. 

  Ο ∆ήµος Γόννων υπάγεται διοικητικά στον Νοµό Λάρισας και καταλαµβάνει 

το βορειοανατολικό τµήµα της επαρχίας Τυρνάβου. Βρίσκεται σε απόσταση 25 km 

βόρεια από τη Λάρισα, ενώ  ανατολικά και σε απόσταση περίπου 5 km βρίσκεται η 

ιστορική κοιλάδα των Τεµπών. Χαρακτηριστικά σηµεία τα οποία οριοθετούν το ∆ήµο 

είναι στο βορρά ο Όλυµπος και στο νότο ο Πηνειός.  

Αποτελείται από τα δηµοτικά διαµερίσµατα των Γόννων, που είναι και η έδρα 

του ∆ήµου, της Καλλιπεύκης, της Ιτέας και τον Οικισµό Ελιάς, καλύπτοντας µια 

έκταση 113,3 km2 ενώ ο συνολικός πληθυσµός του ανέρχεται στους 3.148 κατοίκους 

σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 (Ε.Σ.Υ.Ε., 2001).  

Η ονοµασία του δήµου προέρχεται από την σηµασία του οµηρικού «Γουνός» 

και του ισοδύναµου του θεσσαλικού «Γόννος», το οποίο σηµαίνει βουναλάκι, µικρός 

λόφος, καµπούρα του γονάτου σε συντοµία. Η λέξη προσδιορίζει έναν ψηλό τόπο, µια 

προεξοχή. Οι άλλες σηµασίες που έχουν αποδοθεί στην λέξη αυτή είναι δευτερεύουσες: 

τόπος εύφορος και παραγωγικός ή καλύτερα στο σχήµα του λυγισµένου γονάτου, για 

να εξηγήσουν την προέλευση της λέξης γόνυ. Όσοι έχουν δει την τοποθεσία των 

Γόννων εξεπλάγησαν από την θέση τους. Οι τέσσερις λόφοι µε το κωνικό σχήµα, αυτά 

τα τέσσερα βουναλάκια, είναι γήινα υψώµατα. Μια ακόµα εκδοχή της ονοµασίας του 
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δήµου, σύµφωνα µε ιστορικές µαρτυρίες, είναι ότι έλαβε το όνοµά του από τον Γονέα, 

επώνυµο άρχοντα της περιοχής. 

 

2.2 Ο Πηνειός ποταµός 

Ο Πηνειός ή Σαλαβριάς (Εικ. 2.1, 2.2) είναι ο πιο σηµαντικός ποταµός του 

Γεωγραφικού ∆ιαµερίσµατος Θεσσαλίας, πηγάζει από την Πίνδο, περνά κοντά στην 

Καλαµπάκα και βγαίνει στη θεσσαλική πεδιάδα. Το συνολικό µήκος του ποταµού είναι 

216 km και η συνολική του επιφάνεια 9.500 km2. Σε όλο το µήκος του ποταµού 

ενσωµατώνονται πάρα πολλοί παραπόταµοι, µε κυριότερους τον Τιταρήσιο, τον 

Εννιπέα, τον Καλέτζη και το Ληθαίο.  

Ο Πηνειός (αργυροδίνης, δινήης κατά τον Όµηρο) έλαβε τη σηµερινή µορφή, 

µετά την αποµάκρυνση των υδάτων της άλλοτε µεγάλης θεσσαλικής λίµνης, από ρήγµα 

που δηµιουργήθηκε στην κοιλάδα των Τεµπών. Στη µυθολογία ο Πηνειός ήταν γιος του 

Ωκεανού και της Τιθύος και πατέρας της νύµφης ∆άφνης, ιέρειας της Μητέρας Γης. Τη 

∆άφνη την κυνήγησε ο Απόλλων και όταν την έφθασε αυτή επικαλέσθη τη Μητέρα Γη, 

η οποία την εξαφάνισε και στη θέση της άφησε το φυτό δάφνη. Ο Πηνειός ήταν επίσης 

ο πατέρας του βασιλιά των Λαπιθών Υψέα. 

Ο Πηνειός µαζί µε τους παραποτάµους του αποτελεί για τη Θεσσαλία το 

µοναδικό υδάτινο αποδέκτη. Η Θεσσαλική περιοχή, µε έναν πληθυσµό περίπου 

500.000 κατοίκων, είναι κυρίως γεωργική µε µικρή βιοµηχανική δραστηριότητα.  

Οι ανάγκες πόσιµου νερού της Λάρισας καλύπτονταν µέχρι το 1986 αποκλειστικά από 

τον Πηνειό. Όµως, η συνεχώς αυξανόµενη κατανάλωση νερού και η αύξηση της 

καλλιέργειας βαµβακιού στη θεσσαλική πεδιάδα, η οποία απαιτεί µεγάλες ποσότητες 

νερού, σε συνδυασµό µε τη ρύπανση του ποταµού από φυτοφάρµακα, οδήγησε στην 
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αναζήτηση νέων πηγών νερού. Έτσι, από το 1990, οι ανάγκες πόσιµου νερού της 

Λάρισας καλύπτονται 100% από υπόγεια νερά που προέρχονται από γεωτρήσεις. 

 

 

Εικόνα 2.1: Πηνειός ποταµός 

 

         Εικόνα 2.2: Πηνειός ποταµός 
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2.3 ∆ειγµατοληψία 

2.3.1 Γενικά 

Πληθυσµός στόχος της παρούσας έρευνας ήταν οι κάτοικοι της ευρύτερης 

περιοχής του ∆. Γόννων. 

∆ειγµατοληπτική µονάδα αποτέλεσε κάθε ενήλικο άτοµο - κάτοικος της 

παραπάνω περιοχής. Για να είναι αντιπροσωπευτικό το δείγµα της έρευνας, έτσι ώστε 

να είναι δυνατή η γενίκευση των αποτελεσµάτων της σε όλο τον πληθυσµό, επιλέχθηκε 

η εφαρµογή της µεθόδου της τυχαίας δειγµατοληψίας. Η εφαρµογή των αρχών της 

τυχαίας δειγµατοληψίας είχε ως αποτέλεσµα τη συλλογή 200 έγκυρων 

ερωτηµατολογίων εκ των οποίων τα 83 προέρχονται από γυναίκες και τα 117 από 

άνδρες. 

∆ειγµατοληψία (Sampling)  είναι η διαδικασία επιλογής ενός δείγµατος από τον 

πληθυσµό που µας ενδιαφέρει µε τέτοιο τρόπο ώστε να έχει ορισµένες επιθυµητές 

ιδιότητες (Μάτης, 1991). Ένα δείγµα είναι αντιπροσωπευτικό ενός πληθυσµού από τον 

οποίο προέρχεται, όταν η δοµή του είναι ανάλογη προς τη δοµή του αντίστοιχου 

πληθυσµού (Κάτος, 1984). Αυτό σηµαίνει ότι τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από 

αυτό, µπορούν να γενικευτούν µε αξιοπιστία στο σύνολο του πληθυσµού από το οποίο 

προέρχεται (Χαρίσης και Κιόχος, 2001). Όταν κάθε στοιχείο του πληθυσµού έχει τις 

ίδιες ακριβώς δυνατότητες να συµπεριληφθεί στο δείγµα, τότε το δείγµα είναι 

αµερόληπτο. Τα αµερόληπτα δείγµατα ονοµάζονται τυχαία δείγµατα (Κάτος, 1984).    

Το σύνολο των µονάδων που αποτελούν τον ερευνώµενο πληθυσµό, αποτελούν 

τις δειγµατοληπτικές µονάδες (sampling units) (Χαρίσης και Κιόχος, 1997). Το σύνολο 

των δειγµατοληπτικών µονάδων του ερευνώµενου πληθυσµού, το οποίο είναι 

καταχωρηµένο σε ένα κατάλογο ή παρουσιάζεται µε τη µορφή χαρτογραφικών 
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διαγραµµάτων αποτελεί το δειγµατοληπτικό πλαίσιο (sampling frame). Η κατάρτιση 

ενός τέτοιου πλαισίου δεν είναι πάντα µια εύκολη υπόθεση. Οι µέθοδοι δειγµατοληψίας 

έχουν διαφορετικές απαιτήσεις όσο αφορά στην ύπαρξη ή µη πλαισίων δειγµατοληψίας.   

 

2.3.2 Ανάπτυξη και αξιολόγηση δειγµατοληπτικών εργαλείων  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των στόχων της έρευνας καθώς και 

για τη συλλογή όλων των απαραίτητων πρωτογενών δεδοµένων, κρίθηκε η διεξαγωγή 

πρωτογενούς έρευνας µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου. Το ερωτηµατολόγιο 

αποτελεί ίσως ένα από τα πλέον χρησιµοποιούµενα εργαλεία στην κοινωνιολογική 

έρευνα και αποτελείται από ένα σύνολο ερωτήσεων που παρουσιάζονται σε µια οµάδα 

ερωτώµενων, το δείγµα, οι οποίοι καλούνται δώσουν τις απαντήσεις τους (Kotler and 

Armsrong, 1991).  

Ένα ερωτηµατολόγιο πρέπει να συνταχθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε (Steenstra, 

1996): 

α) οι ερωτήσεις να είναι αξιόπιστες και οµοιόµορφες, δηλαδή να παρέχουν σε όλους 

τους ερωτώµενους τον ίδιο τύπο πληροφοριών και 

β) να εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο συντάχθηκε, εκµαιεύοντας τις πληροφορίες 

που απαιτούνται για την έρευνα που σχεδιάστηκε. 

Για την υλοποίηση της έρευνας επιλέχθηκε η χρήση διανεµόµενων 

ερωτηµατολογίων, γιατί ήταν πολύ δύσκολο να εφαρµοστεί οποιοσδήποτε άλλος 

τύπος υλοποίησης για τους εξής λόγους: 

1. δεν µπορούσε να επιλεχθεί η προσωπική συνέντευξη, γιατί είναι πολύ 

δαπανηρή και απαιτούσε ένα µεγάλο αριθµό κατάλληλων ατόµων σε όλη τη 

διάρκεια της έρευνας, 
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2. δεν ήταν δυνατό να αποσταλούν ερωτηµατολόγια στο επιλεγόµενο δείγµα γιατί 

ήταν δαπανηρό και πιθανόν να οδηγούσε σε µη υλοποίηση της έρευνας αν δεν 

είχαµε ικανοποιητικό αριθµό απαντήσεων, 

3. τηλεφωνική συνέντευξη δεν επιλέχθηκε γιατί ήταν οικονοµικά ασύµφορη. 

Παρόλα αυτά η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε παρουσιάζει τα εξής µειονεκτήµατα: 

� ∆εν υπάρχει δυνατότητα να έρθουµε ξανά σε επαφή µε τους ερωτώµενους. 

� Σε πολλές περιπτώσεις, το να ζητήσει κανείς από κάποιον που εργάζεται ή 

απολαµβάνει ένα περίπατο να διαθέσει λίγο από το χρόνο του, για να 

συµπληρώσει ένα ερωτηµατολόγιο, µπορεί να θεωρηθεί ενόχληση. 

Από την άλλη µεριά η µέθοδος παρουσιάζει και τα εξής πλεονεκτήµατα: 

� ∆εν παρουσιάζει υψηλό κόστος σε σχέση µε τις άλλες µεθόδους. 

� Η έρευνα υλοποιούταν σε µικρό χρονικό διάστηµα και δεν υπήρχε χρόνος 

επανάληψής της σε περίπτωση που ο αριθµός των απαντήσεων δεν ήταν 

ικανοποιητικός. 

� Εξασφαλίζει την ανωνυµία των ερωτώµενων, η οποία τις περισσότερες 

φορές βοηθά στο να εκφράζονται ελεύθερα ακόµα κι όταν θέλουν να 

εκφράσουν απόψεις αντίθετες µε την πλειοψηφία. 

Η κατάρτιση του πρώτου σχεδίου του ερωτηµατολογίου έγινε µε βάση: 

� Τη µελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας. 

� Ερωτηµατολόγια προηγούµενων παρόµοιων ερευνών. 

� Συζητήσεις µε άτοµα που σχετίζονται µε την περιοχή έρευνας. 

� Συζητήσεις µε την ερευνητική οµάδα. 
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Το προσχέδιο του ερωτηµατολογίου της έρευνας διανεµήθηκε σε ένα δείγµα 

κατοίκων του ∆. Γόννων µε σκοπό τον έλεγχο: 

• της σωστής σειράς των ερωτήσεων-σφάλµατα θέσης, 

• την αναγκαιότητα αναδιατύπωσης των ερωτήσεων ώστε αυτές να είναι 

κατανοητές στους ερωτώµενους,  

• την προέλευση των µη απαντήσεων,  

• το βαθµό στον οποίο οι ερωτήσεις είναι κατανοητές από τους συµµετέχοντες 

στην έρευνα και 

• το βαθµό που ο τρόπος διεξαγωγής των συνεντεύξεων επηρεάζει τις 

απαντήσεις των ερωτώµενων. 

Το ερωτηµατολόγιο της κύριας έρευνας αποτελείται από πέντε (5) σελίδες από τις 

οποίες η πρώτη είναι εισαγωγική µε επεξηγήσεις για το σκοπό της έρευνας. 

Ακολουθούν δύο µέρη, µε το πρώτο (Α) να αναφέρεται σε γενικά στοιχεία όσον 

αφορά τα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά και το οικολογικό προφίλ των 

συµµετεχόντων στην έρευνα, ενώ στο δεύτερο (Β) µέρος περιγράφεται το υποθετικό 

σενάριο και περιέχονται οι ερωτήσεις της προθυµίας αποδοχής αποζηµίωσης που 

καταρτίστηκαν βάση της Μεθόδου Υποθετικής Αξιολόγησης (Contingent Valuation 

Method - CVM). Από τις CVM έρευνες εκµαιεύουµε την προθυµία αποδοχής 

αποζηµίωσης των πολιτών για την εκτίµηση της αξίας των φυσικών πόρων. Οι έρευνες 

αυτές βασίζονται στη δηµιουργία υποθετικού σεναρίου. 

Σύµφωνα µε το υποθετικό σενάριο της CVM έρευνας στην ευρύτερη περιοχή του 

∆. Γόννων λαµβάνεται η απόφαση να εγκατασταθεί µια βιοµηχανική µονάδα, γεγονός 

το οποίο θα έχει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη για τους κατοίκους της περιοχής και θα 
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συµβάλλει στην αύξηση του εισοδήµατός τους. Ταυτόχρονα, η λειτουργία της 

µονάδας θα έχει ως αποτέλεσµα την επιβάρυνση των υδάτων (Πηνειού ποταµού) της 

περιοχής και βαθµιαία θεωρείται σίγουρο ότι δε θα είναι δυνατή οποιαδήποτε χρήση 

των υδάτων τόσο για οικιακές δραστηριότητες όσο και για οικονοµικές (χρήση των 

υδάτων στον αγροτικό τοµέα, αλιεία, αναψυχή κ.λπ.). Είναι µάλιστα πιθανό, σύµφωνα 

µε το σενάριο, η πολύχρονη λειτουργία της µονάδας να έχει µη αναστρέψιµα 

αποτελέσµατα στην κατάσταση των υδάτων του Πηνειού ποταµού. Για το λόγο αυτό η 

διοίκηση της εταιρίας είναι διατεθειµένη να καταβάλλει άµεση αποζηµίωση για χρήση 

των υδάτων του ποταµού στους κατοίκους της περιοχής. 

 

 

2.3.3 Μέθοδος Υποθετικής ή Εξαρτηµένης Αξιολόγησης 

 (Contingent Valuation Method - CVM) 

Η µέθοδος αυτή στηρίζεται στις ανθρώπινες αντιδράσεις σε υποθετικές 

συνθήκες µιας τεχνητά δηµιουργηµένης αγοράς (Seller et al., 1985). Με άλλα λόγια 

προσπαθεί να ορίσει την τιµή ενός αγαθού εκτιµώντας την ικανοποίηση που αντλούν οι 

άνθρωποι από αυτό. Η εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται µε απευθείας ερωτήσεις στα 

άτοµα που λαµβάνουν µέρος στην έρευνα και οι οποίες έχουν σχέση µε την αξία την 

οποία προσάπτουν στο αγαθό αυτό. 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί µια άµεση προσέγγιση για την εκτίµηση της αξίας 

των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών. Η εφαρµογή της βασίζεται στην χρήση 

υποθετικών αγορών, µέσα από τις οποίες προσπαθεί να προσδιορίσει τις αξίες, που θα 

είχαν τα αγαθά αν οι αγορές ήταν πραγµατικές. Βασικός σκοπός της είναι η δηµιουργία 

µιας οµάδας συνθηκών, απαραίτητων για να δώσουν οι ερωτώµενοι τις εκτιµήσεις τους. 
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Στην πράξη η µέθοδος αυτή συνίσταται στην εκµαίευση της οικονοµικής αξίας που 

αποδίδουν στους περιβαλλοντικούς-υδάτινους πόρους τα άτοµα και την οποία θα 

εξέφραζαν αν η αγορά ήταν πραγµατική. Είναι σαφές ότι η οικονοµική αξία που 

αποδίδουν τα άτοµα στον υπό εκτίµηση πόρο στις υποθετικές αγορές αποτελεί µέτρο 

της ευηµερίας που απολαµβάνουν τα άτοµα από τα αγαθά αυτά  (Ματσιώρη, 2006).     

Με τη χρησιµοποίηση ερωτηµατολογίων γίνεται προσπάθεια να βρεθεί ποιο 

είναι το ύψος της αποζηµίωσης που απαιτούν οι καταναλωτές (Willingness To Accept), 

για να ανεχθούν κάποια υποβάθµιση της ποιότητας του περιβάλλοντος (Παπαναγιώτου, 

2004). 

Το γεγονός ότι η CVM βασίζεται στην εξαγωγή αξιών µέσα από ερωτήσεις και 

όχι µέσα από παρατήρηση της πραγµατικής συµπεριφοράς των ανθρώπων έκανε 

πολλούς οικονοµολόγους να εκφράζουν αµφιβολίες για την εγκυρότητα της µεθόδου. 

Μεγάλος αριθµός εργασιών έχει γραφτεί για την αξιοπιστία της. Μετά το 1963 

περισσότερες από 1400 εργασίες και βιβλία έχουν δηµοσιευτεί για την CVM (Lipton et 

al., 1995). 

 

2.3.4 Ανάλυση της µεθόδου της Υποθετικής ή Εξαρτηµένης Αξιολόγησης 

 Οι πρώτες εφαρµογές της µεθόδου αναφέρονται από τους Davis (1963), Bohm (1972), 

Hammack and Brown (1974), Randal et al. (1974) και Brookshire et al. (1976). Έκτοτε 

η µέθοδος, παρά τα όποια προβλήµατα, γνώρισε ευρεία αναγνώριση και εφαρµογή και 

είναι το πιο ενεργό πεδίο της περιβαλλοντικής οικονοµίας τα τελευταία χρόνια 

(Johansson et al., 1995: Bjornstad and Kahn,1996). Οι Mitchell και Carson, (1989) 

ανέφεραν ότι είχαν ήδη καταγράψει 100 µελέτες υποθετικής αξιολόγησης στις Η.Π.Α., 

ενώ οι Green et al. (1990) ανέφεραν ότι στο Ηνωµένο Βασίλειο είχαν εκπονηθεί 26 
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σχετικές µελέτες. Μόλις 5 χρόνια αργότερα οι Carson et al. (1995), παραθέτουν λίστα 

µε 2000 µελέτες από όλο τον κόσµο αν και στην πλειοψηφία τους ήταν από τις Η.Π.Α.  

   Οι ερευνητές έχουν αναγνωρίσει διάφορα στάδια (βήµατα) κατά την εφαρµογή της 

Μεθόδου της Υποθετικής Αξιολόγησης. Μπορούµε να πούµε ότι µια CVM έρευνα 

υλοποιείται στα παρακάτω στάδια: 

Στάδιο 1: Καθορισµός του προβλήµατος 

Στο πρώτο στάδιο καθορίζεται µε σαφήνεια το πρόβληµα της εκτίµησης και το 

αγαθό ή η υπηρεσία που θέλουµε να εκτιµήσουµε. Επίσης, καθορίζεται ο πληθυσµός 

που σχετίζεται µε τον υπό εκτίµηση πόρο και ο οποίος θα αποτελέσει τη βάση επιλογής 

του δείγµατος της έρευνας (Ματσιώρη, 2006).     

Στάδιο 2: Σχεδιασµός της έρευνας σε θεωρητική βάση 

Σε αυτό το στάδιο παίρνονται αποφάσεις για τον σχεδιασµό της έρευνας, για τον 

τρόπο µε τον οποίο θα υλοποιηθεί (καθορισµός της ερώτησης απόσπασης της αξίας από 

τους ερωτώµενους), το µέγεθος του δείγµατος, τον τρόπο συλλογής των δεδοµένων 

(ταχυδροµική αποστολή ερωτηµατολογίων, τηλεφωνική ή προσωπική συνέντευξη), το 

µέσο πληρωµής (π.χ. εισιτήρια εισόδου, επιπλέον φορολόγηση, ένα επιπλέον χρηµατικό 

ποσό, µια δωρεά σε ένα ίδρυµα ή ένα φιλανθρωπικό οργανισµό), κ.λπ. (Ματσιώρη, 

2006).     

 

Στάδιο 3: Πραγµατικός σχεδιασµός της έρευνας 

Πρόκειται για το πιο δύσκολο και το πιο σηµαντικό στάδιο, το οποίο µπορεί να 

διαρκέσει µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ο σχεδιασµός του τελικού ερωτηµατολογίου της 

έρευνας µπορεί να βασιστεί στη «Delphi τεχνική», σε συζητήσεις µε οµάδες αναφοράς 

(focus group) και σε δοκιµή εκ των προτέρων (pre-testing). Στις αρχικές συζητήσεις 
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γίνονται ερωτήσεις γενικού περιεχοµένου (σχετικές µε το πόσο είναι εξοικειωµένοι µε 

την περιοχή έρευνας, την άγρια ζωή και κατά πόσο αξιολογούν τον εκτιµώµενο πόρο). 

Στη συνέχεια οι ερωτήσεις γίνονται πιο λεπτοµερείς. Με αυτόν τον τρόπο οι ερευνητές 

µπορούν να κατανοήσουν ποιες είναι οι απαιτούµενες πληροφορίες που θα πρέπει να 

συνοδεύουν την έρευνα και το πώς αυτές θα παρουσιαστούν (π.χ. θέση και 

χαρακτηριστικά της περιοχής, τη µοναδικότητα των ειδών που απαντώνται σε αυτή, η 

ύπαρξη υποκατάστατων περιοχών κ.ά.). Σε αυτό το στάδιο επίσης θα πρέπει να 

δοκιµαστούν οι διάφορες εναλλακτικές µέθοδοι πληρωµής. Ερωτήσεις οι οποίες θα 

«αποκαλύπτουν» ενδεχόµενη εναντίωση των ερωτώµενων στην έρευνα, θα πρέπει να 

συµπεριλαµβάνονται σ’ αυτήν (Ματσιώρη, 2006).     

Στάδιο 4: Συλλογή των δεδοµένων 

Σε αυτό το στάδιο γίνεται η συλλογή των δεδοµένων αφού αρχικά έχει επιλεχθεί 

ένα τυχαίο δείγµα µέσα από καταλόγους σύµφωνα µε τις στατιστικές µεθόδους 

δειγµατοληψίας.  

Στάδιο 5: Υπολογισµός της µέσης WTA 

Στο στάδιο αυτό υπολογίζεται η µέση WTA. Η στατιστική ανάλυση, που θα 

χρησιµοποιηθεί, εξαρτάται από το είδος της ερώτησης και τα δεδοµένα. Πριν από την 

τελική επεξεργασία θα πρέπει να απαλλαγούν αυτά τα δεδοµένα από τις “ψήφους 

διαµαρτυρίας” (protest votes). Ακόµη, στο στάδιο αυτό αποφασίζεται και η χρήση των 

πολύ υψηλών τιµών (outliers) που δηλώθηκαν στην έρευνα (Hanley and Spash, 1993). 

Στάδιο 6: Υπολογισµός της καµπύλης τιµών 

Η καµπύλη τιµών υπολογίζεται έτσι ώστε να ερευνηθούν οι παράγοντες που 

καθορίζουν τις τιµές αυτές και οι οποίοι είναι σηµαντικοί για τα συνολικά 

αποτελέσµατα (στάδιο 7) και για την εκτίµηση της εγκυρότητας της µεθόδου. Συνήθως 
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η καµπύλη τιµών σχετίζεται µε το εισόδηµα, κοινωνιολογικούς παράγοντες όπως η 

εκπαίδευση και η ηλικία, ή µε παραµέτρους του περιβάλλοντος (όπως η οµορφιά του 

τοπίου, η βιοποικιλότητα κ.λπ.) (Hanley and Spash, 1993). 

Στάδιο7: Υπολογισµός της συνολικής αξίας 

Στο στάδιο αυτό οι τιµές που έχουν προσδιοριστεί µε τα ερωτηµατολόγια 

οµαδοποιούνται για κάποιο πληθυσµό έτσι ώστε να υπολογιστεί η συνολική αξία του 

περιβαλλοντικού αγαθού. Το δείγµα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό και αρκετά 

µεγάλο για να επιτρέψει την εξαγωγή συµπεράσµατος για τον πληθυσµό (Hanley and 

Spash, 1993). 

Στάδιο 8: Αξιολόγηση της έρευνας 

Η απόδοση της µεθόδου µπορεί να αξιολογηθεί µε διάφορους τρόπους όπως η 

σύγκριση των αποτελεσµάτων της µε τα αποτελέσµατα άλλων µεθόδων ή µε τα 

αποτελέσµατα της εφαρµογής της ίδιας µεθόδου µετά από κάποιο διάστηµα, η 

σύγκριση των αποτελεσµάτων της µε τα αποτελέσµατα της χρήσης αγορών όπου τα 

ίδια προϊόντα προσφέρονται προς πώληση, η σύγκριση της πραγµατικής ζήτησης µε τη 

ζήτηση που µετρά η CVM για τα προϊόντα που πωλούνται στην αγορά, κ.ά. (Smith, 

1992). 

 

2.4 Στατιστική επεξεργασία 

Μετά από τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των ερωτηµατολογίων ως προς την 

πληρότητα και την ορθότητά τους, οι απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτώµενοι 

κωδικοποιήθηκαν και στη συνέχεια ακολούθησε η εισαγωγή των στοιχείων αυτών στο 

στατιστικό πρόγραµµα το οποίο επιλέχθηκε για να γίνει η επεξεργασία των δεδοµένων 

της έρευνας. Κάθε ερώτηση στο ερωτηµατολόγιο αντιστοιχεί σε µια στήλη του 
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µητρώου των δεδοµένων. Η διαδικασία αυτή αρχικά έγινε µε τη βοήθεια του 

λογισµικού Excel, όπου και δηµιουργήθηκαν πίνακες για την κωδικοποίηση των 

ερωτηµάτων και των απαντήσεων τις οποίες έδωσαν οι ερωτώµενοι σε αυτά. Η 

αναπαράσταση των στοιχείων των ερωτηµατολογίων στους πίνακες αυτούς έγινε µε 

τρόπο ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή των αρχείων αυτών στο λογισµικό πακέτο 

SPSS για την στατιστική ανάλυση των δεδοµένων. 

 

2.5 Έλεγχος ανεξαρτησίας x2 (Chi - squared) 

Στην ανάλυση των σχέσεων µεταξύ των χαρακτηριστικών των υποκειµένων 

χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχος ανεξαρτησίας µε το κριτήριο της x2 κατανοµής (Chi - 

squared). 

Ο έλεγχος αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µεταβλητές, όπως αυτές της 

έρευνας, που έχουν µετρηθεί µε ονοµαστικές και τακτικές κλίµακες. Η µηδενική 

υπόθεση (Η0) αναφέρεται στην ανεξαρτησία των µεταβλητών. Όταν υπάρχει µικρή 

διαφορά µεταξύ αναµενόµενων και παρατηρούµενων συχνοτήτων, τότε οι µεταβλητές 

είναι ανεξάρτητες. Όσο µεγαλώνει η µεταξύ τους διαφορά, τόσο µειώνεται η 

πιθανότητα να είναι ανεξάρτητες οι µεταβλητές.  

Το µέγεθος του δείγµατος δεν επέτρεπε σε κάθε περίπτωση την ικανοποίηση 

των προϋποθέσεων εφαρµογής του στατιστικού πακέτου ανεξαρτησίας της x2 

κατανοµής. Για να αποφευχθεί η αποδυνάµωση της ισχύς του καθώς και η 

αποδυνάµωση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της τελικής απόφασης, που 

προκύπτει µετά την απόρριψη ή την αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης, 

χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος προσοµοίωσης Monte Carlo (Mehta and Patel 1996), για 

τον υπολογισµό του παρατηρούµενου επιπέδου σηµαντικότητας, p-value (observed 
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significance level). Η µέθοδος  Monte Carlo βασίστηκε σε 10.000 τυχαία δείγµατα, που 

δηµιουργήθηκαν µε βάση το δείγµα της έρευνας. Η παραπάνω µέθοδος αναπτύχθηκε 

ειδικά για να ξεπεραστούν τα πιθανά προβλήµατα από τη µη ικανοποίηση των 

προϋποθέσεων εφαρµογής του ελέγχου x2.    

 Για να διευκολυνθεί η ερµηνεία της σχέσης µεταξύ των µεταβλητών, 

χρησιµοποιήθηκαν τα τυποποιηµένα υπόλοιπα του x2 κα τους δείκτες συνάφειας 

Gramer’s V και Gamma. 

Ο δείκτης συνάφειας Gramer’s V παίρνει τιµές από 0, όταν δεν υπάρχει καµία 

σχέση µεταξύ των µεταβλητών, µέχρι, 1, όταν υπάρχει τέλεια σχέση. Ο χαρακτηρισµός 

της σχέσης γίνεται µε βάση την παρακάτω κλίµακα: 

1. ±0.0 έως  ±0.2 = πολύ ασθενής,  

2. ±0.21 έως  ±0.4 = ασθενής, 

3.  ±0.41 έως  ±0.6 = µέτρια, 

4.  ±0.61 έως  ±0.8 = ισχυρή, 

5.  ±0.81 έως  ±0.99 = πολύ ισχυρή, 

6.  ±1.0 = ιδανική. 

   Ο δείκτης χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της έντασης της σχέσης – 

συνάφειας για κ×λ πίνακες, όταν οι µεταβλητές είναι και οι δύο µετρηµένες σε 

ονοµαστική κλίµακα (nominal). Για πίνακες 2×2 η ένταση της σχέσης µετριέται µε τον 

δείκτη συνάφειας Phi. Ο δείκτης συνάφειας Gramer’s V µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν 

η µια µεταβλητή είναι ονοµαστική και η άλλη τακτική (ordinal) (Dometrius, 1992: 

Hinke et al., 1988). 
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O δείκτης συνάφειας Gamma χρησιµοποιείται όταν και οι δύο µεταβλητές είναι 

τακτικές και λαµβάνει τιµές από -1 ως +1. Τιµές, κατ’ απόλυτη τιµή, κοντά στο 1 

δείχνουν ισχυρή σχέση µεταξύ των µεταβλητών.  

 

 2.6 Λογαριθµική Παλινδρόµηση (Logistic regression) 

Η ανάλυση παλινδρόµησης είναι µια διαδικασία που εφαρµόζεται, όπως σε όλες 

τις κοινωνικές επιστήµες και στην έρευνα αγοράς για την ανάλυση των σχέσεων µεταξύ 

µιας εξαρτηµένης µεταβλητής και µιας ή περισσότερων ανεξάρτητων µεταβλητών. 

Χρησιµοποιείται κυρίως για την πρόβλεψη των τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής 

αλλά και για τον καθορισµό της δοµής της σχέσης µέσα από τη µαθηµατική εξίσωση 

που συσχετίζει την εξαρτηµένη µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές (Σιώµκος και 

Βασιλικοπούλου, 2005). 

  Οι παρατηρήσεις (ενός τυχαίου δείγµατος) θα πρέπει να προέρχονται από ένα 

προσδιορισµένο πληθυσµό. Οι ανεξάρτητες µεταβλητές σχετίζονται µε την εξαρτηµένη 

µεταβλητή στο µοντέλο παλινδρόµησης (εξάλλου αυτό είναι επιθυµητό έτσι ώστε να 

«εξηγηθεί» η εξαρτηµένη µεταβλητή µε βάση τις ανεξάρτητες µεταβλητές (Σιώµκος και 

Βασιλικοπούλου, 2005) 

H δίτιµη (binary) λογαριθµική παλινδρόµηση, χρησιµοποιείται για την 

πρόβλεψη µιας εξαρτηµένης µεταβλητής λαµβάνοντας υπόψη µία ή περισσότερες 

ανεξάρτητες µεταβλητές. Χρησιµοποιεί τη µέθοδο της µεγιστοποίησης των 

πιθανοτήτων αφού η εξαρτηµένη µεταβλητή µετατραπεί σε λογαριθµική µεταβλητή (ο 

φυσικός λογάριθµος των πιθανοτήτων να συµβούν ή όχι). Η µέθοδος υπολογίζει 

δηλαδή λογαριθµικές πιθανότητες της εξαρτηµένης µεταβλητής. Aποτελεί µια µορφή 

παλινδρόµησης, η οποία χρησιµοποιείται όταν η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι 
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διχοτοµική (π.χ, Ναι/Όχι) και οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι οποιουδήποτε τύπου 

µεταβλητές (ordinal, nominal, ή scale) (Σιώµκος και Βασιλικοπούλου, 2005).  

Σε έρευνα των Salvador Del Saz - Salazar et al. (2009) διερευνήθηκαν τα 

κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από τη αποκατάσταση της ποιότητας των υδάτων σε 

ένα ποτάµι στην ανατολική Ισπανία, µε βάση την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Οι 

πολίτες ρωτήθηκαν για την προθυµία τους να πληρώσουν για τη πραγµατοποίηση ενός 

έργου που σκοπό είχε τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων του ποταµού, ενώ από 

την άλλη πλευρά τους ζητήθηκε να δηλώσουν την προθυµία τους να δεχθούν 

αποζηµίωση για το ενδεχόµενο υποβάθµισης των υδάτων από την µη πραγµατοποίηση 

του παραπάνω έργου. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε τη χρήση 

της λογαριθµικής παλινδρόµησης. 

Μελέτη των Raje et al. (2002) σε µια από τις µεγαλύτερες πόλεις της Ινδίας, 

διερεύνησε τους παράγοντες που επηρεάζουν την προθυµία των καταναλωτών να 

πληρώσουν µεγαλύτερους λογαριασµούς νερού µε σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών 

ύδρευσης της περιοχής. Η έρευνα που διεξήχθη προσπάθησε να υπολογίσει το επίπεδο 

ικανοποίησης των καταναλωτών σχετικά µε την υπηρεσία παροχής νερού και 

περιγράφει την επίδραση των διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν την προθυµία 

πληρωµής µέσω της λογαριθµικής ανάλυσης παλινδρόµησης.      

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το πρότυπο παλινδρόµησης το οποίο 

προσαρµόστηκε στα δεδοµένα που συλλέχθηκαν µε τη χρήση ερωτηµατολογίων από 

την έρευνα η οποία διεξήχθη στο ∆. Γόννων του Ν. Λάρισας. 

Το πρότυπο συµµετοχής κατασκευάστηκε µε στόχο να διερευνηθούν οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την προθυµία αποδοχής αποζηµίωσης. Ο αριθµός των  

ανεξάρτητων µεταβλητών είναι αρκετά µεγάλος και αυτό καθιστά σύνθετη την 
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ανάλυση λογαριθµικής παλινδρόµησης και µπορεί να οδηγήσει σε πολλά προβλήµατα. 

Το σηµαντικότερο από αυτά είναι το πρόβληµα της υπερπροσαρµογής του προτύπου 

(Hosmer and Lemeshow, 2000). Για να αποφευχθούν τέτοιου είδους προβλήµατα η 

διαδικασία προσαρµογής του προτύπου ξεκινά µε τον υπολογισµό των απλών 

προτύπων λογαριθµικής παλινδρόµησης, για κάθε µια από τις ανεξάρτητες µεταβλητές. 

Η εξαρτηµένη µεταβλητή της προθυµίας αποδοχής αποζηµίωσης, για τις ανάγκες του 

λογισµικού  κωδικοποιείται µε 1 για την αποδοχή της προσφοράς και 2 για την 

απόρριψή της.  

Ο έλεγχος και η ερµηνεία των συντελεστών παλινδρόµησης βασίζεται στο 

στατιστικό του Wald και στο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητάς του, το οποίο 

στατιστικό ακολουθεί x2 
κατανοµή. Εάν µια µεταβλητή έχει ένα βαθµό ελευθερίας, το 

στατιστικό Wald είναι το τετράγωνο του λόγου του συντελεστή προς το τυπικό σφάλµα 

αυτού. Ακόµη, για µεταβλητές κατηγορικές το στατιστικό Wald έχει βαθµούς 

ελευθερίας κατά ένα λιγότερο από τον αριθµό των κατηγοριών (Σιάρδος, 2005).   

Από το δείγµα των 200 ερωτώµενων οι 57 απάντησαν ότι είναι πρόθυµοι να 

δεχθούν κάποιο χρηµατικό ποσό ως αποζηµίωση για το ενδεχόµενο της υποβάθµισης 

της ποιότητας των υδάτων του Πηνειού ποταµού, ενώ οι 143 δεν έδειξαν τέτοια 

προθυµία. Οι µεταβλητές για τους ερωτώµενους αφορούν το φύλο Χ1, την ηλικία Χ2, το 

επίπεδο µόρφωσης Χ3, το επάγγελµα Χ4 και το εισόδηµα Χ5. Επιπλέον, 

χρησιµοποιήθηκαν µεταβλητές που αφορούν την ενεργή συµµετοχή των ερωτώµενων 

σε δραστηριότητες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος Χ6, πόσο τους 

απασχολούν τα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήµατα Χ7, τη συµµετοχή τους σε 

προγράµµατα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος Χ8, τη διάθεσή τους να 

καταβάλλουν ένα χρηµατικό ποσό για τη διατήρηση ενός υδάτινου πόρου Χ9, αν 
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γνωρίζουν τα προβλήµατα της υποβάθµισης της ποιότητας του Πηνειού ποταµού Χ10, 

πόσο σηµαντική θεωρούν την προστασία της ποιότητας των υδάτων του ποταµού Χ11, 

την προθυµία τους να βοηθήσουν για τη διατήρηση της Χ12, αν πιστεύουν ότι η περιοχή 

έχει οικονοµική αξία Χ13 και τη διάθεσή τους να δώσουν κάποιο χρηµατικό ποσό για τη 

διατήρηση της ποιότητας των υδάτων του ποταµού Χ14.     
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.1 Κοινωνικό-οικονοµικό προφίλ δείγµατος 

Το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου αποτελούνταν από ερωτήσεις που σκοπό 

είχαν να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά µε το κοινωνικοοικονοµικό προφίλ των 

συµµετεχόντων στην έρευνα, όπως η ηλικία, το επίπεδο σπουδών, η επαγγελµατική 

δραστηριότητα, η οικογενειακή κατάσταση και το µέσο µηνιαίο εισόδηµα.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας η πλειοψηφία των ερωτώµενων 

(44,5%) ανήκει στη δεύτερη  κλάση ηλικίας (31 - 45 ετών),  ενώ ακολουθούν η τρίτη 

κλάση (46 - 60 ετών) µε ποσοστό 24%, η πρώτη κλάση (15 - 30 ετών) µε ποσοστό 21% 

και η τέταρτη κλάση (>61 ετών) µε ποσοστό 10,50% (Σχ. 3.1). 

 

21.00%

44.50%

24.00%

10.50%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

π
ο
σ
ο
σ
τ
ό
 %

15-30 ετών 31-45 ετών 46-60 ετών >61 ετών

Κλάσεις ηλικιών

 
 

Σχήµα 3.1: Κατανοµή της ηλικίας των ερωτώµενων 
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Τα επίπεδο µόρφωσης των συµµετεχόντων στην έρευνα δίνεται στο Σχήµα 3.2. 

Στην πλειοψηφία τους οι ερωτώµενοι είναι απόφοιτοι Λυκείου (31,5%), ενώ ένα 

αρκετά µεγάλο ποσοστό του δείγµατος (20%) είναι απόφοιτοι ΑΕΙ. Ακολουθούν οι 

απόφοιτοι Γυµνασίου, ∆ηµοτικού και ΤΕΙ µε ποσοστά 14,5%, 12,5% και 8%, 

αντίστοιχα. 
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Σχήµα 3.2: Κατανοµή του µορφωτικού επιπέδου των ερωτώµενων 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας για το µορφωτικό επίπεδο του 

δείγµατος, οι ερωτώµενοι στην πλειοψηφία τους είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι (43%), ενώ 

ακολουθούν οι δηµόσιοι υπάλληλοι (19%) οι αγρότες-κτηνοτρόφοι (15%) και οι 

συνταξιούχοι (7%). Θα πρέπει να σηµειώσουµε και το υψηλό ποσοστό των ανέργων 

του δείγµατος, το οποίο ανέρχεται στο 5% (Σχ. 3.3). 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε την εισοδηµατική κατάσταση των 

ερωτώµενων παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.4. Σύµφωνα µε αυτά η πλειοψηφία (28,02%) 
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του δείγµατος δηλώνει εισόδηµα µεταξύ 900 € και 1.200 €, ενώ το 19,23% δηλώνει 

εισόδηµα µεταξύ 1.200 € και 1.500 €. Ακολουθούν µε ποσοστό 15,38% εκείνοι που το 

µηνιαίο τους εισόδηµα κυµαίνεται µεταξύ 600 € και 900 €.    
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Σχήµα 3.3: Επαγγελµατική δραστηριότητα ερωτώµενων 
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Σχήµα 3.4: Κατανοµή του µέσου µηνιαίου προσωπικού εισοδήµατος των ερωτώµενων 

 

3.2 Οικολογικό προφίλ δείγµατος 

Το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου περιείχε επίσης ερωτήσεις που σκοπό 

είχαν να διερευνήσουν το βαθµό περιβαλλοντικής συνείδησης των ερωτώµενων.  Για το 

σκοπό αυτό ζητήθηκε από τους ερωτώµενους να απαντήσουν, αν συµµετέχουν ενεργά 

σε δραστηριότητες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της έρευνας µόλις το 27,50%  απάντησε θετικά ενώ το 72,5% απάντησε 

αρνητικά (Σχ. 3.5). 
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  Σχήµα 3.5: Ενεργή συµµετοχή σε δραστηριότητες για την προστασία του φυσικού                          

περιβάλλοντος 
 

Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια να προσδιοριστούν οι τρόποι µε τους οποίους οι 

ερωτώµενοι εκδηλώνουν τις περιβαλλοντικές τους ανησυχίες. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της έρευνας το 78,18%, προσφέρουν εθελοντική εργασία, ενώ η 

συµµετοχή σε περιβαλλοντική οργάνωση και η οικονοµική ενίσχυση συγκεντρώνουν το 

9,09% και το 5,45%, αντίστοιχα των απαντήσεων.  

Οι συµµετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν επίσης για το πόσο θεωρούν ότι 

τους απασχολούν τα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήµατα της περιοχής τους. Οι δύο πιο 

δηµοφιλείς απαντήσεις είναι «πολύ» (36,5%) και «πάρα πολύ» (33,5%), ενώ  «αρκετά» 

απάντησε το 23,5% (Σχ. 3.6). 
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Σχήµα 3.6: Ενδιαφέρον για τα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήµατα 

 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους ερωτώµενους να δηλώσουν µε πιο τρόπο 

εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η 

ανακύκλωση συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεων (82%), ενώ η 

χρήση ανακυκλωµένων προϊόντων και η αναδάσωση ακολουθούν µε ποσοστά 31% και 

15% αντίστοιχα (Σχ. 3.7). 

Κύριες πηγές ενηµέρωσης για περιβαλλοντικά ζητήµατα αποτελούν η 

τηλεόραση σε ποσοστό 87%, οι εφηµερίδες σε ποσοστό 52%, το ραδιόφωνο σε 

ποσοστό 35,5% και το διαδίκτυο σε µικρότερο ποσοστό 27% (Σχ. 3.8). 
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Σχήµα 3.7: Τρόποι εκδήλωσης της συµµετοχής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος  
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Σχήµα 3.8: Πηγές ενηµέρωσης για περιβαλλοντικά θέµατα 
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Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες στην έρευνα να αναφέρουν 

ποιες θεωρούν ως κυριότερες αιτίες υποβάθµισης των υδάτινων πόρων. Το σύνολο του 

δείγµατος δήλωσε ότι κύρια αιτία υποβάθµισης σε ποσοστό 64,5% είναι τα 

βιοµηχανικά απόβλητα, ενώ ακολουθούν τα γεωργικά απόβλητα σε ποσοστό 32% και 

τα αστικά απόβλητα µε 15% (Σχ. 3.9). 

Στη συνέχεια οι συµµετέχοντες στην έρευνα ρωτήθηκαν για το αν έχουν 

συµµετάσχει σε προγράµµατα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος µε την 

καταβολή ενός χρηµατικού ποσού. Το 84% απάντησε αρνητικά, ενώ θετικά απάντησε 

το υπόλοιπο 16% (Σχ. 3.10). 
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Σχήµα 3.9: Κυριότερη αιτία υποβάθµισης των υδάτινων πόρων 
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Σχήµα 3.10: Συµµετοχή σε προγράµµατα προστασίας φυσικού περιβάλλοντος µε την  

καταβολή ενός  χρηµατικού ποσού 

 

Οι συµµετέχοντες στην έρευνα ρωτήθηκαν, επίσης, για το αν είναι διατεθειµένοι 

να καταβάλλουν ένα χρηµατικό ποσό για τη διατήρηση ενός υδάτινου πόρου. Θετική 

διάθεση για καταβολή ενός χρηµατικού ποσού έδειξε το 51,5% του δείγµατος, ενώ 

αρνητική το 48,5% (Σχ. 3.11). 
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Σχήµα 3.11: ∆ιάθεση για καταβολή ενός χρηµατικού ποσού για ένα υδάτινο πόρο 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώµενων (79,5%) έδειξε ότι γνωρίζει το 

πρόβληµα της υποβάθµισης της ποιότητας των υδάτων του Πηνειού ποταµού, ενώ 

άγνοια δήλωσε το 20,5% (Σχ. 3.12).   
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Σχήµα 3.12: Γνώση του προβλήµατος της ποιότητας των υδάτων του ποταµού Πηνειού 
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Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας το 91% του δείγµατος θεωρούν ότι η 

περιοχή έχει οικονοµική αξία, ενώ µόλις το 9% πιστεύουν το αντίθετο (Σχ. 3.13). 

Ένα επιπλέον σηµαντικό στοιχείο, το οποίο προκύπτει από την έρευνα που 

διενεργήθηκε είναι ότι η πλειοψηφία του δείγµατος (86,5%) δηλώνει πρόθυµη να 

βοηθήσει για τη διατήρηση της ποιότητας των υδάτων του ποταµού, ενώ απροθυµία 

δηλώνει µόνο το 13,5% (Σχ. 3.14). 
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Σχήµα 3.13: Άποψη του δείγµατος για το αν η περιοχή έχει οικονοµική αξία 
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Σχήµα 3.14: Προθυµία των ερωτώµενων να βοηθήσουν στην διατήρηση της ποιότητας των 

υδάτων του ποταµού 

 

Στη συνέχεια  ζητήθηκε από τους ερωτώµενους να απαντήσουν πόσο σηµαντική 

θεωρούν την προστασία της ποιότητας των υδάτων του ποταµού. Το 45,5% του 

δείγµατος  απαντήσανε «πάρα πολύ», ενώ ακολουθούν µε 30,5% και 19,5% αντίστοιχα 

οι απαντήσεις «πολύ» και «αρκετά», δείχνοντας την ευαισθησία των ερωτώµενων σε 

θέµατα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. (Σχ. 3.15). 
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   Σχήµα 3.15: Άποψη των συµµετεχόντων στην έρευνα όσο αφορά στη σηµαντικότητα της      

προστασίας της ποιότητας των υδάτων του ποταµού 

 

Όσο αφορά στους λόγους για τους οποίους οι ερωτώµενοι επισκέπτονται την 

ευρύτερη περιοχή του ποταµού, η αναψυχή αποτελεί σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 

έρευνας τη δηµοφιλέστερη απάντηση (78,5%), ψάρεµα δηλώνει το 14,5%, κυνήγι το 

13% και εργασία το 12% (Σχ. 3.16). 
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Σχήµα 3.16: Λόγοι για τους οποίους οι ερωτώµενοι επισκέπτονται την περιοχή  

 

Στη συνέχεια οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να απαντήσουν αν είναι διατεθειµένοι ή 

όχι να δεχθούν κάποιο χρηµατικό ποσό ως αποζηµίωση σε περίπτωση υποβάθµισης της 

ποιότητας των υδάτων του ποταµού και απώλειας της περιοχής. Το µεγαλύτερο 

ποσοστό (71,5%) του δείγµατος απαντά αρνητικά, ενώ πρόθυµοι να δεχθούν ένα 

χρηµατικό ποσό ως αντάλλαγµα είναι το 28,5% (Σχ. 3.17).  

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των συµµετεχόντων στην έρευνα ο κυριότερος 

λόγος που οδηγεί τους ερωτώµενους στο να αρνούνται να δεχθούν ένα χρηµατικό ποσό 

ως αποζηµίωση είναι ότι η ποιότητα των υδάτων του ποταµού δε διαπραγµατεύεται µε 

κανένα χρηµατικό ποσό (Σχ. 3.18).   
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 Σχήµα 3.17: Προθυµία αποδοχής αποζηµίωσης σε περίπτωση υποβάθµισης του υδάτινου  πόρου  
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Σχήµα 3.18: Λόγοι µη προθυµίας αποδοχής αποζηµίωσης 
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Οι δύο τελευταίες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου αφορούσαν στο ελάχιστο 

ποσό (€) που θα απαιτούσαν οι ερωτώµενοι ως αποζηµίωση, καθώς και ποιον τρόπο 

θεωρούν ως κατάλληλο για την καταβολή των χρηµάτων αυτών. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της έρευνας το 21,24% των ερωτηθέντων απαίτησαν ένα ποσό 

µεγαλύτερο των 1.000 €, ένα 17,7% απάντησε άλλο, ενώ το 16,81% απάντησε πως θα 

απαιτούσε ένα ποσό µεταξύ 400 € και 500 € (Σχ. 3.19).  

Όσο αφορά στον τρόπο καταβολής του παραπάνω ποσού, το 46% του δείγµατος 

θεωρεί ότι πρέπει να καταβάλλεται κάθε χρόνο, το 42% θεωρεί την πληρωµή εφάπαξ 

ως την καλύτερη λύση, ενώ το 12% αυτών δεν προσδιορίζει τον τρόπο αυτό (Σχ. 3.20). 
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Σχήµα 3.19: Ελάχιστο ποσό αποζηµίωσης σε µια πιθανή υποβάθµιση του υδάτινου πόρου  
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Σχήµα 3.20: Τρόποι καταβολής του ποσού αποζηµίωσης 

 

3.3 Αποτελέσµατα συσχέτισης των ερωτώµενων του δείγµατος 

Στη παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των σχέσεων που 

διερευνήθηκαν µεταξύ των χαρακτηριστικών των υποκείµενων της έρευνας σε 

επιλεγµένες περιπτώσεις, που συνάδουν µε τους στόχους της έρευνας. 

Για την ανάλυση αυτών των σχέσεων χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχος ανεξαρτησίας 

x2 (Chi - Square). Τα στατιστικά κριτήρια τα οποία χρησιµοποιήθηκαν ήταν το κριτήριο 

x2, το Gramer ’s V  και το Gamma.  

Το κριτήριο x2  πληροφορεί τον ερευνητή για την ένταση της συσχέτισης 

µεταξύ των µεταβλητών αλλά δε δίνει καµία ένδειξη για την κατεύθυνση της 

συσχέτισης (Σιώµκος και Βασιλικοπούλου, 2005).  

Για τον υπολογισµό του παρατηρούµενου επιπέδου σηµαντικότητας (p - value -

observed significance level) χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Monte Carlo.  

Μελετήθηκε η σχέση της προθυµίας αποδοχής αποζηµίωσης των πολιτών 

(WTA), για το ενδεχόµενο υποβάθµισης της ποιότητας των υδάτων του Πηνειού 
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ποταµού, µε διάφορες κοινωνικοοικονοµικές µεταβλητές του δείγµατος, όπως το φύλο, 

η ηλικία, το επίπεδο µόρφωσης, το επάγγελµα και το εισόδηµα. Επιπλέον, µελετήθηκε 

η σχέση της εξαρτηµένης µεταβλητής  (WTA), µε ανεξάρτητες µεταβλητές οι οποίες 

αναφέρονται στο οικολογικό προφίλ του δείγµατος, όπως η ενεργή συµµετοχή των 

ερωτώµενων σε δραστηριότητες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, το 

ενδιαφέρον τους για τα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήµατα, πόσο σηµαντική θεωρούν 

την προστασία της ποιότητας των υδάτων του Πηνειού ποταµού, αν πιστεύουν ότι η 

περιοχή έχει οικονοµική αξία, κ.λπ.  

Ειδικότερα, πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω έλεγχοι συσχέτισης: 

Υπόθεση 1: υπάρχει σχέση µεταξύ της προθυµίας αποδοχής αποζηµίωσης των 

πολιτών-ερωτώµενων σε µια πιθανή υποβάθµιση της ποιότητας των υδάτων του 

Πηνειού ποταµού και ενός αριθµού κοινωνικο-οικονοµικών και οικολογικών 

µεταβλητών;  

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας µε το κριτήριο x2 έδειξε ότι υπάρχει σηµαντική σχέση 

σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05 µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής (WTA) και 

των ανεξάρτητων µεταβλητών, γνώση του προβλήµατος της υποβάθµισης της 

ποιότητας του Πηνειού ποταµού, µορφωτικό επίπεδο, επαγγελµατική δραστηριότητα, 

ηλικία και άποψη για τη σηµαντικότητα της προστασίας της ποιότητας των υδάτων του 

ποταµού (Πιν. 3.1).  

Η προθυµία αποδοχής αποζηµίωσης συσχετίστηκε επίσης µε διάφορες άλλες 

µεταβλητές (Πιν. 3.1), αλλά η ανάλυση ανεξαρτησίας έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική σχέση. 
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Πίνακας 3.1: Σχέση της πρόθεσης για αποδοχή αποζηµίωσης µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές 

Μεταβλητές συσχέτισης 
Χ

2 
ΒΕ sig Gamma Cramer’s V 

Φύλο 0,712 1 0,399  0,060 

Ηλικία 24,619 3 0,001 0,213 
 

0,351 

Μορφωτικό επίπεδο 16,465 7 0,021 0,049 0,287 

Επαγγελµατική δραστηριότητα 12,822 6 0,046  0,253 

Εισόδηµα 10,252 9 0,343 0,074 0,226 

Ενεργή συµµετοχή σε δραστηριότητες για την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος 

1,662 1 0,197  0,091 

Ενδιαφέρον για τα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήµατα 2,147 4 0,709 -0,014 0,104 

Συµµετοχή σε προγράµµατα για την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος µε την καταβολή ενός χρηµατικού ποσού 

3,099 1 0,078  0,124 

∆ιάθεση για καταβολή ενός χρηµατικού ποσού 0,180 1 0,671  0,030 

Γνώση για το πρόβληµα της υποβάθµισης της ποιότητας του 
Πηνειού ποταµού 

6,004 1 0,014  0,173 

Άποψη για τη σηµαντικότητα της προστασίας της 
ποιότητας των υδάτων του Πηνειού ποταµού 

12,560 4 0,014 
 

0,028 
0,251 

Προθυµία να βοηθήσουν για τη διατήρηση της ποιότητας 0,101 1 0,750  0,023 

Άποψη για το αν η περιοχή έχει οικονοµική αξία 0,005 1 0,943  0,005 

∆ιάθεση για καταβολή ενός χρηµατικού ποσού 0,220 1 0,639  0,033 
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Από τις τιµές των δεικτών Cramer’s και Gamma, διαπιστώνεται ότι η ένταση των 

παραπάνω σχέσεων µπορεί να χαρακτηρισθεί πολύ ασθενής για τις µεταβλητές, 

µορφωτικό επίπεδο, γνώση για το πρόβληµα της υποβάθµισης της ποιότητας των 

υδάτων του ποταµού και άποψη για τη σηµαντικότητα της προστασίας της ποιότητας 

των υδάτων του ποταµού και ασθενής για την ηλικία και την επαγγελµατική 

δραστηριότητα.  

Από τα αποτελέσµατα των συσχετίσεων συµπεραίνεται ότι οι περισσότεροι από 

τους ερωτώµενους που δείχνουν πρόθυµοι να δεχθούν αποζηµίωση για µια ενδεχόµενη 

υποβάθµιση της ποιότητας του ποταµού ανήκουν στην ηλικιακή κλάση 31 - 45 ετών 

(Πιν. 3.5), είναι απόφοιτοι λυκείου (Πιν. 3.3) και ασκούν το επάγγελµα του ιδιωτικού 

υπαλλήλου (Πιν. 3.4). Επίσης η έρευνα έδειξε ότι η πλειοψηφία του δείγµατος που δεν 

είναι πρόθυµο να δεχθεί αποζηµίωση ανήκει στην ηλικιακή κλάση των 46 - 60 ετών 

(Πιν. 3.5), είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι (Πιν. 3.4), γνωρίζουν για το πρόβληµα της 

υποβάθµισης της ποιότητας του ποταµού (Πιν. 3.2) και όπως αναµενότανε είναι 

υψηλού µορφωτικού επιπέδου ΑΕΙ/ΤΕΙ (Πιν. 3.3). Τέλος, θα πρέπει να σηµειώσουµε 

ότι αυτοί που θεωρούν πάρα πολύ σηµαντική την προστασία της ποιότητας των υδάτων 

του ποταµού, δεν είναι πρόθυµοι να δεχθούν αποζηµίωση (Πιν. 3.6). 
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 Πίνακας 3.2: Προθυµία αποδοχής αποζηµίωσης (WTA) και γνώση του προβλήµατος της  

υποβάθµισης  της ποιότητας του Πηνειού ποταµού  

 
 

 
ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΟΛΟ 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 
 
 
 
 

Πλήθος 39 18 57 

WTA (%) 68,4% 31,6% 100,0% 

Γνώση για το 
πρόβληµα της 

υποβάθµισης της 
ποιότητας του 

Πηνειού ποταµού 
(%)  

24,5% 43,9% 28,5% 

Σύνολο (%) 19,5% 9,0% 28,5% 

Τυποποιηµένα 
υπόλοιπα -2,5 2,5  

 
 
 
 
 
 

ΟΧΙ 
 
 
 
 
 
 
 

Πλήθος 120 23 143 

WTA (%) 83,9% 16,1% 100,0% 

 Γνώση για το 
πρόβληµα της 

υποβάθµισης της 
ποιότητας του 

Πηνειού ποταµού 
(%)  

75,5% 56,1% 71,5% 

 Σύνολο (%) 60,0% 11,5% 71,5% 

Τυποποιηµένα 
υπόλοιπα 2,5 -2,5  

 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
 
 
 
 
 
 
 

Πλήθος 159 41 200 

 WTA (%) 79,5% 20,5% 100,0% 

Γνώση για το 
πρόβληµα της 

υποβάθµισης της 
ποιότητας του 

Πηνειού ποταµού 
(%) 

100,0% 100,0% 100,0% 

 Σύνολο (%) 79,5% 20,5% 100,0% 
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         Πίνακας 3.3: Προθυµία αποδοχής αποζηµίωσης (WTA) και µορφωτικό επίπεδο  

 
 
 

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΚ ΤΕΙ ΑΕΙ ΜΕΤΑΠ/ΚΟ ΑΛΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 
 
 

ΝΑΙ 
 
 

Πλήθος 11 13 18 5 2 7 0 1 57 

WTA (%) 19,3% 22,8% 31,6% 8,8% 3,5% 12,3% ,0% 1,8% 100,0% 

 Μόρφωση 
(%) 42,3% 44,8% 34,0% 27,8% 11,8% 17,9% ,0% 12,5% 28,5% 

 Σύνολο (%) 5,5% 6,5% 9,0% 2,5% 1,0% 3,5% ,0% ,5% 28,5% 
Τυποποιηµένα 

υπόλοιπα 1,7 2,1 1,0 0,0 -1,6 -1,6 -2,0 -1,0  

 
ΟΧΙ 

 
 

Πλήθος 15 16 35 13 15 32 10 7 143 

WTA (%) 10,5% 11,2% 24,5% 9,1% 10,5% 22,4% 7,0% 4,9% 100,0% 

Μόρφωση 
(%) 57,7% 55,2% 66,0% 72,2% 88,2% 82,1% 100,0% 87,5% 71,5% 

 Σύνολο (%) 7,5% 8,0% 17,5% 6,5% 7,5% 16,0% 5,0% 3,5% 71,5% 
Τυποποιηµένα 

υπόλοιπα -1,7 -2,1 -1,0 0,1 1,6 1,6 2,0 1,0  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

Πλήθος 26 29 53 18 17 39 10 8 200 

WTA (%) 13,0% 14,5% 26,5% 9,0% 8,5% 19,5% 5,0% 4,0% 100,0% 

 Μόρφωση 
(%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Σύνολο (%) 13,0% 14,5% 26,5% 9,0% 8,5% 19,5% 5,0% 4,0% 100,0% 
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    Πίνακας 3.4: Προθυµία αποδοχής αποζηµίωσης (WTA) και επαγγελµατική δραστηριότητα  

 
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ι∆.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ∆.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ 
ΑΓΡΟΤΕΣ- 
ΚΤΗΝ/ΦΟΙ ΣΥΝΤ/ΧΟΙ ΦΟΤΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 

 
 
 

ΝΑΙ 
 
 

Πλήθος 26 4 1 10 6 4 6 57 

 WTA (%) 45,6% 7,0% 1,8% 17,5% 10,5% 7,0% 10,5% 100,0% 

Επαγγελµατική 
δραστηριότητα (%) 30,2% 10,5% 10,0% 33,3% 42,9% 50,0% 42,9% 28,5% 

 Σύνολο (%) 13,0% 2,0% ,5% 5,0% 3,0% 2,0% 3,0% 28,5% 
Τυποποιηµένα 

υπόλοιπα 0,5 -2,7 -1,3 0,6 1,2 1,4 1,2  

 
 

ΟΧΙ 
 

Πλήθος 60 34 9 20 8 4 8 143 

 WTA (%) 42,0% 23,8% 6,3% 14,0% 5,6% 2,8% 5,6% 100,0% 
Επαγγελµατική 
δραστηριότητα (%) 69,8% 89,5% 90,0% 66,7% 57,1% 50,0% 57,1% 71,5% 

Σύνολο (%) 30,0% 17,0% 4,5% 10,0% 4,0% 2,0% 4,0% 71,5% 
Τυποποιηµένα 

υπόλοιπα -0,5 2,7 1,3 -0,6 -1,2 -1,4 -1,2  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

Πλήθος 86 38 10 30 14 8 14 200 

 WTA (%) 43,0% 19,0% 5,0% 15,0% 7,0% 4,0% 7,0% 100,0% 

Επαγγελµατική 
δραστηριότητα (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Σύνολο (%) 43,0% 19,0% 5,0% 15,0% 7,0% 4,0% 7,0% 100,0% 

Institutional R
epository - Library &

 Inform
ation C

entre - U
niversity of T

hessaly
23/05/2023 02:05:22 E

E
S

T
 - 54.219.128.100



 60

 

       Πίνακας 3.5: Προθυµία αποδοχής αποζηµίωσης (WTA) και ηλικία  

 

 

 

 
 
 

ΗΛΙΚΙΑ 

15-30 ΕΤΩΝ 31-45 ΕΤΩΝ 46-60 ΕΤΩΝ >60 ΕΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 

 
 
 

ΝΑΙ 
 
 

Πλήθος 8 26 14 9 57 

 WTA (%)  14,0% 45,6% 24,6% 15,8% 100,0% 

 Ηλικία (%) 38,1% 54,2% 15,7% 21,4% 28,5% 

 Σύνολο (%) 4,0% 13,0% 7,0% 4,5% 28,5% 

Τυποποιηµένα 
υπόλοιπα 1,0 4,5 -3,6 -1,1  

 
 

ΟΧΙ 
 

Πλήθος 13 22 75 33 143 

 WTA (%) 9,1% 15,4% 52,4% 23,1% 100,0% 

 Ηλικία (%) 61,9% 45,8% 84,3% 78,6% 71,5% 

Σύνολο (%) 6,5% 11,0% 37,5% 16,5% 71,5% 
Τυποποιηµένα 

υπόλοιπα -1,0 -4,5 3,6 1,1  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

Πλήθος 21 48 89 42 200 

WTA (%) 10,5% 24,0% 44,5% 21,0% 100,0% 

 Ηλικία (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Σύνολο (%) 10,5% 24,0% 44,5% 21,0% 100,0% 
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Πίνακας 3.6: Προθυµία αποδοχής αποζηµίωσης (WTA) και άποψη για τη σηµαντικότητα της ποιότητας των υδάτων του ποταµού 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ 
ΠΟΤΑΜΟΥ; 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΥΝΟΛΟ 

 
 
 

ΝΑΙ 
 
 

Πλήθος 1 3 16 22 15 57 

 WTA (%) 1,8% 5,3% 28,1% 38,6% 26,3% 100,0% 
 άποψη για τη σηµαντικότητα της 

προστασίας της ποιότητας των υδάτων 
του Πηνειού ποταµού (%) 

33,3% 50,0% 41,0% 36,1% 16,5% 28,5% 

 Σύνολο (%) ,5% 1,5% 8,0% 11,0% 7,5% 28,5% 

Τυποποιηµένα υπόλοιπα 0,2 1,2 1,9 1,6 -3,4  

 
 

ΟΧΙ 
 

Πλήθος 2 3 23 39 76 143 

 WTA (%) 1,4% 2,1% 16,1% 27,3% 53,1% 100,0% 

 άποψη για τη σηµαντικότητα της 
προστασίας της ποιότητας των υδάτων 

του Πηνειού ποταµού (%) 
66,7% 50,0% 59,0% 63,9% 83,5% 71,5% 

 Σύνολο (%) 1,0% 1,5% 11,5% 19,5% 38,0% 71,5% 

Τυποποιηµένα υπόλοιπα -0,2 -1,2 -1,9 -1,6 3,4  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

Πλήθος 3 6 39 61 91 200 

 WTA (%) 1,5% 3,0% 19,5% 30,5% 45,5% 100,0% 

 άποψη για τη σηµαντικότητα της 
προστασίας της ποιότητας των υδάτων 

του Πηνειού ποταµού (%) 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Σύνολο (%) 1,5% 3,0% 19,5% 30,5% 45,5% 100,0% 
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Σηµαντικές αποκλίσεις από την υπόθεση ανεξαρτησίας εµφανίζουν τα 

τυποποιηµένα πρότυπα (adjusted residual) των οποίων οι απόλυτες τιµές είναι 

µεγαλύτερες του 1,96. Εποµένως, οι ηλικιακές κλάσεις 31 - 45 και 46 - 60 µε απόλυτες 

τιµές τυποποιηµένων προτύπων 4,5 και 3,6 αντίστοιχα, είναι αυτές που επηρεάζουν την 

προθυµία αποδοχής αποζηµίωσης (Πιν. 3.5). Όσο αφορά στο επάγγελµα οι δηµόσιοι 

υπάλληλοι µε τιµή τυποποιηµένων προτύπων 2,7 είναι αυτοί που καθορίζουν περισσότερο 

την προθυµία αποδοχής αποζηµίωσης (Πιν. 3.4), ενώ οι απόφοιτοι γυµνασίου και οι 

κάτοχοι µεταπτυχιακού µε απόλυτες τιµές 2,1 και 2,0 αντίστοιχα, ρυθµίζουν σηµαντικά 

την προθυµία αποδοχής όσο αφορά το µορφωτικό επίπεδο (Πιν. 3.3). Όσο αφορά τη 

γνώση για το πρόβληµα της υποβάθµισης της ποιότητας του ποταµού και οι δύο 

κατηγόριες απαντήσεων, «ΝΑΙ» και «ΟΧΙ» µε απόλυτη τιµή τυποποιηµένων προτύπων 

2,5 και για τις δύο, καθορίζουν σηµαντικά την προθυµία αποδοχής αποζηµίωσης (Πιν. 

3.2). Τέλος, η κατηγορία «πάρα πολύ» µε απόλυτη τιµή 3,4 είναι αυτή που ρυθµίζει 

σηµαντικά την προθυµία αποδοχής αποζηµίωσης όσο αφορά τη σηµαντικότητα της 

προστασίας της ποιότητας των υδάτων του ποταµού (Πιν. 3.6).      

 

3.4 Αποτελέσµατα Λογαριθµικής παλινδρόµησης  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα προσαρµογής των απλών 

προτύπων λογαριθµικής παλινδρόµησης της προθυµίας αποδοχής αποζηµίωσης για όλες 

τις ανεξάρτητες διχοτοµικές µεταβλητές. Ο συντελεστής Wald που προκύπτει για κάθε 

µεταβλητή και η αντίστοιχη σηµαντικότητα  φαίνεται στον Πίνακα 3.7.  
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Πίνακας 3.7: Αποτελέσµατα προσαρµογής των απλών προτύπων λογαριθµικής παλινδρόµησης 

για όλες τις ανεξάρτητες διχοτοµικές µεταβλητές 

Μεταβλητές Β 

 
Τυπικό 
σφάλµα  

 

∆είκτης 
Wald  df Σηµαντικότητα Exp(B) 

Χ1 -0,272 0,322 0,711 1 0,399 0,762 

Χ6 -0,478 0,373 1,645 1 0,200 0,620 

Χ8 -0,884 0,515 2,950 1 0,086 0,413 

Χ9 -0,133 0,313 0,180 1 0,671 0,875 

Χ10 -0,879 0,365 5,806 1 0,016 0,415 

Χ12 0,150 0,470 0,101 1 0,750 1,161 

Χ13 0,039 0,551 0,005 1 0,943 1,040 

Χ14 -0,147 0,314 0,220 1 0,639 0,863 
 

Το Wald τεστ του Πίνακα 3.7 ελέγχει τη σηµαντικότητα της ανεξάρτητης 

µεταβλητής στο µοντέλο. Για τη µεταβλητή Χ10 «γνώση τα προβλήµατα της υποβάθµισης 

της ποιότητας του Πηνειού ποταµού»: Wald=5,806 (df=1). Άρα, σε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας α=0,05, η µεταβλητή Χ10 είναι σηµαντική για το λογαριθµικό µοντέλο.    

Η τιµή της τελευταίας στήλης του Πίνακα 3.7 [Exp(B)] είναι ο λόγος των 

πιθανοτήτων της ανεξάρτητης προς την εξαρτηµένη µεταβλητή. Τιµές που είναι 

µικρότερες από 1 παραπέµπουν σε µείωση, ενώ τιµές που είναι µεγαλύτερες από 1 

δηλώνουν αύξηση της εξαρτηµένης µεταβλητής ως αποτέλεσµα της αύξησης της 

ανεξάρτητης µεταβλητής. 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στις ανεξάρτητες, µη 

διχοτοµικές µεταβλητές, Χ2, Χ3, Χ4, Χ5, Χ7, Χ11 που κατά τη διαδικασία εκτίµησης του 

προτύπου παλινδρόµησης λόγω της ποιοτικής φύσης τους για τις ανάγκες της 

παλινδρόµησης κωδικοποιούνται σε ψευδοµεταβλητές π.χ. Χ2(i) µε i=1…….ν, όπου ν το 

πλήθος των κατηγοριών της µεταβλητής. Έτσι, το πρότυπο για τις κάθε µία από τις 

παραπάνω ανεξάρτητες µεταβλητές µετασχηµατίζεται σε ένα πολλαπλό πρότυπο 
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λογαριθµικής παλινδρόµησης µε ανεξάρτητες µεταβλητές τις αντίστοιχες 

ψευδοµεταβλητές. 

Ακολουθούν τα αντίστοιχα αποτελέσµατα προσαρµογής των απλών προτύπων 

λογαριθµικής παλινδρόµησης της προθυµίας αποδοχής αποζηµίωσης για όλες τις 

ανεξάρτητες µη διχοτοµικές µεταβλητές,  (Πίν. 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 

3.16, 3.17, 3.18, 3.19).  

 

 Πίνακας 3.8: Κωδικοποίηση σε ψευδοµεταβλητές της ανεξάρτητης µεταβλητής (Χ2) 
 

 
Συχνότητα 

Ψευδοµεταβλητές 
 (1) (2) (3) 

Χ2 

1,00 42 1,000 0,000 0,000 

2,00 89 0,000 1,000 0,000 

3,00 48 0,000 0,000 1,000 

4,00 21 0,000 0,000 0,000 
 
 
 

Πίνακας 3.9: Αποτελέσµατα προσαρµογής του απλού προτύπου λογαριθµικής  
παλινδρόµησης για την  ανεξάρτητη µεταβλητή  (Χ2) 

 

 B S.E. 
∆είκτης

Wald 
df Σηµαντικότητα Exp(B) 

Χ2   3,871 3 0,276  

Χ2(1) 1,159 0,591 3,852 1 0,050 3,187 

Χ2(2) 0,597 0,499 1,434 1 0,231 1,817 

Χ2(3) 0,600 0,543 1,218 1 0,270 1,821 

Σταθερά  0,288 0,441 0,426 1 0,514 1,333 
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Πίνακας 3.10: Κωδικοποίηση σε ψευδοµεταβλητές της ανεξάρτητης µεταβλητής (Χ3) 
 

 
Συχνότητα 

Ψευδοµεταβλητές 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Χ3 

1,00 25 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2,00 29 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,00 63 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4,00 16 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 

5,00 16 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 

6,00 39 00,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 

7,00 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

8,00 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 
 
 
Πίνακας 3.11: Αποτελέσµατα προσαρµογής του απλού προτύπου λογαριθµικής παλινδρόµησης  
                         για την  ανεξάρτητη µεταβλητή  (Χ3) 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B S.E. 
∆είκτης

Wald 
df Σηµαντικότητα Exp(B) 

Χ3   10,160 7 0,180  

Χ3(1) -1,145 1,188 0,928 1 0,335 0,318 

Χ3(2) -1,179 1,179 1,000 1 0,317 0,308 

Χ3(3) -,470 1,152 0,166 1 0,683 0,625 

Χ3(4) 0-,598 1,241 0,232 1 0,630 0,550 

Χ3(5) 0,560 1,350 0,172 1 0,678 1,750 

Χ3(6) 0,134 1,193 0,013 1 0,911 1,143 

Χ3(7) 19,817 15191,515 0,000 1 0,999 4,039 

Σταθερά  1,386 1,118 1,537 1 0,215 4,000 
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    Πίνακας 3.12: Κωδικοποίηση σε ψευδοµεταβλητές της ανεξάρτητης µεταβλητής (Χ4) 

 

 
Συχνότητα 

Ψευδοµεταβλητές 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Χ4 

1,00 86 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2,00 38 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,00 10 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 

4,00 30 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 

5,00 14 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 

6,00 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

7,00 14 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 
 
 
 Πίνακας 3.13: Αποτελέσµατα προσαρµογής του απλού προτύπου λογαριθµικής παλινδρόµησης               

για την  ανεξάρτητη µεταβλητή  (Χ4) 
 

 B S.E. 
∆είκτης

Wald 
df Σηµαντικότητα Exp(B) 

Χ4   11,343 6 0,078  

Χ4(1) ,549 0,589 0,868 1 0,352 1,731 

Χ4(2) 1,852 0,756 6,009 1 0,014 6,375 

Χ4(3) 1,910 1,184 2,599 1 0,107 6,750 

Χ4(4) 0,405 0,665 0,372 1 0,542 1,500 

Χ4(5) 0,000 0,764 0,000 1 1,000 1,000 

Χ4(6) -,288 0,890 0,105 1 0,746 0,750 

Σταθερά ,288 00,540 0,284 1 0,594 1,333 
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   Πίνακας 3.14: Κωδικοποίηση σε ψευδοµεταβλητές της ανεξάρτητης µεταβλητής (Χ5) 

 

 Συχνό-
τητα 

Ψευδοµεταβλητές 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Χ5 

1,00 31 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2,00 17 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,00 28 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4,00 51 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5,00 35 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6,00 19 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 

7,00 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 

8,00 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 

9,00 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

10,0 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 
 Πίνακας 3.15: Αποτελέσµατα προσαρµογής του απλού προτύπου λογαριθµικής παλινδρόµησης για  

την  ανεξάρτητη µεταβλητή  (Χ5) 
 

 B S.E. 
∆είκτης

Wald 
df Σηµαντικότητα Exp(B) 

Χ5   9,415 9 0,400  

Χ5(1) 0,192 0,987 0,038 1 0,845 1,212 

Χ5(2) 1,135 1,113 1,040 1 0,308 3,111 

Χ5(3) 0,030 0,991 0,001 1 0,976 1,030 

Χ5(4) 0,886 0,974 0,826 1 0,363 2,424 

Χ5(5) 1,170 1,017 1,323 1 0,250 3,222 

Χ5(6) 0,134 1,029 0,017 1 0,897 1,143 

Χ5(7) -0,405 1,155 0,123 1 0,725 0,667 

Χ5(8) 0,000 1,291 0,000 1 1,000 1,000 

Χ5(9) 20,797 40192,970 0,000 1 1,000 1,077E9 

Σταθερά 0,405 0,913 0,197 1 0,657 1,500 
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            Πίνακας 3.16: Κωδικοποίηση σε ψευδοµεταβλητές της ανεξάρτητης µεταβλητής (Χ7) 

 
 Συχνότητα 

Ψευδοµεταβλητές 

 (1) (2) (3) (4) 

Χ7 

1,00 2 1,000 0,000 0,000 0,000 

2,00 11 0,000 1,000 0,000 0,000 

3,00 47 0,000 0,000 1,000 0,000 

4,00 73 0,000 0,000 0,000 1,000 

5,00 67 0,000 0,000 0,000 0,000 
 
 

 Πίνακας 3.17: Αποτελέσµατα προσαρµογής του απλού προτύπου λογαριθµικής      
παλινδρόµησης για την  ανεξάρτητη µεταβλητή  (Χ7) 

 

 B S.E. 
∆είκτης

Wald 
df Σηµαντικότητα Exp(B) 

Χ7   2,327 4 0,676  

Χ7(1) -1,243 1,444 0,741 1 0,389 0,288 

Χ7(2) -0,684 0,692 0,976 1 0,323 0,505 

Χ7(3) -0,386 0,433 0,793 1 0,373 0,680 

Χ7(4) -0,467 0,386 1,458 1 0,227 0,627 

Σταθερά 1,243 0,293 17,993 1 0,000 3,467 
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               Πίνακας 3.18: Κωδικοποίηση σε ψευδοµεταβλητές της ανεξάρτητης µεταβλητής (Χ11) 

 
Συχνότητα 

Ψευδοµεταβλητές 
 (1) (2) (3) (4) 

Χ11 

1,00 3 1,000 0,000 0,000 0,000 

2,00 6 0,000 1,000 0,000 0,000 

3,00 39 0,000 0,000 1,000 0,000 

4,00 61 0,000 0,000 0,000 1,000 

5,00 91 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 
    Πίνακας 3.19: Αποτελέσµατα προσαρµογής του απλού προτύπου λογαριθµικής 

παλινδρόµησης για την  ανεξάρτητη µεταβλητή  (Χ11) 
 

 B S.E. 
∆είκτης

Wald 
df Σηµαντικότητα Exp(B) 

Χ11   11,900 4 0,018  

Χ11(1) -0,930 1,257 0,547 1 0,460 0,395 

Χ11(2) -1,623 0,864 3,527 1 0,060 0,197 

Χ11(3) -1,260 0,431 8,542 1 0,003 0,284 

Χ11(4) -1,050 0,388 7,307 1 0,007 0,350 

Σταθερά 1,623 0,283 32,986 1 0,000 5,067 
 

 Από την προσαρµογή των µονοµεταβλητών προτύπων προκύπτει ότι τα πρότυπα για 

τα οποία η σηµαντικότητα των ανεξάρτητων µεταβλητών είναι µεγάλη, είναι πολύ 

πιθανόν να περιληφθούν στο πολλαπλό πρότυπο λογαριθµικής παλινδρόµησης και 

αντίστροφα για τα πρότυπα όπου η σηµαντικότητα των ανεξάρτητων µεταβλητών είναι 

µικρή η επίδρασή τους στην εξαρτηµένη µεταβλητή δε συνιστά την εισαγωγή τους στο 

πολλαπλό πρότυπο. Για την περαιτέρω ανάλυση, στη διεθνή βιβλιογραφία προτείνεται να 

λαµβάνονται υπόψη οι ανεξάρτητες µεταβλητές που έχουν προφανή σχέση ή έχει 

διαπιστωθεί εµπειρικά η σχέση τους µε το αντικείµενο της µελέτης και οι µεταβλητές για 

τις οποίες το µονοµεταβλητό πρότυπο είναι σηµαντικό σε επίπεδο µικρότερο του 0,25 

(Hosmer and Lemeshow, 2000).  
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 Πίνακας 3.20: Αποτελέσµατα προσαρµογής του προτύπου λογαριθµικής παλινδρόµησης για 

την προθυµία αποδοχής αποζηµίωσης 

Μεταβλητές B S.E. 
∆είκτης

Wald 
df Σηµαντικότητα Exp(B) 

Χ2   3,726 3 0,293  

Χ2(1) 1,516 1,006 2,272 1 0,132 4,554 

Χ2(2) 0,193 0,744 0,067 1 0,796 1,212 

Χ2(3) 0,508 0,727 0,488 1 0,485 1,662 

Χ4   10,352 6 0,111  

Χ4(1) 0,696 1,446 0,232 1 0,630 2,006 

Χ4(2) 1,926 1,531 1,583 1 0,208 6,859 

Χ4(3) 1,085 1,391 0,608 1 0,436 2,959 

Χ4(4) 0,531 1,422 0,140 1 0,709 1,701 

Χ4(5) 0,320 1,576 0,041 1 0,839 1,377 

Χ4(6) -2,262 1,303 3,016 1 0,082 0,104 

Χ5   8,049 9 0,529  

Χ5(1) 1,351 1,707 0,626 1 0,429 3,862 

Χ5(2) 2,147 1,390 2,386 1 0,122 8,558 

Χ5(3) 0,593 1,150 0,266 1 0,606 1,809 

Χ5(4) 1,344 1,098 1,498 1 0,221 3,833 

Χ5(5) 1,368 1,142 1,435 1 0,231 3,927 

Χ5(6) 0,600 1,170 0,263 1 0,608 1,823 

Χ5(7) -0,184 1,306 0,020 1 0,888 0,832 

Χ5(8) -0,401 1,352 0,088 1 0,767 0,670 

Χ5(9) 20,162 40192,970 0,000 1 1,000 5,706E8 

Χ6 -0,141 0,531 0,071 1 0,790 0,868 

Χ7   1,578 4 0,813  

Χ7(1) -0,101 2,547 0,002 1 0,968 0,904 

Χ7(2) 0,813 1,068 0,579 1 0,447 2,254 

Χ7(3) 0,343 0,608 0,318 1 0,573 1,409 

Χ7(4) -0,167 0,512 0,107 1 0,744 0,846 

Χ8 -0,271 0,677 0,160 1 0,689 0,763 

Χ10 -1,099 0,505 4,731 1 0,030 0,333 

Χ11   8,019 4 0,042  

Χ11(1) -1,111 1,923 0,334 1 0,563 0,329 

Χ11(2) -1,803 1,414 1,627 1 0,202 0,165 

Χ11(3) -1,139 0,601 3,594 1 0,058 0,320 

Χ11(4) -1,334 0,494 7,297 1 0,007 0,263 

Σταθερά 1,582 2,287 0,478 1 0,489 4,863 
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Η παρατήρηση του πρόσηµου των συντελεστών που υπολογίστηκαν για το 

πρότυπο της προθυµίας αποδοχής αποζηµίωσης οδηγεί σε αρκετά χρήσιµα συµπεράσµατα 

για την εγκυρότητα του προτύπου. Η γνώση για το πρόβληµα της υποβάθµισης των 

υδάτων του ποταµού (Χ10) και η άποψη για τη σηµαντικότητα της προστασίας των υδάτων 

του ποταµού (Χ11), επηρεάζουν αρνητικά την προθυµία αποδοχής αποζηµίωσης σε 

επίπεδο σηµαντικότητας µικρότερο του 0,05 (Πίν. 3.20). Συνοψίζοντας, τα πρόσηµα όλων 

των συντελεστών των ανεξάρτητων µεταβλητών είναι αναµενόµενα και ενισχύουν την 

εγκυρότητα του προτύπου (Πίν. 3.20). Οι παράµετροι του µοντέλου δίνονται στον Πίνακα 

3.21. 

Πίνακας 3.21: Παράµετροι του µοντέλου της λογαριθµικής παλινδρόµησης 
 

Κριτήριο x2 
Λογάριθµος 

πιθανοφάνειας 
-2 LL 

Συντελεστής 
προσδιορισµού 

Cox & Snell  

Συντελεστής 
προσδιορισµού 

Nagelkerke  

45,563 193,482 0,204 0,292 

 

 Ο λογάριθµος πιθανοφάνειας, -2 LL χρησιµοποιείται για να ελέγξει τη 

σηµαντικότητα του µοντέλου και η τιµή του είναι ίση µε 193,482. Οι συντελεστές 

προσδιορισµού Cox & Snell και Nagelkerke αναλογούν στο συντελεστή προσδιορισµού 

R2 της γραµµικής παλινδρόµησης. Ο συντελεστής προσδιορισµού Cox & Snell 

εφαρµόζεται όταν χρησιµοποιείται η εκτίµηση µέγιστης πιθανοφάνειας, έχει ωστόσο, το 

σοβαρό µειονέκτηµα να εκτείνεται σε ένα διάστηµα τιµών µε µέγιστη τιµή µικρότερη της 

µονάδας. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Nagelkerke προτείνει τροποποίηση του παραπάνω 

στατιστικού µέτρου που επιτρέπει το δείκτη να κυµανθεί στο έυρος 0 και 1 (Σιάρδος, 

2005). Στη συγκεκριµένη περίπτωση η τιµή του είναι 0,292, η οποία κρίνεται σχετικά 

χαµηλή.    
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Στον πίνακα 3.22, δίνονται τα επιµέρους ποσοστά σωστής πρόβλεψης του 

προτύπου για την αποδοχή ή µη αποδοχή αποζηµίωσης για την υποβάθµιση της ποιότητας 

των υδάτων του Πηνειού ποταµού. Το ποσοστό πρόβλεψης του προτύπου για την αποδοχή 

αποζηµίωσης είναι µάλλον χαµηλό, ενώ για τη µη αποδοχή αρκετά υψηλό. Το 76% που 

είναι το συνολικό ποσοστό των σωστών προβλέψεων του προτύπου κρίνεται αρκετά 

ικανοποιητικό.  

 
Πίνακας 3.22: Πρόβλεψη απαντήσεων των ερωτώµενων 

 

 

 

 

 

 

 

Η αξιολόγηση της προσαρµογής το προτύπου γίνεται επίσης και µε τη βοήθεια του 

γραφήµατος του Σχήµατος 3.22, όπου οι τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής, που 

συλλέχθηκαν για κάθε ερωτώµενο, τοποθετούνται στον οριζόντιο άξονα ανάλογα µε την 

τιµή του π(x) που προκύπτει από το πρότυπο. Με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζεται γραφικά 

η συνολική εικόνα της προσαρµογής µε εποπτικότερο τρόπο σε σχέση µε τον Πίνακα 3.20. 

Ειδικότερα, φαίνεται η επιτυχηµένη πρόβλεψη αποδοχής ή απόρριψης της αποζηµίωσης 

από το µοντέλο που προέκυψε µε τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS.  

Το Σχήµα 3.22 δείχνει τις ταξινοµήσεις των παρατηρήσεων (classplots). Οι 

ταξινοµήσεις των παρατηρήσεων είναι ένας εναλλακτικός τρόπος για την αξιολόγηση 

σωστών και λανθασµένων προβλέψεων στη λογαριθµική παλινδρόµηση. 

Παρατηρήσεις 

 
Προβλέψεις 

 
WTA 

 
Ποσοστό 
σωστών 

προβλέψεων ΝΑΙ ΟΧΙ 

WTA 
 
 

 
ΝΑΙ 

25 32 43,9% 

 
ΟΧΙ 

16 127 88,8% 

Συνολικό Ποσοστό  76,0% 
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Το κάθε σύµβολο του γραφήµατος αντιπροσωπεύει µία (1) παρατήρηση. Ο 

οριζόντιος άξονας του γραφήµατος δείχνει τις προβλεπόµενες πιθανότητες (από 0 έως1) 

να πάρει η εξαρτηµένη µεταβλητή την τιµή 1 (θετική πρόθεση προθυµίας αποδοχής 

αποζηµίωσης). Ο κάθετος άξονας αντιπροσωπεύει τις συχνότητες των παρατηρήσεων που 

ταξινοµήθηκαν. Στο εσωτερικό του γραφήµατος υπάρχουν στήλες µε παρατηρούµενα 1 

(θετική προθυµία αποδοχής αποζηµίωσης) και 2 (αρνητική προθυµία αποδοχής 

αποζηµίωσης). Η εξέταση του διαγράµµατος δίνει πληροφορίες για την ικανότητα του 

µοντέλου να ταξινοµήσει σωστά τις «δύσκολες» περιπτώσεις παρατηρήσεων (δηλαδή 

εκείνες που βρίσκονται κοντά στο p=0,05). 

  

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:22 EEST - 54.219.128.100



 74

              
 
              
 
      16 +                                                                                                    + 
         |                                                                                                    | 
         |                                                                                                    | 
Σ        |                                                                                       2            | 
Υ     12 +                                                                                       2            + 
Χ        |                                             2                                         2        2   | 
Ν        |                                             2                                         2        2   | 
Ο        |                                             2                                         2        2   | 
Τ      8 +                                             2                2                        22       2   + 
Η        |                                             2        2       2              2        222       2   | 
Τ        |                                             2        2       22             2        222 2     2   | 
Α        |                                             1        2       22           2 2        222 2 2   2 2 | 
       4 +                                             1        2       12           2 2 2  2  22222222   222 + 
         |                                  1       2  1  2     1    22 12   2 2 2  22 2 22 2  222222222 2222 | 
         |                   2           1  1  1   21  12 2     1  1 12 112 2122 1  22 2 22 2 2212122222 2222 | 
         |                1  1  11  1 12 1 11 11  121  12211  121 21212 1121112121  21 2 212122112112222221122| 
Predicted ---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------- 
  Prob:   0       ,1        ,2        ,3        ,4        ,5        ,6        ,7        ,8        ,9         1 
  Group:  1111111111111111111111111111111111111111111111111122222222222222222222222222222222222222222222222222 
 
          Η προβλεπόµενη πιθανότητα είναι για την ένταξη στην οµάδα ΟΧΙ 
          Η διαχωριστική τιµή είναι 0,50 
          Συµβολισµοί: 1 - ΝΑΙ 
                       2 - ΟΧΙ 
          Κάθε σύµβολο αντιπροσωπεύει 1 ερωτώµενο 
       

 Σχήµα 3.22: ∆ιάγραµµα ταξινόµησης των απαντήσεων των ερωτώµενων ως προς τις προβλεπόµενες τιµές από το πρότυπο λογαριθµικής 

παλινδρόµησης
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Η οικονοµική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων έχει ως αντικείµενο 

τη στενότητα των φυσικών πόρων που δηµιουργείται από την εξάντληση ή την 

καταστροφή του περιβάλλοντος και αναφέρεται στα αποτελέσµατα των ανθρώπινων 

παρεµβάσεων στο περιβάλλον. Στην προσπάθεια αυτή έχει αποδειχθεί ότι και τα 

ελεύθερα αγαθά (π.χ αέρας) πρέπει να θεωρούνται οικονοµικά αγαθά, διότι µε την 

πάροδο του χρόνου και την µεταβολή των οικονοµικών συνθηκών τείνουµε σ’ αυτή την 

κατάσταση, (όλα τα αγαθά να γίνονται οικονοµικά). 

Το περιβάλλον εφοδιάζει την οικονοµία µε πρώτες ύλες, που µετασχηµατίζονται 

σε καταναλωτικά προϊόντα µέσω της παραγωγικής διαδικασίας και ενέργεια, που 

τροφοδοτεί το µετασχηµατισµό αυτό. Τελικά, αυτές οι πρώτες ύλες και η ενέργεια 

επιστρέφουν στο περιβάλλον ως απόβλητα. Το περιβάλλον επίσης παρέχει άµεσα 

υπηρεσίες προς τους καταναλωτές. Ο αέρας που αναπνέουµε, οι θρεπτικές ουσίες που 

λαµβάνουµε από τα τρόφιµα και τα ποτά και η προστασία που εξασφαλίζουµε από τη 

στέγαση και τον ρουχισµό, είναι οφέλη τα οποία παίρνουµε άµεσα ή έµµεσα από το 

περιβάλλον.  

Η απόφαση για την διατήρηση ενός περιβαλλοντικού πόρου προϋποθέτει τον 

υπολογισµό του κόστους και του οφέλους εναλλακτικών πολιτικών διαχείρισης. Ακόµα 

και για µια πολιτική διαχείρισης που είναι προφανές ότι είναι σωστή όπως π.χ. η 

διατήρηση ενός είδους υπό εξαφάνιση µπορεί να µην είναι αποτελεσµατική, αν η 

κοινωνία δεν µπορεί να καθορίσει αν πράγµατι υπάρχει περιβαλλοντικό πρόβληµα, ή το 

µέγεθος του προβλήµατος που υπάρχει. 

Οι υδάτινοι πόροι σήµερα αποτελούν µερικούς από τους πιο πολύτιµους 

φυσικούς πόρους. Η ποιότητα της  ζωής του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών του 
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πλανήτη είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ποιότητα των υδάτινων πόρων. Μεγάλος 

αριθµός από τις καθηµερινές µας δραστηριότητες σχετίζεται µε αυτούς (οικιακή και 

βιοµηχανική χρήση, παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, κ.λπ.). 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας η πλειοψηφία του δείγµατος  δείχνει 

µεγάλο ενδιαφέρον για τα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήµατα, ενώ οι κύριες πηγές 

ενηµέρωσης για περιβαλλοντικά θέµατα γενικότερα αποτελούν η τηλεόραση, οι 

εφηµερίδες και το ραδιόφωνο.  

Η αναψυχή αποτελεί τον κύριο λόγο για τον οποίο οι ερωτώµενοι επισκέπτονται 

την περιοχή του ποταµού, γεγονός το οποίο δείχνει και την ιδιαίτερη αξία της περιοχής 

στην καθηµερινότητα των κατοίκων, ενώ ακολουθούν το ψάρεµα, η εργασία, το κυνήγι 

και η έρευνα σε µικρότερα ποσοστά. 

Η έρευνα έδειξε ότι οι ερωτώµενοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία 

γνωρίζουν για το πρόβληµα της υποβάθµισης της ποιότητας του ποταµού, πιστεύουν 

πως η περιοχή έχει οικονοµική αξία και ενδιαφέρονται σε πολύ µεγάλο ποσοστό για την 

προστασία της ποιότητας των υδάτων του ποταµού γεγονός που αποδεικνύει την 

οικολογική συνείδηση και ευαισθησία των ερωτώµενων. 

Η σηµαντικότερη αιτία υποβάθµισης των υδάτινων πόρων σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της έρευνας είναι τα βιοµηχανικά απόβλητα, ενώ ακολουθούν σε 

ποσοστά τα γεωργικά και τα κτηνοτροφικά απόβλητα.   

Η έρευνα έδειξε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώµενων δεν είναι 

πρόθυµο να δεχθεί οποιαδήποτε αποζηµίωση για µια πιθανή υποβάθµιση της ποιότητας 

των υδάτων, θεωρώντας πως αυτή δεν διαπραγµατεύεται µε κανένα χρηµατικό ποσό. 

Αυτό δείχνει το πόσο ευαισθητοποιηµένοι είναι οι κάτοικοι της περιοχής για το 
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ενδεχόµενο της υποβάθµισης των υδάτων, θεωρώντας ταυτόχρονα ανεκτίµητη την αξία 

τους. 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας µε το κριτήριο x2 έδειξε ότι υπάρχει σηµαντική σχέση 

σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05 µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής (WTA) και 

των ανεξάρτητων µεταβλητών, γνώση του προβλήµατος της υποβάθµισης  της 

ποιότητας του Πηνειού ποταµού, µορφωτικό επίπεδο, επαγγελµατική δραστηριότητα, 

ηλικία και άποψη για τη σηµαντικότητα της προστασίας της ποιότητας των υδάτων του 

ποταµού. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι παραπάνω κοινωνικο - 

οικονοµικές και οικολογικές µεταβλητές επηρεάζουν την απόφαση των ερωτώµενων  

για αποδοχή ή µη αποδοχή αποζηµίωσης σε µια πιθανή υποβάθµιση της ποιότητας των 

υδάτων του Πηνειού ποταµού. 

Από τα αποτελέσµατα των συσχετίσεων συµπεραίνεται ότι οι περισσότεροι από 

τους ερωτώµενους που δείχνουν πρόθυµοι να δεχθούν αποζηµίωση για µια ενδεχόµενη 

υποβάθµιση της ποιότητας του ποταµού ανήκουν στην ηλικιακή κλάση 31 - 45 ετών , 

είναι απόφοιτοι λυκείου και ασκούν το επάγγελµα του ιδιωτικού υπαλλήλου. Επίσης, η 

έρευνα έδειξε ότι η πλειοψηφία του δείγµατος που δεν είναι πρόθυµο να δεχθεί 

αποζηµίωση ανήκει στην ηλικιακή κλάση των 46 - 60 ετών, είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, 

γνωρίζουν για το πρόβληµα της υποβάθµισης της ποιότητας του ποταµού και όπως 

αναµενότανε είναι υψηλού µορφωτικού επιπέδου ΑΕΙ/ΤΕΙ. Τέλος, θα πρέπει να 

σηµειώσουµε ότι αυτοί που θεωρούν πάρα πολύ σηµαντική την προστασία της 

ποιότητας των υδάτων του ποταµού, δεν είναι πρόθυµοι να δεχθούν αποζηµίωση. 

Τα αποτελέσµατα προσαρµογής του προτύπου λογαριθµικής παλινδρόµησης για 

των προθυµία αποδοχής αποζηµίωσης έδειξαν ότι η γνώση για το πρόβληµα της 

υποβάθµισης των υδάτων του ποταµού (Χ10) και η άποψη για τη σηµαντικότητα της 
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προστασίας των υδάτων του ποταµού (Χ11), επηρεάζουν αρνητικά την προθυµία 

αποδοχής αποζηµίωσης σε επίπεδο σηµαντικότητας µικρότερο του 0,05. Αυτό σηµαίνει 

ότι τα άτοµα τα οποία γνωρίζουν για το πρόβληµα της υποβάθµισης των υδάτων του 

ποταµού και θεωρούν σηµαντική την προστασία της ποιότητάς τους, δεν είναι πρόθυµοι 

να δεχθούν αποζηµίωση για να απολέσουν τον υδάτινο πόρο.   

Σύµφωνα µε τα επιµέρους ποσοστά σωστής πρόβλεψης του προτύπου, το 

ποσοστό για την αποδοχή αποζηµίωσης είναι µάλλον χαµηλό, ενώ για τη µη αποδοχή 

αρκετά υψηλό. Το 76% που είναι το συνολικό ποσοστό των σωστών προβλέψεων του 

προτύπου κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό, στοιχείο που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το 

πρότυπο της λογαριθµικής παλινδρόµησης είναι αρκετά καλά προσαρµοσµένο στα 

δεδοµένα. 
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6. ABSTRACT 

The economics of natural recourses attempts to determine the allocation of 

resources among various competing uses, which maximizes social welfare.  

Water resources are now some of our most precious natural resources which 

may be regarded as “natural capital”. The quality of human life, animals and plants on 

the planet is inextricably linked with water quality. Many of our daily activities 

associated with them (home and industrial use, hydropower, etc.). 

This  research identifies the factors, influence the willingness of citizens to 

accept compensation (Willingness to Accept - WTA), in case of  Pinios river 

degradation. 

Specific objectives of this research proposal are the factors affecting willingness 

to accept compensation of persons to prevent an environmental degradation, according 

to international literature and the factors affecting the economic value of natural 

resources.  

The survey was conducted in the municipality of Gonnoi because Pinios River 

goes through from the area and many people’s activities (eg irrigation), and therefore 

both the development of the region and the quality of life of residents, are being 

affected.  

The principles of random sampling resulted in 200 valid questionnaires 

collected, of which 83 come from woman and 117 from men. 

The Contingent Valuation Method (CVM), was used to identify factors that 

influence the willingness to accept compensation. 

The statistical analysis was done using logistic regression.  
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According to the results  respondents are interested in a very large proportion in 

protection of water quality of the river Pinios, while the vast majority believe that the 

area has economic value. Furthermore, the majority of respondents are willing to accept 

no remuneration for a potential degradation of water quality, considering that this is not 

negotiating with any money.   
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