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ΠΡΟΛΟΓΟ
Το βαςικό αντικείμενο τθσ παροφςασ εργαςίασ, είναι θ καταγραφι, μελζτθ και ανάλυςθ
τθσ αξιολόγθςθσ των Ελλινων βουλευτϊν. Στόχοσ τθσ εργαςίασ, είναι να παρουςιάςει και
να αναλφςει τθν λειτουργία τθσ αξιολόγθςθσ και θ καταςκευι δείκτθ αξιολόγθςθσ . Είναι
γνωςτό ότι θ ςωςτι επιλογι των βουλευτϊν, ςτθν ουςία βοθκά τουσ ίδιουσ τουσ πολίτεσ.
Κακοριςτικό όμωσ ρόλο παίηει θ απόδοςι τουσ. Ζτςι κα γίνει μια προςπάκεια να
αξιολογθκοφν οι Ζλλθνεσ βουλευτζσ και τα κόμματα γενικότερα μζςω του δείκτθ
αξιολόγθςθσ που κα καταςκευάςουμε. Θ παροφςα εργαςία χωρίηεται ςε πζντε κεφάλαια.
Στο πρϊτο κεφάλαιο, επιχειρείται μια κεωρθτικι προςζγγιςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ζτςι ϊςτε
να αιτιολογθκεί και να γίνει κατανοθτι θ ιδιαίτερθ ςθμαςία τθσ. Στο δεφτερο κεφάλαιο,
αναλφονται οι οριςμοί τθσ αξιολόγθςθσ, οριςμζνεσ μζκοδοι και γενικζσ πλθροφορίεσ για τθ
βουλι και τθ λειτουργία τθσ. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλφονται οι ςτατιςτικζσ μζκοδοι και τα
εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν εργαςία . Στο τζταρτο κεφάλαιο παρουςιάηεται θ
ζρευνα και τα ςυμπεράςματα που προκφπτουν από αυτιν. Τζλοσ ςτο πζμπτο κεφάλαιο
γίνεται ςυηιτθςθ των αποτελεςμάτων και προτείνονται λφςεισ όπου χρειάηεται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ειςαγωγι

1.1 Ζννοια τθσ αξιολόγθςθσ ςτθν εργαςία (ςυνδζεται με τθν αξιολόγθςθ των βουλευτϊν)

Θα προςπακιςουμε να αναλφςουμε τθν αξιολόγθςθ κεωρθτικά, για τουσ εργαηόμενουσ
γενικά, αλλά και τουσ βουλευτζσ ειδικότερα. Εξάλλου ο βουλευτισ είναι εργαηόμενοσ ςτο
Ελλθνικό κοινοβοφλιο και εκπροςωπεί το λαό. Θ ζννοια τθσ αξιολόγθςθσ τόςο ςτον
δθμόςιο όςο και ςτον ιδιωτικό τομζα, είναι ζνα αμφιλεγόμενο ηιτθμα, που κατά καιροφσ
ζχει προκαλζςει διαφωνίεσ και ςυγκροφςεισ. Θ αξιολόγθςθ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ
πζρα από αντικειμενικισ μορφισ κριτιρια, τθν επιχειρθςιακι κουλτοφρα και κοινωνικοςυναιςκθματικοφσ παράγοντεσ (π.χ αυτοεκτίμθςθ, οικογενειακά και κοινωνικά δίκτυα) που
επθρεάηουν τθν απόδοςθ. Θ αξιολόγθςθ πρζπει να ξεφφγει από τθν ςφνδεςθ τθσ με τθν
αφξθςθ ι μείωςθ του μιςκοφ, τθν παροχι αδειϊν και να ςυνδεκεί με τθν δια βίου
εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ. Θ αξιολόγθςθ πρζπει να είναι πολφπλευρθ υπό τθν ζννοια
ότι κα είναι θ ςυνιςταμζνθ ποριςμάτων που προζρχονται από αυτοαξιολογιςεισ,
αξιολογιςεισ υφιςταμζνων, ςυναδζλφων και ανωτζρων, από ποςοτικζσ και ποιοτικζσ
διαςτάςεισ μια πλθκϊρασ μεταβλθτϊν, που κα είναι είτε άμεςεσ και ςχετικζσ με το
αντικείμενο είτε ζμμεςεσ και κα αφοροφν παράπλευρεσ δεξιότθτεσ, όπωσ επικοινωνία,
θγετικζσ ικανότθτεσ, ομαδικότθτα, δθμιουργικότθτα κ.λ.π. Θ αξιολόγθςθ πρζπει να
αποφεφγει υποκειμενικζσ κρίςεισ και γενικζσ διαπιςτϊςεισ και να αντικατοπτρίηει τθν
διάρκεια τθσ απόδοςθσ και όχι αποςπαςματικά τμιματα τθσ (αυτό ςυμβαίνει όταν γίνεται
μια φορά τον χρόνο). Θ αξιολόγθςθ οφείλει να γίνεται από εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ
κοινωνικισ ι ανκρωπιςτικισ κατεφκυνςθσ με κριτιρια ςαφϊσ προςδιοριςμζνα, τα οποία
κα άπτονται των ςτόχων και τθσ πολιτικισ τθσ εταιρείασ. Μζςω τθσ αξιολόγθςθσ μποροφν
οι βουλευτζσ πραγματικά να δείξουν τισ ικανότθτεσ τουσ και να επανεκλεγοφν. Επομζνωσ,
μεγάλθσ ςθμαςίασ είναι πλζον θ προςωπικότθτα του βουλευτι (ςε αντιδιαςτολι με τισ
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ικανότθτεσ του) θ διάκεςθ του για διαρκι επιμόρφωςθ και θ προςαρμοςτικότθτά του ςτισ
μεταβολζσ.
Θ αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ είναι μια επίςθμθ εκτίμθςθ του ζργου των υπαλλιλων ανά
τακτά χρονικά διαςτιματα (Cascio, 1998). Αναφζρεται ςτθν αναλυτικι περιγραφι και
βακμολόγθςθ των δεξιοτιτων που απαιτοφνται για τθν επιτυχι εκτζλεςθ μιασ εργαςίασ ι
μερϊν αυτισ. Μπορεί να αναφζρεται επίςθσ ςε ςυνολικι αξιολόγθςθ των χαρακτθριςτικϊν
ενόσ ατόμου, μιασ ομάδασ εργαςίασ ι ενόσ ολόκλθρου τμιματοσ. Ειδικά ςτο εξωτερικό θ
αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ ςυνδζεται με τθν αφξθςθ του μιςκοφ, τθν παροχι οικονομικισ
φφςεωσ κινιτρων (bonus), τθν προαγωγι, τισ μετακζςεισ και τθν εν γζνει εξζλιξθ του
υπαλλιλου ςτα πλαίςια τθσ εταιρείασ (Huber, 1983 , Jacobs et al.,1980 , Landy & Farr,
1983). Στθν ζρευνα του Levine (1986) και Rendero (1980) θ αξιολόγθςθ χρθςιμοποιείται
επίςθσ για τθν διακρίβωςθ των αναγκϊν κατάρτιςθσ των υπαλλιλων και τθν παροχι
κινιτρων. Ζνα επιτυχθμζνο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ πρζπει να ςτθρίηεται ςε δφο βαςικζσ
προχποκζςεισ. Ρρϊτα πρζπει να ςχετίηεται με τθν εν λόγω κζςθ εργαςίασ και δεφτερον να
είναι αποδεκτι και από τουσ αξιολογθτζσ και από τουσ αξιολογοφμενουσ. Επίςθσ πζρα από
τθ ςχετικότθτα με το αντικείμενο και τθν κακολικι αποδοχι, το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ
πρζπει να είναι ευαίςκθτο, αξιόπιςτο και πρακτικό ςτθ διάκριςθ ανάμεςα ςτθν
αποτελεςματικότθτα και ςτθν αναποτελεςματικότθτα των αξιολογοφμενων (Cascio, 1982).
Θ αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ εμπερικλείει δφο διακριτζσ διαδικαςίεσ. Τθ παρατιρθςθ τθσ
εργαςιακισ ςυμπεριφοράσ και τθν αντικειμενικι εκτίμθςθ τθσ. Θ διαδικαςία παρατιρθςθσ
περιλαμβάνει τον εντοπιςμό, τθν αντίλθψθ, τθν ανάκλθςθ και τθν αναγνϊριςθ
ςυγκεκριμζνων εργαςιακϊν ςυμπεριφορϊν, ενϊ θ διαδικαςία τθσ αντικειμενικισ
εκτίμθςθσ περιλαμβάνει τθ κατθγοριοποίθςθ, τθ ταξινόμθςθ, τθν ενςωμάτωςθ και τθ
κρίςθ των πλθροφοριϊν που ςυλλζχκθκαν (Thornto & Ηorich, 1980). Στθν πράξθ, θ
παρατιρθςθ και θ κρίςθ αντιπροςωπεφουν τα τελευταία ςτοιχεία μιασ τριμεροφσ
ακολουκίασ. Το πρϊτο μζροσ αφορά τθ περιγραφι τθσ εργαςίασ και τισ προςωπικζσ
δεξιότθτεσ που απαιτοφνται από τθν δουλειά. Το δεφτερο μζροσ αναφζρεται ςτισ
περιγραφζσ ςχετικά με τισ ελλείψεισ και τα προςόντα που ζχει ο κάκε εργαηόμενοσ. Στο
τρίτο μζροσ διαμορφϊνεται το επικυμθτό επίπεδο ποιότθτασ ςε πραξιακό επίπεδο, δθλαδι
πωσ οι ικανότθτεσ ενόσ υπαλλιλου μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτθν κακθμερινι πρακτικι.
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Τα κριτιρια τθσ απόδοςθσ κακορίηονται από τθν εταιρεία και αποτελοφν τθ ςτακερι και
μόνιμθ βάςθ πρόςλθψθσ και αξιολόγθςθσ των υπαλλιλων. Ζχει βρεκεί ότι ςε επιχειριςεισ
ςτισ οποίεσ καταγγζλλονται περιπτϊςεισ διακρίςεων και μερολθπτικισ ςυμπεριφοράσ κατά
κανόνα λείπουν αντικειμενικά κριτιρια αξιολόγθςθσ. Είναι φανερό ότι θ αξιολόγθςθ είναι
μια ςφνκετθ διαδικαςία που περιλαμβάνει ζνα πλικοσ γνωςτικϊν δεξιοτιτων,
ψυχολογικϊν διεργαςιϊν και επιςτθμονικισ αξιοποίθςθσ τουσ μζςω ζγκυρων, αδιάβλθτων
και αξιόπιςτων μετριςεων. Εξ οριςμοφ θ αξιολόγθςθ δεν μπορεί να γίνεται από ζνα μόνο
άτομο, αλλά από μια ομάδα υπευκφνων, οι οποίοι κα μποροφν να παράγουν, να αναλφουν
και να ερμθνεφουν δεδομζνα από πολλζσ πθγζσ με υψθλό δείκτθ αξιοπιςτίασ. Ριο
ςυγκεκριμζνα θ αξιολόγθςθ πρζπει να τθρεί κάποιουσ κανόνεσ. Για να γίνει θ αξιολόγθςθ
πρζπει να υπάρχει ζνα ανακεωρθμζνο και αντικειμενικό ςφςτθμα περιγραφισ εργαςιϊν.
Οι περιγραφζσ αυτζσ είναι κατά κανόνα ςυμπεριφοριςτικισ μορφισ. Οι ςφνκετεσ εργαςίεσ
αναλφονται ςε επιμζρουσ κακικοντα με τθν απλοφςτερθ δυνατι μορφι (π.χ. θ δεξιότθτα
«καλι χριςθ Θ/Υ, ςτερείται νοιματοσ). Ο υπεφκυνοσ αξιολογθτισ πρζπει να γνωςτοποιεί
ςτον υπάλλθλο τι εννοεί λζγοντασ καλι χριςθ. Επί παραδείγματι, κα πρζπει να διευκρινίηει
πια προγράμματα κεωρεί ςκόπιμο να χειρίηεται ο εργαηόμενοσ ( π.χ Microsoft Office, SPSS
κ.λ.π.), ςε πόςο χρόνο ζχει τθν απαίτθςθ να διεκπεραιϊνεται μια υπολογιςτικι εργαςία, τι
βακμό ποιότθτασ πρζπει να ζχει αυτι και πωσ απαιτεί να γίνεται θ παρουςίαςθ τθσ.
Ρρζπει να κακορίηονται επαρκϊσ οι εργαςιακζσ ςυμπεριφορζσ που κεωροφνται
πλθμμελείσ, μζτριεσ και υψθλοφ επιπζδου λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςυνκικεσ που μποροφν
να μεγιςτοποιιςουν ι να επιβραδφνουν τθν απόδοςθ των εργαηομζνων. Για παράδειγμα
κακόσ κλιματιςμόσ ι άςχθμθ χωροταξικι διάταξθ μπορεί να αναςτείλει τα κίνθτρα για
εργαςία. Ρρζπει να γίνει κατανοθτό ςτουσ αξιολογθτζσ ότι είναι μφκοσ θ φπαρξθ καλϊν ι
κακϊν υπαλλιλων. Πλοι οι εργαηόμενοι ζχουν καλζσ και κακζσ ςυμπεριφορζσ, ςτιγμζσ
δθμιουργικότθτασ και αδράνειασ, ενϊ θ απόδοςθ τουσ επθρεάηεται από μθ ελζγξιμουσ
παράγοντεσ όπωσ θ ιςορροπία ςτθν οικογενειακι ηωι, ςυναιςκθματικό κλίμα τθσ
επιχείρθςθσ, εμπειρίεσ και ςυμβάντα ηωισ. Αυτό που προτείνουμε δεν είναι θ αναγωγι
όλων των ελλειμματικϊν ενεργειϊν ςε προςωπικοφσ ι τυχαίουσ λόγουσ, αλλά οι
ςυγγραφείσ κεωροφν ότι θ αξιολόγθςθ πρζπει να λαμβάνει τθν εργαςιακι ςυμπεριφορά
ωσ διθνεκι και όχι ςτατικι. Θ αξιολόγθςθ πρζπει να αποφεφγει τισ ςτερεοτυπικζσ
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ερμθνείεσ. Τα ςτερεότυπα οφείλονται ςτθν γνωςτικι διεργαςία που ο Piaget ονομάηει
κατθγοριοποίθςθ. Σφμφωνα με αυτι ο άνκρωποσ ζχει τθν τάςθ να οργανϊνει τα δεδομζνα
βάςει τθσ ομοιότθτασ τουσ ςε ςχιματα που βοθκοφν τον εγκζφαλο να δομεί το περιβάλλον
και να καταςκευάηει ερμθνείεσ του κόςμου. Διαδικαςίεσ, όπωσ θ προςαρμογι των
ςχθμάτων ςε καινοφανι δεδομζνα και θ αφομοίωςθ των νζων ςτοιχείων ςτα υπάρχοντα
ςχιματα είναι καταλυτικζσ. Το άςχθμο είναι ότι τα ςχιματα αυτά γίνονται ςταδιακά
άκαμπτα και αδυνατοφν να ενςωματϊςουν τισ εξελίξεισ. Θ αξιολόγθςθ, εάν δεν βαςίηεται
ςε αντικειμενικά κριτιρια μπορεί να αλλοιωκεί από τθν λειτουργία που περιγράψαμε
παραπάνω. Οι αξιολογθτζσ μπορεί να μεταβάλλουν τισ κρίςεισ τουσ ανάλογα με τισ άρρθτεσ
κεωρίεσ ερμθνείασ του κακενόσ, εξαιτίασ του «φαινομζνου τθσ άλω» (halo effect), των
ανζφικτων προςδοκιϊν και των μεταβαλλόμενων κριτθρίων αξιολόγθςθσ. Θ αξιολόγθςθ
πρζπει να βαςίηεται ςε ψυχομετρικζσ κλίμακεσ (αξιόπιςτεσ και ζγκυρεσ) κοινά αποδεκτζσ
από τουσ αξιολογθτζσ και ςτακμιςμζνεσ ςτθν χϊρα ςτθν οποία κα εφαρμοςτοφν. Επειδι
όμωσ το ςφγχρονο επιχειρθματικό περιβάλλον μεταβάλλεται με γριγορουσ ρυκμοφσ, οι
ςτόχοι και οι πολιτικζσ αναπροςαρμόηονται ραγδαία, είναι προφανζσ ότι κλίμακεσ
αξιολόγθςθσ με τισ κλαςικζσ ψυχομετρικζσ ιδιότθτεσ (ςτακερότθτα αποτελεςμάτων κ.λ.π.)
δεν είναι πλζον επαρκισ. Οι διεκνϊσ αποδεκτζσ κλίμακεσ αξιολόγθςθσ αναπτφχκθκαν ςε
εποχζσ που οι επιχειριςεισ είχαν ιεραρχικι δομι, ςτακερι αναπτυξιακι πορεία,
παγιωμζνεσ πολιτικζσ και ομοιογενζσ εργατικό δυναμικό. Θ ανεργία δεν είχε αναχκεί ςε
μείηων κοινωνικό πρόβλθμα. Υποςτθρίηουμε ότι οι ςυνκικεσ διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ, τθσ
αςτάκειασ των οικονομικϊν μεταβλθτϊν και των πολυπολιτιςμικϊν εργαςιακϊν
περιβαλλόντων μπορεί να αντιςτακμιςτεί με τθν επικαιροποίθςθ των κλιμάτων
αξιολόγθςθσ και τον ςυνδυαςμό ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεδομζνων μζςω παρατιρθςθσ,
ερωτθματολογίων,

ςυνεντεφξεων

και

ςτακμιςμζνων

τεςτ

νοθμοςφνθσ

και

προςωπικότθτασ. Δφναμθ και μζλλον μιασ επιχείρθςθσ είναι πάνω από όλα το ανκρϊπινο
δυναμικό τθσ. Ρολλζσ φορζσ οι εργαηόμενοι ζχουν δθμιουργικζσ και πρωτότυπεσ ιδζεσ, οι
οποίεσ ςυνικωσ καταπνίγονται υπό τθν πίεςθ των γραφειοκρατικϊν και ιεραρχικϊν
διαδικαςιϊν ι τθσ αδιαφορίασ που είναι αποτζλεςμα τθσ μθ ςυμμετοχισ των εργαηομζνων
ςτθ λιψθ αποφάςεων. Οι κλίμακεσ αξιολόγθςθσ οφείλουν να επικεντρωκοφν ςτα
χαρακτθριςτικά εκείνα που τονϊνουν τθ ςυνεργατικότθτα, το ομαδικό πνεφμα και τθν
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ενεργι δραςτθριοποίθςθ ςτο γίγνεςκαι τθσ εταιρείασ. Οι επιχειριςεισ είναι ηϊντεσ
οργανιςμοί, λειτουργοφν μζςα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κοινωνικό πλαίςιο, προςπακοφν να
αφομοιϊςουν τισ διεκνείσ οικονομικζσ ςυγκυρίεσ, ζχουν κοινωνικι ευκφνθ και οφείλουν
να παράγουν κοινωνικό ζργο. Ο εργαηόμενοσ πρζπει να αιςκάνεται πολίτθσ τθσ
μικρογραφίασ τθσ κοινωνίασ που είναι θ επιχείρθςθ, να ςυνδζει τισ προςωπικζσ του
φιλοδοξίεσ με τουσ ςτόχουσ τθσ εταιρείασ, να επιμορφϊνεται μζςα ςε αυτιν, να
διαμορφϊνει τισ πολιτικζσ τθσ και να εξελίςςει τθν κοινωνικότθτα του με τισ ςχζςεισ που
διαμορφϊνει μζςα ςε αυτιν.

1.2 Ιςτορικι αναδρομι
Ρριν από τον δεφτερο παγκόςμιο πόλεμο, ο τρόποσ αξιολόγθςθσ και τα μζςα που
χρθςιμοποιοφνταν δεν ςυνάδουν με τθν αναγκαιότθτα τθσ επαγγελματικισ απόδοςθσ.
Σφμφωνα με τον Spriegel (1962) ο ςυντελεςτισ που κακόριηε το βακμό αποδοτικότθτασ
των εργαηομζνων ιταν θ ςυνολικι τουσ παρουςία ςτον εργαςιακό χϊρο. Ρρογενζςτερεσ
ενδείξεισ αποδοτικότθτασ λαμβάνονταν υπόψθ και ςυνυπολογίηονταν ςτθν ςκιαγράφθςθ
των επαγγελματικϊν τουσ προφίλ. Αναγνωρίηοντασ τουσ περιοριςμοφσ και τθν δυςκολία
εφαρμογισ τθσ παραπάνω μεκοδολογίασ, το 1950 ςχεδιάςτθκε ζνα καινοφργιο ςφςτθμα
αξιολόγθςθσ βαςιηόμενο ςτθ διοίκθςθ βάςει ςτόχων. Ο McGegor υποςτιριξε ότι θ
αξιολόγθςθ του προςωπικοφ πρζπει να γίνεται βάςει βραχυπρόκεςμων ςτόχων που κατά
καιροφσ θ επιχείρθςθ υιοκετεί. Ο ςχεδιαςμόσ των ςτόχων πρζπει να πραγματϊνεται με
ςαφινεια ϊςτε να είναι εξειδικευμζνοι, μετριςιμοι, χρονικά προςδιοριςμζνοι και να
αποτελοφν μζροσ ενόσ ςυνολικοφ ςχεδίου δράςθσ. Οι παραπάνω κατευκυντιριεσ δομζσ
προςανατολίηουν τόςο τουσ εργαηόμενοσ όςο και τθν διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ εφόςον
κάνουν αντιλθπτά τα όρια τθσ αξιολογικισ κρίςθσ γνωςτοποιϊντασ τισ απαιτιςεισ και τα
κακικοντα κάκε κζςθσ εργαςίασ. Το ςφςτθμα τθσ αξιολόγθςθσ βάςει ςτόχων, ανζτρεψε τισ
ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ που είχαν διαμορφωκεί όςον αφορά το ρόλο του βακμολογθτι.
Ο επαναπροςδιοριςμόσ τθσ ςθμαντικότθτασ του αποκαταςτάκθκε προβάλλοντασ τθν
δράςθ του αξιολογθτι ωσ κακοδθγθτικι τονίηοντασ τθν υποςτθρικτικι του ςυνειςφορά ςτο
όλο ςφςτθμα τθσ αξιολόγθςθσ. Αν και το παραπάνω ςφςτθμα αξιολόγθςθσ μεκοδολογικά
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κα μποροφςε να κεωρθκεί αξιόπιςτο εν ςυγκρίςει με τα προθγοφμενα, παρόλα αυτά
παρουςιάηει και οριςμζνα μειονεκτιματα. Θ πολυπλοκότθτα ςτθ χριςθ του απαιτεί υψθλό
βακμό εργαςιακισ ανάλυςθσ για να οριςκοφν ποιεσ διαςτάςεισ απόδοςθσ μετροφν τουσ
ευκταίουσ ςκοποφσ (Murphy & Cleveland, 1995). Επίςθσ χρειάηονται υψθλά επίπεδα
διαχειριςτικισ δζςμευςθσ και χρόνοσ για να επιτευχκεί θ αλλαγι ςτον προςανατολιςμό τθσ
ςκζψθσ των εργαηομζνων (Patten, 1977). Θ απαίτθςθ για ακριβι μζτρθςθ και αξιολόγθςθ
τθσ απόδοςθσ οδιγθςε τουσ Smith & Kendall να ςτακμίςουν ζνα ψυχομετρικό εργαλείο
βαςιηόμενο ςτισ εργαςιακζσ ςυμπεριφορζσ (BARS). Επίςθσ οι Blanz & Ghiselli
δθμιοφργθςαν μια νζα κλίμακα, μελετϊντασ τθν εργαςιακι ςυμπεριφορά μζςω
παρατιρθςθσ (MSS) (Latham & Wexley, 1977). Ραρόλα αυτά από τθν εμπειρικι τουσ
εφαρμογι διεφάνθ ότι αν και το BARS εξαγάγει πιο αξιόπιςτα αποτελζςματα από το MSS,
ωςτόςο καμία μζκοδοσ από μόνθ τθσ δεν καλφπτει τθν ανάγκθ για ακριβζσ μετριςεισ. Με
το πζραςμα των χρόνων γίνεται ξεκάκαρο ότι το κρίςιμο ςτοιχείο ςε κάκε μζτρθςθ
αξιολόγθςθσ είναι εκτόσ από τα δομικά χαρακτθριςτικά του εργαηόμενου και θ απόδοςθ
του βακμολογθτι. Το 1980 πραγματϊκθκε θ μεγάλθ αλλαγι μζςα από τθν γνωςιακι
επανάςταςθ ςτθν ζρευνα τθσ αξιολόγθςθσ προτείνοντασ γνωςιακά μοντζλα ςτθν
προςπάκεια να ερμθνεφςουν και να εξθγιςουν τθν απόδοςθ των αξιολογθτϊν.

1.3 Αξιολόγθςθ ςιμερα
Τα ςφγχρονα ςυςτιματα διαχείριςθσ ολικισ ποιότθτασ δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν αξιολόγθςθ
όλων των επιμζρουσ ςτοιχείων κατά τθν παραγωγι προϊόντων ι υπθρεςιϊν ειςιγαγαν μια
ευτελϊσ νζα αντίλθψθ ςχετικά με τον ρόλο μιασ επιχείρθςθσ και τα μζςα που χρθςιμοποιεί
για να επιτφχει τουσ ςκοποφσ τθσ. Μάλιςτα, οι Waite, Newman & Krzystofiak (1994),
κεωροφν ότι για είναι ανταγωνιςτικι μία επιχείρθςθ ι ζνασ οργανιςμόσ πρζπει να
επενδφςει πολλοφσ οικονομικοφσ πόρουσ, χρόνο και ενζργεια για τθν ανάπτυξθ του
ανκρϊπινου δυναμικοφ, εν ολίγοισ «να επανεφεφρει» τον εαυτό τθσ. Οι ςφγχρονεσ τάςεισ
επιτάςςουν τθν αποκζντρωςθ των εξουςιϊν, τθν ενίςχυςθ του εργατικοφ δυναμικοφ και
τθν επαναδιαπραγμάτευςθ όρων όπωσ «θγεςία», «υφιςτάμενουσ», «παραγωγι». Θ
αξιολόγθςθ υπαλλιλων κατά McIntyre & Salas (1995), μπορεί να εφαρμοςτεί και για τθν
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εκτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ομάδων εργαςίασ και ολόκλθρων τμθμάτων μιασ
επιχείρθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι τα κριτιρια αναφζρονται ςτθ ςυνοχι τθσ ομάδασ, ςτο
εφροσ και το βάκοσ των κοινωνικϊν δικτφων, ςτα είδθ επικοινωνίασ μεταξφ των μελϊν και
ςτθν αξιολόγθςθ των υπο-ομάδων που ςχθματίηονται. Θ ςυςτθμικι προςζγγιςθ είναι το
κατάλλθλο μεκοδολογικό εργαλείο για τθν εκτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ μιασ
ομάδασ. Οι επιχειριςεισ είναι διαδραςτικοί οργανιςμοί με πλικοσ ενδοατομικϊν,
διατομικϊν και κοινωνικϊν αλλθλεπιδράςεων, με άλλα λόγια ζνα ηωντανό ςφςτθμα, το
οποίο καλείται, αφοφ εξαςφαλίςει πρϊτα τα εςωτερικι του ιςορροπία να επικοινωνιςει
επιτυχϊσ με τθν κοινωνία μζςα ςτθν οποία λειτουργεί. Θ αξιολόγθςθ λαμβάνει πλζον τθ
μορφι και διζπεται από τισ αρχζσ τθσ κεωρίασ των ςυςτθμάτων. Οι ςυγγραφείσ κεωροφν
ότι θ ατομικι αξιολόγθςθ των υπαλλιλων ςτερείται νοιματοσ αν δεν γίνει ςυγκριτικι
εξζταςθ μζςα ςτα ομαδικά πλαίςια και ςτοχοκεςίεσ. Είναι ζκδθλο ότι πζρα από τθν
ανάλυςθ των προςωπικϊν δεξιοτιτων πρζπει να εντοπιςτοφν και να καταγραφοφν τα
ςυγκρουςιακά ςτοιχεία που εμποδίηουν (ι ενιςχφουν)τθν απόδοςθ των εργαηομζνων.
Ραράλλθλα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ εξωγενείσ παράγοντεσ που δρουν προσ μια
κετικι ι αρνθτικι κατεφκυνςθ, όπωσ το οικογενειακό περιβάλλον του υπαλλιλου, οι
πολιτικζσ και κοινωνικζσ εξελίξεισ και θ διεκνισ οικονομικι ςυγκυρία.

1.4 Πλεονεκτιματα τθσ Αξιολόγθςθσ
Ο Larson 1984), κεϊρθςε ότι θ αξιολόγθςθ αποτελεί δομικό ςτοιχείο κάκε επιχειρθςιακοφ
ςυςτιματοσ ελζγχου και διοίκθςθσ, γιατί παρζχει μια πλθκϊρα ποςοτικϊν και ποιοτικϊν
δεδομζνων, ςχετικϊν με τθν εργαςιακι ςυμπεριφορά, τα οποία μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν για τθν ανατροφοδότθςθ υπαλλιλων και προϊςταμζνων και τθν εν γζνει
ανάπτυξθ τθσ εταιρείασ. Οι Dubinsky & Mattson (1979), Jaworski et al (1993), Babakus et al
(1996), Cotton & Tuttle (1986), ζδειξαν με τισ ζρευνζσ τουσ ότι ο καταλυτικότεροσ ρόλοσ τθσ
αξιολόγθςθσ αφορά τθ μείωςθ τθσ αμφιβολίασ από τθν πλευρά των εργαηομζνων και τθσ
διοίκθςθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι ο εργαηόμενοσ μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να πλθροφορθκεί τθν
ποιότθτα τθσ απόδοςθσ του ςε ςφγκριςθ με ςυναδζλφουσ του, να ελζγξει τθν
ςυμβατικότθτα των φιλοδοξιϊν του με τθν πολιτικι και τουσ ςτόχουσ τθσ εταιρείασ και να
15

αναςυνκζςει τθν εξελικτικι του πορεία μζςα ςε ζνα μεταβαλλόμενο εργαςιακό πλαίςιο.
Στο εξωτερικό, αλλά αρκετζσ φορζσ και ςτθν Ελλάδα αξιολόγθςθ ςυνδζεται με τθν δίκαιθ
κατανομι μιςκϊν, αυξιςεων, αδειϊν, προαγωγϊν. Ρρόκειται δθλαδι για εφαρμογι
ςυμπεριφοριςτικϊν αμοιβϊν ι αρνθτικϊν ενιςχφςεων, οι οποίεσ όμωσ ςφμφωνα με τισ
κεωρίεσ των κινιτρων ζχουν αμφιλεγόμενα αποτελζςματα, ειδικά ςε κοινωνίεσ όπου θ
κοινωνικι πολιτικι δεν αφινει πολλά περικϊρια ελιγμϊν. Ριςτεφουμε ότι θ αξιολόγθςθ
μπορεί να αναχκεί ςε ζννοιεσ όπωσ εργαςιακι αυτοεκτίμθςθ και ικανοποίθςθ,
επαγγελματικι πλθρότθτα και κοινωνικι καταξίωςθ, που αντιμετωπίηουν τον εργαηόμενο
ωσ προςωπικότθτα και όχι απλϊσ παραγωγικι μονάδα. Κςωσ θ ςθμαντικότερθ εφαρμογι
και ο βαςικότεροσ ςκοπόσ τθσ αξιολόγθςθσ είναι θ κατάρτιςθ και επιμόρφωςθ των
εργαηομζνων. Αν κζλαμε να αναπαραςτιςουμε τα ςτάδια τθσ ανάπτυξθσ μιασ εταιρείασ κα
καταγράφαμε τισ ακόλουκεσ διαδικαςίεσ: Αναλυτικι καταγραφι των εργαηομζνων ςε μια
επιχείρθςθ (οργανόγραμμα). Κατά το ςτάδιο αυτό πρζπει να δθμιουργθκεί αναλυτικόσ
κατάλογοσ των εργαηομζνων με τισ βακμίδεσ τουσ και ςφντομθ περιγραφι τθσ δουλειά
τουσ. Στο δεφτερο ςτάδιο είναι αναγκαίο να λθφκοφν ςυνεντεφξεισ, να δοκοφν
ερωτθματολόγια και να διενεργιςουν ςυμμετοχικζσ παρατθριςεισ ςτο χϊρο εργαςίασ. Τα
παραπάνω εργαλεία δίνονται ςυνικωσ από πολλαπλοφσ αξιολογθτζσ ςτα εμπειρότερα
ςτελζχθ τθσ επιχείρθςθσ αλλά και ςε μεςαίασ ςτάκμθσ εργαηομζνων, για να καταγραφοφν
τα κακικοντα, οι αρμοδιότθτεσ κάκε κζςθσ εργαςίασ και να κακοριςτοφν τα ελάχιςτα
αποδεκτά επίπεδα απόδοςθσ, τα μζγιςτα δυνατά και θ μζςθ ι αναμενόμενθ ςυμπεριφορά.
Με βάςθ το ποιοτικό και ποςοτικό υλικό που κα ςυγκεντρωκεί αποτυπϊνονται αναλυτικά
οι επικυμθτζσ ςυμπεριφορζσ των υπαλλιλων ανάλογα με τθ κζςθ εργαςίασ και
υπολογίηονται τα κριτιρια αναμενόμενθσ απόδοςθσ. Καταδεικνφονται οι ελλείψεισ που
ενδεχομζνωσ να υπάρχουν ςε ανκρϊπινο δυναμικό ςτα διάφορα επίπεδα τθσ επιχείρθςθσ.
Αξιολογοφνται οι εργαςιακζσ ςυμπεριφορζσ των υπαλλιλων, περιγράφονται οι ανάγκεσ
τουσ και οι ελλείψεισ, οι οποίεσ μετατρζπονται ςε εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ. Κακορίηεται θ
εκπαιδευτικι διαδικαςία, το ανκρϊπινο και υλικοτεχνικό υπόβακρο που απαιτείται για τθν
κατάρτιςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. Κακορίηονται οι εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ με
ζμφαςθ τισ εξατομικευμζνεσ και πολφαιςκθτθριακζσ τεχνικζσ διδαςκαλίασ. Ραρζχεται θ
εκπαίδευςθ εντόσ και εκτόσ ωραρίου εργαςίασ. Αξιολογοφνται από εξωτερικοφσ ειδικοφσ
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τα αποτελζςματα τθσ εκπαίδευςθσ και διαπιςτϊνεται εάν καλφφκθκαν οι ανάγκεσ που
προζκυψαν από τθν αρχικι αξιολόγθςθ των εργαηομζνων. Γίνεται φανερό ότι θ αξιολόγθςθ
πρζπει να εναρμονίηεται με τθν ανάγκθ των ςφγχρονων επιχειριςεων για αλλαγι και
ευελιξία μζςω τθσ δια βίου κατάρτιςθσ. Αυτό ξεφεφγει από τθν αρχικι ςυμπεριφοριςτικι
αντίλθψθ περί αξιολόγθςθσ, θ οποία τθ ςυνζδεε με τον ζλεγχο, και τθν αφξθςθ τθσ
παραγωγισ. Είναι προφανζσ ότι ζνα τζτοιο εγχείρθμα που ζχει ωσ κατακλείδα τθσ
εκπαίδευςθ είναι και χρονοβόρο και δαπανθρό και δεν μπορεί εφκολα να εφαρμοςτεί ςτθν
ολότθτα του από μικρζσ εταιρείεσ. Πμωσ τα οφζλθ είναι πολλαπλαςιαςτικά και
μακροχρόνια.

1.5 Μειονεκτιματα τθσ αξιολόγθςθσ
Σφμφωνα με τον Piggot- Irvine (2003) θ αξιολόγθςθ μπορεί να ζχει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτο
εργαςιακό περιβάλλον, εφόςον δεν είναι αρκοφντωσ δομθμζνθ και ςυςτθματικι. Αυτό
είναι ιδιαίτερα αλθκζσ για χϊρεσ όπωσ τθν Ελλάδα, τθσ οποίασ θ επιχειρθςιακι κουλτοφρα,
όπου υπάρχει, είναι βαςιςμζνθ περιςςότερο ςτισ κοινωνικο-ςυναιςκθματικζσ ςχζςεισ των
εργαηομζνων ςε γραφειοκρατικζσ- ιεραρχικζσ κατανομζσ αρμοδιοτιτων και υπάρχει ζντονθ
αλλθλοεπικάλυψθ ευκυνϊν. Στθν χϊρα μασ θ αξιολόγθςθ ζχει μια αρνθτικι χροιά και ζχει
ςυνδεκεί ςτθν ςυνείδθςθ των εργαηομζνων με αναχρονιςτικζσ και παρωχθμζνεσ πολιτικζσ
ελεγκτικοφ περιεχομζνου. Επιπλζον, πολλά από τα λάκθ των εργαηομζνων και θ
επιφανειακι αςτοχία των επιλογϊν τουσ, οφείλονται ςε λάκοσ δομζσ του ςυςτιματοσ και
ςε εγγενι χαρακτθριςτικά τθσ επιχείρθςθσ. Θ αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ είναι μια ςυνεχι
διαδικαςία

με

πολλζσ

προχποκζςεισ

και

ευκρινείσ

ςκοποφσ.

Εφόςον

γίνεται

αποςπαςματικά και αποςυνδεμζνθ από τθν κουλτοφρα του οργανιςμοφ, τισ ιδιαιτερότθτεσ
των εργαηομζνων, τθ φφςθ τθσ παραγωγικισ αλυςίδασ και τισ απαιτιςεισ των
καταναλωτϊν και τθν κοινωνικισ πραγματικότθτασ, υπάρχει ο κίνδυνοσ να εκπζςει τθσ
αξίασ τθσ και να μεταβλθκεί είτε ςε μια διαδικαςία ρουτίνασ είτε ςε εργαλείο άςκθςθσ
πίεςθσ από τθν εργοδοςία προσ τουσ προϊςταμζνουσ. Θ αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ δεν
είναι πανάκεια. Θ χριςθ τθσ, όςο ςυςτθματικι και αν είναι δεν μπορεί να άρει άμεςα
οργανωτικζσ δυςλειτουργίεσ και αδόκιμεσ πολιτικζσ, που για πολφ καιρό ταλάνιηαν τθν
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επιχείρθςθ. Θ αποτελεςματικότθτα τθσ ζγκειται ςε μεγάλο βακμό ςτθν αντικειμενικότθτα
του αξιολογθτι, ςτθν ενάργεια των κριτθρίων του, ςτθν ίδια τθν προςωπικότθτα και ςτουσ
διακριτικοφσ χειριςμοφσ που επιβάλλονται. Δεν είναι τυχαίο ότι το τελικό ςτάδιο μιασ
αξιολόγθςθσ είναι θ εξατομικευμζνθ ςυνζντευξθ με τον αξιολογοφμενο, κατά τθν διάρκεια
τθσ οποίασ επεξιγονται λεπτομερϊσ και με επιχειριματα τα αδφνατα ςθμεία του
εργαηόμενου, ςυναποφαςίηονται οι ςτρατθγικζσ βελτίωςθσ και ανακεωροφνται οι λιγότερο
λειτουργικζσ ςυμπεριφορζσ. Εάν ο αξιολογθτισ είναι εμπακισ ι βαςίηει τισ κρίςεισ του ςε
προςωπικζσ εμπειρίεσ, αςαφισ ςτόχουσ και υποκειμενικοφσ παράγοντεσ, τότε θ
αξιολόγθςθσ ζχει αρνθτικά αποτελζςματα. Θ άποψθ των ςυγγραφζων, εφόςον
αναφερόμαςτε κυρίωσ ςτθν Ελλθνικι νοοτροπία, είναι ότι θ επιείκεια και θ καλοπροαίρετθ
διάκεςθ πρζπει να ςυνδυάηεται με τον αδζκαςτο χαρακτιρα, τθν αμερολθψία των
κριτθρίων και κυρίωσ τθν ςτακερότθτα τουσ. Ο εργαηόμενοσ ζχει κάκε δικαίωμα να
γνωρίηει ζκτων προτζρων τα μζτρα που κα κρίνουν τθν εργαςιακι του ταυτότθτα. Ππωσ
προαναφζραμε το φαινόμενο τθσ άλω (Halo Effect) (Guilford, 1954), δθλαδι θ τάςθ να
κεωροφνται

οι

εμφανίςιμοι

υπάλλθλοι

ωσ

ζκτων

προτζρων

αποδοτικοί

και

αποτελεςματικοί είναι κυρίωσ ο κίνδυνοσ που ελλοχεφει κατά τθσ κρίςθσ. Το φαινόμενο τθσ
οικειότθτασ (Dopplganger Effect) αναφζρεται ςτισ περιπτϊςεισ που θ ομοιότθτα των
χαρακτθριςτικϊν μεταξφ αξιολογοφμενου και αξιολογθτι επιφζρει κετικι ςτρζβλωςθ τθσ
βακμολογίασ. Μάλιςτα ζρευνεσ ζχουν αποδείξει ότι λευκοί αξιολογθτζσ ζδιναν
ςυςτθματικά υψθλότερεσ αξιολογιςεισ ςε λευκοφσ υφιςταμζνουσ και χαμθλότερεσ ςε
ζγχρωμουσ ι αλλοδαποφσ. Θ εξιγθςθ του φαινομζνου αυτοφ βρίςκεται ςτθν αλλοίωςθ των
χαρακτθριςτικϊν τθσ ζςω- ομάδασ. Ο Seriff ςτα πειράματα του επιβεβαίωςε ότι τα μζλθ
τθσ ίδιασ ομάδασ ζχουν μθ ρεαλιςτικζσ αντιλιψεισ για τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ,
υπερβάλλουν κετικά ςτισ κρίςεισ τουσ για τα επιτεφγματα τουσ και υποβιβάηουν όςουσ δεν
ανικουν ςτθν ίδια ομάδα. Το φαινόμενο Veblen (Dotfam, 1961) περιγράφει τθν τάςθ των
αξιολογθτϊν να επιλζγουν μεςαίεσ τιμζσ κατά τισ κρίςεισ τουσ από φόβο μιπωσ
υποτιμιςουν ι υπερτιμιςουν τθν απόδοςθ των εργαηομζνων. Τζλοσ είναι γνωςτι θ ριςθ
ότι οι Ζλλθνεσ βαςίηουν τθν απόδοςθ τουσ κυρίωσ ςτο φιλότιμο, το οποίο όμωσ είναι μια
μθ μετρίςιμθ ζννοια, αςτακισ και απρόβλεπτθ. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ ο αξιολογθτισ
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πρζπει να αποφεφγει προςωπικοφσ χαρακτθριςμοφσ και να κρίνει αποκλειςτικά
ςυμπεριφορζσ και όχι τον χαρακτιρα.

1.6 Μεκοδολογία αξιολόγθςθσ
Υπάρχουν οριςμζνεσ διαδικαςίεσ που είναι χριςιμεσ ςτθ δθμιουργία μιασ αξιόλογθσ
μεκόδου αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ του προςωπικοφ.
Το πρϊτο βιμα είναι να προςδιοριςτεί ακριβϊσ τι ηθτάμε από το προςωπικό ςε κάκε μια
από τισ κζςεισ εργαςίασ. Αν δεν γνωρίηουμε τι ηθτάμε από ςυγκεκριμζνθ κζςθ εργαςίασ
δεν μποροφμε να αξιολογιςουμε τθν απόδοςθ του προςωπικοφ που εργάηεται ςτθ κζςθ
αυτι (ανάλυςθ ζργου μιασ ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ). Ακολοφκωσ, είναι απαραίτθτο να
κακορίςουμε τι ςθμαίνει επιτυχισ εκτζλεςθ ενόσ ζργου, για να δοφμε αν όντωσ τα
αποτελζςματα μιασ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ είναι τα επικυμθτά. Και βζβαια, πρζπει να
είμαςτε ςε κζςθ να μετριςουμε τα αποτελζςματα. Ωςτόςο, χρειάηεται εδϊ ιδιαίτερθ
προςοχι γιατί μπορεί να γίνουν αςτακι ι ςτακερά ςφάλματα που κα μειϊςουν τθν
αξιοπιςτία τθσ μζτρθςθσ.
Οι ζννοιεσ των αςτακϊν και των ςτακερϊν ςφαλμάτων:
1) Αςτακι ςφάλματα: Αναφζρονται ςτθν αςυμφωνία δφο ι περιςςότερων εκτιμθτϊν
είτε ςτθν αςυμφωνία διαφορετικϊν μετριςεων του ίδιου εκτιμθτι. Στθν πρϊτθ
περίπτωςθ μπορεί ο τρόποσ μζτρθςθσ να είναι αςαφισ, οι εκτιμθτζσ να
αντιλαμβάνονται διαφορετικά τισ επιτεφξεισ ι ακόμα και να μθν είναι
εκπαιδευμζνοι για αυτι τθν εργαςία. Στθ δεφτερθ είναι δυνατόν να αλλάηουν
οριςμζνεσ μεταβλθτζσ που επθρεάηουν τα αποτελζςματα των μετριςεων.
2) Στακερά ςφάλματα: Αυτά πραγματοποιοφνται όταν όλα τα χαρακτθριςτικά του
κακενόσ εργαηομζνου αντιμετωπίηονται ςτον ίδιο βακμό ι όταν όλοι οι εργαηόμενοι
αξιολογοφνται ομοίωσ.
 Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
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Τζςςερισ είναι οι μζκοδοι αξιολόγθςθσ του προςωπικοφ:
1) Σφγκριςθσ, όπου ζνα άτομο ςυγκρίνεται με άλλα. Υπάρχουν οι εξισ μζκοδοι:
Α. Κατάταξθσ: τα άτομα κατατάςςονται ανάλογα με τισ επιδόςεισ τουσ
Β. Εναλλακτικισ κατάταξθσ: κακορίηονται οι καλφτεροι και οι χειρότεροι από άποψθ
επίδοςθσ και ενδιαφζροντοσ, ςυγκρίνονται κατά ηεφγθ και κατατάςςονται ανάλογα με το
πόςεσ φορζσ ζχει προκρικεί ο κακζνασ ζναντι των άλλων
Γ. Ομαδοποίθςθσ κατά κατθγορίεσ: οι εργαηόμενοι κατατάςςονται ςε ςυγκεκριμζνεσ
κατθγορίεσ ωσ προσ ζνα χαρακτθριςτικό
2) Στακερϊν Κριτθρίων, όπου ζνα άτομο βακμολογείται ωσ προσ κάποια χαρακτθριςτικά
και όχι ωσ προσ άλλα άτομα. Πταν εξετάηεται αν ο εργαηόμενοσ ζχει ζνα ςυγκεκριμζνο
χαρακτθριςτικό μιλάμε για ποιοτικι μζκοδο ςτακερϊν κριτθρίων, ενϊ όταν βακμολογείται
το χαρακτθριςτικό αυτό με μια κλίμακα μιλάμε για ποςοτικι μζκοδο.
3) Αξιολόγθςθσ βάςει τθσ επίτευξθσ αντικειμενικϊν ςτόχων, όπου ο εργαηόμενοσ
ςυντάςςει μια ζκκεςθ ςχετικά τουσ ςτόχουσ που ζχει πετφχει και ςυγκρίνει το αποτζλεςμα
τθσ εργαςίασ του με αυτό που κα ζπρεπε να ζχει πετφχει. Σε ςυνεργαςία με ανϊτερα
ςτελζχθ αναλφει τουσ πικανοφσ λόγουσ τθσ μθ αποδοτικότθτάσ του και κακορίηει τελικά
νζουσ ςτόχουσ για τθ ςυνζχεια.
4) Άμεςθσ μζτρθςθσ, όπου θ αποδοτικότθτα του εργαηομζνου μετράτε με αρικμοφσ και δεν
εκτιμάται απλά. Στουσ εργαηόμενουσ χαμθλϊν ιεραρχικϊν βακμίδων μετράτε θ
παραγωγικότθτα τουσ όταν αςχολοφνται με μια τυποποιθμζνθ εργαςία (παράδειγμα, ο
αρικμόσ των πωλιςεων ςε μια θμζρα). Στα διοικθτικά ςτελζχθ υπολογίηεται ο αρικμόσ των
αποχωριςεων και απουςιϊν από το τμιμα τθσ επίβλεψισ τουσ ωσ δείγμα τθσ
ανικανότθτάσ τουσ. Ρροςοχι χρειάηεται γιατί οι αποχωριςεισ ίςωσ οφείλονται ςε λόγουσ
που δε ςχετίηονται με τα διοικθτικά ςτελζχθ.

1.7 Σο πρόβλθμα που καλείται να διερεφνθςθ θ διπλωματικι είναι το εξισ
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Μποροφμε να αξιολογιςουμε τθν πολιτικι ςυμμετοχι των Ελλινων Βουλευτϊν;
Λζγοντασ «πολιτικι ςυμμετοχι» εννοοφμε τθ διαδικαςία που επιτρζπει τθ διαμόρφωςθ
μιασ πολιτικισ ατηζντασ μζςω ποικίλων τρόπων ςυμμετοχισ του ατόμου ςτθν πολιτικι
γενικά και ειδικότερα ςτο πλαίςιο τθσ Κοινοβουλευτικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Βουλισ. Θ
πολιτικι ςυμμετοχι κα μποροφςε να περιλαμβάνει τισ διαδικαςίεσ που ςυμμετζχουν οι
βουλευτζσ, όπωσ υποβολι ερωτιςεων, επίκαιρων ερωτιςεων, ςυμμετοχι ςε επιτροπζσ,
ςυμμετοχι ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ, ομιλίεσ ςτθν ολομζλεια τθσ βουλισ, ειςθγιςεισ ςε
νομοςχζδια. Μζχρι τϊρα δεν είχαμε δει καμιά προςπάκεια αξιολόγθςθσ των βουλευτϊν,
παρά μόνο δθμοςκοπιςεισ. Βζβαια ακόμα και ςε αυτι τθν ζρευνα δε κα βροφμε ποιοσ
είναι καλφτεροσ και ποιοσ αςκεί καλφτερθ πολιτικι, αλλά κα αςχολθκοφμε γενικότερα με
τθν ςυμμετοχι ςτισ κοινοβουλευτικζσ διαδικαςίεσ. Αυτό είναι και το ιδιαίτερο κομμάτι τθσ
εργαςίασ. Στθν ουςία δε μποροφμε να αξιολογιςουμε τουσ βουλευτζσ τόςο ςε ατομικό
επίπεδο, όςο ςε κομματικό. Αυτό το πρόβλθμα ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι δε μποροφμε να
ελζγξουμε κάκε δραςτθριότθτα των βουλευτϊν ξεχωριςτά, αλλά μποροφμε να
αξιολογιςουμε οριςμζνεσ από τισ δραςτθριότθτεσ τουσ ςε κομματικό επίπεδο. Άρα βάςθ
των μεκόδων αξιολόγθςθσ κα αξιολογιςουμε τουσ βουλευτζσ ομαδοποιθμζνα, ωσ προσ το
δείκτθ τθσ «Ρολιτικισ Συμμετοχισ».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΙΕΡΕΤΝΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
2.1 Ειςαγωγι
Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μια βιβλιογραφικι αναφορά τθσ ζννοιασ τθσ αξιολόγθςθσ και
του αντικειμζνου τθσ αξιολόγθςθσ, που δεν είναι άλλο από τουσ Ζλλθνεσ Βουλευτζσ.
Ρροφανϊσ γίνεται και εκτενισ αναφορά ςτθ βουλι και ςτισ διαδικαςίεσ που διζπουν τον
κεςμό αυτό.

2.2 Οριςμόσ
Αξιολόγθςθ είναι ο ςυςτθματικόσ προςδιοριςμόσ τθσ αξίασ και τθσ ςθμαςίασ ενόσ
αντικειμζνου, ενόσ προςϊπου ι ακόμα και μιασ ιδζασ, χρθςιμοποιϊντασ κάποια κριτιρια
με βάςθ μια ςειρά από πρότυπα. Θ αξιολόγθςθ ςυχνά χρθςιμοποιείται για να χαρακτθρίςει
και να αξιολογιςει τα κζματα που παρουςιάηουν ενδιαφζρον ςε ζνα ευρφ φάςμα των
ανκρωπίνων επιχειριςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των τεχνϊν, τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ,
ιδρφματα και μθ κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ, τθν κυβζρνθςθ, τθν υγειονομικι
περίκαλψθ, και άλλεσ ανκρϊπινεσ υπθρεςίεσ. Θ αξιολόγθςθ είναι εγγενϊσ μια κεωρθτικά
ενθμερωμζνθ προςζγγιςθ και κατά ςυνζπεια, ο οριςμόσ τθσ αξιολόγθςθσ κα πρζπει να
προςαρμοςτεί με τθ κεωρία, τθν προςζγγιςθ, τισ ανάγκεσ, το ςκοπό και τθ μεκοδολογία
τθσ αξιολόγθςθσ τθσ ίδιασ. Κατόπιν τοφτου, θ αξιολόγθςθ ζχει οριςτεί ωσ:


Μια ςυςτθματικι, αυςτθρι και ςχολαςτικι εφαρμογι των επιςτθμονικϊν μεκόδων

που βοθκά ςτον ςχεδιαςμό, ςτθν υλοποίθςθ, ςτθν βελτίωςθ και ςτα αποτελζςματα ενόσ
προγράμματοσ. Είναι μια διαδικαςία, που ςυχνά απαιτεί τθν εμπειρογνωμοςφνθ του
αξιολογθτι, ςρκετι εργαςία και χρόνο, όπωσ επίςθσ και ζνα ςθμαντικό προχπολογιςμό.

22



Θ κριτικι αποτίμθςθ, κατά τον αντικειμενικότερο δυνατό τρόπο, του βακμοφ ςτον

οποίο μια υπθρεςία ι επιμζρουσ τμιματοσ τθσ, ικανοποιεί τουσ δεδθλωμζνουσ ςτόχουσ (St
Leger και Walsworth-Bell). Το επίκεντρο του οριςμοφ αυτοφ είναι θ αντικειμενικι γνϊςθ
και επιςτθμονικι ι ποςοτικι μζτρθςθ προκακοριςμζνων και εξωτερικϊν εννοιϊν.


Μια μελζτθ που ςχεδιάςτθκε για να βοθκιςει κάποιο κοινό να εκτιμιςει τα

προςόντα και τθν αξία ενόσ αντικειμζνου (Shufflebeam). Στον οριςμό αυτό δίνεται ζμφαςθ
ςτα γεγονότα, ςτθν αξία και ςτα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ.

2.3 κοπόσ
Ο κφριοσ ςκοπόσ ενόσ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ μπορεί να είναι ο κακοριςμόσ τθσ
ποιότθτασ με τθ διαμόρφωςθ κακοριςμζνων κριτθρίων (Stake και Schwandt). Μια
εναλλακτικι

άποψθ

είναι

ότι

οι

αξιολογθτζσ

και

άλλοι

ενδιαφερόμενοι

(ςυμπεριλαμβανομζνων των χρθματοδοτϊν) κα ζχουν διαφορετικζσ ιδζεσ για τον καλφτερο
τρόπο τθσ αξιολόγθςθσ, δεδομζνου ότι ο κακζνασ μπορεί να ζχει διαφορετικό οριςμό και
αντίλθψθ για το αντικείμενο. Ο πυρινασ του προβλιματοσ είναι κατά ςυνζπεια ο
κακοριςμόσ τθσ αξίασ του αντικειμζνου για τον ενδιαφερόμενο. Από αυτι τθν οπτικι γωνία
θ αξιολόγθςθ είναι μια αμφιλεγόμενθ διαδικαςία κακϊσ οι αξιολογθτζσ χρθςιμοποιοφν τον
όρο αυτό απλά για να εκτιμιςουν ι να ερευνιςουν ενϊ άλλοι κεωροφν τθν αξιολόγθςθ
ςυνϊνυμθ τθσ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ. Πλεσ οι διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ δεν εξυπθρετοφν
τον ίδιο ςκοπό. Κάποιεσ χρθςιμοποιοφνται ωσ μθχανιςμόσ παρακολοφκθςθσ δεδομζνων
ενϊ άλλεσ εςτιάηουν αποκλειςτικά ςε μετριςιμα αποτελζςματα. Αυτό οφείλεται ςτο
γεγονόσ ότι θ αξιολόγθςθ δεν αποτελεί μζροσ ενόσ ενιαίου κεωρθτικοφ πλαιςίου,
ςτθριηόμενο ςε μια ςειρά επιςτθμονικϊν κλάδων, μεταξφ των οποίων τθ διοίκθςθ και τθν
οργανωτικι κεωρία, τθν ανάλυςθ τθσ πολιτικισ, τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ κοινωνιολογίασ, τθσ
κοινωνικισ ανκρωπολογίασ και τθσ κοινωνικισ αλλαγισ.

2.4 Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
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Θ αξιολόγθςθ παρουςιάηει μεκοδολογικι ποικιλία χρθςιμοποιϊντασ τόςο ποιοτικζσ όςο
και ποςοτικζσ μεκόδουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων περιπτωςιολογικϊν μελετϊν, διεξαγωγι
τθσ ζρευνασ, ςτατιςτικι ανάλυςθ και μοντελοποίθςθ. Ζνασ πιο λεπτομερισ κατάλογοσ των
μεκόδων, τεχνικϊν και προςεγγίςεων για τθ διενζργεια αξιολογιςεων περιλαμβάνει τα
ακόλουκα:
Ερευνθτικι

δράςθ,

Συγκριτικι

αξιολόγθςθ,

Ρεριπτωςιολογικι

μελζτθ,

Ανάλυςθ

περιεχομζνου, Ανάλυςθ κόςτουσ-οφζλουσ, Ρειραματικζσ τεχνικζσ, Μελζτθ ςκοπιμότθτασ,
Θεωρία παιγνίων, Βακμολόγθςθ, Ζρευνα, Συνζντευξθ, Δθμοςκοπιςεισ, Ρολιτικι ανάλυςθ,
Διαδικαςία

βελτίωςθσ,

Ροιοτικόσ

ζλεγχοσ,

Ροςοτικι

ζρευνα,

Ερωτθματολόγιο,

Δειγματολθψία, Αυτό-αξιολόγθςθ, Τυποποιθμζνεσ δοκιμζσ, Στατιςτικι ζρευνα, Στρατθγικόσ
ςχεδιαςμόσ, Δομθμζνθ ςυνζντευξθ, Διοίκθςθ Ολικισ Ροιότθτασ.
Ενδεικτικά αναλφονται κάποιεσ από τισ ςυχνότερα χρθςιμοποιοφμενεσ μεκόδουσ:
2.4.1 Βακμολόγθςθ
Οι βακμοί είναι τυποποιθμζνεσ μετριςεισ των διαφόρων επιπζδων κατανόθςθσ ςε ζνα
γνωςτικό αντικείμενο. Οι βακμοί μποροφν να αποδοκοφν με γράμματα (για παράδειγμα, Α,
Β, Γ, Δ), ωσ πεδίο (π.χ. 4,0 - 1,0), ωσ περιγραφι (π.χ. άριςτο, πολφ ικανοποιθτικό,), ςε
ποςοςτά ι όπωσ ςυνθκίηεται ςε οριςμζνα ιδρφματα μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε
οριςμζνεσ χϊρεσ, ωσ μζςο όρο βακμολογίασ (GPA). Ο GPA μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από
τουσ πικανοφσ εργοδότεσ ι περαιτζρω μετα-δευτεροβάκμια όργανα για να αξιολογοφν και
να ςυγκρίνουν τουσ αιτοφντεσ.

2.4.2 Δθμοςκοπιςεισ
Μια δθμοςκόπθςθ είναι θ ζρευνα τθσ κοινισ γνϊμθσ από ζνα ςυγκεκριμζνο δείγμα. Οι
δθμοςκοπιςεισ ςυνικωσ εκπροςωποφν τισ απόψεισ ενόσ πλθκυςμοφ με τθ διεξαγωγι μιασ
ςειράσ ερωτιςεων.
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2.4.3 Ποςοτικι ζρευνα
Στισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ, θ ποςοτικι ζρευνα αναφζρεται ςτθ ςυςτθματικι και εμπειρικι
διερεφνθςθ των ποςοτικϊν ιδιοτιτων και φαινομζνων και τισ ςχζςεισ τουσ. Ο ςτόχοσ τθσ
ποςοτικισ ζρευνασ είναι θ ανάπτυξθ μακθματικϊν μοντζλων, κεωριϊν και υποκζςεων που
αφοροφν φαινόμενα. Θ διαδικαςία τθσ μζτρθςθσ είναι κεντρικισ ςθμαςίασ για τθν
ποςοτικι ζρευνα, επειδι παρζχει τθ κεμελιϊδθ ςχζςθ μεταξφ τθσ εμπειρικισ παρατιρθςθσ
και τθσ μακθματικισ ζκφραςθσ των ποςοτικϊν ςχζςεων.

2.4.4 τατιςτικι ζρευνα
Στατιςτικι ζρευνα είναι μια μζκοδοσ που χρθςιμοποιείται για τθ ςυλλογι με ςυςτθματικό
τρόπο, πλθροφοριϊν από ζνα δείγμα ατόμων. Αν και οι περιςςότεροι άνκρωποι είναι
εξοικειωμζνοι με δθμοςκοπιςεισ που δθμοςιεφκθκαν ςτον Τφπο, οι περιςςότερεσ ζρευνεσ
δεν είναι οι δθμοςκοπιςεισ (όπωσ πολιτικζσ δθμοςκοπιςεισ), αλλά χρθςιμοποιοφνται για
επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ. Οι ζρευνεσ παρζχουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για όλα τα είδθ
των

ερευνθτικϊν

πεδίων,

για

παράδειγμα,

ζρευνα

μάρκετινγκ,

ψυχολογίασ,

κοινωνιολογίασ. Μια ζρευνα μπορεί να επικεντρωκεί ςε διάφορα κζματα όπωσ είναι οι
προτιμιςεισ (π.χ., για ζναν πολιτικό υποψιφιο), θ ςυμπεριφορά (κάπνιςμα και ποτό) ι
πλθροφοριακά ςτοιχεία (π.χ. ειςόδθμα), ανάλογα με το ςκοπό τθσ. Δεδομζνου ότι θ
διεξαγωγι τθσ ζρευνασ βαςίηεται ςε ζνα δείγμα του πλθκυςμοφ, θ επιτυχία τθσ ζρευνασ
εξαρτάται από τθν αντιπροςωπευτικότθτα του δείγματοσ.

2.4.5 Δειγματολθψία
Θ δειγματολθψία είναι το μζροσ τθσ ςτατιςτικισ πρακτικισ που αςχολείται με τθν επιλογι
ενόσ υποςυνόλου των φυςικϊν προςϊπων από το εςωτερικό ενόσ πλθκυςμοφ ϊςτε να
αποδϊςει κάποια γνϊςθ για το ςφνολο του πλθκυςμοφ.
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2.5 Θ Βουλι
Θ Βουλι είναι ο κορυφαίοσ δθμοκρατικόσ κεςμόσ, μζςω του οποίου αντιπροςωπεφεται ο
λαόσ δια των βουλευτϊν.

2.5.1 H Ολομζλεια και το Tμιμα
Θ Ολομζλεια τθσ Βουλισ αποτελείται από το ςφνολο των Βουλευτϊν, οι οποίοι εκλζγονται
ςτισ βουλευτικζσ εκλογζσ. Οι εκλογζσ διεξάγονται κάκε τζςςερα χρόνια, εκτόσ αν θ Βουλι
διαλυκεί νωρίτερα. Το χρονικό διάςτθμα μεταξφ δφο εκλογικϊν αναμετριςεων αποτελεί
μία «Βουλευτικι Ρερίοδο». Οι Βουλευτικζσ Ρερίοδοι αρικμοφνται ςε ςυνεχι ςειρά από το
1974 και με ελλθνικι αρίκμθςθ. Σιμερα διανφουμε τθ δζκατθ τρίτθ (ΙΓ) Βουλευτικι
Ρερίοδο. Κατά τθ διάρκεια τθσ Βουλευτικισ Ρεριόδου, θ Βουλι ςυνζρχεται ςε τακτικζσ
Συνόδουσ (από το Σφνταγμα προβλζπεται και θ ςφγκλθςθ τθσ Βουλισ ςε ζκτακτεσ και
ειδικζσ Συνόδουσ). Θ Ολομζλεια τθσ Βουλισ ςυνζρχεται ςε τακτικι Σφνοδο τθν πρϊτθ
Δευτζρα του Οκτωβρίου κάκε ζτουσ. Θ διάρκεια τθσ τακτικισ Συνόδου δε μπορεί να είναι
μικρότερθ των πζντε μθνϊν. Σε τακτικι Σφνοδο ςυγκαλείται θ Ολομζλεια τθσ Βουλισ μζςα
ςε τριάντα θμζρεσ από τθ διεξαγωγι των βουλευτικϊν εκλογϊν. Θ Ολομζλεια τθσ Βουλισ
αςκεί κατεξοχιν τισ αρμοδιότθτεσ του νομοκετικοφ ζργου και του κοινοβουλευτικοφ
ελζγχου. Κατά τθ διάρκεια τθσ διακοπισ των εργαςιϊν τθσ Βουλισ, δθλαδι κατά το χρονικό
διάςτθμα μεταξφ δφο Συνόδων, μζροσ του Νομοκετικοφ Ζργου αλλά και του
Κοινοβουλευτικοφ Ελζγχου αςκείται από τισ ςυνκζςεισ του Τμιματοσ Διακοπισ των
Εργαςιϊν τθσ Βουλισ. Υπάρχουν τρεισ διαδοχικζσ ςυνκζςεισ του Τμιματοσ Διακοπισ κάκε
χρόνο κατά τθ διάρκεια των κερινϊν διακοπϊν και κάκε μία αποτελείται από το 1/3 του
όλου αρικμοφ των Βουλευτϊν. Στο Τμιμα Διακοπισ των Εργαςιϊν τθσ Βουλισ μετζχει το
ζνα τρίτο του όλου αρικμοφ των Βουλευτϊν. Θ ςφνκεςι του αλλάηει περιοδικά, με τρόπο
που να εξαςφαλίηει τθν ιςόχρονθ, κατά το δυνατό, ςυμμετοχι ςε αυτό όλων των
Βουλευτϊν.
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2.5.2 Θ Βουλι αποφαςίηει
Θ Ολομζλεια τθσ Βουλισ αποφαςίηει με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων μελϊν
τθσ, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από το 1/4 του όλου αρικμοφ των Βουλευτϊν
(75 βουλευτζσ). Οι περιπτϊςεισ που απαιτοφν ειδικι πλειοψθφία αναφζρονται ςτο
Σφνταγμα και τον Κανονιςμό τθσ Βουλισ.

2.5.3 Θ Βουλι νομοκετεί
Θ νομοκετικι λειτουργία, δθλαδι θ ψιφιςθ των νομοςχεδίων και των προτάςεων νόμου
και ο κοινοβουλευτικόσ ζλεγχοσ προσ τθν Κυβζρνθςθ, αποτελοφν τον πυρινα του
κοινοβουλευτικοφ ζργου. Τθ νομοκετικι πρωτοβουλία ζχει είτε θ Κυβζρνθςθ, δθλαδι ζνασ
ι περιςςότεροι Υπουργοί τθσ, είτε οι Βουλευτζσ, ατομικά ι ςυλλογικά. Οι Υπουργοί
κατακζτουν ςτθ Βουλι τα νομοςχζδια (ι ςχζδια νόμου), τροπολογίεσ και προςκικεσ.
Αντίςτοιχα, οι Βουλευτζσ κατακζτουν ςτθ Βουλι προτάςεισ νόμων, τροπολογίεσ και
προςκικεσ, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηει το Σφνταγμα για τθν υποβολι τουσ.

2.5.3.1 Θ κατάκεςθ των νομοςχεδίων και των προτάςεων νόμων ςτθ Βουλι
Τα νομοςχζδια και οι προτάςεισ νόμων ςυνοδεφονται από αιτιολογικι ζκκεςθ, θ οποία
επεξθγεί αναλυτικά τουσ ςτόχουσ των νομοςχεδίων και των προτάςεων νόμων. Τα
νομοςχζδια ι οι προτάςεισ νόμου που ςυνεπάγονται επιβάρυνςθ του κρατικοφ
προχπολογιςμοφ, ςυνοδεφονται από ζκκεςθ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, θ
οποία προςδιορίηει τισ δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν εφαρμογι των προτεινόμενων
διατάξεων. Σε περίπτωςθ νομοςχεδίου που ςυνεπάγεται δαπάνθ ι ελάττωςθ εςόδων, ωσ
υποχρεωτικό ςυνοδευτικό ζγγραφο υποβάλλεται επιπρόςκετα θ ειδικι ζκκεςθ του
Υπουργοφ Οικονομικϊν και του αρμόδιου Υπουργοφ, θ οποία αναφζρει τον τρόπο κάλυψθσ
τθσ δαπάνθσ. Επίςθσ, ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από ζκκεςθ αξιολόγθςθσ των ςυνεπειϊν
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τθσ ρφκμιςθσ και από ζκκεςθ επί τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ που ζχει προθγθκεί τθσ
κατάκεςισ τουσ. Επιπλζον, υποβάλλεται και θ ζκκεςθ τθσ Επιςτθμονικισ Υπθρεςίασ τθσ
Βουλισ, που επεξεργάηεται νομοτεχνικά τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ. Τα νομοςχζδια και οι
προτάςεισ νόμων κατατίκενται ςτθ Διεφκυνςθ Νομοκετικοφ Ζργου τθσ Βουλισ μζχρι τθν
θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 20.00, ενϊ θ κατάκεςθ προςκθκϊν ι τροπολογιϊν τθν Ραραςκευι
γίνεται το αργότερο μζχρι ϊρα 13.00. Στθ ςυνζχεια, τα νομοςχζδια και οι προτάςεισ νόμου
ανακοινϊνονται ςτο Σϊμα, δθλαδι ενϊπιον των Βουλευτϊν, και παραπζμπονται είτε για
επεξεργαςία και εξζταςθ είτε για ςυηιτθςθ και ψιφιςθ ςτθν αρμόδια Διαρκι Επιτροπι τθσ
Βουλισ. Θ επεξεργαςία και εξζταςθ του νομοςχεδίου ι τθσ πρόταςθσ νόμου γίνεται ςε δφο
ςτάδια, μεταξφ των οποίων μεςολαβεί διάςτθμα τουλάχιςτον επτά (7) πλιρων θμερϊν.
Κατά το πρϊτο ςτάδιο διεξάγεται ςυηιτθςθ επί τθσ αρχισ και επί των άρκρων και κατά το
δεφτερο ςτάδιο γίνεται δεφτερθ ανάγνωςθ, ςυηιτθςθ και ψιφιςθ επί ενόσ εκάςτου
άρκρου. Κατά τθν επεξεργαςία νομοςχεδίου ι πρόταςθσ νόμου από τθν αρμόδια
κοινοβουλευτικι επιτροπι και μζχρι τθ δεφτερθ ανάγνωςθ των άρκρων κάκε ειδικι
μόνιμθ επιτροπι μπορεί, να διατυπϊνει γνϊμθ για κζμα ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ του οικείου
νομοςχεδίου ι προτάςεωσ, το οποίο εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτά τθσ.

2.5.3.2 Θ Βουλι ςυηθτά και ψθφίηει τα νομοςχζδια και τισ προτάςεισ νόμων
Μετά τθν επεξεργαςία τουσ ι τθ ςυηιτθςθ και ψιφιςι τουσ από τθν αρμόδια Διαρκι
Επιτροπι, τα νομοςχζδια και οι προτάςεισ νόμων εγγράφονται ςτθν Θμεριςια Διάταξθ
Νομοκετικοφ Ζργου τθσ Βουλισ προσ ςυηιτθςθ και ψιφιςθ από τθν Ολομζλεια τθσ Βουλισ.
Στο Τμιμα Διακοπισ των Εργαςιϊν τθσ Βουλισ ςυηθτοφνται όλα τα νομοςχζδια, εκτόσ από
αυτά που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Ολομζλειασ. Τα νομοςχζδια και οι προτάςεισ
νόμου ψθφίηονται κατ' αρχιν, κατ' άρκρον και ςτο ςφνολο. Ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ
εκδίδει και δθμοςιεφει τουσ νόμουσ που ζχουν ψθφιςκεί από τθ Βουλι, αφοφ
προθγουμζνωσ υπογραφοφν από τουσ αρμόδιουσ Υπουργοφσ.
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2.5.4 Θ Βουλι αςκεί και άλλεσ αρμοδιότθτεσ, όπωσ:
•

Θ Ανακεϊρθςθ του Συντάγματοσ

•

Θ εκλογι του Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ

•

Θ ψιφιςθ του Κανονιςμοφ τθσ Βουλισ

•

Θ ψιφιςθ του προχπολογιςμοφ, του απολογιςμοφ και του γενικοφ ιςολογιςμοφ του

Κράτουσ κακϊσ και θ ψιφιςθ του προχπολογιςμοφ και του απολογιςμοφ τθσ Βουλισ
•

Θ ζγκριςθ των προγραμμάτων οικονομικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ

•

Θ απόφαςθ για τθ διεξαγωγι δθμοψθφίςματοσ

•

Θ άρςθ αςυλίασ των Βουλευτϊν

•

Θ πρόςκλθςθ Αρχθγϊν Κρατϊν, Ρροζδρων Κυβερνιςεων και προςωπικοτιτων

διεκνοφσ κφρουσ να απευκυνκοφν ςτθ Βουλι.
2.5.5 Θ Βουλι ελζγχει
Θ Κυβζρνθςθ υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ Βουλισ, όπωσ προβλζπεται ςτο Σφνταγμα και τον
Κανονιςμό τθσ Βουλισ.

2.5.5.1 Θ ψιφοσ εμπιςτοςφνθσ
Θ Κυβζρνθςθ οφείλει να ζχει τθν εμπιςτοςφνθ τθσ Βουλισ. Ζτςι κάκε φορά που
ςχθματίηεται νζα Κυβζρνθςθ (μετά από βουλευτικζσ εκλογζσ ι μετά από παραίτθςθ τθσ
προθγοφμενθσ), οφείλει να εμφανίηεται ενϊπιον τθσ Βουλισ και να ηθτά ψιφο
εμπιςτοςφνθσ. Θ Κυβζρνθςθ ζχει τθ δυνατότθτα και όποτε άλλοτε κελιςει κατά τθ
διάρκεια τθσ βουλευτικισ περιόδου να ηθτιςει από τθ Βουλι ψιφο εμπιςτοςφνθσ.
Αντίςτοιχα, από τθν ίδια τθ Βουλι μπορεί να υποβλθκεί πρόταςθ δυςπιςτίασ, δθλαδι να
αμφιςβθτθκεί θ εμπιςτοςφνθ τθσ Βουλισ προσ τθν Κυβζρνθςθ. Θ πρόταςθ δυςπιςτίασ
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πρζπει να είναι υπογεγραμμζνθ από 50 τουλάχιςτον Βουλευτζσ (το ζνα ζκτο του όλου
αρικμοφ) και να αναφζρει ςαφϊσ τα κζματα για τα οποία κα διεξαχκεί θ ςυηιτθςθ. Για να
γίνει δεκτι θ πρόταςθ δυςπιςτίασ, δθλαδι για να αποδειχκεί ότι θ Κυβζρνθςθ δεν διακζτει
πλζον τθν εμπιςτοςφνθ τθσ Βουλισ, πρζπει να υπερψθφιςτεί από τθν απόλυτθ πλειοψθφία
του όλου αρικμοφ των Βουλευτϊν, δθλαδι από 151 Βουλευτζσ. Ρρόταςθ δυςπιςτίασ
μπορεί να υποβλθκεί μόνο μετά από πάροδο εξαμινου αφότου θ Βουλι απζρριψε
πρόταςθ δυςπιςτίασ.
Κατ' εξαίρεςθ μπορεί να υποβλθκεί πρόταςθ δυςπιςτίασ και πριν από τθν πάροδο
εξαμινου, αν είναι υπογεγραμμζνθ από τθν πλειοψθφία του όλου αρικμοφ των
βουλευτϊν.

2.5.5.2 Άλλα μζςα Κοινοβουλευτικοφ ελζγχου
Θ πρόταςθ δυςπιςτίασ δεν είναι το μόνο μζςο ελζγχου τθσ Κυβζρνθςθσ από τθ Βουλι. Το
Σφνταγμα και, κυρίωσ, ο Κανονιςμόσ τθσ Βουλισ προβλζπουν και άλλα μζςα άςκθςθσ του
Κοινοβουλευτικοφ ελζγχου. Με αυτά, είτε ηθτοφνται πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ από
τθν Κυβζρνθςθ, είτε αςκείται ζλεγχοσ για τθν πολιτικι τθσ ςε ζναν οριςμζνο τομζα για
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ.


Οι αναφορζσ

Οι πολίτεσ, μεμονωμζνα ι ςυλλογικά, μποροφν να απευκφνουν εγγράφωσ και επωνφμωσ
παράπονα ι αιτιματα ςτθ Βουλι. Oι Boυλευτζσ πoυ επικυμoφν να υιoκετιςoυν αναφoρά
τθν πρoςυπoγράφoυν κατά τθν κατάκεςι τθσ ι τo δθλϊνoυν κατά τθν ανακoίνωςι τθσ ςτθ
Boυλι. Ο Υπουργόσ είναι υποχρεωμζνοσ να απαντιςει εγγράφωσ εντόσ 25 θμερϊν ςτθν
αναφορά τθν οποία ζχει υιοκετιςει Βουλευτισ.


Οι ερωτιςεισ

Οι Βουλευτζσ μποροφν να απευκφνουν εγγράφωσ ςτουσ Υπουργοφσ ερωτιςεισ για
οποιαδιποτε δθμόςια υπόκεςθ. Οι ερωτιςεισ αυτζσ αποςκοποφν ςτθν ενθμζρωςθ τθσ
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Βουλισ ςχετικά με τθν υπόκεςθ αυτι. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντοφν εγγράφωσ εντόσ
25 θμερϊν.


Οι επίκαιρεσ ερωτιςεισ

Κάκε Βουλευτισ ζχει δικαίωμα, για κζματα που άπτονται τθσ άμεςθσ επικαιρότθτασ, να
υποβάλει γραπτζσ επίκαιρεσ ερωτιςεισ προσ τον Ρρωκυπουργό ι τουσ Υπουργοφσ, οι
οποίοι απαντοφν προφορικά. Επίκαιρεσ ερωτιςεισ ςυηθτοφνται ςτθν Ολομζλεια αλλά και
ςτο Τμιμα Διακοπισ των Εργαςιϊν τθσ Βουλισ ςτθν πρϊτθ και τρίτθ ςφνκεςι του.


Οι επερωτιςεισ

Οι επερωτιςεισ αποςκοποφν ςτον ζλεγχο τθσ Κυβζρνθςθσ για πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ.
Οι επερωτιςεισ ςυηθτοφνται ςτθν Ολομζλεια τθσ Βουλισ. Εάν υπάρχουν περιςςότερεσ
επερωτιςεισ για το ίδιο κζμα, θ Βουλι μπορεί να αποφαςίςει τθν ταυτόχρονθ ςυηιτθςι
τουσ ι ακόμθ και γενίκευςθ τθσ ςυηιτθςθσ.


Οι επίκαιρεσ επερωτιςεισ

Για κζματα τθσ άμεςθσ επικαιρότθτασ οι Βουλευτζσ ζχουν το δικαίωμα να υποβάλουν
επίκαιρεσ επερωτιςεισ. Οι επίκαιρεσ επερωτιςεισ ςυηθτοφνται ςτθν Ολομζλεια αλλά και
ςτο Τμιμα Διακοπισ των Εργαςιϊν τθσ Βουλισ ςτθν πρϊτθ και τρίτθ ςφνκεςι του. Θ
διαδικαςία ςυηιτθςθσ που προβλζπει ο Κανονιςμόσ για τισ επερωτιςεισ εφαρμόηεται και
ςτισ επίκαιρεσ επερωτιςεισ.


Επίκαιρεσ ερωτιςεισ προσ τον Ρρωκυπουργό ( Ώρα του Ρρωκυπουργοφ)

Ο Ρρωκυπουργόσ μία φορά τθν εβδομάδα απαντά ςε δφο τουλάχιςτον επίκαιρεσ
ερωτιςεισ, που απευκφνονται ςτον ίδιο. Στθ ςυηιτθςθ που διεξάγεται ςτθν Ολομζλεια τθσ
Βουλισ λαμβάνουν το λόγο ο Ρρωκυπουργόσ και ο Βουλευτισ που ζχει υποβάλει τθν
επίκαιρθ ερϊτθςθ, ο οποίοσ τθν αναπτφςςει προφορικά ςε 2 λεπτά.Οι περιςςότερεσ
επίκαιρεσ ερωτιςεισ υποβάλλονται από τουσ Ρροζδρουσ των Κοινοβουλευτικϊν ομάδων,
αλλά και οι Βουλευτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να απευκφνουν επίκαιρεσ ερωτιςεισ προσ τον
Ρρωκυπουργό. Εάν το κζμα τθσ επίκαιρθσ ερϊτθςθσ που απευκφνεται ςτον Ρρωκυπουργό
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είναι τθσ αποκλειςτικισ αρμοδιότθτασ Υπουργοφ, τότε μπορεί να απαντιςει ο αρμόδιοσ
Υπουργόσ.


Οι αιτιςεισ κατάκεςθσ εγγράφων

Οι Βουλευτζσ ζχουν το δικαίωμα να ηθτοφν εγγράφωσ από τουσ Υπουργοφσ τθν κατάκεςθ
εγγράφων ςχετικϊν με κάποια δθμόςια υπόκεςθ. Ο Υπουργόσ οφείλει να αποςτείλει ςτθ
Βουλι εντόσ 30 θμερϊν τα ηθτοφμενα ζγγραφα. Ωςτόςο δεν κατατίκενται ζγγραφα που
αφοροφν διπλωματικό, ςτρατιωτικό ι ςχετικό με τθν αςφάλεια του Κράτουσ ηιτθμα.


Οι ςυηθτιςεισ με πρωτοβουλία Βουλευτϊν

Τόςο ςτισ Διαρκείσ Επιτροπζσ όςο και ςτθν Ολομζλεια μπορεί, υπό οριςμζνεσ
προχποκζςεισ, να διεξάγονται με πρωτοβουλία Βουλευτϊν ςυηθτιςεισ για κζματα
γενικότερθσ ςθμαςίασ ι ενδιαφζροντοσ.


Ο ζλεγχοσ επί των Ανεξάρτθτων Αρχϊν

Κάκε Ανεξάρτθτθ Αρχι υποβάλλει ςτον Ρρόεδρο τθσ Βουλισ μζχρι τθν 31θ Μαρτίου κάκε
ζτουσ ζκκεςθ για τα πεπραγμζνα τθσ κατά το προθγοφμενο ζτοσ. Θ ζκκεςθ διαβιβάηεται
είτε ςτθν Επιτροπι Θεςμϊν και Διαφάνειασ, είτε ςτθν αρμόδια Διαρκι Επιτροπι ι ςε άλλθ
ςυνιςτϊμενθ επιτροπι, οι οποίεσ υποβάλλουν τα πορίςματα των ςυηθτιςεϊν τουσ ςτον
Ρρόεδρο τθσ Βουλισ. Ο Ρρόεδροσ τα υποβάλλει ςτθν Κυβζρνθςθ και ςτθν ελεγχόμενθ
αρχι. Επί των ποριςμάτων μπορεί να διεξαχκεί ςυηιτθςθ ςτθν Ολομζλεια τθσ Βουλισ
χωρίσ τθ διεξαγωγι ψθφοφορίασ.


Ρλθροφόρθςθ και ενθμζρωςθ τθσ Βουλισ

Για τθν ζγκαιρθ και υπεφκυνθ πλθροφόρθςθ τθσ Βουλισ ο Ρρωκυπουργόσ μπορεί να
ηθτιςει να κάνει ανακοινϊςεισ ι δθλϊςεισ ςτθ Βουλι για οποιαδιποτε ςοβαρι δθμόςια
υπόκεςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι διεξάγεται ςφντομθ ςυηιτθςθ, ςτθν οποία ςυμμετζχουν οι
Ρρόεδροι των Κοινοβουλευτικϊν Ομάδων.
Επίςθσ, οι Υπουργοί ενθμερϊνουν τθ Βουλι για ςοβαρά κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
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Ρρο Θμερθςίασ Διατάξεωσ Συηθτιςεισ

Αφοροφν εκνικά κζματα ι κζματα γενικότερου ενδιαφζροντοσ και διεξάγονται ςε επίπεδο
Αρχθγϊν Κομμάτων. Σε αυτζσ τισ ςυηθτιςεισ ομιλοφν ο Ρρωκυπουργόσ, οι Ρρόεδροι των
Κοινοβουλευτικϊν Ομάδων κακϊσ και ζνασ ι δφο Υπουργοί.
Σε κάκε ςφνοδο, διεξάγονται υποχρεωτικά επτά ςυηθτιςεισ εκ των οποίων μία αποτελεί
δικαίωμα τθσ Κυβζρνθςθσ, μία του Ρροζδρου τθσ Βουλισ και οι άλλεσ πζντε τθσ
Αντιπολίτευςθσ.

2.5.6 Κοινοβουλευτικζσ επιτροπζσ
Θ Βουλι των Ελλινων αςκεί νομοκετικό ζργο και κοινοβουλευτικό ζλεγχο. Για το ςκοπό
αυτό ςυνιςτϊνται επιτροπζσ που ςυγκροτοφνται από Bουλευτζσ, ανάλογα με τθ δφναμθ
των κοινοβουλευτικϊν ομάδων και των ανεξάρτθτων Bουλευτϊν. Οι επιτροπζσ
επιλαμβάνονται του νομοκετικοφ ζργου ι του κοινοβουλευτικοφ ελζγχου ι ειδικϊν
κεμάτων. Το Σφνταγμα και ο Κανονιςμόσ τθσ Βουλισ προβλζπουν τισ ακόλουκεσ επιτροπζσ
(ενεργζσ επιτροπζσ τρζχουςασ ςυνόδου ):
 Διαρκείσ επιτροπζσ
Συνιςτϊνται και ςυγκροτοφνται ςτθν αρχι κάκε τακτικισ ςυνόδου τθσ Βουλισ με απόφαςθ
του Ρροζδρου τθσ Βουλισ, προκειμζνου να επεξεργάηονται και να εξετάηουν ςχζδια νόμων
ι προτάςεισ νόμων. Μετά τθν ανακεϊρθςθ του Συντάγματοσ το 2001 και τθν αντίςτοιχθ
τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ τθσ Βουλισ, μποροφν να αςκοφν και νομοκετικό ζργο και
κοινοβουλευτικό ζλεγχο. Επίςθσ μποροφν να ςυηθτοφν κζματα ςυναφι με τθν
αρμοδιότθτά τουσ, κακϊσ και να διατυπϊνουν γνϊμθ για τουσ προτεινόμενουσ προσ
διοριςμό ςε οριςμζνεσ κζςεισ, εφόςον αυτό προβλζπεται από τον Κανονιςμό ι νόμο.
Επιπλζον τισ διαρκείσ επιτροπζσ ενθμερϊνουν ο αρμόδιοσ Υπουργόσ, ι ο εκπρόςωποσ
φορζα μαηί με τον εποπτεφοντα Υπουργό, πριν από τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων
μεγάλθσ αξίασ.
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Ρροβλζπονται ζξι (6) διαρκείσ επιτροπζσ :
•Επιτροπι μορφωτικϊν υποκζςεων
•Επιτροπι εκνικισ άμυνασ και εξωτερικϊν υποκζςεων
•Επιτροπι οικονομικϊν υποκζςεων
•Επιτροπι κοινωνικϊν υποκζςεων
•Επιτροπι δθμόςιασ διοίκθςθσ, δθμόςιασ τάξθσ και δικαιοςφνθσ
•Επιτροπι παραγωγισ και εμπορίου

Στθ διαρκι επιτροπι κοινωνικϊν υποκζςεων ςυνιςτάται υποεπιτροπι για τθ μελζτθ και
αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ των ναρκωτικϊν.
Σε κάκε διαρκι επιτροπι μπορεί να ςυςτακοφν υποεπιτροπζσ, κατά υπουργεία.

 Ειδικζσ διαρκείσ επιτροπζσ
Ρροβλζπονται τζςςερισ ειδικζσ διαρκείσ επιτροπζσ, ςτισ οποίεσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ
περί διαρκϊν επιτροπϊν. Αυτζσ είναι:
•Επιτροπι του απολογιςμοφ και του γενικοφ ιςολογιςμοφ του Κράτουσ και ελζγχου τθσ
εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του Κράτουσ
•Επιτροπι ευρωπαϊκϊν υποκζςεων
•Επιτροπι εξοπλιςτικϊν προγραμμάτωνκαι ςυμβάςεων
•Επιτροπι παρακολοφκθςθσ του Συςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ
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 Ειδικζσ επιτροπζσ
Συνιςτϊνται από τον Ρρόεδρο τθσ Βουλισ, μετά από πρόταςθ τθσ Κυβζρνθςθσ, με ςκοπό
να επεξεργαςκοφν και να εξετάςουν ςυγκεκριμζνα ςχζδια νόμων ι προτάςεισ νόμων. Θ
λειτουργία τουσ διαρκεί εωσ ότου πάρουν οριςτικι απόφαςθ ςχετικά με τθν επεξεργαςία
και εξζταςθ των νομοςχεδίων και των προτάςεων νόμων για τα οποία ςυςτάκθκαν.

 Ειδικζσ μόνιμεσ επιτροπζσ
Συνιςτϊνται ςτθν αρχι κάκε τακτικισ ςυνόδου τθσ Βουλισ, με απόφαςθ του Ρροζδρου τθσ
Βουλισ, πλθν τθσ Ειδικισ Μόνιμθσ Επιτροπισ Θεςμϊν και Διαφάνειασ, θ οποία ςυνιςτάται
ςτθν αρχι κάκε βουλευτικισ περιόδου και λειτουργεί κακ'όλθ τθ διάρκειά τθσ.

Οι ειδικζσ μόνιμεσ επιτροπζσ είναι οκτϊ (8) :
•Ειδικι μόνιμθ επιτροπι κεςμϊν και διαφάνειασ
•Ειδικι μόνιμθ επιτροπι Ελλθνιςμοφ τθσ Διαςποράσ
•Ειδικι μόνιμθ επιτροπι προςταςίασ περιβάλλοντοσ
•Ειδικι μόνιμθ επιτροπι ζρευνασ και τεχνολογίασ
•Ειδικι μόνιμθ επιτροπι ιςότθτασ, νεολαίασ και δικαιωμάτων του ανκρϊπου
•Ειδικι μόνιμθ επιτροπι περιφερειϊν
•Ειδικι μόνιμθ επιτροπι οδικισ αςφάλειασ
•Ειδικι μόνιμθ επιτροπι κοινοβουλευτικισ δεοντολογίασ
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 Επίςθσ, ςυνιςτϊνται υποεπιτροπζσ ειδικϊν μονίμων επιτροπϊν, ωσ ακολοφκωσ:
•Στθν ειδικι μόνιμθ επιτροπι προςταςίασ περιβάλλοντοσ ςυνιςτάται υποεπιτροπι
υδατικϊν πόρων.
•Στθν ειδικι μόνιμθ επιτροπι ιςότθτασ, νεολαίασ και δικαιωμάτων του ανκρϊπου
ςυνιςτάται υποεπιτροπι για τα κζματα των ατόμων με αναπθρία.
•Στθν ειδικι μόνιμθ επιτροπι περιφερειϊν ςυνιςτάται υποεπιτροπι νθςιωτικϊν και
ορεινϊν περιοχϊν.

 Επιτροπζσ εςωτερικϊν κεμάτων τθσ Βουλισ
Οι επιτροπζσ αυτζσ είναι:
•Eπιτροπι Κανονιςμοφ τθσ Βουλισ
•Επιτροπι Οικονομικϊν τθσ Βουλισ
•Επιτροπι Βιβλιοκικθσ τθσ Βουλισ

Συνιςτϊνται θ μεν Επιτροπι Κανονιςμοφ τθσ Βουλισ ςτθν αρχι κάκε βουλευτικισ
περιόδου, οι δε Επιτροπζσ Οικονομικϊν τθσ Βουλισ και Βιβλιοκικθσ τθσ Βουλισ ςτθν αρχι
κάκε τακτικισ ςυνόδου τθσ Βουλισ και αςχολοφνται με κζματα εςωτερικισ λειτουργίασ
τθσ Βουλισ.

 Επιτροπι δθμοςίων επιχειριςεων, τραπεηϊν, οργανιςμϊν κοινισ ωφελείασ και
φορζων κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Συνιςτάται με απόφαςθ του Ρροζδρου τθσ Βουλισ ςτθν αρχι κάκε βουλευτικισ περιόδου
και λειτουργεί κακ'όλθ τθ διάρκεια αυτισ, περιλαμβανομζνου και του μεταξφ των ςυνόδων
χρόνου. Διατυπϊνει γνϊμθ για τθν καταλλθλότθτα των προτεινομζνων προσ διοριςμό ι
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επαναδιοριςμό ι ανανζωςθ κθτείασ ςε κζςεισ προζδρου ι διευκφνοντοσ ςυμβοφλου
δθμοςίων επιχειριςεων, τραπεηϊν, οργανιςμϊν κοινισ ωφελείασ και φορζων κοινωνικισ
αςφάλιςθσ. Μπορεί να καλεί ςε ακρόαςθ οποιοδιποτε από τα προθγοφμενα πρόςωπα
μετά τθν πάροδο 6 μθνϊν από το διοριςμό του ι από τθν προθγοφμενθ ακρόαςι του.

 Επιτροπζσ για εκνικά ι γενικότερου ενδιαφζροντοσ ηθτιματα
Συνιςτϊνται με απόφαςθ τθσ Βουλισ, μετά από πρόταςθ τθσ Κυβζρνθςθσ ι του Ρροζδρου
τθσ Βουλισ ι των Ρροζδρων των κοινοβουλευτικϊν ομάδων, με ςκοπό τθ μελζτθ εκνικϊν ι
γενικότερου ενδιαφζροντοσ ηθτθμάτων. Με τθν απόφαςθ τθσ ςφςταςθσ τθσ επιτροπισ θ
Βουλι προςδιορίηει το αντικείμενο με το οποίο κα αςχολθκεί θ επιτροπι και κακορίηει τθν
προκεςμία υποβολισ τθσ ςχετικισ ζκκεςθσ.

 Εξεταςτικζσ επιτροπζσ
Οι εξεταςτικζσ επιτροπζσ ςυνιςτϊνται για τθν εξζταςθ ειδικϊν ηθτθμάτων δθμόςιου
ενδιαφζροντοσ, μετά από πρόταςθ του ενόσ πζμπτου του όλου αρικμοφ των Βουλευτϊν
(60 Βουλευτζσ) και απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ τθσ Βουλισ, που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ
πλειοψθφία των παρόντων, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από τα δφο πζμπτα του
όλου αρικμοφ των Βουλευτϊν (120 ψιφοι). Αν το κζμα αφορά ςτθν εξωτερικι πολιτικι ι
τθν εκνικι άμυνα, απαιτείται θ απόλυτθ πλειοψθφία του όλου αρικμοφ των Βουλευτϊν
(151 Βουλευτζσ). Θ απόφαςθ τθσ Βουλισ κακορίηει τθν προκεςμία υποβολισ του
πορίςματοσ τθσ επιτροπισ. Οι εξεταςτικζσ επιτροπζσ ζχουν όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ των
ανακριτικϊν αρχϊν και του ειςαγγελζα πλθμμελειοδικϊν.

 Ειδικζσ κοινοβουλευτικζσ επιτροπζσ για τθ διεξαγωγι προκαταρκτικισ εξζταςθσ
Αν θ Βουλι αποφαςίςει προκαταρκτικι εξζταςθ, ορίηει από τα μζλθ τθσ δωδεκαμελι
επιτροπι για τθ διενζργειά τθσ. Συγχρόνωσ ορίηει και τθν προκεςμία μζςα ςτθν οποία θ
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επιτροπι οφείλει να υποβάλει το πόριςμά τθσ και το ςχετικό αποδεικτικό υλικό. Θ
επιτροπι ζχει όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ ειςαγγελζα πλθμμελειοδικϊν, όταν αυτόσ διενεργεί
προκαταρκτικι εξζταςθ. Το πόριςμα τθσ επιτροπισ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνο και να
περιζχει ςαφι πρόταςθ για τθν άςκθςθ δίωξθσ.

 Επιτροπι Ανακεϊρθςθσ του Συντάγματοσ
Συνιςτάται από τον Ρρόεδρο τθσ Βουλισ μετά τθν υποβολι, από 50 τουλάχιςτον
Βουλευτζσ, προτάςεων για τθν ανακεϊρθςθ του Συντάγματοσ, οι οποίεσ παραπζμπονται ς'
αυτιν για εξζταςθ. Θ Βουλι, με απόφαςι τθσ, που λαμβάνεται μετά από πρόταςθ του
Ρροζδρου τθσ, ορίηει προκεςμία για τθν υποβολι τθσ ζκκεςθσ τθσ επιτροπισ, θ οποία
μπορεί να παρατείνεται με νεότερεσ αποφάςεισ τθσ Βουλισ.

2.5.7 Διεκνείσ Δραςτθριότθτεσ
Ο κεςμικόσ ρόλοσ τθσ Βουλισ των Ελλινων ςτθν διαμόρφωςθ τθσ εξωτερικισ πολιτικισ τθσ
χϊρασ μασ αναγνωρίηεται ςε ςειρά διατάξεων τόςο του Συντάγματοσ όςο και του
Κανονιςμοφ τθσ Βουλισ. Οι κυριότερεσ περιπτϊςεισ είναι οι εξισ:
 Θ ςυναίνεςθ τθσ Βουλισ ςε διάφορα κζματα εξωτερικισ πολιτικισ, όπωσ θ
μεταβολι των ορίων τθσ επικράτειασ, θ άδεια για τθν διζλευςθ ι τθν παρουςία
ςτθν επικράτεια ξζνθσ ςτρατιωτικισ δφναμθσ, θ επιβολι περιοριςμϊν ςτθν άςκθςθ
τθσ εκνικισ κυριαρχίασ και θ ανάκεςθ κρατικϊν αρμοδιοτιτων ςε όργανα διεκνϊν
οργανιςμϊν.
 Θ κφρωςθ των Διεκνϊν Συνκθκϊν, τισ οποίεσ όμωσ δεν μπορεί να τροποποιιςει,
αλλά μόνο να αποδεχκεί ι να απορρίψει ςτο ςφνολο τουσ.
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 Θ άςκθςθ κοινοβουλευτικοφ ελζγχου με διάφορα ελεγκτικά μζςα (όπωσ θ αίτθςθ
κατάκεςθσ εγγράφων, θ υποβολι ερωτιςεων, επερωτιςεων ι επίκαιρων
ερωτιςεων κ.τ.λ).
 Θ διεξαγωγι ςυηθτιςεων ςε επίπεδο Ρρωκυπουργοφ και Αρχθγϊν Κομμάτων, είτε
με τθν ευκαιρία των προγραμματικϊν δθλϊςεων τθσ Κυβζρνθςθσ, είτε ςτο πλαίςιο
των προ θμερθςίασ διατάξεωσ ςυνεδριάςεων.

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, θ Βουλι των Ελλινων ζχει αναλάβει ςθμαντικζσ
πρωτοβουλίεσ για τθν ενίςχυςθ των διεκνϊν τθσ ςχζςεων, τθν προϊκθςθ των εκνικϊν
κεμάτων και γενικά τθν προβολι τθσ χϊρασ μασ ςτο εξωτερικό.
 Θ Βουλι των Ελλινων ςτοχεφει:


ςτθν ενίςχυςθ των ςχζςεων με τα Κοινοβοφλια άλλων χωρϊν και, κατ' επζκταςθ
των δεςμϊν μεταξφ των λαϊν,



ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ των Κοινοβουλίων ςτο πλαίςιο των Διεκνϊν
Οργανιςμϊν,



ςτθν προβολι τθσ χϊρασ μασ και του πολιτιςμοφ μασ ςτο εξωτερικό και,
ειδικότερα, ςτα ξζνα Κοινοβοφλια,



ςτθν ενθμζρωςθ των ξζνων Κοινοβουλίων και των Διεκνϊν Κοινοβουλευτικϊν
Οργανιςμϊν για τισ κζςεισ τθσ χϊρασ μασ ςτα διεκνι ηθτιματα και, ειδικότερα, ςτα
εκνικά μασ κζματα.

2.5.8 θμαντικζσ καινοτομίεσ
Με τθν τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ τθσ Βουλισ τον Ιοφλιο του 2010 προβλζφκθκαν,
μεταξφ άλλων, τα εξισ:
 Στο Ρρϊτο Μζροσ του Κανονιςμοφ τθσ Βουλισ:


Θ ενίςχυςθ τθσ Επιτροπισ Θεςμϊν και Διαφάνειασ, θ οποία μπορεί να καλεί ςε
ακρόαςθ λειτουργοφσ του κράτουσ, κακϊσ και οποιοδιποτε δθμόςιο πρόςωπο για
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κζματα που αφοροφν ςτθ λειτουργία των κεςμϊν και τθσ διαφάνειασ, θ
προςζλευςθ των οποίων είναι υποχρεωτικι. Θ επιτροπι μπορεί να καλεί ςε
ακρόαςθ τον πρόεδρο και τουσ αντιπροζδρουσ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ,
του Αρείου Ράγου και του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, τον ειςαγγελζα του Αρείου
Ράγου, τον γενικό επίτροπο τθσ Επικρατείασ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και τον
γενικό επίτροπο των διοικθτικϊν δικαςτθρίων για κζματα που αφοροφν ςε
λειτουργικά ηθτιματα τθσ δικαιοςφνθσ προσ το ςκοπό τθσ ενίςχυςθσ τθσ
διαφάνειασ.


Θ επιτροπι ζχει τθν εξουςία ςυλλογισ πλθροφοριϊν και εγγράφων και τθν εξουςία
κλιςθσ και εξζταςθσ προςϊπων.



Θ επιτροπι ςτο τζλοσ κάκε ςυνόδου υποβάλλει ζκκεςθ ςτθν Ολομζλεια τθσ Βουλισ,
θ οποία καταχωρίηεται ςτα πρακτικά και για τθν οποία γίνεται ςυηιτθςθ ςτθν
Ολομζλεια ςε ειδικι ςυνεδρίαςθ, χωρίσ διεξαγωγι ψθφοφορίασ.

 Στο Δεφτερο Μζροσ του Κανονιςμοφ τθσ Βουλισ:
Ιδρφεται ςτθ Βουλι Γραφείο Ρροχπολογιςμοφ του Κράτουσ, που υπάγεται ςτον Ρρόεδρο
τθσ Βουλισ και είναι αρμόδιο για :
α) τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του Ρροχπολογιςμοφ του Κράτουσ,
β) τθ ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τον Ρροχπολογιςμό του Κράτουσ, τθν
ανάλυςθ και αξιολόγθςθ των ςτοιχείων του Ρροχπολογιςμοφ των προβλζψεων για τα
δθμόςια ζςοδα και δαπάνεσ και τθ διατθρθςιμότθτα των μακροχρόνιων δθμοςιονομικϊν
μεγεκϊν,
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γ) τθν υποβοικθςθ του ζργου τθσ Ειδικισ Επιτροπισ του απολογιςμοφ και του γενικοφ
ιςολογιςμοφ του Κράτουσ και ελζγχου τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του Κράτουσ,
κακϊσ και τθσ Διαρκοφσ Επιτροπισ Οικονομικϊν Υποκζςεων,
δ) τθ ςφνταξθ και υποβολι προσ τισ ανωτζρω επιτροπζσ εκκζςεων ςχετικά με τθν τιρθςθ
των δθμοςιονομικων ςτόχων που τίκενται ςτα Μεςοπρόκεςμα Δθμοςιονομικά Ρλαίςια
Στρατθγικισ, τισ παραδοχζσ των μακροοικονομικϊν

εκτιμιςεων και δθμοςιονομικϊν

προβλζψεων που αυτά κζτουν και τθ ςυνολικι εναρμόνιςθ τθσ δθμοςιονομικισ πολιτικισ
τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ με τισ αρχζσ και τισ διαδικαςίεσ του νόμου για τθ "Δθμοςιονοκι
Διαχείριςθ και Ευκφνθ".
Απαγορεφεται θ μετατροπι τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ του μετακλθτοφ υπαλλιλου που
επάγεται ςε διοριςμό ςε οργανικι ι προςωποπαγι κζςθ μονίμου ι ιδιωτικοφ δικαίου
προςωπικοφ τθσ Βουλισ.

2.5.9 Οργάνωςθ & Λειτουργία
 Ρροεδρείο
Το Ρροεδρείο τθσ Βουλισ των Ελλινων αποτελείται από:

•

τον Ρρόεδρο τθσ Βουλισ

•

επτά (7) Αντιπροζδρουσ

•

τρεισ (3) Κοςμιτορεσ

•

ζξι(6)Γραμματείσ

 Κφριο χαρακτθριςτικό είναι θ διακομματικι του ςφνκεςθ. Ζτςι, ο πρϊτοσ, ο
δεφτεροσ και ο τρίτοσ Αντιπρόεδροσ, δφο Κοςμιτορεσ και τζςςερισ Γραμματείσ
προζρχονται από τθ ςυμπολίτευςθ, ο τζταρτοσ Αντιπρόεδροσ, ζνασ Κοςμιτορασ και
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ζνασ Γραμματζασ προζρχονται υποχρεωτικά από τθν Αξιωματικι Αντιπολίτευςθ, ο
πζμπτοσ Αντιπρόεδροσ και ζνασ Γραμματζασ από τθ δεφτερθ ςε δφναμθ
Κοινοβουλευτικι Ομάδα τθσ Αντιπολίτευςθσ, ο ζκτοσ Αντιπρόεδροσ από τθν τρίτθ
ςε δφναμθ Κοινοβουλευτικι Ομάδα τθσ Αντιπολίτευςθσ και ο ζβδομοσ
Αντιπρόεδροσ από τθν τζταρτθ ςε δφναμθ Κοινοβουλευτικι Ομάδα τθσ
Αντιπολίτευςθσ.

 Τα μζλθ του Ρροεδρείου είναι υποχρεωτικά Βουλευτζσ, ενϊ θ ιδιότθτα μζλουσ του
Ρροεδρείου είναι αςυμβίβαςτθ με αυτι του Υπουργοφ ι του Υφυπουργοφ. Αν ζνα
μζλoσ τoυ Ρρoεδρείoυ αποδεχκεί κζςθ Yπoυργoφ ι Yφυπoυργoφ, κεωρείται πωσ
παραιτείται αυτοδικαίωσ από μζλοσ του Ρροεδρείου τθσ Βουλισ.

 Ο Ρρόεδροσ τθσ Βουλισ και οι επτά Αντιπρόεδροι εκλζγονται ςτθν αρχι κάκε
περιόδου και για όλθ τθ διάρκειά τθσ. Θ κθτεία των Κοςμθτόρων και των
Γραμματζων διαρκεί όςο και θ τακτικι Σφνοδοσ τθσ Βουλισ των Ελλινων για τθν
οποία εκλζχκθκαν.

2.6 Βουλευτζσ
Τα μζλθ τθσ Βουλισ εκλζγονται απευκείασ από το εκλογικό ςϊμα με άμεςθ, κακολικι και
μυςτικι ψθφοφορία κατά τισ βουλευτικζσ εκλογζσ. Το Σφνταγμα δεν προςδιορίηει
επακριβϊσ τον αρικμό των Βουλευτϊν , αλλά προβλζπει ότι οι Βουλευτζσ δεν μπορεί να
λιγότεροι από διακόςιοι (200) οφτε περιςςότεροι από τριακόςιοι (300). Από το 1952 ζχει
κακιερωκεί οι Βουλευτζσ να είναι τριακόςιοι (300). Οι Βουλευτζσ αποκτοφν το αξίωμά τουσ
από τθν θμζρα τθσ εκλογισ τουσ. Από τουσ 300 Βουλευτζσ, ζνα μζροσ τουσ, όχι μεγαλφτερο
του ενόσ εικοςτοφ, μπορεί να εκλζγεται ενιαίωσ ςε ολόκλθρθ τθν Επικράτεια, ςε
ςυνάρτθςθ με τθ ςυνολικι εκλογικι δφναμθ του κάκε κόμματοσ (πρόκειται για τουσ
λεγόμενουσ Βουλευτζσ Επικρατείασ).

42

 Απόκτθςθ του βουλευτικοφ αξιϊματοσ
Υποψθφιότθτα ωσ Βουλευτζσ μποροφν να κζςουν όςοι ζχουν το δικαίωμα του εκλζγεςκαι
(ι πακθτικό εκλογικό δικαίωμα).Το δικαίωμα αυτό προχποκζτει ότι ο υποψιφιοσ ζχει τθν
ελλθνικι ικαγζνεια, ζχει το δικαίωμα του εκλζγειν, ζχει ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο
(25) ζτοσ τθσ θλικίασ του κατά τθν θμζρα τθσ εκλογισ και δεν εμπίπτει ςε κάποιο από τα
"κωλφματα εκλογιμότθτασ" που προβλζπονται ςτο Σφνταγμα.

 Τα κωλφματα εκλογιμότθτασ
Ωσ κωλφματα εκλογιμότθτασ νοοφνται κάποιεσ ιδιότθτεσ οι οποίεσ εάν ςυντρζχουν ςτο
πρόςωπο κάποιου, αυτόσ δεν μπορεί να ανακθρυχκεί υποψιφιοσ Βουλευτισ. Τα κωλφματα
εκλογιμότθτασ ςκοπό ζχουν να εμποδίςουν τθν άςκθςθ επιρροισ από κάποιον ο οποίοσ
κατζχει κρατικι κζςθ και προτίκεται να είναι υποψιφιοσ Βουλευτισ. Τα κωλφματα αυτά,
που αναφζρονται με τρόπο περιοριςτικό ςτο άρκρο 56 του Συντάγματοσ (όπωσ αυτό
ανακεωρικθκε τον Απρίλιο του 2001) μποροφν ςυςτθματικά να καταταγοφν ςε τρεισ
κατθγορίεσ: ςτα απόλυτα, τα ςχετικά και τα τοπικά.



Το απόλυτο κϊλυμα αποκλείει τθν ανακιρυξθ κάποιου ωσ Βουλευτι για ζνα
οριςμζνο χρονικό διάςτθμα, ακόμθ και εάν αυτόσ παραιτθκεί προθγουμζνωσ από
τθν ιδιότθτα που δθμιουργεί το κϊλυμα. Ζτςι, δεν ανακθρφςςονται υποψιφιοι
Βουλευτζσ οι πολιτικοί υπάλλθλοι και οι ςτρατιωτικοί που ζχουν αναλάβει εκ του
νόμου υποχρζωςθ να παραμείνουν ςτθν υπθρεςία για οριςμζνο χρόνο και για όςο
χρόνο διαρκεί θ υποχρζωςθ αυτι, κακϊσ και τα ανϊτερα αιρετά μονοπρόςωπα
όργανα των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ δεφτερου βακμοφ (πχ. οι
περιφερειάρχεσ) για όςο χρόνο διαρκεί θ κθτεία τουσ.



Το ςχετικό κϊλυμα απαιτεί από τον υποψιφιο να παραιτθκεί από τθν ιδιότθτα που
του δθμιουργεί το κϊλυμα πριν από τθν ανακιρυξι του ωσ υποψθφίου. Εδϊ
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εντάςςονται, μεταξφ άλλων, οι δθμόςιοι υπάλλθλοι, οι ςτρατιωτικοί, οι κατζχοντεσ
διευκυντικζσ κζςεισ ςε δθμόςιουσ οργανιςμοφσ ι ςε δθμόςιεσ επιχειριςεισ και
άλλοι.


Το τοπικό κϊλυμα, τζλοσ, εμποδίηει τθν ανακιρυξθ κάποιου ωσ υποψθφίου ςτθ
ςυγκεκριμζνθ εκλογικι περιφζρεια ςτθν οποία αςκοφςε τισ αρμοδιότθτζσ του τουσ
τελευταίουσ δεκαοκτϊ μινεσ τθσ τετραετοφσ βουλευτικισ περιόδου. Εδϊ
εντάςςονται, μεταξφ άλλων, οι γενικοί ι ειδικοί γραμματείσ υπουργείων ι
αυτοτελϊν γενικϊν γραμματειϊν ι περιφερειϊν, τα μζλθ των ανεξαρτιτων αρχϊν,
οι ανϊτεροι και ανϊτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των ςωμάτων
αςφαλείασ, τα διευκυντικά ςτελζχθ νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου και
δθμοςίων επιχειριςεων και άλλοι.

 Τα βουλευτικά αςυμβίβαςτα
Τα αςυμβίβαςτα ανακφπτουν μετά τθν εκλογι ςτο βουλευτικό αξίωμα. Είναι οριςμζνεσ
ιδιότθτεσ ι ζργα που δεν επιτρζπεται να ςυντρζχουν με τθ βουλευτικι ιδιότθτα,
προκειμζνου να αποτρζπεται θ δυνατότθτα αλλά και θ δθμιουργία τθσ εντφπωςθσ ότι
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ βουλευτικι ιδιότθτα προσ εξυπθρζτθςθ ιδιωτικϊν
ςυμφερόντων. Μεταξφ άλλων, προβλζπεται θ απαγόρευςθ να ςχετίηονται οι Βουλευτζσ ωσ
ιδιοκτιτεσ, μζτοχοι ι ωσ διευκυντικά ςτελζχθ με επιχειριςεισ που αναλαμβάνουν
οποιεςδιποτε μελζτεσ ι ζργα του δθμοςίου ι με επιχειριςεισ που κατζχουν ι
διαχειρίηονται ραδιοτθλεοπτικά μζςα ι εφθμερίδεσ πανελλινιασ κυκλοφορίασ .

 Απϊλεια του βουλευτικοφ αξιϊματοσ


Υπάρχουν ςυγκεκριμζνοι λόγοι εξ αιτίασ των οποίων οι Βουλευτζσ μποροφν να
χάςουν το αξίωμά τουσ. Αυτοί είναι ο κάνατοσ, θ παραίτθςθ από το αξίωμα, θ λιξθ
τθσ βουλευτικισ περιόδου, θ ακφρωςθ τθσ εκλογισ τουσ με απόφαςθ του Ανωτάτου
Ειδικοφ Δικαςτθρίου (ΑΕΔ) και θ ζκπτωςθ από το αξίωμά τουσ (εάν ο Βουλευτισ
απολζςει κάποια από τισ προχποκζςεισ του δικαιϊματοσ του εκλζγεςκαι, εάν
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ςυντρζξει ςτο πρόςωπό του κάποιο από τα κωλφματα εκλογιμότθτασ ι τα
βουλευτικά αςυμβίβαςτα ι εάν διαπιςτωκεί υπζρβαςθ των εκλογικϊν δαπανϊν ι
κάποια άλλθ προχπόκεςθ ζκπτωςθσ από αυτζσ που προβλζπονται ςτο
ανακεωρθμζνο άρκρο 29 παρ. 2 του Συντάγματοσ). Σε κάκε περίπτωςθ, τθν
ζκπτωςθ διαπιςτϊνει με απόφαςι του το Ανϊτατο Ειδικό Δικαςτιριο (ΑΕΔ). Μετά
τθν απϊλεια του αξιϊματοσ από κάποιον Βουλευτι, τθ βουλευτικι ζδρα
καταλαμβάνει ο επόμενοσ ςτθ ςειρά επιλαχϊν υποψιφιοσ Βουλευτισ του ίδιου
κόμματοσ τθσ ίδιασ εκλογικισ περιφζρειασ.


Οι Βουλευτζσ αντιπροςωπεφουν το ζκνοσ και ψθφίηουν κατά ςυνείδθςθ . Τοφτο
ςθμαίνει ότι δεν οφείλουν να ενεργοφν ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ των εκλογζων
τουσ οφτε εκπροςωποφν τθν περιφζρεια ςτθν οποία εκλζγονται. Δεν διϊκονται ι
εξετάηονται για γνϊμθ ι ψιφο που ζδωςαν κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ
(με εξαίρεςθ τθ ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ, αλλά και γι' αυτιν απαιτείται άδεια τθσ
Βουλισ). Οι Βουλευτζσ απολαμβάνουν "βουλευτικισ αςυλίασ", δθλαδι δεν
διϊκονται ποινικά (με εξαίρεςθ τα αυτόφωρα εγκλιματα), οφτε ςυλλαμβάνονται,
οφτε φυλακίηονται κατά τθ διάρκεια τθσ βουλευτικισ περιόδου, παρά μόνον μετά
από άδεια τθσ Βουλισ .

2.7 Διοικθτικι Οργάνωςθ
 Υπθρεςίεσ


Θ Βουλι, εκτόσ από πολιτικόσ κεςμόσ, είναι και μια ιδιαίτερθ οργάνωςθ, ζνασ
οργανιςμόσ που διαφοροποιείται εςωτερικά ςε επί μζρουσ μονάδεσ, με δικό τουσ
προςωπικό και με διαφορετικά κακικοντα. Θ μεταμόρφωςθ τθσ Βουλισ από
αντιπροςωπευτικό όργανο, επιφορτιςμζνο απλά με το νομοκετικό ζργο, ςε ζναν
ςφγχρονο και ςφνκετο πολιτικό και διοικθτικό κεςμό τθσ δθμοκρατίασ οφείλεται ςε
πολλοφσ λόγουσ.



Τα αντιπροςωπευτικά όργανα του κράτουσ ςτο παρελκόν είχαν να αντιμετωπίςουν
τεχνικά ευκολότερο ζργο από ό,τι ςιμερα. Θ διεφρυνςθ τθσ παρζμβαςθσ του
κράτουσ ςτθν οικονομία και τθν κοινωνία, οι τεχνολογικζσ εξελίξεισ και θ ςτενότερθ
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διαςφνδεςθ των οικονομιϊν διαφορετικϊν χωρϊν είναι μερικοί από τουσ
παράγοντεσ που ςυντείνουν ςτθν πολυπλοκότθτα και τθ ςυνκετότθτα των
προβλθμάτων για τα οποία καλείται να νομοκετιςει θ Βουλι. Για το ςκοπό αυτό θ
Βουλι ςταδιακά απζκτθςε μεγαλφτερο μζγεκοσ και ειδικότερεσ διαδικαςίεσ, ζγινε
μια ςφγχρονθ οργάνωςθ με τισ δικζσ τθσ ιδιαίτερεσ διοικθτικζσ μονάδεσ και
λειτουργίεσ. Ταυτοχρόνωσ, θ ενδυνάμωςθ τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ ζναντι τθσ
νομοκετικισ εξουςίασ, τάςθ που παρατθρικθκε κατά τον εικοςτό αιϊνα ςε όλα
ςχεδόν τα δθμοκρατικά πολιτεφματα, οδιγθςε ςτθν προςπάκεια για καλφτερθ
οργάνωςθ και τεχνικι υποςτιριξθ τθσ Βουλισ, προκειμζνου αυτι να μπορεί να
ςυνδιαλζγεται με τθν κυβζρνθςθ και τθ δθμόςια διοίκθςθ και να τισ ελζγχει.



Ο Ρρόεδροσ τθσ Βουλισ προΐςταται όλων των υπθρεςιϊν τθσ και αςκεί τισ
αρμοδιότθτεσ που παρζχονται ςε αυτόν από το Σφνταγμα, τον Κανονιςμό τθσ
Βουλισ και τουσ νόμουσ. Ο Ρρόεδροσ τθσ Βουλισ αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ αυτζσ και
μετά τθ διάλυςθ τθσ Βουλισ ι τθ λιξθ τθσ βουλευτικισ περιόδου και μζχρι να
εκλεγεί νζοσ Ρρόεδροσ.

2.8 Δθμιουργία δείκτθ αξιολόγθςθσ
Αφοφ αναπτφξαμε τισ ζννοιεσ τθσ Βουλισ, τισ δραςτθριότθτεσ που ζχουν οι Ζλλθνεσ
βουλευτζσ, τον Κοινοβουλευτικό ζλεγχο και τθ γενικότερθ οργάνωςθ, κα επικεντρωκοφμε
ςτον βαςικό μασ ςτόχο που δεν είναι άλλοσ από τθ δθμιουργία ενόσ δείκτθ (index) για τθν
αξιολόγθςθ τθσ πολιτικισ ςυμμετοχισ των Ελλινων βουλευτϊν. Οι μεταβλθτζσ, ζχοντασ
αναλυκεί ςτισ παραπάνω παραγράφουσ, χρθςιμοποιοφνται για τθν δθμιουργία του δείκτθ.
Είναι οι ακόλουκεσ:


Επίκαιρεσ ερωτιςεισ



Ερωτιςεισ



Συμετοχι ςε επιτροπζσ
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Συμετοχι ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ



Ειςθγθτζσ ςε νομοςχζδια



Ομιλίεσ ςτθν ολομζλια

Ο ςτόχοσ μασ δεν είναι να ποφμε ποιοσ βουλευτισ είναι καλφτεροσ από τον άλλο (γιατί
εξετάηουμε μόνο ζνα τμιμα των δραςτθριοτιτων τουσ), αλλά να παρουςιάςουμε ζνα
πλαίςιο για τθν αξιολόγθςθ τθσ πολιτικισ τουσ ςυμμετοχισ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
3.1 Ειςαγωγι
Θ παροφςα ζρευνα επικεντρϊνεται ςτον προςδιοριςμό ενόσ δείκτθ, ο οποίοσ κα μετράει
τθν «Ρολιτικι Συμμετοχι». Άρα μελετϊντασ τθν κοινοβουλευτικι ςυμπεριφορά ωσ προσ
οριςμζνεσ μεταβλθτζσ κα κακορίςουμε το ηθτοφμενο. Ραρουςιάηεται θ μεκοδολογία που
ακολουκικθκε και θ διαδικαςία τθσ ζρευνασ κακϊσ επίςθσ γίνεται και βιβλιογραφικι
αναφορά ςτθ μζκοδο των μερικϊν ελαχίςτων τετραγϊνων και ςτθν ανάλυςθ διακφμανςθσ.
Καταλιγοντασ αναφζρονται βιβλιογραφικά ςτοιχεία για τθν ανάλυςθ των εννοιϊν τθσ
αξιοπιςτίασ και τθσ εγκυρότθτασ οι οποίεσ είναι βαςικά και απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν
φυςικι υπόςταςθ κάκε ζρευνασ.

3.2 τοιχεία τθσ ζρευνασ
3.2.1 Δεδομζνα
Για να καταςτεί δυνατι θ δθμιουργία ενόσ δείκτθ αξιολόγθςθσ είναι αναγκαία θ χριςθ
μεταβλθτϊν που κα προςδιορίηουν τθ μεταβολι του δείκτθ για κάκε αξιολογοφμενο . Για
τον εντοπιςμό των προςδιοριςτικϊν μεταβλθτϊν ςτθν περίπτωςθ μασ επιλζξαμε
δραςτθριότθτεσ των Βουλευτϊν που ζχουν να κάνουν με το νομοκετικό ζργο, τον
κοινοβουλευτικό ζλεγχο, τισ κοινοβουλευτικζσ επιτροπζσ, τισ ςυνεδριάςεισ και τισ διεκνείσ
δραςτθριότθτεσ. Οι μεταβλθτζσ λοιπόν που χρθςιμοποιικθκαν είναι οι εξισ:
1. Ομιλίεσ ςτθν Ολομζλεια (αρικμόσ ομιλιϊν ςτο κακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα)
2. Ερωτιςεισ (ςυνολικόσ αρικμόσ ερωτιςεων προσ όλα τα υπουργία)
3. Επίκαιρεσ Ερωτιςεισ (ςυνολικόσ αρικμόσ επίκαιρων ερωτιςεων προσ όλα τα
υπουργία)
4. Συμμετοχι ςε επιτροπζσ (αρικμόσ επιτροπϊν που ζχει πάρει μζροσ ςτο
ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα)
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5. Συμμετοχι ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ (αρικμόσ επιτροπϊν-οργανιςμϊν, ςε διεκνζσ
επίπεδο, που ζχει πάρει μζροσ ςτο ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα)
6. Ειςθγιςεισ ςε νομοςχζδια (αρικμόσ ειςθγιςεων ςε νομοςχζδια ςτο ςυγκεκριμζνο
χρονικό διάςτθμα)

3.2.2 Διαδικαςία τθσ ζρευνασ
Θ παροφςα ζρευνα ζλαβε χϊρα κατά το χρονικό διάςτθμα Ιουνίου-Αυγοφςτου 2011 και το
δείγμα που εξετάςτθκε περιελάμβανε όλουσ τουσ Ζλλθνεσ βουλευτζσ τθσ τρζχουςασ
κοινοβουλευτικισ κθτείασ. Άρα το δείγμα μασ είναι 300 άτομα. Τα ςτοιχεία αντλικθκαν
από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Βουλισ των Ελλινων (www.Hellenicparliament.gr) και από
οριςμζνεσ προςωπικζσ ιςτοςελίδεσ Βουλευτϊν. Ζτςι τα ςτοιχεία αυτά κεωροφνται ζγκυρα
αφοφ υπάγονται ςτο κεςμό τθσ Βουλισ. Ο χρόνοσ καταγραφισ ιταν δζκα θμζρεσ και αυτό
γιατί θ αναηιτθςθ των δεδομζνων ςτθν ιςτοςελίδα ιταν χρονοβόρα. Αρχικά
χρθςιμοποιικθκε το πρόγραμμα EXCEL, όπου καταχωρικθκαν όλα τα δεδομζνα ςε 29
ςτιλεσ. Ζτςι ο τελικόσ πίνακασ ιταν μεγζκουσ 300 Χ 29. Για κάκε βουλευτι καταγράφθκε το
ονοματεπϊνυμο του, θ θλικία, το φφλο, το κόμμα ςτο οποίο ανικει, θ εκλογικι περιφζρεια
ςτθν οποία εκλζγεται, το επίπεδο μόρφωςθσ και οι τίτλοι ςπουδϊν του. Σχετικά με τθν
πολιτικι ςυμμετοχι των βουλευτϊν καταγράφθκε για τον κακζνα τουσ ο αρικμόσ των
ομιλιϊν ςτθν ολομζλεια τθσ βουλισ, οι ερωτιςεισ και επίκαιρεσ ερωτιςεισ που ζγιναν ςε
κάκε υπουργείο ξεχωριςτά και ςτθ ςυνζχεια ςυνολικά, θ ςυμμετοχι ςε επιτροπζσ και
διεκνείσ οργανιςμοφσ και οι ειςθγιςεισ ςε νομοςχζδια. Το χρονικό διάςτθμα που
ερευνοφμε είναι εφτά μθνϊν και πιο ςυγκεκριμζνα από τισ 30 Μαΐου 2010 μζχρι 31
Δεκεμβρίου 2010.
Σε αυτό το χρονικό διάςτθμα που ερευνοφμε τθν πολιτικι ςυμμετοχι ζχουν γίνει οριςμζνεσ
αλλαγζσ ςε ςχζςθ με ςιμερα. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι βουλευτζσ Αρναουτάκθσ, Κατςιφάρασ,
Κουςουρνάσ και Σκουλάκθσ αποχϊρθςαν από τθ βουλι ςτισ 10/01/2001 κακϊσ εξελζγθςαν
ςτισ δθμοτικζσ και περιφερειακζσ εκλογζσ του 2010 και τθ κζςθ τουσ πιραν οι
Μιχελογιαννάκθσ, Κυριακοποφλου, Καςςάρασ και Κουρουπάκθ αντίςτοιχα.
Επίςθσ ζχουν γίνει αλλαγζσ ι ςυγχωνεφςεισ ςτθν αρχικι ςφνκεςθ των υπουργείων, όπωσ:
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Καταργικθκε το Υπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ.



Δθμιουργικθκε το Υπουργείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ.



Το Υπουργείο

παρά τω Ρρωκυπουργό άλλαξε ςε Υπουργείο Επικρατείασ και

Επενδφςεων.
Πςα ςτοιχεία αντλικθκαν παρακζτονται παρακάτω και παρουςιάηεται και θ κωδικοποίθςθ
τουσ κατά τθν ειςαγωγι τουσ ςτο EXCEL :


ΠΝΟΜΑ ΒΟΥΛΕΥΤΘ (όπωσ είναι καταχωρθμζνο ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα)



ΚΟΜΜΑ (ΡΑΣΟΚ=1

Ν/Δ=2

ΣΥΙΗΑ=3

ΚΚΕ=4

ΛΑΟΣ=5

Κεντρικισ

ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΙ=6)


ΘΛΙΚΙΑ ( Σφμφωνα με το βιογραφικό τουσ)



ΦΥΛΟ (Άντρασ =1



ΕΚΛΟΓΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ (Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ=1

Γυναίκα =2)

Μακεδονίασ=2

Δυτικισ Μακεδονίασ=3 Θπείρου=4

Νιςων=6

Δυτικισ Ελλάδασ=7

Ρελοποννιςου=10

Βορείου Αιγαίου=11

Θεςςαλίασ=5

Ιονίων

Στερεάσ Ελλάδασ=8 Αττικισ=9
Νοτίου Αιγαίου=12

Κριτθσ=13)



ΣΡΟΥΔΕΣ (το πρϊτο πτυχίο)



ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ-ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΟ (το ανϊτερο πτυχίο που κατζχει)



ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΘΝ ΟΛΟΜΕΛΙΑ (αρικμόσ ομιλιϊν ςτο κακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα)



ΑΣΚΘΣΘ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Ερωτιςεισ και επίκαιρεσ ερωτιςεισ (αρικμόσ ερωτιςεων και επίκαιρων
ερωτιςεων που ζχουν γίνει από κάποιον βουλευτι ςτο ανάλογο
υπουργείο:

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων , Δικαιοςφνθσ

Διαφάνειασ και Ανκρϊπινων Δικαιωμάτων, Εκνικισ Άμυνασ, Εξωτερικϊν,
Επικρατείασ,

Εργαςίασ

και

Κοινωνικισ

Αςφάλιςθσ,

Εςωτερικϊν

Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Θαλάςςιων Υποκζςεων
Νιςων και Αλιείασ, Οικονομικϊν, Ραιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και
Θρθςκευμάτων, Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ,
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, Ρολιτιςμοφ και
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Τουριςμοφ, Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ,
Υποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων)


ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΕΡΙΤΟΡΕΣ (αρικμόσ επιτροπϊν που ζχει πάρει μζροσ ςτο
ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα)



ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (αρικμόσ επιτροπϊν-οργανιςμϊν, ςε
διεκνζσ επίπεδο, που ζχει πάρει μζροσ ςτο ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα)



ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ ΣΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ

(ειςθγιςεισ ςε νομοςχζδια που ζχει κάνει ο

εκάςτοτε βουλευτισ ςτο ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα)

3.3 Ανάλυςθ βαςικϊν ςτατιςτικϊν τεχνικϊν
Για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων χρθςιμοποιικθκαν δφο βαςικζσ ςτατιςτικζσ τεχνικζσ:
 Μζκοδοσ Μερικϊν Ελαχίςτων τετραγϊνων - Partial Least Squares (PLS), Θα τθ
χρθςιμοποιιςουμε για να καταςκευάςουμε το δείκτθ μασ, δθλαδι τθ βακμολογία
για κάκε βουλευτι ςτθ λανκάνουςα μεταβλθτι( «πολιτικι ςυμμετοχι»).
o Το λογιςμικό που χρθςιμοποιιςαμε ςε αυτό το ςθμείο τθσ ζρευνασ
είναι το VisualPLS (Fu,2006)
 Ανάλυςθ διακφμανςθσ (One way Analysis of Variance). Θ ΑΝΟVA, χρθςιμοποιείται
για τον εντοπιςμό διαφορϊν ςτουσ μζςουσ όρουσ μεταξφ 3 ι περιςςοτζρων
ομάδων. Δθλαδι

ανάμεςα ςτουσ βουλευτζσ διαφορετικϊν κομμάτων και

διαφορετικϊν περιφερειϊν.
o Το λογιςμικό που χρθςιμοποιιςαμε είναι το SPSS v.15.0 (SPSS, 2006).

3.3.1 Ανάλυςθ Partial Least Squares (PLS)


Βαςικι ιδζα και κεμελιϊδεισ υποκζςεισ

Yπάρχουν δφο προςεγγίςεισ ςτθν εκτίμθςθ των παραμζτρων μίασ SEM, οι οποίεσ είναι θ
προςζγγιςθ βάςει ςυνδιακφμανςθσ και θ προςζγγιςθ βάςει διακφμανςθσ.
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Θ προςζγγιςθ βάςει ςυνδιακφμανςθσ ‘ζχει ςτόχο να ελαχιςτοποιιςει τθ διαφορά ανάμεςα
ςτισ ςυνδιακυμάνςεισ των δειγμάτων και ςε αυτζσ που προβλζπονται από το κεωρθτικό
μοντζλο. Ζτςι, θ διαδικαςία εκτίμθςθσ των παραμζτρων ζχει ςτόχο να αναπαράγει τθν
φόρμα ςυνδιακυμάνςεων των παρατθρθμζνων μετριςεων (Chin & Newsted, 1999, ςελ.
309). Εξαιτίασ τθσ δθμοτικότθτασ τθσ SEM βάςει ςυνδιακφμανςθσ, υπάρχει μεγάλθ ποικιλία
άρκρων που παρζχουν μία ειςαγωγι ςε αυτι τθν τεχνικι, και επειδι θ λεπτομερισ
ανάλυςθ αυτισ τθσ τεχνικισ ξεπερνά το ςκοπό αυτισ τθσ εργαςίασ, ο αναγνϊςτθσ
παραπζμπεται ςτο Διαμαντόπουλο (1994) για μια άριςτθ και εφκολα κατανοθτι
παρουςίαςθ τθσ SEM βάςει ςυνδιακφμανςθσ και τθσ LISREL.
Αντίκετα από τθ SEM βάςει ςυνδιακφμανςθσ, θ PLS, που ειςθγικθκε πρϊτοσ ο H. Wold
(1975) με το όνομα NIPALS (nonlinear iterative partial least squares - μθ γραμμικά
επαναλθπτικά μερικά ελάχιςτα τετράγωνα), επικεντρϊνεται ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ
διακφμανςθσ των εξαρτϊμενων μεταβλθτϊν που εξθγοφνται από τισ ανεξάρτθτεσ, αντί να
αναπαράγει τθν εμπειρικι φόρμα ςυνδιακυμάνςεων. Ππωσ κάκε SEM, ζνα μοντζλο PLS
αποτελείται από ζνα δομικό μζροσ, που δείχνει τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτισ λανκάνουςεσ
μεταβλθτζσ, και μία ςυνιςτϊςα μετριςεων, θ οποία δείχνει πϊσ οι λανκάνουςεσ
μεταβλθτζσ και οι δείκτεσ τουσ ςυνδζονται. Υπάρχει επίςθσ μία τρίτθ ςυνιςτϊςα, οι ςχζςεισ
αξιϊν, θ οποία χρθςιμοποιείται για τθν εκτίμθςθ τιμϊν υπόκεςθσ για τισ λανκάνουςεσ
μεταβλθτζσ (Chin & Newsted, 1999).
Σε αντίκεςθ με τθ SEM βάςει ςυνδιακφμανςθσ, θ οποία εκτιμά αρχικά τθσ
παραμζτρουσ μοντζλου και ζπειτα τισ τιμζσ υπόκεςθσ (με άλλα λόγια, τισ εκτιμιςεισ για
κάκε λανκάνουςα μεταβλθτι ςε κάκε ομάδα δεδομζνων) ελαττϊνοντάσ τεσ ςτθν ομάδα
όλων των δεικτϊν (Dijkstra, 1983), θ PLS ξεκινά με τον υπολογιςμό των τιμϊν υποκζςεωσ.
Για αυτό το ςκοπό, οι μθ παρατθριςιμεσ μεταβλθτζσ εκτιμοφνται ωσ ακριβείσ γραμμικοί
ςυνδιαςμοί των εμπειρικϊν τουσ δεικτϊν (Fornell & Bookstein, 1982, ςελ. 441), και θ PLS
αντιμετωπίηει αυτζσ τισ εκτιμιςεισ ωσ τζλεια υποκατάςτατα για τισ λανκάνουςεσ
μεταβλθτζσ (Dijkstra, 1983). Οι αξίεσ που χρθςιμοποιοφνται για να υπολογιςτοφν αυτζσ οι
τιμζσ υποκζςεωσ εκτιμοφνται ζτςι ϊςτε οι τιμζσ υποκζςεων που κα προκφψουν να
περιλαμβάνουν το μεγαλφτερο μζροσ τθσ διακφμανςθσ των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν που
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είναι χριςιμο για τθν πρόβλεψθ τθσ εξαρτϊμενθσ μεταβλθτισ (Garthwaite, 1994). Αυτό
βαςίηεται ςτθν ςυνεπαγόμενθ παραδοχι ότι ολόκλθρθ θ μετρθμζνθ διακφμανςθ των
μεταβλθτϊν ςτο μοντζλο είναι χριςιμθ διακφμανςθ που κα πρζπει να αναλυκεί (Chin,
Marcolin, & Newsted, 1996). Χρθςιμοποιϊντασ αυτζσ τισ αξίεσ, είναι δυνατόν να
προςδιοριςτεί θ τιμι για για κάκε μθ παρατθριςιμθ μεταβλθτι, απλά με τον υπολογιςμό
ενόσ μζςου όρου αξιϊν των δεικτϊν τθσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα ζνα μοντζλο ςτο οποίο
όλεσ οι μθ παρατθριςιμεσ μεταβλθτζσ προςεγγίηονται από μία ομάδα τιμϊν υποκζςεωσ
και το οποίο μπορεί, επομζνωσ, να εκτιμθκεί από μία ομάδα απο απλζσ, πρϊτθσ γενιάσ,
ςυνθκιςμζνεσ μειϊςεισ ελαχίςτων τετραγϊνων. Συνεπϊσ, θ βαςικι ιδζα τθσ PLS είναι
αρκετά απλι: αρχικά, οι ςχζςεισ αξιϊν, οι οποίεσ ςυνδζουν τουσ δείκτεσ με τισ αντίςτοιχεσ
μθ παρατθριςιμεσ μεταβλθτζσ, εκτιμοφνται. Ζπειτα, οι τιμζσ υποκζςεωσ για κάκε μθ
παρατθριςιμθ μεταβλθτι υπολογίηονται, βάςει ενόσ μζςου όρου αξιϊν των δεικτϊν τθσ,
χρθςιμοποιϊντασ τισ ςχζςεισ αξιϊν ωσ ειςαγόμενο δεδομζνο. Τζλοσ, αυτζσ οι τιμζσ
υποκζςεωσ χρθςιμοποιοφνται ςε μία ομάδα εξιςϊςεων ελάττωςθσ για να προςδιοριςτοφν
οι παράμετροι για τισ δομικζσ ςχζςεισ (Fornell & Bookstein, 1982).
Αυτι θ εξιγθςθ κάνει προφανζσ ότι το πιο κρίςιμο μζροσ μίασ ανάλυςθσ PLS είναι θ
εκτίμθςθ των ςχζςεων αξιϊν. Φυςικά, κα ιταν ευκολότερο απλά να υποτεκοφν ίςεσ αξίεσ
για όλουσ τουσ δείκτεσ, αλλά αυτι θ προςζγγιςθ ζχει δφο μειονεκτιματα: πρϊτον, δεν
υπάρχει κεωρθτικι ορκολογικι βάςθ όπου όλοι οι δείκτεσ να ζχουν τθν ίδια αξία. Επειδι
μπορεί να υποτεκεί ότι οι εκτιμιςεισ παραμζτρων που προκφπτουν από το δομικό μοντζλο
εξαρτϊνται από τον τφπο τον αξιϊν που χρθςιμοποιοφνται, τουλάχιςτον όςο ο αρικμόσ των
δεικτϊν δεν είναι εξαιρετικά μεγάλοσ (McDonald, 1996), θ (εξωγενισ) υπόκεςθ των ίςων
αξιϊν κάνει τα αποτελζςματα ιδιαίτερα αυκαίρετα. Δεφτερον, όπωσ οι Chin, Marcolin, και
Newsted (2003b) επιςιμαναν, μια τζτοια διαδικαςία δεν λαμβάνει υπόψθ το γεγονόσ ότι
κάποιοι δείκτεσ μπορεί να είναι περιςςότερο αξιόπιςτοι από άλλουσ και κα ζπρεπε,
επομζνωσ, να λάβουν υψθλότερεσ αξίεσ.
Συνεπϊσ, θ PLS χρθςιμοποιεί μία πιο ςφνκετθ, διμερι διαδικαςία εκτίμθςθσ για τον
προςδιοριςμό των αξιϊν. Αρχικά ξεκινά με μία εξωτερικι προςζγγιςθ, ςτθν οποία οι τιμζσ
υποκζςεωσ για κάκε λανκάνουςα μεταβλθτι εκτιμοφνται, βάςει ενόσ μζςου όρου αξιϊν
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των αντίςτοιχων δεικτϊν τουσ. Οι αξίεσ που χρθςιμοποιοφνται για να υπολογιςτεί αυτό το
ςφνολο προςδιορίηονται με ζνα τρόπο παρόμοιο με μία ανάλυςθ κφριων ςυνιςτωςϊν για
αντανακλαςτικι ανάλυςθ ι ανάλυςθ ελάττωςθσ των παραγωγικϊν δεικτϊν (Cassel, Hackl,
& Westlund, 1999). Στο επόμενο βιμα, τθν εςωτερικι προςζγγιςθ, βελτιωμζνεσ τιμζσ
υποκζςεωσ προςδιορίηονται ωσ μζςοσ όροσ αξιϊν των γειτονικϊν λανκανουςϊν
μεταβλθτϊν. Για αυτι τθ διαδικαςία, υπάρχουν τρία διαφορετικά πλάνα απόδοςθσ αξιϊν
διακζςιμα (κεντροειδζσ, παραγόντων, και πορείασ απόδοςθσ αξιϊν, για λεπτομερι
περιγραφι, δείτε τον Lohmöller, 1989), αλλά κάποιοσ μπορεί να δείξει ότι θ επιλογι
ανάμεςα τουσ ζχει πολφ μικρι επίδραςθ ςτα τελικά αποτελζςματα. Χρθςιμοποιϊντασ αυτι
τθ δεφτερθ εκτίμθςθ των τιμϊν υποκζςεωσ, οι ςχζςεισ αξιϊν τροποποιοφνται και θ
εςωτερικι και εξωτερικι προςζγγιςθ ξεκινά από τθν αρχι ξανά και επαναλαμβάνεται μζχρι
να επιτευχκεί θ ςφγκλθςθ των τιμϊν υποκζςεωσ (Cassel κ.α., 1999).
Επομζνωσ, εφόςον είναι μία περιοριςμζνων πλθροφοριϊν προςζγγιςθ (Dijkstra, 1983), θ
PLS ζχει το πλεονζκτθμα ότι δεν περιλαμβάνει υποκζςεισ για τον πλθκυςμό ι τθν κλίμακα
των μετριςεων (Fornell & Bookstein, 1982, ςελ. 443) και επομζνωσ λειτουργεί χωρίσ
υποκζςθσ κατανομισ, και με ονομαςτικζσ, ςειριακζσ και διάκενθσ κλίμακασ μεταβλθτζσ.
Ραρόλα αυτά, πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι θ PLS, όπωσ κάκε ςτατιςτικι μζκοδοσ, επίςθσ
απαιτεί να πλθροφνται οριςμζνεσ παραδοχζσ. Ρζρα από όςεσ είναι γνωςτζσ από το βαςικό
μοντζλο μείωςθσ (δθλ. Γκαουςιανά κλαςςικά γραμικά κοινά ελάχιςτα τετράγωνα) (δείτε
Gujarati, 1995), θ πιο ςθμαντικι παραδοχι είναι ο κακοριςμόσ προβλζποντοσ (Chin &
Newsted, 1999). Αυτι θ απαίτθςθ δθλϊνει ότι το ςυςτθμικό μζροσ τθσ γραμμικισ
ελάττωςθσ πρζπει να είναι ίςο με το υποκετικό προςδοκόμενο

τθσ εξαρτϊμενθσ

μεταβλθτισ ( για μία μακθματικι διατφπωςθ, βλζπε H. Wold, 1975), και μπορεί να
κεωρθκεί ωσ εκπλθρωμζνθ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ. Επιπλζον, χρθςιμοποιϊντασ
τθν εξομοίωςθ Monte Carlo, ο Cassel κ.α. (1999) ζδειξαν ότι θ PLS είναι αρκετά ςτιβαρι ςε
ό,τι αφορα διάφορεσ ελλείψεισ (όπωσ αςςυμετρία ι πολυςυγγραμμικότθτα των δεικτϊν,
απροςδιοριςτία του δομικοφ μοντζλου) και το ότι οι τιμζσ των λανκανουςϊν μεταβλθτϊν
πάντα ςυμμορφϊνονται με τισ πραγματικζσ τιμζσ.
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Ραρόλα αυτά, υπάρχει επίςθσ θ άλλθ πλευρά του νομίςματοσ, δθλαδι το πρόβλθμα τθσ
ςυνζπειασ ςτο ςφνολο. Γενικά, ζνασ ςυνεπισ εκτιμθτισ μπορεί να περιγραφεί ωσ αυτόσ
που ςυγκλίνει ςτθν πικανότθτα με τθν τιμι τθσ παραμζτρου που εκτιμάται κακϊσ το
μζγεκοσ δείγματοσ αυξάνεται (McDonald, 1996, ςελ. 248). Ωςτόςο, επειδι θ τιμζσ
υποκζςεωσ για τισ λανκάνουςεσ μεταβλθτζσ ςτθν PLS είναι ςφνολα από εμφανείσ
μεταβλθτζσ που περιλαμβάνουν λάκθ μετριςεων, πρζπει να κεωροφνται ωσ αςυνεπι
(Fornell & Cha, 1994).
Επομζνωσ, οι ςυντελεςτζσ πορείασ που εκτιμοφνται μζςω τθσ PLS ςυγκλίνουν με τισ
παραμζτρουσ του μοντζλου λανκανουςϊν μεταβλθτϊν *μόνο+ όταν και το μεγεκοσ
δείγματοσ και το πλικοσ των δεικτϊν κάκε λανκάνουςασ μεταβλθτισ γίνονται
απεριόριςτα’ (McDonald, 1996, ςελ. 248)— ζνα πρόβλθμα γνωςτό με τον όρο ςυνζπεια ςτο
ςφνολο.
Γι’ αυτό το λόγο ςε πραγματικζσ περιπτϊςεισ, ςτισ οποίεσ το πλικοσ των περιπτϊςεων ςτο
δείγμα και ο αρικμόσ των δεικτϊν ανα λανκάνουςα μεταβλθτι κα είναι πεπεραςμζνα, θ
PLS τείνει να υποτιμά τουσ ςυςχετιςμοφσ ανάμεςα ςτισ λανκάνουςεσ μεταβλθτζσ και να
υπερεκτιμά τα φορτία (δθλ. τισ παραμζτρουσ του μοντζλου μετριςεων, Dijkstra, 1983).
Μόνο όταν ο αρικμόσ των περιπτϊςεων ςτο δείγμα και ο αρικμόσ των δεικτϊν ανά
λανκάνουςα μεταβλθτι τείνουν ςτο άπειρο, οι τιμζσ υποκζςεωσ των λανκανουςϊν
μεταβλθτϊν πλθςιάηουν τισ πραγματικζσ τιμζσ και το πρόβλθμα παφει να υφίςταται
(Lohmöller, 1989).


Συμπζραςμα

Υπάρχουν πολλά επιπλζον ςθμεία ςχετικά με τθν PLS άξια αναφοράσ, κα αναπτφξουμε
ςφντομα δφο από αυτά ςτισ ακόλουκεσ παραγράφουσ. Για παράδειγμα, μία άλλθ
περίςταςθ ςτθν οποία θ PLS ίςωσ είναι προτιμϊτερθ τθσ LISREL είναι οι περιπτϊςεισ ςτισ
οποίεσ οι δομζσ μετρϊνται κυρίωσ από παραγωγικοφσ δείκτεσ. Αυτι μπορεί να είναι μία
κοινι περίπτωςθ ςτθ διοικθτικι ζρευνα, εφόςον θ εργαςία των Jarvis, MacKenzie, και
Podsakoff (2003)ζδωςε μία ζνδειξθ ότι οι διοικθτικζσ δομζσ μπορεί να εκφράηονται
καλφτερα με παραγωγικοφσ παρά με αντανακλαςτικοφσ δείκτεσ. Ππωσ ζδειξαν οι
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MacCallum και Browne (1993), θ κυριαρχία των παραγωγικϊν δεικτϊν μπορεί να οδθγιςει
ςε ςοβαρά

(ταυτοποίθςθσ) προβλιματα, ςυνεπαγόμενεσ μθδενικζσ ςυνδιακυμάνςεισ

ανάμεςα ςε κάποιουσ δείκτεσ, και/ι τθν φπαρξθ ιςοδφναμου μοντζλου ςε SEM βάςει
ςυνδιακφμανςθσ. Θ PLS, αντίκετα, δε δθμιουργεί προβλιματα ςχετικά με τθν ανάλυςθ των
παραγωγικϊν δεικτϊν και μπορεί ςυνεπϊσ να χρθςιμοποιθκεί για μοντζλα με
αντανακλαςτικοφσ, παραγωγικοφσ ι και τουσ δφο τφπουσ δεικτϊν (Fornell & Bookstein,
1982).
Μία ακόμα περιοχι ςτθν οποία θ PLS τυπικά προτείνεται είναι ςτισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ
το μζγεκοσ δείγματοσ είναι μικρό. Για τισ SEM βάςει ςυνδιακφμανςθσ, ςυςτινεται γενικά
ότι ‘ το μζγεκοσ δείγματοσ κα πρζπει να ξεπερνά τισ 100 παρατθριςεισ ανεξάρτθτα από
άλλα χαρακτθριςτικά δεδομζνων για να αποφευχκοφν προβλθματικζσ λφςεισ και να
αποκτθκεί παράλλθλα αποδεκτι εφαρμογι (Nasser & Wisenbaker, 2003, p. 754), και
πολλοί ερευνθτζσ επιπλζον προτείνουν ζνα ελάχιςτο μζγεκοσ δείγματοσ 200 περιπτϊςεων
(Marsh κ.α., 1998), για να αποφευχκοφν αποτελζςματα που δεν μποροφν να ερμθνευτοφν,
όπωσ αρνθτικζσ εκτιμιςεισ διακφμανςθσ (λ.χ., Heywood cases) ι ςυςχετίςεισ μεγαλφτερεσ
από ζνα (δθλ., ακατάλλθλεσ λφςεισ, Dillon, Kumar, & Mulani, 1987). Θ PLS, από τθν άλλθ,
εφαρμόηεται ακόμα και ςε περιπτϊςεισ πολφ μικροφ μεγζκουσ δείγματοσ. Ραρόλο που μία
λεπτομερισ ανάλυςθ αυτοφ του ςθμείου μπορεί να γίνει μόνο για κάκε ξεχωριςτό μοντζλο
βαςιςμζνο ςε δυναμικι ςτατιςτικι ανάλυςθ, θ εξομοίωςθ Monte Carlo που
πραγματοποιικθκε από τουσ Chin και Newsted (1999) ζδειξε ότι θ PLS μπορεί να
εκτελεςτεί με μζγεκοσ δείγματοσ ακόμα και 50, και ο H. Wold επίςθσ ανζλυςε 27
μεταβλθτζσ χρθςιμοποιϊντασ δφο λανκάνουςεσ δομζσ με ζνα ςφνολο δεδομζνων που
αποτελοφνταν από 10 περιπτϊςεισ (Chin, Marcolin, & Newsted, 2003a, Ραράρτθμα A, ςελ.
5). Ωςτόςο, δεδουμζνου του προβλιματοσ τθσ ςυνζπειασ ςτο ςφνολο, το ερϊτθμα του αν
αυτά τα αποτελζςματα ζχουν ςτθν προαγματικότθτα κάποια χρθςιμότθτα είναι δφςκολο
να απαντθκεί.
Συμπεραςματικά, δίνεται μία πρϊτθ εντφπωςθ τθσ ανάλυςθσ PLS, τισ υποκζςεισ ςτισ
οποίεσ βαςίηεται αυτι θ προςζγγιςθ, και των πλεονεκτθμάτων που διακζτει ςε ςφγκριςθ
με τισ παραδοςιακζσ SEM βάςει ςυνδιακφμανςθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ. Για
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επιπλζον πλθροφορίεσ, οι αναγνϊςτεσ παραπζμπονται ςτθν πρϊτθ παρουςίαςθ τθσ PLS
από τον H. Wold (1975), ςτθν εκτεταμζνθ ανάλυςθ τθσ προςζγγιςθσ από τον Lohmöller
(1989), και το άρκρο του MacDonald (1996) ςε ςχζςθ με τθν ανάλυςθ πορείασ με ςφνκετεσ
μεταβλθτζσ. Οι αναγνϊςτεσ που ςχεδιάηουν να χρθςιμοποιιςουν τθν PLS για δικι τουσ
ζρευνα παραπζμπονται ςτο PLS Graph (Chin, 2001), ζνα διακζςιμο δωρεάν λογιςμικό
εργαλείο με διαιςκθτικι διαδραςτικι γραφικι επιφάνεια χριςτθ.


Ειδικότερα

Μερικά Ελάχιςτα Τετράγωνα-Partial Least Squares (PLS) είναι μια ευρεία κατθγορία των
μεκόδων για τθν μοντελοποίθςθ του ςυνόλου των παρατθροφμενων μεταβλθτϊν με τθ
βοικεια τθσ λανκάνουςασ μεταβλθτισ (ςτθν περίπτωςθ μασ λανκάνουςα μεταβλθτι είναι
θ «πολιτικι ςυμμετοχι»). Αποτελείται από τεχνικζσ παλινδρόμθςθσ και ταξινόμθςθσ κακϊσ
και εργαλεία μοντελοποίθςθσ. Θ βαςικι παραδοχι όλων των μεκόδων PLS είναι ότι τα
παρατθροφμενα δεδομζνα παράγονται από ζνα ςφςτθμα ι διαδικαςία, θ οποία οδθγείται
από ζναν μικρό αρικμό από λανκάνουςεσ μεταβλθτζσ. Ο αλγόρικμοσ PLS ζχει γίνει
πρότυπο

εργαλείο

για

τθν επεξεργαςία ευρφτατου φάςματοσ εφαρμογϊν

ςε

επιςτθμονικοφσ τομείσ όπωσ θ χθμεία, βιοπλθροφορικι, τρόφιμα, ιατρικι, φαρμακολογία,
κοινωνικζσ επιςτιμεσ, φυςιολογία και αλλα.
Στθ γενικι μορφι τθσ θ διαδικαςία PLS δθμιουργεί βακμολογθμζνεσ μεταβλθτζσ, μζςω τθσ
μεγιςτοποίθςθσ τθσ ςυνδιακφμανςθσ μεταξφ των διαφορετικϊν ςυνόλων μεταβλθτϊν.
Θ PLS ζχει αποδειχκεί ότι είναι ζνα πολφ ιςχυρό και ευζλικτο εργαλείο ανάλυςθσ
δεδομζνων που εφαρμόηεται ςε πολλοφσ τομείσ τθσ ζρευνασ και ςε βιομθχανικζσ
εφαρμογζσ. Θ υπολογιςτικι και ςχεδιαςτικι απλότθτα τθσ PLS κακιςτά τθν μζκοδο αυτι
ζνα ιςχυρό εργαλείο για τθν κατανόθςθ των υφιςτάμενων ςχζςεων και τθν ανάλυςθ
πραγματικϊν δεδομζνων. Θ μζκοδοσ PLS παρουςιάηει τα αρχικά δεδομζνα ςαν ζνα πιο
ςυμπαγζσ ςφςτθμα από λανκάνουςεσ μεταβλθτζσ . Ανάμεςα ςτα πολλά πλεονεκτιματα
μιασ τζτοιασ προςζγγιςθσ είναι θ δυνατότθτα ανάλυςθσ τθσ ςθμαςίασ των επιμζρουσ
μεταβλθτϊν που παρατθρικθκαν και που πικανόν να οδθγεί ςε διαγραφι των αςιμαντων
μεταβλθτϊν. Αυτό ςυμβαίνει κυρίωσ όταν πρόκειται για ζνα πειραματικό ςχζδιο, όπου
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λαμβάνονται υπόψθ πολλοί αςτάκμθτοι παράγοντεσ. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ θ μζκοδοσ
PLS μπορεί να οδθγιςει τον αςκοφμενο ςε μια πιο ςυμπαγισ πειραματικι διαδικαςία ,με
ςθμαντικι μείωςθ του κόςτουσ και χωρίσ τον κίνδυνο που ςυνδζεται με τθν διαγραφι των
αςτάκμθτων μεταβλθτϊν. Ραραδείγματα αυτισ τθσ πτυχισ τθσ PLS είναι πειράματα για
τθν ανίχνευςθ κίνθςθσ δαχτφλου και τθ πρόβλεψθ κοπϊςεωσ όπου μια ςθμαντικι μείωςθ
των θλεκτροδίων καταγραφισ επιτεφχκθκε χωρίσ τθν απϊλεια τθσ καταγραφισ δεδομζνων.
Ρεραιτζρω ςπουδαία πτυχι τθσ PLS είναι θ ικανότθτα να απεικονίηει μεγάλων διαςτάςεων
δεδομζνα μζςα από ςφνολο λανκανουςϊν μεταβλθτϊν. Τα διαγνωςτικά εργαλεία τθσ
μεκόδου PLS βαςίηονται ςε διατιρθςθ βακμολογιϊν και παραςτάςεων επιτρζποντασ τθν
καλφτερθ κατανόθςθ των δομϊν δεδομζνων, τθν καλφτερθ παρατιρθςθ των δεδομζνων,
αλλά και τθν ανίχνευςθ ακραίων τιμϊν ςτα ςτοιχεία μετριςεων.
Θ επιτυχισ εφαρμογι των μεκόδων PLS ςτα προβλιματα παλινδρόμθςθσ που ςυνδζονται
με πολλά πραγματικά και χριςιμα δεδομζνα, ζχει προςελκφςει τθν προςοχι των
ςτατιςτικολόγων.
3.3.1.1 Ο αλγόρικμοσ PLS-SEM
Ο βαςικόσ αλγόρικμοσ PLS-SEM (Lonhmoller 1989) ακολουκεί μια προςζγγιςθ δφο φάςεων.
Καταρχιν, οι τιμζσ των λανκανουςϊν μεταβλθτϊν υπολογίηονται μζςω μιασ διαδικαςίασ
τεςςάρων βθμάτων όπωσ φαίνεται και ςτο ςχιμα παρακάτω. Στο δεφτερο ςτάδιο
υπολογίηει τισ τελικζσ τιμζσ των εξωτερικϊν βαρϊν και φορτίων

όπωσ και τουσ

ςυντελεςτζσ του δομικοφ μοντζλου. Θ διαδικαςία τθσ μοντελοποίθςθσ λζγεται μερικι
(Partial) γιατί ο επαναλθπτικόσ αλγόρικμοσ PLS-SEM υπολογίηει τουσ ςυντελεςτζσ για τθν
παλινδρόμθςθ των μερικϊν ελάχιςτων τετραγϊνων ςτο μοντζλο μζτρθςθσ και ςτο δομικό
μοντζλο. Ριο ςυγκεκριμζνα, όταν υποκζτουμε ζνα εφπλαςτο μοντζλο μζτρθςθσ, τότε ζνα
μοντζλο πολλαπλισ παλινδρόμθςθσ υπολογίηεται, με τθν λανκάνουςα μεταβλθτι να ζχει
το ρόλο τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ και οι ειδικοί δείκτεσ να είναι ανεξάρτθτεσ
μεταβλθτζσ (υπολογιςμόσ των εξωτερικϊν βαρϊν). Σε αντίκεςθ, όταν υποκζτουμε ζνα
ςτοχαςτικό μοντζλο μζτρθςθσ, το μοντζλο παλινδρόμθςθσ περιλαμβάνει ενιαίεσ
παλινδρομιςεισ με κάκε δείκτθ ξεχωριςτά να είναι θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι, ενϊ θ
λανκάνουςα μεταβλθτι ζχει το ρόλο τθσ ανεξάρτθτθσ ( υπολογιςμόσ εξωτερικϊν φορτίων).
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Πταν οι ςχζςεισ μεταξφ των δομικϊν μοντζλων υπολογίηονται, θ κάκε ενδογενισ
λανκάνουςα μεταβλθτι κεωρείται εξαρτθμζνθ

με

τουσ ςυντελεςτζσ τθσ να είναι

ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ ςε ζνα μοντζλο μερικισ παλινδρόμθςθσ. Πλα τα μοντζλα μερικισ
παλινδρόμθςθσ υπολογίηονται μζςω τθσ επαναλθπτικισ διαδικαςίασ του αλγορίκμου PLSSEM.
Θ πρϊτθ φάςθ τθσ διαδικαςίασ ζχει τζςςερα βιματα. Στο πρϊτο βιμα οι τιμζσ των
λανκανουςϊν μεταβλθτϊν υπολογίηονται ωσ γραμμικόσ ςυνδυαςμόσ των μεταβλθτϊν
όλων των ςτακερϊν δεικτϊν που ςχετίηονται με μια ςυγκεκριμζνθ λανκάνουςα μεταβλθτι.
Για παράδειγμα, οι μεταβλθτζσ X1 και X2 χρθςιμοποιοφνται για να υπολογιςτοφν οι τιμζσ
που μεςολαβοφν για τθ λανκάνουςα μεταβλθτι Y1. Μεταγενζςτερεσ αλλθλεπιδράςεισ
χρθςιμοποιοφν τισ τιμζσ W ( W1, W2, ...) ανάμεςα ςτισ λανκάνουςεσ μεταβλθτζσ και ςτουσ
δείκτεσ από το τζταρτο βιμα τθσ πρϊτθσ φάςθσ. Πςον αφορά τθν αρχικι επανάλθψθ,
οποιοςδιποτε ςυνδυαςμόσ των δεικτϊν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςαν ςυντελεςτισ για τθ
λανκάνουςα μεταβλθτι. Τα προγράμματα PLS-SEM, όπωσ το SmartPLS (Ringle, Wende, and
Will 2005), χρθςιμοποιοφν τθν ενιαία τιμι 1 ςαν αρχικι για κάκε ζνα από τα εξωτερικά
βάρθ ( W1, W2, …,W7). Στο δεφτερο βιμα ο αλγόρικμοσ PLS-SEM υπολογίηει τουσ
ςυντελεςτζσ για τισ ςχζςεισ των δομικϊν μοντζλων( P1 , P2). Οι ςυντελεςτζσ αυτοί δεν ζχουν
όλοι το ίδιο βάροσ ςτον υπολογιςμό των δομικϊν μοντζλων. Συνίςτανται τα βάρθ που
χρθςιμοποιοφν ςυνδυαςμοφσ από αναλφςεισ παλινδρόμθςθσ και διμετάβλθτεσ ςυςχετίςεισ
βαςιςμζνεσ ςε τιμζσ λανκανουςϊν μεταβλθτϊν ωσ ςυντελεςτζσ για τισ ςχζςεισ δομικϊν
μοντζλων. Αυτι θ μζκοδοσ εξελίςςει τιμζσ λανκανουςϊν μεταβλθτϊν, οι οποίεσ
μεγιςτοποιοφν τθν τελικι τιμι R2 των ενδογενϊν λανκανουςϊν μεταβλθτϊν(Lohmoller
1989). Στο τρίτο βιμα , οι εςωτερικοί ςυντελεςτζσ των λανκανουςϊν μεταβλθτϊν (Y1, Y2,
Y3) υπολογίηονται ωσ γραμμικοί ςυνδυαςμοί των αντίςτοιχων παρακείμενων λανκανουςϊν
μεταβλθτϊν από το πρϊτο βιμα χρθςιμοποιϊντασ τα βάρθ του βιματοσ 2. Τζλοσ, ςτο
τζταρτο βιμα, τα εξωτερικά βάρθ (W1 μζχρι W7) υπολογίηονται με δφο διαφορετικοφσ
τρόπουσ, ανάλογα με τον τφπο του μοντζλου μζτρθςθσ που αντιπροςωπεφεται από κάκε
μεταβλθτι. Αν μια μεταβλθτι ζχει μετρθκεί ςτοχαςτικά, τότε τα βάρθ τθσ παλινδρόμθςθσ (
εξωτερικά βάρθ) που εφαρμόηονται είναι το αποτζλεςμα τθσ παλινδρόμθςθσ ελαχίςτων
τετραγϊνων κάκε εςωτερικοφ ςυντελεςτι πάνω ςτουσ δείκτεσ. Τα τζςςερα βιματα τθσ
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πρϊτθσ φάςθσ τθσ διαδικαςίασ επαναλαμβάνονται μζχρι το άκροιςμα των εξωτερικϊν
βαρϊν να ζχει μικρι απόκλιςθ από τθν αρχικι. Ρρζπει το άκροιςμα των αλλαγϊν ςτισ τιμζσ
να είναι κάτω από ζνα προκακοριςμζνο όριο. Το ςυνιςτϊμενο προκακοριςμζνο όριο είναι
ζνα κατϊφλι τθσ τάξθσ του 10-5 για να διαςφαλίςει ότι θ ςφγκλιςθ του αλγορίκμου PLS-SEM
κα γίνει με μικρό αρικμό πράξεων. Αν ο αλγόρικμοσ ςυγκλίνει ςτο τζταρτο βιμα τθσ
πρϊτθσ φάςθσ, τότε τα τελικά εξωτερικά βάρθ χρθςιμοποιοφνται για να υπολογιςτοφν οι
τιμζσ των τελικϊν λανκανουςϊν μεταβλθτϊν ςτθ δεφτερθ φάςθ. Θ τελικζσ τιμζσ των
λανκανουςϊν μεταβλθτϊν χρθςιμοποιοφνται για να δουλζψει θ απλι παλινδρόμθςθ
ελαχίςτων τετραγϊνων για κάκε μεταβλθτι, ϊςτε να προςδιοριςτοφν οι ςχζςεισ των
δομικϊν μοντζλων. Τα περιςςότερα προγράμματα PLS-SEM (όπωσ το SmartPLS) παρζχουν
γραφικό περιβάλλον για τθν ειςαγωγι, καταςκευι και προςδιοριςμό του βαςικοφ
αλγορίκμου PLS.

Σχιμα 3.1 μοντζλο αλγορίκμου PLS
Φάςεισ και βιματα για τον υπολογιςμό του αλγορίκμου:
Φάςθ πρϊτθ: Επαναλθπτικι εκτίμθςθ των τιμϊν των λανκανουςϊν μεταβλθτϊν
Βιμα πρϊτο: Υπολογιςμόσ των εξωτερικϊν λανκανουςϊν μεταβλθτϊν (Υ1, Υ2, Υ3
υπολογίηονται βάςθ των τιμϊν των ςυντελεςτϊν και των εξωτερικϊν ςυντελεςτϊν από το
τζταρτο βιμα).
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Βιμα δεφτερο: Υπολογιςμόσ των ςυντελεςτϊν για τισ ςχζςεισ των δομικϊν μοντζλων
ανάμεςα ςτισ λανκάνουςεσ μεταβλθτζσ (P1, P2).
Βιμα τρίτο: Υπολογιςμόσ των εςωτερικϊν λανκανουςϊν μεταβλθτϊν( βάςει των
τιμϊν από Υ1,Υ2 και Υ3 από το πρϊτο βιμα και τουσ ςυντελεςτζσ P1 και P2 από το δεφτερο
βιμα).
Βιμα τζταρτο: Υπολογιςμόσ των ςυντελεςτϊν W1 μζχρι W7.
Φάςθ δεφτερθ: Ο τελικόσ υπολογιςμόσ των ςυντελεςτϊν ( εξωτερικά βάρθ και φορτία,
ςχζςεισ δομικϊν μοντζλων) γίνεται χρθςιμοποιϊντασ τθ ςυνθκιςμζνθ μζκοδο ελαχίςτων
τετραγϊνων για κάκε μερικι παλινδρόμθςθ ςτο μοντζλο PLS-SEM.
3.3.1.2 Visual PLS
Για

να

εφαρμόςουμε

τθ

μζκοδο

των

μερικϊν

ελαχίςτων

τετραγϊνων

(PLS)

χρθςιμοποιιςαμε το πρόγραμμα Visual PLS και πιο ςυγκεκριμζνα τθν ζκδοςθ 1.8 (version
1.8)
Το Visual PLS είναι πρόγραμμα ςε γραφικό περιβάλλον, που μελετά και αναλφει τισ
λανκάνουςεσ μεταβλθτζσ με τθ χριςθ τθσ μεκόδου μερικϊν ελαχίςτων τετραγϊνων.
Βοθκά τουσ ερευνθτζσ να προετοιμάςουν, διαμορφϊςουν και εκτελζςουν τθν PLS ανάλυςθ
ευκολότερα, κακϊσ είναι εφκολο ςτθ χριςθ και μπορεί να εκτελεςτεί ςε ςχεδόν όλα τα
λειτουργικά ςυςτιματα και κάκε υπολογιςτι.
Αποςκοπεί ςτθ μείωςθ χρόνου και προςπάκειασ από μζρουσ του ερευνθτι, για τθν
γρθγορότερθ ανάλυςθ και επεξεργαςία δεδομζνων ςτθν εκάςτοτε ζρευνα.
Ο κϊδικασ του προγράμματοσ πλζον είναι ελεφκεροσ και ο κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί
να τον διαμορφϊςει ανάλογα με τθ χριςθ.
 Γενικά χαρακτθριςτικά προγράμματοσ


Ελεφκερο πρόγραμμα



Ολοκλθρωμζνο γραφικά περιβάλλον, φιλικό προσ τον χριςτθ
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Μπορεί να αναπαραςτιςει γραφικά οποιοδιποτε κεωρθτικό μοντζλο με
βάςθ τθν PLS μζκοδο.



Εφκολθ δθμιουργία δεικτϊν για τθν άμεςθ παρακολοφκθςθ μεταβλθτϊν ι
λανκανουςϊν μεταβλθτϊν



Άμεςθ απεικόνιςθ αποτελεςμάτων και διαγραμμάτων ςε γραφικό
περιβάλλον, ςτο excel ι ςε απλό κείμενο.



Δθμιουργεί ζτοιμο αρχείο εντολϊν



Υποςτθρίηει μορφζσ αρχείων .txt, .raw, .dat, .csv



Δεν χρειάηεται εγκατάςταςθ και δεν χρθςιμοποιεί αρχεία του λειτουργικοφ
ςυςτιματοσ

3.3.2 Ανάλυςθ διακφμανςθσ
Θ ανάλυςθ τθσ διακφμανςθσ (ANalysis Of VAriance – ANOVA) είναι μία ςτατιςτικι
μεκόδοσ με τθν οποία θ μεταβλθτότθτα που υπάρχει ς’ ζνα ςφνολο δεδομζνων διαςπάται
ςτισ επιμζρουσ ςυνιςτϊςεσ τθσ με ςτόχο τθν κατανόθςθ τθσ ςθμαντικότθτασ των
διαφορετικϊν πθγϊν προζλευςισ τθσ. Θ ανάπτυξθ τθσ μεκοδολογίασ οφείλεται ςτον
κεμελιωτι τθσ ςφγχρονθσ ςτατιςτικισ επιςτιμθσ, άγγλο ςτατιςτικό Sir Ronald Aylmer Fisher
(1890-1962). Στθν πραγματικότθτα θ ANOVA περιλαμβάνει μία ομάδα ςτατιςτικϊν
μεκόδων καταλλιλων για τθν ανάλυςθ δεδομζνων που προκφπτουν από πειραματικοφσ
ςχεδιαςμοφσ.
Τα δεδομζνα ενόσ δείγματοσ ανάλογα με τθν προζλευςι τουσ διακρίνονται ςε
παρατθριςεισ (observational sampling) θ ςε πειραματικά (designed sampling). Στθν πρϊτθ
κατθγορία ο ςτατιςτικόσ ερευνθτισ απλά παρατθρεί τισ τιμζσ που εμφανίηονται χωρίσ να
ζχει δυνατότθτα επζμβαςθσ ςτισ αντίςτοιχεσ μεταβλθτζσ. Αντίκετα ςτθ δεφτερθ κατθγορία
ο ςτατιςτικόσ ερευνθτισ προςπακεί να ελζγξει τα επίπεδα μιάσ θ περιςςοτζρων
ανεξάρτθτων (independent) μεταβλθτϊν προκειμζνου να προςδιορίςει τθν επίδραςθ που
ζχουν πάνω ςτθν υπό μελζτθ μεταβλθτι που καλείται εξαρτθμζνθ (dependent) θ απόκριςθ
(response). Για παράδειγμα, απόκριςθ μπορεί να είναι θ βακμολογία ςτθν εξζταςθ του
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μακιματοσ τθσ ςτατιςτικισ, ο όγκοσ των πωλιςεων μιάσ επιχείρθςθσ θ το ςυνολικό
ειςόδθμα μιάσ οικογζνειασ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ.
Στόχοσ κάκε ςτατιςτικοφ πειράματοσ είναι ο προςδιοριςμόσ τθσ επίδραςθσ μιάσ θ
περιςςοτζρων ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν πάνω ςτθν απόκριςθ. Οι μεταβλθτζσ αυτζσ
αναφζρονται ςυνικωσ ςαν παράγοντεσ (factors) και μπορεί να είναι είτε ποςοτικζσ είτε
ποιοτικζσ.
 Γζννεςθ τθσ κατανομισ F
Aν Y1 και Y2 είναι ανεξάρτθτεσ τυχαίεσ μεταβλθτζσ από τθν κατανομι  2 με
βακμοφσ ελευκερίασ n1 και n2 αντίςτοιχα, τότε το κλάςμα

W

Y1 / n1
Y2 / n2

είναι τυχαία μεταβλθτι που ακολουκεί μία κατανομι τθν οποία μελζτθςε και ανζπτυξε ο
Sir R.A.Fisher και θ οποία προσ τιμι του ςυμβολίηεται με F . Ο Fisher ςτθν προςπάκειά του
να μελετιςει τισ διαφορζσ ςτθν παραγωγι τθσ ςοδειάσ ανζπτυξε τθ νζα κατανομι ςαν
λόγο δφο ανεξαρτιτων  2 . Θ κατανομι αυτι χαρακτθρίηεται από δφο βακμοφσ
ελευκερίασ, n1 για τον αρικμθτι και n2 για τον παρονομαςτι γι’ αυτό γράφουμε Fn1 ,n2 .
Επειδι θ τυχαία μεταβλθτι  2 είναι πάντα κετικι, το ίδιο κα ιςχφει και για τθν F . Θ
οικογζνεια των κατανομϊν Fn1 ,n2 είναι μονόκορφθ και αςφμμετρθ προσ τα δεξιά, όπωσ
προκφπτει από το διάγραμμα 2.1, με ςυνάρτθςθ πυκνότθτασ πικανότθτασ

n n 
n1  2
n1
 1 2 
2
2


n
x
2


1
f ( x) 
, 0  x  ,
 
n1  n2
 n1   n2   n2 
2
  
 n1 x 
2  2
1 

n2 
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όπου (n)  (n 1)!  1 2  3  (n 1) , n 



, είναι θ ςυνάρτθςθ Γάμα.

ΔΙΑΓΑΜΜΑ 3.1
Κατανομζσ F2,12 , F8,12 και F25,120

Μία αναγκαία ςυνκικθ για τθν φπαρξθ τθσ κατανομισ F είναι ότι τα δείγματα κα
πρζπει να ακολουκοφν τθν κανονικι κατανομι. Εν τοφτοισ ςε περιπτϊςεισ που θ
δειγματικζσ κατανομζσ αποκλίνουν από τθν κανονικι, θ δοκιμαςία F μζνει ςχετικά
ανεπθρζαςτθ, εφ’ όςον οι δφο πλθκυςμοί είναι τουλάχιςτον μονόκορφοι και τα μεγζκθ
των δειγμάτων είναι παρόμοια. Κάτω από αυτζσ τισ προχποκζςεισ θ δοκιμαςία που
βαςίηεται ςτθν κατανομι F χαρακτθρίηεται ςαν εφρωςτθ (robust).
Μερικζσ φορζσ υπάρχει θ ανάγκθ να ςυγκρίνουμε δφο διακυμάνςεισ και για το
ςκοπό αυτό υπολογίηουμε το κλάςμα  12 /  22 . Αν οι διακυμάνςεισ είναι ίςεσ τότε ο λόγοσ
τουσ κα είναι 1. Συνικωσ όμωσ ςτθν πράξθ οι διακυμάνςεισ των πλθκυςμϊν είναι
άγνωςτεσ, οπότε οι ςυγκρίςεισ γίνονται με βάςθ τισ δειγματικζσ διακυμάνςεισ. Για
παράδειγμα αν s12 και s22 είναι οι δειγματικζσ διακυμάνςεισ από δφο δείγματα με n1 και n2
παρατθριςεισ αντίςτοιχα που ακολουκοφν τθν κανονικι κατανομι, τότε το κλάςμα

VR 

s12 /  12
s22 /  22
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(λόγοσ δφο  2 ) ακολουκεί τθν κατανομι F . Κάτω από τθν υπόκεςθ
H 0 : 12   22

το ςτατιςτικό

VR 

s12
s22

ακολουκεί τθν κατανομι F( n1 1),( n2 1) . Αν τα δείγματα προζρχονται από τον ίδιο πλθκυςμό θ
από πλθκυςμοφσ με ίςεσ διακυμάνςεισ, τότε το VR κα πρζπει να είναι κοντά ςτο 1. Θ
κατανομι F προςδιορίηει τα όρια τθσ ανοχισ μασ για το πόςο μεγάλο θ μικρό κα πρζπει
να είναι το κλάςμα VR προκειμζνου να ςυμπεράνουμε ότι οι δειγματικζσ διακυμάνςεισ
διαφζρουν ςθμαντικά.
Τα άνω  εκατοςτιαία ςθμεία τθσ κατανομθσ Fn1 ,n2 ςυμβολίηονται με Fn1 ,n2 , και
δίνονται από ςτατιςτικοφσ πίνακεσ. Οι βακμοί ελευκερίασ για τον αρικμθτι εμφανίηονται
πάνω από τισ ςτιλεσ, ενϊ οι βακμοί ελευκερίασ για τον παρονομαςτι εμφανίηονται δίπλα
από τισ γραμμζσ. Επειδι θ κατανομι F

δεν είναι ςυμμετρικι, προκειμζνου να

υπολογίςουμε τα κάτω  εκατοςτιαία ςθμεία τθσ χρθςιμοποιοφμε τθν αντίςτροφθ
ιδιότθτα τθσ F . Σφμφωνα με τθν ιδιότθτα αυτι θ τιμι τθσ κάτω ουράσ προκφπτει από τθν
αντίςτοιχθ τθσ άνω ουράσ ςφμφωνα με τθ ςχζςθ
Fn1 ,n2, ά  

1
Fn2 ,n1,ά 

όπου κα πρζπει να προςζξουμε τθν αντιςτροφι των βακμϊν ελευκερίασ. Για παράδειγμα

F8,12, ά 0.05 

1
F12,8,ά 0.05



1
 0.305 .
3.28

 Ανάλυςθ διακφμανςθσ κατά ζνα παράγοντα
Στθν απλοφςτερθ μορφι τθσ θ ANOVA μασ δίνει τθ δυνατότθτα να δοκιμάςουμε τθν
υπόκεςθ ότι οι μζςεσ τιμζσ διαφόρων πλθκυςμϊν είναι ίςεσ. Κάτω από το πλαίςιο αυτό
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μποροφμε να κεωριςουμε τθν ANOVA ςαν προζκταςθ τθσ δοκιμαςίασ t για τθν ςφγκριςθ
των μζςων τιμϊν δφο πλθκυςμϊν. Υπάρχουν όμωσ δφο λόγοι για τουσ οποίουσ
χρθςιμοποιοφμε τθν ANOVA ζναντι τθσ δοκιμαςίασ t . Ο ζνασ είναι θ ςυντομότερθ
διαδικαςίασ ανάλυςθσ και ο δεφτεροσ (και πιο ςθμαντικόσ) θ ακρίβεια τθσ διάγνωςθσ. Για
παράδειγμα αν υποκζςουμε ότι ζχουμε να ςυγκρίνουμε τισ μζςεσ τιμζσ για 5 πλθκυςμοφσ,
τότε κα πρζπει να κάνουμε

5
5!
5  4  3  2 1

 10
 
 2  2!(5  2)! 2 1 3  2 1

διαφορετικζσ ηευγαρωτζσ δοκιμαςίεσ t . Στθ ςυνζχεια και προκειμζνου να αποδεχκοφμε
τθν μθδενικι υπόκεςθ

H 0 : Δεν υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ των 5 πλθκυςμϊν
κα πρζπει να αποδεχκοφμε και τισ 10 ηευγαρωτζσ δοκιμαςίεσ t . Αν το επίπεδο
ςθμαντικότθτασ κάκε ηευγαρωτισ δοκιμαςίασ είναι   0.05 , τότε θ πικανότθτα να
αποδεχκοφμε και τισ 10 δοκιμαςίεσ είναι (0.95)10  0.5987 . Συνεπϊσ θ πικανότθτα να
απορρίψουμε τουλάχιςτον μία ηευγαρωτι δοκιμαςία (και επομζνωσ τθν H 0 ) κα είναι

1  0.5987  0.4013 που ςθμαίνει ότι με τισ 10 δοκιμαςίεσ t υποπίπτουμε ςε ςφάλμα
τφπου Ι ςτισ 40.13% των περιπτϊςεων.
Από τουσ υπάρχοντεσ πειραματικοφσ ςχεδιαςμοφσ ο απλοφςτεροσ είναι εκείνοσ που
χαρακτθρίηεται από τθν ανάλυςθ τθσ διακφμανςθσ κατά ζνα παράγοντα (one factor
ANOVA) και καλείται πλιρωσ τυχαιοποιθμζνοσ ςχεδιαςμόσ (completely randomized
design).

Θ κεωρθτικι ανάλυςθ των δεδομζνων βαςίηεται ςτα παρακάτω βιματα:
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(α)

Ρροςδιοριςμόσ του μοντζλου
Στθ γενικι περίπτωςθ υποκζτουμε ότι ζχουμε k ομάδεσ με n j παρατθριςεισ ανά

ομάδα για j  1,..., k . Τα δεδομζνα του δείγματοσ μποροφν να ταξινομθκοφν ςε ζνα πίνακα
τθσ μορφισ

ΡΙΝΑΚΑΣ 3.1
Ομάδεσ (Μεταχειρίςεισ)
1

2

3

X 11

X 12

X 13

…

X 1k

X 21

X 22

X 23

…

X 2k

X 31

X 32

X 33

…

X 3k

.

.

.

…

.

.

.

.

…

.

.

.

.

…

.

X n11

X n2 2

X n3 3

…

X nk k

Σύλνια

T1

T2

T3

…

Tk

T

Μέζνη

X1

X

X

X

X

2

k

2

k

όξνη
Διάταξθ παρατθριςεων του πλιρωσ τυχαιοποιθμζνου ςχεδιαςμοφ

όπου X ij είναι θ i παρατιρθςθ τθσ j ομάδασ
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nj

T j   X ij = άκροιςμα των παρατθριςεων τθσ j ςτιλθσ
i 1

X j

Tj
nj

= αρικμθτικόσ μζςοσ τθσ j ςτιλθσ

nj

k

k

j 1

j 1 i 1

T   T j   X ij = άκροιςμα όλων των παρατθριςεων

X 

k
T
= αρικμθτικόσ μζςοσ όλων των παρατθριςεων και N   n j .
N
j 1

Υποκζτουμε ότι για τθν j ομάδα οι παρατθριςεισ X ij ζχουν τθν μορφι

X ij   j  eij

(1)

όπου  j είναι ο μζςοσ όροσ του πλθκυςμοφ τθσ j ομάδασ και eij είναι το ςφάλμα (error),
για i  1,..., n j και j  1,..., k . Με τον όρο ςφάλμα δεν εννοοφμε κάποια λανκαςμζνθ
μζτρθςθ θ εκτίμθςθ αλλά τθ μθ ελεγχόμενθ διακφμανςθ που υπάρχει ςτον πλθκυςμό.
Λφνοντασ τθν (1) ωσ προσ eij ζχουμε

eij  X ij   j

(2)

Ο κακολικόσ μζςοσ όροσ (grand mean)  όλων των παρατθριςεων είναι



1 k
j
k j 1

(3)
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Με τθν ίδια λογικι που το X ij διαφζρει από το  j μποροφμε να υποκζςουμε ότι το  j
διαφζρει από το  κατά ζνα ποςό

 j  j  

(4)

που εκφράηει τθν επίδραςθ (effect) του γεγονότοσ ότι το  j υπολογίςτθκε από τισ
παρατθριςεισ τθσ j ομάδασ. Από τθ ςχζςθ (4) ζχουμε ότι

 j    j

(5)

Συνδυάηοντασ τθν (1) με τθν (5) παίρνουμε τθν τελικι ζκφραςθ

X ij     j  eij

(6)

για i  1,..., n j και j  1,..., k . Συνοψίηοντασ από τθν (6) προκφπτει ότι θ παρατιρθςθ X ij
είναι άκροιςμα τριϊν ποςοτιτων, του κακολικοφ μζςου, τθσ επίδραςθσ τθσ ομάδασ
(μεταχείριςθσ) και του ςφάλματοσ. Για το λόγο αυτό το μοντζλο (6) λζγεται προςκετικό
(additive). Ζχουμε k  3 ομάδεσ με πλικοσ παρατθριςεων n  5 ςε κάκε ομάδα ζτςι ϊςτε
το ςυνολικό πλικοσ των παρατθριςεων είναι N  k  n  3  5  15 .

(β)

Υποκζςεισ του μοντζλου
Οι υποκζςεισ που διζπουν το μοντζλο (6) είναι:
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1.

Οι παρατθριςεισ X ij κάκε ομάδασ αποτελοφν k ανεξάρτθτα δείγματα από
αντίςτοιχουσ πλθκυςμοφσ.

2.

Κακζνασ από τουσ k πλθκυςμοφσ ακολουκεί τθν κανονικι κατανομι με
μζςθ τιμι  j και κοινι διακφμανςθ  2 , για j  1,..., k .

3.

Οι επιδράςεισ των ομάδων (μεταχειρίςεων)  j είναι ςτακεροί αρικμοί που
ικανοποιοφν τθ ςχζςθ

k


j 1

j

 0.

Από τθ ςχζςθ (2) και τισ υποκζςεισ 1-3 προκφπτει ότι τα ςφάλματα eij είναι
ανεξάρτθτεσ τυχαίεσ μεταβλθτζσ από τθν κανονικι κατανομι με μζςθ τιμι 0 και
διακφμανςθ  2 .

(γ)

Δοκιμαςία υποκζςεων
Μποροφμε τϊρα να δοκιμάςουμε τθν μθδενικι υπόκεςθ ότι όλεσ οι ομάδεσ

(μεταχειρίςεισ) ζχουν ίςεσ μζςεσ τιμζσ

H 0 : κ1  κ 2  ...  κ k
με εναλλακτικι

H1 : όλα τα κ j δεν είναι ίςα
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Πταν οι μζςεσ τιμζσ των πλθκυςμϊν είναι ίςεσ, τότε οι επιδράςεισ  j των μεταχειρίςεων
είναι μθδζν. Κατά ςυνζπεια οι ιςοδφναμεσ υποκζςεισ που μποροφμε να δοκιμάςουμε είναι

H 0 :  j  0, j  1,..., k

με εναλλακτικι

H1 : όλα τα  j δεν είναι μθδζν

κα δοκιμάςουμε τισ υποκζςεισ

H 0 : κ1  κ 2  κ3
με εναλλακτικι

H1 : όλα τα κ j δεν είναι ίςα.

(δ)

Υπολογιςμόσ των ακροιςμάτων των τετραγϊνων
Στθν αρχι του κεφαλαίου ορίςαμε τθν ANOVA ςαν μία διαδικαςία κατά τθν οποία θ

ολικι μεταβλθτότθτα που υπάρχει ςτα δεδομζνα διαςπάται ςε επιμζρουσ ςυνιςτϊςεσ που
οφείλονται ςε διαφορετικζσ πθγζσ προζλευςθσ. Ο όροσ μεταβλθτότθτα αναφζρεται ςτο
άκροιςμα των τετραγϊνων των αποκλίςεων των παρατθριςεων από τθν μζςθ τιμι τουσ
που για ςυντομία καλείται άκροιςμα τετραγϊνων (Sum of Squares – SS ).

Το ολικό άκροιςμα των τετραγϊνων
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Αρχικά υπολογίηουμε το ολικό άκροιςμα τετραγϊνων (total sum of squares - SStotal )
των αποκλίςεων των παρατθριςεων από τον κακολικό μζςο

k

nj

SStotal   ( X ij  X )2

(7)

j 1 i 1

όπου με το
με το





k

nj
i1

ακροίηουμε τισ τετραγωνιςμζνεσ αποκλίςεισ μζςα ςε κάκε ομάδα, ενϊ

ακροίηουμε τα αποτελζςματα των k ομάδων. Στθν πραγματικότθτα το SStotal

j1

αντιςτοιχεί ςτον αρικμθτι που υπάρχει ςτον τφπο υπολογιςμοφ τθσ δειγματικισ
διακφμανςθσ

n

s2 

(X
i 1

i

 X )2

N 1

ενόσ τυχαίου δείγματοσ με N παρατθριςεισ.

Στθ ςυνζχεια κα διαςπάςουμε το SStotal ςτισ επιμζρουσ ςυνιςτϊςεσ του, χρθςιμοποιϊντασ
τθν ιςοδφναμθ ζκφραςθ

k

nj

SStotal   [( X ij  X j )  ( X j  X )]2
j 1 i 1
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k

nj

nj

k

k

nj

  ( X ij  X j )2  2 ( X ij  X j )( X j  X )   ( X j  X ) 2
j 1 i 1

j 1 i 1

(8)

j 1 i 1

Ο μεςαίοσ όροσ τθσ (8) γράφεται

nj

k

i 1

j 1

2 ( X ij  X j ) ( X j  X )

απ’ όπου προκφπτει ότι είναι ίςοσ με μθδζν διότι

nj

(X
i 1

ij

 X j)  0

Τελικά θ (8) γίνεται
nj

k

nj

k

SStotal   ( X ij  X j )   ( X j  X ) 2
2

j 1 i 1

j 1 i 1

θ ιςοδφναμα
k

nj

k

SStotal   ( X ij  X j )2   n j ( X j  X )2
j 1 i 1

(9)

j 1

Στθν περίπτωςθ που το πλικοσ των παρατθριςεων είναι το ίςο με n για όλεσ τισ ομάδεσ θ
(9) γίνεται

k

nj

k

SStotal   ( X ij  X j )2  n ( X j  X ) 2
j 1 i 1

j 1
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Το άκροιςμα των τετραγϊνων μζςα ςτισ ομάδεσ
Το πρϊτο άκροιςμα ςτο δεξιό πλευρό τθσ (9) υπολογίηει αρχικά το άκροιςμα των
τετραγωνιςμζνων αποκλίςεων των παρατθριςεων από τον μζςο κάκε ομάδασ και κατόπιν
ακροίηει τα επιμζρουσ αποτελζςματα για όλεσ τισ ομάδεσ. Το τελικό αποτζλεςμα λζγεται
άκροιςμα τετραγϊνων μζςα ςτισ ομάδεσ (within groups sum of squares - SSwithin )

nj

k

SSwithin   ( X ij  X j )2

(10)

j 1 i 1

Το άκροιςμα των τετραγϊνων μεταξφ των ομάδων
Το δεφτερο άκροιςμα ςτο δεξιό πλευρό τθσ (9) υπολογίηει αρχικά για κάκε ομάδα
τθν τετραγωνιςμζνθ απόκλιςθ του μζςου τθσ ομάδασ από τον κακολικό μζςο και κατόπιν
πολλαπλαςιάηει το αποτζλεςμα με το πλικοσ των παρατθριςεων τθσ ομάδασ. Τα
επιμζρουσ αποτελζςματα ακροίηονται για όλεσ τισ ομάδεσ και το τελικό αποτζλεςμα
λζγεται άκροιςμα τετραγϊνων μεταξφ ομάδων (between groups sum of squares - SSbetween )

k

SSbetween   n j ( X j  X )2
j 1

και ςτθν περίπτωςθ που όλεσ οι ομάδεσ ζχουν n παρατθριςεισ προκφπτει

k

SSbetween  n ( X j  X )2

(11)

j 1

74

Συνοψίηοντασ τα αρικμθτικά αποτελζςματα παίρνουμε ότι

SStotal  SSwithin  SSbetween

(ε)

Ο πίνακασ ανάλυςθσ τθσ διακφμανςθσ
Από τα ακροίςματα των τετραγϊνων που υπολογίςαμε μποροφμε τϊρα να πάρουμε

δφο εκτιμθτζσ τθσ πλθκυςμιακισ διακφμανςθσ  2 . Αποδεικνφεται ότι όταν οι
πλθκυςμιακζσ μζςεσ τιμζσ των ομάδων είναι ίςεσ, τότε τα SSwithin και SSbetween όταν
διαιρεκοφν με τουσ αντίςτοιχουσ βακμοφσ ελευκερίασ δίνουν αμερόλθπτουσ εκτιμθτζσ για
το  2 .

O πρϊτοσ εκτιμθτισ του ς2
Μζςα ςε κάκε ομάδα το μζςο τετράγωνο (mean square)

nj

MS j 

(X
i 1

ij

 X j )2

n j 1

δίνει ζνα αμερόλθπτο εκτιμθτι για τθν διακφμανςθ τθσ ομάδασ. Κάτω από τθν υπόκεςθ ότι
οι διακυμάνςεισ είναι ίςεσ μποροφμε να ςυγχωνεφςουμε τουσ k εκτιμθτζσ και να πάρουμε
ζνα εκτιμθτι για τθν διακφμανςθ μζςα ςτισ ομάδεσ (within groups variance) ςφμφωνα με
τον τφπο του μζςου τετραγϊνου
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k

nj

 ( X
j 1 i 1
k

MS within 

ij

 (n
j 1

 X j )2

(12)
j

 1)

O δεφτεροσ εκτιμθτισ του ς2
Ο δεφτεροσ εκτιμθτισ του  2 προκφπτει από τον γνωςτό τφπο για τθν διακφμανςθ
του δειγματικοφ μζςου ενόσ δείγματοσ με n παρατθριςεισ

 X2 

2
n

απ’ όπου παίρνουμε

 2  n X2 .

Ζνασ αμερόλθπτοσ εκτιμθτισ του  X2 που είναι θ διακφμανςθ μεταξφ των ομάδων
(between groups variance) προκφπτει από το μζςο τετράγωνο

k

MS X 

(X
j 1

j

 X )2

k 1

ςυνεπϊσ ςτθν ειδικι περίπτωςθ που όλεσ οι ομάδεσ (μεταχειρίςεισ) ζχουν n παρατθριςεισ
ζνασ αμερόλθπτοσ εκτιμθτισ για το  2 είναι

k

MSbetween 

n ( X j  X ) 2
j 1

k 1

(13)
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Στθ γενικι περίπτωςθ που το πλικοσ των παρατθριςεων των ομάδων δεν είναι ίδιο ο
αμερόλθπτοσ εκτιμθτισ για το  2 ζχει τθ μορφι

k

MSbetween 

n (X
j 1

j

j

 X )2

k 1

Ο λόγοσ των διακυμάνςεων
Πταν θ μθδενικι υπόκεςθ H 0 : κ1  κ 2  ...  κ k είναι αλθκινι, τότε αναμζνεται οι
δφο εκτιμθτζσ του  2 να είναι περίπου ίςοι. Πταν θ μθδενικι υπόκεςθ δεν ιςχφει, ζτςι
ϊςτε οι μζςεσ τιμζσ των πλθκυςμϊν να διαφζρουν, τότε αναμζνεται το MSbetween να είναι
μεγαλφτερο από το MSwithin . Για το λόγο αυτό και προκειμζνου να ςυγκρίνουμε τουσ δφο
εκτιμθτζσ του  2 υπολογίηουμε το λόγο των διακυμάνςεων (Variance Ratio - VR )

VR 

MSbetween
MS within

Πταν οι δφο εκτιμθτζσ είναι περίπου ίςοι το VR είναι κοντά ςτο 1 και το γεγονόσ αυτό
αποτελεί κριτιριο αποδοχισ τθσ H 0 . Στθν περίπτωςθ που το MSbetween είναι μεγαλφτερο
από το MSwithin τότε το VR είναι μεγαλφτερο από το 1 και το γεγονόσ αυτό είναι το
κριτιριο απόρριψθσ τθσ H 0 .

Θ δοκιμαςία F
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Είναι γνωςτό ότι θ φπαρξθ του τυχαίου ςφάλματοσ που οφείλεται ςτθ
δειγματολθψία δεν επιτρζπει ςτα MSbetween και MSwithin να είναι ίςα ακόμθ και ςτθν
περίπτωςθ που θ μθδενικι υπόκεςθ H 0 : κ1  κ 2  ...  κ k είναι αλθκινι. Για το λόγο αυτό
κα πρζπει να ζχουμε ζνα μζτρο ανοχισ για το πόςο μεγάλθ κα πρζπει να είναι θ
παρατθροφμενθ διαφορά προκειμζνου να ςυμπεράνουμε ότι δεν οφείλεται μόνο ςε τυχαίο
ςφάλμα. Απάντθςθ ςτο ερϊτθμα αυτό μασ δίνει θ κατανομι δειγματολθψίασ του λόγου
των διακυμάνςεων

VR 

MSbetween
MS within

Επειδι το VR είναι λόγοσ δφο  2 τυχαίων μεταβλθτϊν από τθν παράγραφο 2 προκφπτει
ότι ακολουκεί τθν κατανομι F με βακμοφσ ελευκερίασ αρικμθτι (k  1) και βακμοφσ
ελευκερίασ παρονομαςτι

k

k

j 1

j 1

 (n j  1)   n j  k N  k .

Από τθ ςτιγμι που κα προςδιορίςουμε και το επίπεδο ςθμαντικότθτασ  τότε θ κρίςθμθ
τιμι του F προςδιορίηει τισ περιοχζσ αποδοχισ και απόρριψθσ τθσ δοκιμαςίασ. Οι
απαιτοφμενοι υπολογιςμοί ςυνοψίηονται ςτον παρακάτω πίνακα ANOVA.
ΡΙΝΑΚΑΣ 3.2
Πεγή

Άζξνηζκα

Βαζκνί

Μέζν

Λόγνο

πξνέιεπζεο

ηεηξαγώλωλ

ειεπζεξίαο

ηεηξάγωλν

δηαθπκάλζεωλ
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Μεηαμύ
νκάδωλ
Μέζα ζηηο
νκάδεο

k

SS between   n j ( X j  X )

2

k 1

j

j 1

k

nj

2

N k

X )

2

VR 

MS between
MS within

k 1
k

nj

  (X
MS within 

i 1

j

j 1

MS between 

SS within   ( X ij  X j )
j 1

k

 n (X

j 1

ij

 X j)

2

i 1
k

 (n

j

 1)

j 1

Σύλνιν

k

nj

SS total   ( X ij  X )
j 1

2

N 1

i 1

Ρίνακασ ANOVA για τον πλιρωσ τυχαιοποιθμζνο ςχεδιαςμό (κατά ζνα παράγοντα)

H απόφαςθ
Κάτω από τθ μθδενικι υπόκεςθ H 0 : κ1  κ 2  ...  κ k το VR ακολουκεί τθν
κατανομι F

με βακμοφσ ελευκερίασ αρικμθτι (k  1) και βακμοφσ ελευκερίασ

παρονομαςτι ( N  k ) . Για ςυγκεκριμζνο επίπεδο ςθμαντικότθτασ  και προκειμζνου να
πάρουμε μία απόφαςθ ςυγκρίνουμε τθν υπολογιςμζνθ τιμι VR με τθν κρίςιμθ τιμι τθσ
κατανομισ F( k 1),( N k ), . Πταν

VR  F( k 1),( N k ),

δεν μποροφμε να αποδεχκοφμε τθν H 0 με βάςθ τα δεδομζνα του δείγματοσ, όπου
F( k 1),( N k ), είναι το ( 1   )100 εκατοςτιαίο ςθμείο τθσ κατανομισ F( k 1),( N k ) για το οποίο

ιςχφει
P( F( k 1),( N k )  F( k 1),( N k ), )   .
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VR 

εξκελεπκέλε δηαθύκαλζε
αλεξκήλεπηε δηαθύκαλζε

Το γεγονόσ αυτό μασ παροτρφνει να αναπτφξουμε διαδικαςίεσ προκειμζνου να
ενδυναμϊςουμε τθ δοκιμαςία F . Αν για παράδειγμα ζνα ςθμαντικό ποςοςτό τθσ
ανερμινευτθσ διακφμανςθσ οφείλεται ςε υπάρχουςεσ διαφορζσ ςτισ γραμμζσ, τότε
απομονϊνοντασ τθν διακφμανςθ αυτι κα είχε ςαν αποτζλεςμα τθν μείωςθ του
παρονομαςτι ςτο VR . Με τον τρόπο αυτό προκφπτει ζνα μεγαλφτερο VR το οποίο
ενδυναμϊνει τθ δοκιμαςία για τθν φπαρξθ διαφορϊν μεταξφ των ςτθλϊν. Συνεπϊσ θ
ικανότθτα προςδοριςμοφ κατά πόςο ζνασ παράγοντασ (ςτιλεσ) είναι ςθμαντικόσ μπορεί να
ενιςχυκεί με τθν ειςαγωγι και ενόσ δευτζρου παράγοντα (γραμμζσ) προκειμζνου να
ερμθνευκεί θ εναπομζνουςα διακφμανςθ. Ζτςι ζχουμε τθν ανάλυςθ διακφμανςθσ κατά
δφο παράγοντεσ (two way ΑNOVA). O αντίςτοιχοσ πειραματικόσ ςχεδιαςμόσ που προκφπτει
λζγεται τυχαιοποιθμζνοσ κατά ομάδεσ (randomized block design).
3.3.2.2 SPSS
Το SPSS (Στατιςτικό Ρακζτο για τισ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ), κυκλοφόρθςε ςε πρϊτθ ζκδοςθ
το 1968, μετά αναπτφχκθκε από τον Norman H. Nie και Γ. Hadlai Hull. Ο Norman Nie ιταν
τότε φοιτθτισ μεταπτυχιακοφ ςτισ πολιτικζσ επιςτιμεσ ςτο Ρανεπιςτιμιο του Στάνφορντ,
όπου τϊρα είναι κακθγθτισ ζρευνασ ςτο Τμιμα Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν και Ομότιμοσ
Κακθγθτισ τθσ Ρολιτικισ Επιςτιμθσ ςτο Ρανεπιςτιμιο του Σικάγου. Το SPSS είναι από τα
πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενα προγράμματα για τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ ςτισ κοινωνικζσ
επιςτιμεσ. Χρθςιμοποιείται από τουσ ερευνθτζσ τθσ αγοράσ, τθσ υγείασ, από εταιρείεσ
ζρευνασ, τθν κυβζρνθςθ, από ερευνθτζσ τθσ εκπαίδευςθσ, από οργανιςμοφσ εμπορίασ και
άλλουσ. Θ αρχικι ζκδοςθ του εγχειριδίου SPSS (Nie, Bent & Hull, 1970) ζχει χαρακτθριςτεί
ωσ ζνα από τα πλζον ςθμαίνοντα βιβλία κοινωνιολογίασ. Εκτόσ από τθν ςτατιςτικι
ανάλυςθ, το πρόγραμμα διακζτει και άλλα χαρακτθριςτικά βάςθσ όπωσ, διαχείριςθ
δεδομζνων (επιλογι, αναμόρφωςθ, τθ δθμιουργία των παραγόμενων δεδομζνων),
τεκμθρίωςθ.
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Στατιςτικά ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτο λογιςμικό βάςθσ:


Ρεριγραφικι ςτατιςτικι: δθμιουργία πινάκων, ςυχνότθτεσ, περιγραφι, διερεφνθςθ



Στατιςτικι δφο μεταβλθτϊν: Εργαλεία, t-test, ANOVA, Συςχζτιςθ, μθ παραμετρικζσ
δοκιμζσ



Ρρόβλεψθ για αρικμθτικά αποτελζςματα: Γραμμικι παλινδρόμθςθ



Ρρόβλεψθ για τον προςδιοριςμό ομάδων: Ραραγοντικι ανάλυςθ, ανάλυςθ
διαςποράσ (ςε δφο ςτάδια), Διακρίνουςεσ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
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ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ

4.1 Ανάλυςθ χαρακτθριςτικϊν του δείγματοσ (θλικία, φφλλο, εκπαίδευςθ κτλ), όπωσ και
ανάλυςθ και παρουςίαςθ των μεταβλθτϊν που ςυνκζτουν τθν «πολιτικι ςυμμετοχι»,
κάνοντασ χριςθ ςτατιςτικϊν τεχνικϊν, πινάκων και ςχεδιαγραμμάτων.

ΦΥΛΟ
Ρίνακασ 4.1. Ροςοςτό ανδρϊν – γυναικϊν βουλευτϊν ςτο ελλθνικό κοινοβοφλιο.
Μεταβλθτι

ςυχνότθτα Ροςοςτό(%)

1

Άντρασ

248

82.7

2

Γυναίκα

52

17.3

300

100.0

Σφνολο

Ποςοςτό Ανδρϊν-Γυναικϊν ςτο Ελλθνικό Κοινοβοφλιο
Γυναίκεσ
17.3%

Άνδρεσ
82.7%

Γράφθμα 4.1. Ροςοςτό ανδρϊν – γυναικϊν βουλευτϊν ςτο ελλθνικό κοινοβοφλιο.
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Οι βουλευτζσ ςτθν πλειοψθφία τουσ είναι άντρεσ, αν και τα τελευταία χρόνια το ποςοςτό
των γυναικϊν ςτθ βουλι ζχει αυξθκεί. Από τθν Ελζνθ Σκοφρα (εκλζχτθκε πρϊτθ ελλθνίδα
βουλευτισ το 1953) και μετζπειτα οι γυναίκεσ που κατζχουν κζςεισ βουλευτι ςτο ελλθνικό
κοινοβοφλιο ολοζνα και αυξάνονται.
ΚΟΜΜΑ
Ρίνακασ 4.2. Ροςοςτό βουλευτϊν κάκε κόμματοσ ςτο ελλθνικό κοινοβοφλιο
Μεταβλθτι

Συχνότθτα Ροςοςτό(%)

1 ΡΑΣΟΚ

156

52.0

2 ΝΔ

86

28.7

3 ΣΙΙΗΑ

9

3.0

4 ΚΚΕ

21

7.0

5 ΛΑΟΣ

15

5.0

13

4.3

300

100.0

6
ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

Ποςοςτό βουλευτϊν κάκε κόμματοσ ςτο ελλθνικό
κοινοβοφλιο
ΡΑΣΟΚ

ΝΔ
3%

ΣΙΙΗΑ
7%

ΚΚΕ

ΛΑΟΣ

ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΙ

5% 4.3%
28.7%

52%
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Γράφθμα 4.2. Ροςοςτό βουλευτϊν κάκε κόμματοσ ςτο ελλθνικό κοινοβοφλιο.
Το ΡΑΣΟΚ ζχει κοινοβουλευτικι δφναμθ 156 βουλευτϊν(52%). Το ενδιαφζρον όμωσ είναι
ςτουσ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥΣ που με 13 βουλευτζσ ξεπερνοφν το κόμμα του ΣΥΙΗΑ με μόλισ 9
βουλευτζσ.
ΜΟΦΩΣΘ
Ρίνακασ 4.3. Επίπεδα μόρφωςθσ βουλευτϊν.
Συχνότθτ
Μεταβλθτι

α

Ροςοςτό(%)

0 Λφκειο

21

7.0

1 ΑΕΙ/ΤΕΙ

177

58,8

63

20.9

3 Διδακτορικό

39

13.0

Σφνολο

300

100.00

2
Μεταπτυχιακό
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Μόρφωςθ
Λφκειο

ΑΕΙ/ΤΕΙ

Μεταπτυχιακό

13%

Διδακτορικό

7%

20.9%
58.8%

Γράφθμα 4.3. Επίπεδα μόρφωςθσ βουλευτϊν.
Ππωσ φαίνεται από το γράφθμα το μεγαλφτερο ποςοςτό των βουλευτϊν(58.8%) ζχουν
κάποιο πτυχίο ΑΕΙ ι ΤΕΙ. Από αυτοφσ κάποιοι ςυνζχιςαν ςε μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ(20.9%)
και διδακτορικά(13%). Ενδιαφζρον παρουςιάηει και το 7% που κατζχει μόνο απολυτιριο
λυκείου, αλλά με τθν επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα και δθμοτικότθτα που απζκτθςαν,
ο λαόσ τουσ ανζδειξε βουλευτζσ.
ΡΕΙΦΕΕΙΑ
Ρίνακασ 4.4. Κατανομι βουλευτϊν ςτθν περιφζρεια.
Συσσωρευ
Έγκυρο

μένο

Συχνότ

Ποσοστό(

Ποσοστό(

ποσοστό(

ητα

%)

%)

%)

17

5.7

5.7

5.7

48

16.0

16.0

21.7

3 Γςηικήρ Μακεδονίαρ

10

3.3

3.3

25.0

4 Ζπείπος

11

3.7

3.7

28.7

5 Θεζζαλίαρ

23

7.7

7.7

36.3

Μεταβλητή
1 Αναηολικήρ
Μακεδονίαρ-Θπάκηρ
2 Κενηπικήρ
Μακεδονίαρ
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6 Ηονίων Νήζων

6

2.0

2.0

38.3

7 Γςηικήρ Δλλάδαρ

23

7.7

7.7

46.0

8 ηεπεάρ Δλλάδαρ

17

5.7

5.7

51.7

9 Αηηικήρ

97

32.3

32.3

84.0

10 Πελοποννήζος

18

6.0

6.0

90.0

11 Βοπείος Αιγαίος

6

2.0

2.0

92.0

12 Νοηίος Αιγαίος

8

2.7

2.7

94.7

13 Κπήηηρ

16

5.3

5.3

100.0

ύνολο

300

100.0

100.0

κατανομι βουλευτϊν ςτθν περιφζρεια
1 Ανατολικισ Μακεδονίασ-Θράκθσ
2 Κεντρικισ Μακεδονίασ

2% 2.7%
5.3%

3 Δυτικισ Μακεδονίασ

6%

5.7%

16%

4 Θπείρου
3.3%
3.7%
7.7%

32.3%
5.7%

5 Θεςςαλίασ
6 Ιονίων Νιςων
7 Δυτικισ Ελλάδασ
8 Στερεάσ Ελλάδασ

7.7%

9 Αττικισ
2%

10 Ρελοποννιςου
11 Βορείου Αιγαίου
12 Νοτίου Αιγαίου
13 Κριτθσ

Γράφθμα 4.4. Κατανομι βουλευτϊν ςτθν περιφζρεια.
Ππωσ φαίνεται ο μεγαλφτεροσ όγκοσ βουλευτϊν παρουςιάηεται ςτθν Αττικι 32.3%,
ακολουκεί θ περιφζρεια τθσ κεντρικισ Μακεδονίασ με 16% και οι υπόλοιπεσ περιφζρειεσ
με ποςοςτά κάτω του 10%.
ΘΛΙΚΙΑ
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Ρίνακασ 4.5. Κατανομι θλικίασ των βουλευτϊν
Θλικία Συχνότθτα Ροςοςτό(%) Θλικία Συχνότθτα Ροςοςτό(%)
30

1

0.35

54

12

4.1

31

2

0.7

55

24

8.3

32

1

0.35

56

17

5.9

33

1

0.35

57

12

4.1

34

5

1.7

58

19

6.6

36

6

2.0

59

12

4.1

37

2

0.7

60

11

3.8

38

2

0.7

61

12

4.1

39

2

0.7

62

8

2.8

40

2

0.7

63

6

2.0

41

3

1.0

64

6

2.0

42

2

0.7

65

7

2.4

43

7

2.4

66

6

2.0

44

3

1.0

67

7

2.4

45

8

2.8

68

2

0.7

46

9

3.1

69

2

0.7

47

6

2.0

70

1

0.35

48

13

4.5

71

1

0.35

49

7

2.4

72

1

0.35

50

7

2.4

73

1

0.35

51

10

3.5

74

1

0.35

52

11

3.8

75

1

0.35

53

8

2.8

76

1

0.35

Σφνολο βουλευτϊν που ζχουμε ςτοιχεία για τθν θλικία τουσ : 288
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Γράφθμα 4.5. Κατανομι τθσ θλικίασ των βουλευτϊν του ελλθνικοφ κοινοβουλίου
Βλζπουμε ότι κατά μεγάλο μζροσ ακολουκείται κανονικι κατανομι, ενϊ ςτθν θλικιακι
δεκαετία 50-60 ετϊν βρίςκεται το μεγαλφτερο ποςοςτό των βουλευτϊν. Αυτό ίςωσ
οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι κάκε βουλευτισ πριν εκλεγεί είχε μια οριςμζνθ επαγγελματικι
ςταδιοδρομία και αφότου καταξιϊκθκε ςτο αντικείμενο του και ζγινε αναγνωρίςιμοσ,
εκλζχτθκε.

ΡΕΙΦΕΕΙΑ
Στο παρακάτω γράφθμα βλζπουμε πωσ ςυνδζεται θ θλικία των βουλευτϊν ανάλογα με τθν
περιφζρεια ςτθν οποία εκλζγονται.
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Γράφθμα 4.6. Κατανομι τθσ θλικίασ των βουλευτϊν του ελλθνικοφ κοινοβουλίου ανάλογα
με τθν Διοικθτικι περιφζρεια ςτθν οποία εκλζγονται.
Ππωσ φαίνεται και ςτο γράφθμα, ακόμα και ςτισ διάφορεσ περιφζρειεσ οι βουλευτζσ με
θλικία 50 ζωσ 60 ετϊν είναι περιςςότεροι. Κάτω από τθν θλικία των 40 ετϊν ζχουμε ςτισ
περιφζρειεσ τθσ Κεντρικισ και δυτικισ Μακεδονίασ, Θεςςαλίασ, Δυτικισ και Στερεάσ
Ελλάδασ, Αττικισ και Νοτίου Αιγαίου. Το μεγαλφτερο θλικιακό εφροσ από 30 μζχρι 76 ετϊν
βρίςκεται ςτθν περιφζρεια Αττικισ.
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ρίνακασ 4.6 Ειδικότθτεσ βουλευτϊν (ςπουδζσ και επάγγελμα πριν τθν κοινοβουλευτικι
κθτεία)
Μεταβλθτι

Συχνότθτα Ροςοςτό(%) Ζγκυρο

Συςςωρευμζνο

ποςοςτό(%) ποςοςτό(%)
1 Ρολιτικζσ

17

5.7

5.7

5.7

73

24.3

24.3

30.0

Επιςτιμεσ
2 Νομικι

89

3 Οικονομία-

44

14.7

14.7

44.7

54

18.0

18.0

62.7

40

13.3

13.3

76.0

6 Γεωπονία

7

2.3

2.3

78.3

7 Φυςικι

22

7.3

7.3

85.7

8 Κοινωνικζσ

27

9.0

9.0

94.7

9 Άλλεσ Επιςτιμεσ

16

5.3

5.3

100.0

Σφνολο

300

100.0

100.0

Διοίκθςθ
4 ΕπάγγελμαΜθχανικοφ
5 Ιατρικά
Επαγγζλματα

Επιςτιμεσ

Γράφθμα 4.7. Ειδικότθτεσ βουλευτϊν
Σχετικά με τισ ςπουδζσ και τισ ειδικότθτεσ των βουλευτϊν, από το γράφθμα φαίνεται ότι το
μεγαλφτερο ποςοςτό (24.3%) ζχει πτυχίο νομικισ ςχολισ, ακολουκοφν τα επαγγζλματα των
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μθχανικϊν (18%), οικονομίασ- διοίκθςθσ (14.7%), ιατρικζσ ςχολζσ (13.3%) και τα υπόλοιπα
επαγγζλματα με ποςοςτά κάτω του 10% το κακζνα (γεωπονία, Φυςικι, κοινωνικζσ
επιςτιμεσ, άλλεσ επιςτιμεσ).
ΜΕΤΑΒΛΘΤΕΣ ΡΟΥ ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΘΝ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Ρίνακασ 4.7 Ραρουςίαςθ των μεταβλθτϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ δθμιουργία του
δείκτθ τθσ πολιτικισ ςυμμετοχισ (μζςοσ όροσ, τυπικι απόκλιςθ, ελάχιςτθ-μζγιςτθ τιμι)
Μεταβλθτι

Μζςοσ

Τυπικι

Ελάχιςτοσ Μζγιςτοσ

Προσ

απόκλιςθ αρικμόσ

αρικμόσ

Ομιλίεσ ςτθν ολομζλεια

10.17

9.43

0

50

Επίκαιρεσ ερωτιςεισ

2.07

3.36

0

24

Συμμετοχι ςε επιτροπζσ

2.44

1.62

0

8

Συμμετοχι ςε διεκνείσ

3.35

2.16

0

16

Ερωτιςεισ

59.15

132.01

0

954

Ειςθγιςεισ ςε νομοςχζδια

0.81

1.33

0

7

οργανιςμοφσ

Για το χρονικό διάςτθμα που εξετάηουμε, ο μζςοσ όροσ για κάκε βουλευτι, των ομιλιϊν
ςτθν ολομζλεια τθσ Βουλισ είναι 10.17 ομιλίεσ, με ελάχιςτο αρικμό ομιλιϊν 0 και μζγιςτο
τισ 50. Ζχουμε μζςο όρο επίκαιρων ερωτιςεων 2.07 με ελάχιςτο 0 και μζγιςτο 24. Θ
ςυμμετοχι ςε επιτροπζσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ είναι 2.44 και 3.35 αντίςτοιχα, με
ελάχιςτο 0 και μζγιςτο 8 και 16. Επίςθσ 59.15 είναι ο μζςοσ όροσ των ερωτιςεων με
ελάχιςτο 0 και μζγιςτο 954 και τζλοσ 0.81 ο μζςοσ όροσ των ειςθγιςεων ςε νομοςχζδια με
ελάχιςτο 0 και μζγιςτο 7.Ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι τυπικζσ αποκλίςεισ των Ερωτιςεων
και Επίκαιρων Ερωτιςεων που είναι μεγαλφτερεσ από τον μζςο όρο.
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΘΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Από τον παρακάτω πίνακα ςυχνοτιτων ζχει ενδιαφζρον να αναφζρουμε ότι το 47% των
βουλευτϊν ζχει πραγματοποιιςει 6 ομιλίεσ ςτθν ολομζλεια.
Ρίνακασ 4.8 Ομιλίεσ ςτθν ολομζλεια
Μεταβλθτι Συχνότθτα Ροςοςτό(%)

Ζγκυρο

Συςςωρευμζνο

Ροςοςτό

Ροςοςτό(%)

0

19

6.3

6.3

6.3

1

16

5.3

5.3

11.7

2

14

4.7

4.7

16.3

3

22

7.3

7.3

23.7

4

18

6.0

6.0

29.7

5

24

8.0

8.0

37.7

6

28

9.3

9.3

47.0

7

17

5.7

5.7

52.7

8

12

4.0

4.0

56.7

9

21

7.0

7.0

63.7

10

9

3.0

3.0

66.7

11

10

3.3

3.3

70.0

12

9

3.0

3.0

73.0

13

7

2.3

2.3

75.3

14

4

1.3

1.3

76.7

15

2

.7

.7

77.3

16

9

3.0

3.0

80.3

17

4

1.3

1.3

81.7

18

5

1.7

1.7

83.3

19

2

.7

.7

84.0

20

5

1.7

1.7

85.7

21

1

.3

.3

86.0
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22

6

2.0

2.0

88.0

23

7

2.3

2.3

90.3

24

2

.7

.7

91.0

25

2

.7

.7

91.7

26

1

.3

.3

92.0

27

2

.7

.7

92.7

28

1

.3

.3

93.0

29

7

2.3

2.3

95.3

30

2

.7

.7

96.0

31

1

.3

.3

96.3

32

3

1.0

1.0

97.3

33

2

.7

.7

98.0

34

1

.3

.3

98.3

36

1

.3

.3

98.7

38

1

.3

.3

99.0

40

1

.3

.3

99.3

44

1

.3

.3

99.7

49

1

.3

.3

100.0

50

300

100.0

100.0
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Γράφθμα 4.8. Ομιλίεσ κάκε βουλευτι ςτθν ολομζλεια
Φαίνεται ότι δεν ακολουκείται κανονικι κατανομι, αλλά είναι φυςιολογικό εξαιτίασ τθσ
φφςθσ αυτοφ του είδουσ κοινοβουλευτικοφ ελζγχου. Οι περιςςότεροι βουλευτζσ ζχουν
κάνει κάτω από 10 ομιλίεσ όταν ζχει ςυνεδριάςει θ ολομζλεια.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΕΡΙΤΟΡΕΣ
Ρίνακασ 4.9 Δείχνει τθ ςυμμετοχι των βουλευτϊν ςε κοινοβουλευτικζσ και εκνικζσ
επιτροπζσ
Μεταβλθτι Συχνότθτα Ροςοςτό(%)

Ζγκυρο

Συςςωρευμζνο

Ροςοςτό(%)

Ροςοςτό(%)

0

50

16.7

16.7

16.7

1

31

10.3

10.3

27.0

2

72

24.0

24.0

51.0

3

72

24.0

24.0

75.0

4

47

15.7

15.7

90.7

5

17

5.7

5.7

96.3

6

9

3.0

3.0

99.3

94

7

1

.3

.3

99.7

8

1

.3

.3

100.0

Total

300

100.0

100.0

Γράφθμα 4.9. Συμμετοχι βουλευτϊν ςε κοινοβουλευτικζσ και εκνικζσ επιτροπζσ.
Από το γράφθμα φαίνεται ότι θ κατανομι πλθςιάηει τθν κανονικι. Απλά είναι αρκετοί οι
βουλευτζσ που δεν ζχουν ςυμμετοχι ςε κάποια επιτροπι κατά το χρονικό διάςτθμα που
μελετάμε και αυτό επθρεάηει τθν κατανομι του γραφιματοσ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Ρίνακασ 4.10 Συμμετοχι βουλευτϊν ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ
Μεταβλθτι Συχνότθτα Ροςοςτό(%)

Ζγκυρο

Συςςωρευμζνο

Ροςοςτό(%)

Ροςοςτό(%)

95

0

52

17.3

17.3

17.3

1

5

1.7

1.7

19.0

2

17

5.7

5.7

24.7

3

73

24.3

24.3

49.0

4

90

30.0

30.0

79.0

5

35

11.7

11.7

90.7

6

12

4.0

4.0

94.7

7

5

1.7

1.7

96.3

8

6

2.0

2.0

98.3

9

1

.3

.3

98.7

10

2

.7

.7

99.3

11

1

.3

.3

99.7

16

1

.3

.3

100.0

Σφνολο

300

100.0

100.0
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Γράφθμα 4.10. Συμμετοχι βουλευτϊν ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ
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Το γράφθμα παρουςιάηει ομοιότθτεσ με αυτό που αφορά τθ ςυμμετοχι των βουλευτϊν ςε
επιτροπζσ. Ππωσ φαίνεται θ κατανομι δεν είναι κανονικι αλλά είναι αρκετά κοντά ςτθν
κανονικι. Οι περιςςότεροι βουλευτζσ ςυμμετζχουν ςε 4 διεκνείσ οργανιςμοφσ-επιτροπζσ.

ΕΩΤΘΣΕΙΣ
Ρίνακασ 4.11 Ερωτιςεισ που ζχουν υποβλθκεί ωσ μζςα κοινοβουλευτικοφ ελζγχου
Αρικμόσ

Συχνότθτα Ροςοςτό(%)

Ερωτιςεων

Ζγκυρο

Συςςωρευμζνο

Ροςοςτό(%)

Ροςοςτό(%)

0

56

18.7

18.7

18.7

1

11

3.7

3.7

22.3

2

9

3.0

3.0

25.3

3

14

4.7

4.7

30.0

4

7

2.3

2.3

32.3

5

2

.7

.7

33.0

6

8

2.7

2.7

35.7

7

4

1.3

1.3

37.0

8

8

2.7

2.7

39.7

9

6

2.0

2.0

41.7

10

10

3.3

3.3

45.0

11

7

2.3

2.3

47.3

12

4

1.3

1.3

48.7

13

7

2.3

2.3

51.0

14

7

2.3

2.3

53.3

15

3

1.0

1.0

54.3

16

7

2.3

2.3

56.7

17

2

.7

.7

57.3

18

3

1.0

1.0

58.3
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19

5

1.7

1.7

60.0

20

3

1.0

1.0

61.0

21

3

1.0

1.0

62.0

22

2

.7

.7

62.7

23

1

.3

.3

63.0

24

1

.3

.3

63.3

25

2

.7

.7

64.0

27

1

.3

.3

64.3

28

1

.3

.3

64.7

29

2

.7

.7

65.3

31

3

1.0

1.0

66.3

33

1

.3

.3

66.7

34

3

1.0

1.0

67.7

36

2

.7

.7

68.3

38

2

.7

.7

69.0

39

4

1.3

1.3

70.3

40

3

1.0

1.0

71.3

41

3

1.0

1.0

72.3

42

1

.3

.3

72.7

43

3

1.0

1.0

73.7

47

2

.7

.7

74.3

50

1

.3

.3

74.7

52

1

.3

.3

75.0

53

3

1.0

1.0

76.0

55

2

.7

.7

76.7

57

2

.7

.7

77.3

62

1

.3

.3

77.7

63

1

.3

.3

78.0

64

1

.3

.3

78.3

98

68

1

.3

.3

78.7

70

1

.3

.3

79.0

73

1

.3

.3

79.3

75

2

.7

.7

80.0

76

1

.3

.3

80.3

77

2

.7

.7

81.0

78

2

.7

.7

81.7

82

2

.7

.7

82.3

83

1

.3

.3

82.7

85

1

.3

.3

83.0

88

1

.3

.3

83.3

89

1

.3

.3

83.7

101

2

.7

.7

84.3

105

1

.3

.3

84.7

108

2

.7

.7

85.3

110

1

.3

.3

85.7

116

2

.7

.7

86.3

118

1

.3

.3

86.7

119

2

.7

.7

87.3

124

1

.3

.3

87.7

126

1

.3

.3

88.0

128

1

.3

.3

88.3

129

2

.7

.7

89.0

130

1

.3

.3

89.3

132

1

.3

.3

89.7

133

1

.3

.3

90.0

139

1

.3

.3

90.3

148

2

.7

.7

91.0

150

1

.3

.3

91.3

99

158

1

.3

.3

91.7

180

1

.3

.3

92.0

185

2

.7

.7

92.7

194

1

.3

.3

93.0

211

2

.7

.7

93.7

219

1

.3

.3

94.0

232

1

.3

.3

94.3

248

1

.3

.3

94.7

249

2

.7

.7

95.3

336

1

.3

.3

95.7

353

1

.3

.3

96.0

387

1

.3

.3

96.3

402

1

.3

.3

96.7

414

1

.3

.3

97.0

432

1

.3

.3

97.3

445

1

.3

.3

97.7

497

1

.3

.3

98.0

589

1

.3

.3

98.3

687

1

.3

.3

98.7

759

1

.3

.3

99.0

777

1

.3

.3

99.3

952

1

.3

.3

99.7

954

1

.3

.3

100.0

Σφνολο

300

100.0

100.0

100

Γράφθμα 4.11. Ερωτιςεισ που ζχουν υποβλθκεί, ωσ μζςο κοινοβουλευτικοφ ελζγχου

Ππωσ βλζπουμε 56 βουλευτζσ δεν ζκαναν ερωτιςεισ για το χρονικό διάςτθμα που
εξετάηουμε και θ κατανομι για ακόμα μια φορά δεν είναι κανονικι αλλά φκίνει . Το
εντυπωςιακό εδϊ είναι ότι κάποιοι βουλευτζσ ζχουν υποβάλει πολφ μεγάλο αρικμό
ερωτιςεων με δφο από αυτοφσ να ζχουν 952 και 954 ερωτιςεισ αντίςτοιχα.

ΕΙΣΘΓΘΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
Ρίνακασ 4.12 Ειςθγιςεισ που ζχουν γίνει ςε νομοςχζδια
Αρικμόσ

Συχνότθτα Ροςοςτό(%)

ειςθγιςεων

Ζγκυρο

Συςςωρευμζνο

Ροςοςτό(%)

Ροςοςτό(%)

60.0

60.0

ςε
νομοςχζδια
0

180

60.0

101

1

62

20.7

20.7

80.7

2

24

8.0

8.0

88.7

3

19

6.3

6.3

95.0

4

6

2.0

2.0

97.0

5

4

1.3

1.3

98.3

6

3

1.0

1.0

99.3

7

2

0.7

0.7

100.0

Σφνολο

300

100.0

100.0

Γράφθμα 4.12. Ειςθγιςεισ που ζχουν γίνει ςε νομοςχζδια
Το μεγαλφτερο μζροσ των βουλευτϊν (180 βουλευτζσ) δεν ζχουν κάνει κάποια ειςιγθςθ ςε
νομοςχζδιο, ενϊ όςο αυξάνεται ο αρικμόσ των ειςθγιςεων ςε νομοςχζδια τόςο μειϊνεται
ο αρικμόσ των βουλευτϊν. Λογικό αφοφ υπεφκυνοι για τα νομοςχζδια είναι κυρίωσ οι
βουλευτζσ που αποτελοφν τθν εκάςτοτε κυβζρνθςθ.
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ΕΡΙΚΑΙΕΣ ΕΩΤΘΣΕΙΣ
Ρίνακασ 4.13 Επίκαιρεσ ερωτιςεισ που ζχουν υποβλθκεί
Αρικμόσ

ςυχνότθτα ποςοςτό αξιόπιςτο ςυςςωρευμζνο

Επίκαιρων

ποςοςτό

ποςοςτό

ερωτιςεων
0

164

54,6

54,6

54,6

1

25

8,3

8,3

63

2

25

8,3

8,3

71,3

3

18

6

6

77,3

4

11

3,6

3,6

81

5

17

5,6

5,6

86,6

6

10

3,3

3,3

90

7

7

2,3

2,3

92,3

8

4

1,3

1,3

93,6

9

5

1,6

1,6

95,3

10

7

2,3

2,3

97,6

11

1

0,3

0,3

98

12

0

0

0

98

13

2

0,6

0,6

98,6

14

1

0,3

0,3

99

15

1

0,3

0,3

99,3

16

1

0,3

0,3

99,6

17

0

0

0

99,6

18

0

0

0

99,6

19

0

0

0

99,6

20

0

0

0

99,6

21

0

0

0

99,6

22

0

0

0

99,6
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Σφνολο

23

0

0

0

99,6

24

1

0,3

0,3

100

300

100

100

Γράφθμα 4.13. Επίκαιρεσ ερωτιςεισ που ζχουν υποβλθκεί
‘Ππωσ φαίνεται και από το γράφθμα δεν ζχουμε κανονικι κατανομι, αλλά το μεγαλφτερο
ποςοςτό (54,6%) δεν ζχει κάνει επίκαιρεσ ερωτιςεισ και ζχουμε φκίνουςα κατανομι όςο
αυξάνονται οι επίκαιρεσ ερωτιςεισ. Ραρουςιάηει ομοιότθτεσ με τισ παραπάνω κατανομζσ
που αφοροφν τισ Ερωτιςεισ και Ειςθγιςεισ ςε νομοςχζδια.
Από όλα τα παραπάνω ςχεδιαγράμματα φαίνεται κακαρά ότι οι 6 μεταβλθτζσ μασ, δεν
ακολουκοφν τθν κανονικι κατανομι (normal distribution). Αυτό δεν είναι πρόβλθμα για τθν
τεχνικι PLS, θ οποία δίνει αξιόπιςτα αποτελζςματα ακόμα και ςε ςυνκικεσ μθ
κανονικότθτασ.
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4.2 Προεηοιμαζία-έλεγχος δεδομένων για ηην εθαρμογή ηης διαδικαζίας PLS
Μια ουςιαςτικι προχπόκεςθ για τθν εφαρμογι τθσ PLS είναι ο ζλεγχοσ τθσ λεγόμενθσ
ςυγγραμμικότθτασ (collinearity), των μεταβλθτϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν
καταςκευι του δείκτθ. Το πρόβλθμα τθσ πολφ-ςυγγραμικότθτασ παρουςιάηεται όταν δφο ι
περιςςότερεσ μεταβλθτζσ εμφανίηουν πολφ υψθλζσ ςυςχετίςεισ (είτε κετικζσ είτε
αρνθτικζσ μεταξφ τουσ), με άλλα λόγια ςχετίηονται γραμμικά. Σε αυτι τθν περίπτωςθ οι
ςυντελεςτζσ εκτίμθςθσ μπορεί να αλλάηουν ραγδαία και αςτάκμθτα ανάλογα με τισ μικρζσ
αλλαγζσ ςτο μοντζλο ι ςτα δεδομζνα. Αν ιςχφει αυτό, τότε δθμιουργοφνται ςθμαντικά
προβλιματα ςτον υπολογιςμό των βαρϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ PLS, και επίςθσ οι
μεταβλθτζσ μετράνε ουςιαςτικά το ίδιο πράγμα και κα πρζπει να απομακρυνκεί θ μία από
αυτζσ. Θ πολφ-ςυγγραμικότθτα δε μειϊνει τθν ικανότθτα πρόβλεψθσ ι τθν αξιοπιςτία του
μοντζλου, τουλάχιςτον για το δείγμα δεδομζνων μασ. Ζνασ υψθλόσ βακμόσ πολφςυγγραμικότθτασ μπορεί επίςθσ να προκαλζςει πακζτα λογιςμικοφ θλεκτρονικϊν
υπολογιςτϊν να μθν είναι ςε κζςθ να εκτελζςουν τθν αντιςτροφι πίνακα που απαιτείται
για τον υπολογιςμό των ςυντελεςτϊν παλινδρόμθςθσ, ι μπορεί να κάνει τα αποτελζςματα
αυτισ τθσ αντιςτροφισ ανακριβι.

 Δείκτεσ που υποδθλϊνουν ότι θ πολφ-ςυγγραμικότθτα μπορεί να παρουςιάηεται ςε
ζνα μοντζλο:

1) Μεγάλεσ αλλαγζσ ςτουσ εκτιμϊμενουσ ςυντελεςτζσ παλινδρόμθςθσ, όταν μια
μεταβλθτι πρόβλεψθσ προςτίκεται ι διαγράφεται

2) Αςιμαντοι ςυντελεςτζσ παλινδρόμθςθσ για τισ πλθγείςεσ μεταβλθτζσ ςτθν
πολλαπλι παλινδρόμθςθ

 Ρροτείνεται

ο

ςυντελεςτισ

πλθκωριςμοφ

διακφμανςθσ

(VIF)

για

πολφ-

ςυγγραμικότθτα
 Στθ δικιά μασ περίπτωςθ ο Ρίνακασ Συςχετίςεων των μεταβλθτϊν είναι:
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Ρίνακασ 4.14 Συςχετίςεισ
Ομιλίεσ
ςτθν
Ολομζλει
α

Συντελεςτισ
Kendall's
tau_b

Επίκαιρεσ Συμμετοχι
ερωτιςεισ ςε
επιτροπζσ

Συμμετο
χι ςε
διεκνείσ
οργανις
μοφσ

Ερωτιςεισ Ειςθγιςεισ ςε
νομοςχζδια

Ομιλίεσ ςτθν
Ολομζλεια

Συςχζτιςθ 1.000
ςυγγραμικ
ότθτασ

.334(**)

.050

-.022

.262(**)

.035

Επίκαιρεσ
ερωτιςεισ

Συςχζτιςθ .334(**)
ςυγγραμικ
ότθτασ

1.000

.206(**)

.169(**)

.426(**)

.026

Συμμετοχι ςε
επιτροπζσ

Συςχζτιςθ .050
ςυγγραμικ
ότθτασ

.206(**)

1.000

.412(**)

.200(**)

.151(**)

Συμμετοχι ςε
διεκνείσ
οργανιςμοφσ

Συςχζτιςθ -.022
ςυγγραμικ
ότθτασ

.169(**)

.412(**)

1.000

.281(**)

.231(**)

Ερωτιςεισ

Συςχζτιςθ .262(**)
ςυγγραμικ
ότθτασ

.426(**)

.200(**)

.281(**)

1.000

.131(**)

Ειςθγιςεισ ςε
νομοςχζδια

Συςχζτιςθ .035
ςυγγραμικ
ότθτασ

.026

.151(**)

.231(**)

.131(**)

1.000

Σθμείωςθ: όπου υπάρχουν αςτερίςκοι, ςθμαίνει ότι θ ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτισ μεταβλθτζσ
είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι , ςε επίπεδο ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ 1%

Επειδι οι μεταβλθτζσ μασ δεν ακολουκοφν τθν κανονικι κατανομι, χρθςιμοποιοφμε το
ςυντελεςτι tau_b του Kendall. Σφμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι μεταβλθτζσ μασ, δεν
φαίνεται να παρουςιάηουν πρόβλθμα ςυγγραμμικότθτασ, αφοφ οι ςυςχετίςεισ είναι
μικρζσ.
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To p<0.01, ςθμαίνει ότι αν περνάμε δεδομζνα άλλεσ 100 φορζσ κάτω ακριβϊσ από τισ ίδιεσ
ςυνκικεσ τότε θ πικανότθτα θ τιμι 0.334 να προζκυψε από τφχθ είναι μόλισ 1%. Αυτό δίνει
αξιοπιςτία ςτα δεδομζνα μασ.

Πιο αναλυτικά :

Συντελεςτισ ςυςχζτιςθσ του αρικμοφ ομιλίεσ ςτθν ολομζλεια με:
Τον αρικμό των Ερωτιςεων είναι κετικόσ t=0.262 και p<0.01
Τον αρικμό των επίκαιρων ερωτιςεων είναι κετικόσ t=0.334, p<0.01

Συντελεςτισ ςυςχζτιςθσ του αρικμοφ Επίκαιρεσ ερωτιςεισ με:
Τον αρικμό Ομιλιϊν ςτθν Ολομζλεια είναι κετικόσ t=0.334, p<0.01
Τον αρικμό των Συμμετοχϊν ςε επιτροπζσ είναι κετικόσ t=0.206, p<0.01
Τον αρικμό των Συμμετοχϊν ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ είναι κετικόσ t=0.169, p<0.01
Τον αρικμό των Ερωτιςεων είναι κετικόσ t=0.426, p<0.01

Συντελεςτισ ςυςχζτιςθσ του αρικμοφ υμμετοχι ςε επιτροπζσ με:
Τον αρικμό των Επίκαιρων ερωτιςεισ είναι κετικόσ t=0.206, p<0.01
Τον αρικμό των Συμμετοχϊν ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ είναι κετικόσ t=0.412, p<0.01
Τον αρικμό των Ερωτιςεων είναι κετικόσ t=0.200, p<0.01
Τον αρικμό των Ειςθγιςεων ςε νομοςχζδια είναι κετικόσ t=0.151, p<0.01

Συντελεςτισ ςυςχζτιςθσ του αρικμοφ υμμετοχι ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ με:
Τον αρικμό των Επίκαιρων ερωτιςεισ είναι κετικόσ t=0.169, p<0.01
Τον αρικμό των Συμμετοχϊν ςε επιτροπζσ είναι κετικόσ t=0.412, p<0.01
Τον αρικμό των Ερωτιςεων είναι κετικόσ t=0.281, p<0.01
Τον αρικμό των Ειςθγιςεων ςε νομοςχζδια είναι κετικόσ t=0.231, p<0.01

Συντελεςτισ ςυςχζτιςθσ του αρικμοφ Ερωτιςεισ με:
Τον αρικμό των Ομιλιϊν ςτθν Ολομζλεια είναι κετικόσ t=0.262, p<0.01
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Τον αρικμό των Επίκαιρων ερωτιςεισ είναι κετικόσ t=0.426, p<0.01
Τον αρικμό των Συμμετοχϊν ςε επιτροπζσ είναι κετικόσ t=0.200, p<0.01
Τον αρικμό των Συμμετοχϊν ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ είναι κετικόσ t=0.281, p<0.01
Τον αρικμό των Ειςθγιςεων ςε νομοςχζδια είναι κετικόσ t=0.131, p<0.01

Συντελεςτισ ςυςχζτιςθσ του αρικμοφ Ειςθγιςεισ ςε νομοςχζδια με:
Τον αρικμό των Συμμετοχϊν ςε επιτροπζσ είναι κετικόσ t=0.151, p<0.01
Τον αρικμό των Συμμετοχϊν ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ είναι κετικόσ t=0.231, p<0.01
Τον αρικμό των Ερωτιςεων είναι κετικόσ t=0.131, p<0.01

υμπεράςματα


Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ θ ςυςχζτιςθ μεταξφ των μεταβλθτϊν είναι ςθμαντικι
και μάλιςτα οι μεταβλθτζσ που ζχουν μεγαλφτερθ ςυςχζτιςθ μεταξφ τουσ είναι :
Ερωτιςεισ – Επίκαιρεσ ερωτιςεισ και υμμετοχι ςε επιτροπζσ – υμμετοχι ςε
διεκνείσ οργανιςμοφσ



Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ θ ςυςχζτιςθ μεταξφ των μεταβλθτϊν που εξετάηουμε δεν
είναι τόςο ςθμαντικι ςτατιςτικά και αυτό μασ δείχνει ότι κάποιεσ μεταβλθτζσ δεν
επθρεάηονται ι δεν ζχουν άμεςθ ςχζςθ με άλλεσ.
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Δείκτθσ VIF

Επίςθσ, για να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλθμα ςυγγραμμικότθτασ ςτισ
μεταβλθτζσ μασ, ςυχνά χρθςιμοποιείται και ο δείκτθσ VIF (Variance Inflation Factor).
Τιμζσ του VIF μεγαλφτερεσ από το 10, δείχνουν ςοβαρό πρόβλθμα. Στον παρακάτω
πίνακα φαίνεται ότι ο VIF για κάκε μεταβλθτι είναι μικρότεροσ του 10. Επομζνωσ
δεν παρουςιάηουν πρόβλθμα ςυγγραμικότθτασ οι μεταβλθτζσ μασ και μποροφμε να
χρθςιμοποιιςουμε τθ διαδικαςία PLS.
Πίνακαρ 4.15 Γείκηηρ VIF

Μζςοσ
Ομιλίεσ ςτθν
ολομζλεια
Επίκαιρεσ
ερωτιςεισ
Επιτροπζσ

1,332

1,429
1,346

Συμμετοχι ςε
διεκνείσ

1,454

οργανιςμοφσ
Ερωτιςεισ
Ειςθγιςεισ ςε
νομοςχζδια

1,258
1,070

Τζλοσ, πριν από τθν εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ PLS, προχωροφμε ςε τυποποίθςθ
(standardization) των 6 μεταβλθτϊν μασ. Αυτό ςθμαίνει ότι: από κάκε μεταβλθτι
αφαιροφμε το μζςο όρο τθσ και διαιροφμε με τθν τυπικι τθσ απόκλιςθ. Αυτό το
κάνουμε ϊςτε οι ςυντελεςτζσ βαρϊν που κα προκφψουν από τθ διαδικαςία PLS να
είναι ςυγκρίςιμοι και να βροφμε ποια μεταβλθτι επθρεάηει περιςςότερο τθν
«πολιτικι ςυμμετοχι». Αφοφ κα χρθςιμοποιιςουμε τυποποιθμζνεσ τιμζσ για τισ
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μεταβλθτζσ, και θ λανκάνουςα μεταβλθτι «πολιτικι ςυμμετοχι» κα είναι
τυποποιθμζνθ, δθλαδι κα ζχει μζςο όρο μθδζν και τυπικι απόκλιςθ ζνα.

4.3 Αποηελέζμαηα ηης διαδικαζίας PLS

To μοντζλο μασ είναι το εξισ: Δθλαδι ζνα formative measurement model. Οι 6
μεταβλθτζσ επθρεάηουν τθν λανκάνουςα μεταβλθτι «πολιτικι ςυμμετοχι». Ο
παράγοντασ «ςφάλμα» που υπάρχει ςτο ςχιμα, δεν αναφζρεται ςε λάκοσ ςτθ
μζτρθςθ, αλλά αποτελεί ςτθν ουςία μια ποςοτικι ζκφραςθ τθσ ζννοιασ πολιτικι
ςυμμετοχι που δεν μοντελοποιοφν οι 6 μεταβλθτζσ.

Σρήκα 4.1 Η ιαλζάλνπζα κεηαβιεηή «Πνιηηηθή Σπκκεηνρή», νη έμη κεηαβιεηέο πνπ
ηελ επεξεάδνπλ θαη ην ζθάικα καο.
Αθνύ ηξέμνπκε ηε δηαδηθαζία PLS, ηα απνηειέζκαηα
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Σρήκα 4.2 Αλαπαξάζηαζε ηνπ δείθηε «πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο» θαη ηα βάξε ηωλ
κεηαβιεηώλ
‘Πλα τα βάρθ πλθν του «ειςθγιςεισ ςε Νομοςχζδια» είναι ςτατιςτικά
ςθμαντικά.Tθν πιο ςθμαντικι επίδραςθ φαίνεται να ζχει θ μεταβλθτι «αρικμόσ
υποβλθκζντων επίκαιρων ερωτιςεων».

 Θ εξίςωςθ για τον υπολογιςμό του δείκτθ πολιτικισ ςυμμετοχισ για κάκε
βουλευτι είναι :

Ρολιτικι ςυμμετοχι = 0,301*(Συμμετοχι ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ) +
0,089*(Ειςθγιςεισ ςε Νομοςχζδια) + 0,376 (Επίκαιρεσ Ερωτιςεισ) + 0,316 *
(Ερωτιςεισ) + 0,282*(Ομιλίεσ ςτθν Ολομζλεια) + 0,295*(Συμμετοχι ςε επιτροπζσ)
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Οι μεταβλθτζσ τθσ εξθγοφν το 33% τθσ διακφμανςθσ τθσ μεταβλθτισ – δείκτθ
«Ρολιτικι Συμμετοχι». Αυτό ςθμαίνει ότι υπάρχει ζνα 67% το οποίο δεν εξθγοφν οι
μεταβλθτζσ τθσ (το οποίο είναι λογικό αφοφ κυρίωσ εξετάςαμε μζςα
κοινοβουλευτικοφ ελζγχου και οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ και όχι το ςφνολο των
δραςτθριοτιτων των βουλευτϊν).

Κςωσ μια εκτενζςτερθ μελζτθ ςτο μζλλον να είναι ςε κζςθ να εξθγιςει πλιρωσ τθν
διακφμανςθ του δείκτθ «Ρολιτικι Συμμετοχι», αλλά κα χρειάηονταν περιςςότερεσ
μεταβλθτζσ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ των βουλευτϊν εντόσ και εκτόσ του
κοινοβουλίου

4.4 Ανάλυςθ του δείκτθ

Ο δείκτθσ «πολιτικι ςυμμετοχι» ζχει μζςο όρο μθδζν και τυπικι απόκλιςθ 1. Για να
απαλείψουμε τθσ αρνθτικζσ τιμζσ και να δϊςουμε καλφτερο νόθμα ςτο δείκτθ τθσ
τον μετατρζπουμε με τζτοιο τρόπο ϊςτε να ζχει μζςω όρο 50 και τυπικι απόκλιςθ
10. Το μικρότερο ςκορ είναι 33,6 και το μεγαλφτερο 90,5.

Γράθεκα 4.14. Καηαλοκή ηες βαζκοιογίας γηα ηολ δείθηε «Ποιηηηθή Σσκκεηοτή»
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Από το γράφθμα φαίνεται ότι ο δείκτθσ μασ δεν παρουςιάηει κανονικι κατανομι και
αυτό γιατί αρκετοί είναι οι βουλευτζσ που ζχουν ςυγκεντρϊςει τθ χαμθλότερθ
βακμολογία και γενικά πολλοί βρίςκονται κάτω από το μζςο όρο. Δε κα γίνει
ανάλυςθ για τθν «πολιτικι ςυμμετοχι» των βουλευτϊν ςε ατομικό επίπεδο, αλλά
παρακάτω ζχει ενδιαφζρον θ «Ρολιτικι Συμμετοχι» ςε επίπεδο κομμάτων.

4.5 υςχετίςεισ του δείκτθ με θλικία των βουλευτϊν

Εδϊ παρουςιάηεται ο πίνακασ ςυςχζτιςθσ του δείκτθ «Ρολιτικισ Συμμετοχισ» με
τθν θλικία του βουλευτι

Ρίνακασ 4.16. Συςχζτιςθ του δείκτθ «Ρολιτικι Συμμετοχι» με τθν θλικία κάκε
βουλευτι

Γείκηηρ
Kendall's

Γείκηηρ ςζσέηιζη
ζςγγπαμικόηηηαρ

tau_b
Ζλικία

ςζσέηιζη
ζςγγπαμικόηηηαρ

Ζλικία

1.000

-.034

-.034

1.000

Από τισ τιμζσ ςτον παραπάνω πίνακα βλζπουμε ότι θ ςυςχζτιςθ τθσ θλικίασ των
βουλευτϊν με τθν «Ρολιτικι Συμμετοχι» είναι αρνθτικι και αυτό δθλϊνει ότι θ
θλικία ςαν μεταβλθτι δεν επθρεάηει τον δείκτθ μασ. Λογικό ςυμπζραςμα αφοφ ςτισ
διαδικαςίεσ τθσ βουλισ ο κάκε βουλευτισ μπορεί να αςκεί οποιαδιποτε μορφι
κοινοβουλευτικοφ ελζγχου ανεξαρτιτωσ θλικίασ.
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4.6 . Διαφορζσ ςτο φφλο, το πολιτικό κόμμα τθν εκλογικι περιφζρεια και το
επίπεδο εκπαίδευςθσ

4.6.1 Για το φφλο
Ομαδοποιθμζνα ςτατιςτικά

Ρίνακασ4.17. Στατιςτικά ςτοιχεία για το φφλο των βουλευτϊν
Σςπικό
Φύλο

Μέζορ

N

Σςπική

Μέζο

Απόκλιζη

ζθάλμα

Γείκηηρ 1 Άνηπαρ

248

49.984

10.3297

.6559

2 Γςναίκα

52

50.074

8.3366

1.1561

Στον παραπάνω πίνακα ζχουμε τα ςτοιχεία που προκφπτουν για κάκε φφλο, όπωσ Ν
(αρικμόσ αντρϊν ι γυναικϊν), Μζςο, Τυπικι απόκλιςθ και Τυπικό μζςο ςφάλμα

Ανεξάρτθτα δείγματα

Ρίνακασ 4.18. Συςχζτιςθ φφλου με τον δείκτθ «Ρολιτικι Συμμετοχι»
Levene's Test για
ηην ιζόηηηα ηων
μέζων

t-test ιζόηηηαρ ηων μέζων
Σςπική

F

Sig.

T

διαθοπά

Sig. (2-

Μέζη

διαθοπά

tailed)

διαθοπά

λάθοςρ

Γείκηη Τποθέηοςμε
ρ

ίζερ

.905

.342

-.059

298

.953

-.0902

1.5278

-.068

87.254

.946

-.0902

1.3292

διακςμάνζειρ
Γεν
ςποθέηοςμε
ίζερ
διακςμάνζειρ
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Θ τιμι F ι αναλογία F είναι θ ςτατιςτικι μεταβλθτι που χρθςιμοποιείται για να
αποφαςίςει εάν τα μζςα του δείγματοσ είναι εντόσ μεταβλθτότθτασ δειγματολθψίασ

Δεν είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι θ διαφορά ανάμεςα ςτα φφλα, ωσ προσ τθν
«Ρολιτικι ςυμμετοχι» . Αυτό φαίνεται από τθ ςτιλθ sig(ςθμαντικό) όπου θ τιμι
είναι μεγαλφτερθ από 0,05

4.6.2 Για το Κόμμα
Χαρακτθριςτικά

Ρίνακασ 4.19. Χαρακτθριςτικά του δείκτθ «Ρολιτικι Συμμετοχι» για κάκε Κόμμα

Μέζορ

N
1 ΠΑΟΚ

Σςπική

Σςπικό

απόκλιζη

ζθάλμα

Δλάσιζηο

Μέγιζηο

156

46.957

8.0721

.6463

33.6

74.9

86

48.592

5.9476

.6413

33.6

67.3

9

70.337

10.4205

3.4735

53.2

90.5

4 ΚΚΔ

21

55.411

7.8062

1.7034

42.9

65.6

5 ΛΑΟ

15

68.453

11.5824

2.9906

54.1

89.4

13

51.719

12.0073

3.3302

34.5

70.9

300

50.000

10.0001

.5774

33.6

90.5

2 ΝΓ
3 ΤΡΗΕΑ

6
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ
ΤΝΟΛΟ

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι:

Στο ΡΑΣΟΚ ο μζςοσ βουλευτισ ζχει πολιτικι ςυμμετοχι 46.957 μονάδεσ. Με το
ελάχιςτο να είναι 33,6 μονάδεσ και το μζγιςτο 74,9 μονάδεσ

Στθ ΝΔ ο μζςοσ βουλευτισ ζχει πολιτικι ςυμμετοχι 48.592 μονάδεσ. Με το ελάχιςτο
να είναι 33,6 μονάδεσ και το μζγιςτο 67.3 μονάδεσ
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Στο ΣΥΙΗΑ ο μζςοσ βουλευτισ ζχει πολιτικι ςυμμετοχι 70.337 μονάδεσ. Με το
ελάχιςτο να είναι 53.2 μονάδεσ και το μζγιςτο 90.5 μονάδεσ

Στο ΚΚΕ ο μζςοσ βουλευτισ ζχει πολιτικι ςυμμετοχι 55.411 μονάδεσ. Με το
ελάχιςτο να είναι 42.9 μονάδεσ και το μζγιςτο 65.6 μονάδεσ

Στο ΛΑΟΣ ο μζςοσ βουλευτισ ζχει πολιτικι ςυμμετοχι 68.453 μονάδεσ. Με το
ελάχιςτο να είναι 54.1 μονάδεσ και το μζγιςτο 89.4 μονάδεσ

Στουσ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥΣ ο μζςοσ βουλευτισ ζχει πολιτικι ςυμμετοχι 51.719 μονάδεσ.
Με το ελάχιςτο να είναι 34.5 μονάδεσ και το μζγιςτο 70.9 μονάδεσ

Γράφθμα 4.15. Χαρακτθριςτικά του δείκτθ «Ρολιτικι Συμμετοχι» για κάκε Κόμμα

Το ςχιμα αυτό παριςτάνει γραφικά τον παραπάνω πίνακα. Οι μπάρεσ αποτελοφν
95% διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ. Ππου δεν υπάρχει επικάλυψθ μεταξφ των μπαρϊν,
δεν είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι θ διαφορά.
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Το ςχιμα μασ δείχνει ότι ο ΣΥΙΗΑ και το ΛΑΟΣ ζχουν κατά μζςο όρο, το
ςυγκεκριμζνο διάςτθμα που εξετάηουμε τθ μεγαλφτερθ πολιτικι ςυμμετοχι,
ακολουκοφμενοι από το ΚΚΕ

Τα αποτελζςματα αυτά τα επιβεβαιϊνει και θ One way ANOVA (Ανάλυςθ
Διακφμανςθσ)

ANOVA

Ρίνακασ 4.20. Χαρακτθριςτικά του δείκτθ «Ρολιτικι Συμμετοχι» με τθ βοικεια τθσ
ανάλυςθσ διακφμανςθσ
Άθποιζμα
ηεηπαγώνων
Μεηαξύ ηων
κομμάηων
Δνηόρ ηων
κομμάηων
ύνολο

Μέζορ
ηεηπαγώνων

df

11098.366

5

2219.673

18801.982

294

63.952

29900.348

299

F

Sig.

34.708

.000

Ο παραπάνω πίνακασ επιβεβαιϊνει ςτατιςτικά αυτό που δείχνει το ςχιμα, ότι
δθλαδι υπάρχουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτθν πολιτικι ςυμμετοχι των
βουλευτϊν των διαφόρων κομμάτων, με το ΣΥΙΗΑ και το ΛΑΟΣ να ζχουν
μεγαλφτερθ πολιτικι ςυμμετοχι από το ΡΑΣΟΚ και τθ ΝΔ.

4.6.3 Για τθν εκλογικι περιφζρεια
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Γράφθμα 4.16. Χαρακτθριςτικά του δείκτθ «Ρολιτικι Συμμετοχι» ςε ςχζςθ με τισ
Ρεριφζρειεσ. Δε φαίνεται κάποια ιδιαίτερθ διαφοροποίθςθ ςτθν πολιτικι
ςυμμετοχι ανάμεςα ςτισ διάφορεσ περιφζρειεσ.

ANOVA
Ρίνακασ 4.21.Χαρακτθριςτικά του δείκτθ «Ρολιτικι Συμμετοχι» για τισ Ρεριφζρειεσ
με βάςθ τθν ανάλυςθ διακφμανςθσ

Άθποιζμα
ηεηπαγώνων
Μεηαξύ ηων
κομμάηων
Δνηόρ ηων
κομμάηων
ύνολο

Μέζορ
ηεηπαγώνων

df

1484.384

12

123.699

28415.964

287

99.010

29900.348

299

F

Sig.

1.249

.249

Ο Ρίνακασ τθσ ANOVA, και το ςχιμα δείχνει ότι δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι
διαφορά ςτθν πολιτικι ςυμμετοχι βουλευτϊν από διαφορετικζσ περιφζρειεσ.
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4.6.4 Για το επίπεδο εκπαίδευςθσ

Γράφθμα 4.17. Χαρακτθριςτικά του δείκτθ «Ρολιτικι Συμμετοχι» ςυγκριτικά με τθν
εκπαίδευςθ των βουλευτϊν

Με βάςθ το παραπάνω γράφθμα φαίνεται ότι δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι
διαφορά ςτθν Ρολιτικι ςυμμετοχι βουλευτϊν με διαφορετικό επίπεδο
εκπαίδευςθσ. Βζβαια αξίηει να δοφμε ότι θ πολιτικι ςυμμετοχι γι’ αυτοφσ που ζχουν
απολυτιριο λυκείου κυμαίνεται ανάμεςα 50,5 και ςτο 59,5(9 μονάδεσ) , ενϊ γι’ αυτοφσ με
κάποιο πτυχίο είναι ςυςςωρευμζνθ μεταξφ 49 και 52 (3 μονάδεσ).

119

ANOVA
Ρίνακασ 4.22.Χαρακτθριςτικά του δείκτθ «Ρολιτικι Συμμετοχι» ςυγκριτικά με τθν
εκπαίδευςθ των βουλευτϊν
Άθποιζμα
ηεηπαγώνων
Ανάμεζα ζηα
Κόμμαηα
Δνηόρ ηων
Κομμάηων
ύνολο

Μέζορ
ηεηπαγώνων

df

709.708

3

236.569

29190.640

296

98.617

29900.348

299

F

Sig.
2.399

.068

Ο Πίλαθας ηες ANOVA, δείτλεη όηη δελ σπάρτεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθορά ζηελ
Ποιηηηθή ζσκκεηοτή βοσιεσηώλ κε δηαθορεηηθό επίπεδο εθπαίδεσζες. Αλ θαη θαίλεηαη
όηη όζοη έτοσλ κόρθωζε ισθείοσ έτοσλ κεγαιύηερε ποιηηηθή ζσκκεηοτή, εληούηοης ο
δείθηες ηοσς παροσζηάδεη κεγάιε δηαζπορά, οπόηε δε κπορούκε λα πούκε όηη ηο επίπεδο
κόρθωζες επερεάδεη ηελ «ποιηηηθή Σσκκεηοτή».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΤΗΘΣΘΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ

5.1 Ειςαγωγι
Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο ςυνοψίηονται τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ.
Αναφζρονται οι προεκτάςεισ που προκφπτουν από αυτά και καταγράφονται
ειςθγιςεισ προσ βελτίωςθ των εννοιϊν που μελετικθκαν διεξοδικά από τθν
παροφςα ζρευνα. Ακολοφκωσ αναφζρονται μειονεκτιματα και περιοριςμοί που
παρουςιάςτθκαν κατά τθν διεξαγωγι τθσ ζρευνασ.

5.2 φνοψθ και ςυηιτθςθ αποτελεςμάτων
Γνωρίηουμε ότι θ Βουλι είναι ο κορυφαίοσ δθμοκρατικόσ κεςμόσ και οι βουλευτζσ,
οι εκπρόςωποι του λαοφ ςε αυτόν. Θ προςπάκεια αυτισ τθσ μελζτθσ, με ςκοπό τθν
δθμιουργία ενόσ δείκτθ τθσ Ρολιτικισ ςυμμετοχισ, ζχει απϊτερο ςτόχο τθν
αξιολόγθςθ των Βουλευτϊν. Κατά το λεξικό τθσ UNESCO «αξιολόγθςθ είναι μια
διαδικαςία που αποβλζπει ςτο να προςδιορίςει, όςο πιο ςυςτθματικά και
αντικειμενικά γίνεται, τθν καταλλθλότθτα, τθν αποτελεςματικότθτα και το
αποτζλεςμα μιασ δραςτθριότθτασ ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ τθσ. Είναι ζνα εργαλείο
διαχείριςθσ και μια διαδικαςία οργάνωςθσ, ςχετικά με τθν πρόςκτθςθ γνϊςεων και
τθ δράςθ, που οφείλει να οδθγιςει ςτο να βελτιωκοφν, από τθ μια μεριά οι
δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν χϊρα και από τθν άλλθ ο μελλοντικόσ
προγραμματιςμόσ και θ λιψθ αποφάςεων».
Αρχικά ςυγκεντρϊκθκαν τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τουσ Βουλευτζσ, όπωσ φφλο,
θλικία, μόρφωςθ, περιφζρεια ςτθν οποία ανικουν. Ζπειτα ο κακοριςμόσ ενόσ
ςυνόλου μεταβλθτϊν που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι του δείκτθ μασ
ιταν αναγκαίοσ. Οι μεταβλθτζσ αυτζσ (ομιλίεσ ςτθν ολομζλεια, ερωτιςεισ,
επίκαιρεσ

ερωτιςεισ,

ςυμμετοχι

ςε

επιτροπζσ,

ςυμμετοχι

ςε

διεκνείσ

οργανιςμοφσ) είναι μζροσ τθσ διαδικαςίασ του κοινοβουλευτικοφ ελζγχου και των
δραςτθριοτιτων των βουλευτϊν. Ζγινε ανάλυςθ των μεταβλθτϊν αυτϊν ςτο
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ςφνολο των Βουλευτϊν και μζςω τθσ μεκόδου μερικϊν ελάχιςτων τετραγϊνων και
τθσ ανάλυςθσ διακφμανςθσ κατά ζνα παράγοντα και αφοφ ελζγχκθκε θ ςυςχζτιςθ
μεταξφ των μεταβλθτϊν ο δείκτθσ τθσ «Ρολιτικισ Συμμετοχισ» που προζκυψε είναι
ο εξισ:

 Ρολιτικι ςυμμετοχι = 0,301*(Συμμετοχι ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ) +
0,089*(Ειςθγιςεισ ςε Νομοςχζδια) + 0,376 (Επίκαιρεσ Ερωτιςεισ) + 0,316 *
(Ερωτιςεισ) + 0,282*(Ομιλίεσ ςτθν Ολομζλεια) + 0,295*(Συμμετοχι ςε
επιτροπζσ)

Κάποιεσ μεταβλθτζσ ζχουν υψθλι ςυςχζτιςθ με άλλεσ, όπωσ οι Επίκαιρεσ Ερωτιςεισ
με τισ Ερωτιςεισ και θ Συμμετοχι ςε Επιτροπζσ με τθ Συμμετοχι ςε διεκνείσ
οργανιςμοφσ.

Από τθν παραπάνω ςχζςθ φαίνεται ότι οι μεταβλθτζσ με βάςθ το βάροσ τουσ ςτο
δείκτθ μασ κατατάςςονται ωσ εξισ:

1. Επίκαιρεσ Ερωτιςεισ
2. Ερωτιςεισ
3. Συμμετοχι ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ
4. Συμμετοχι ςε Επιτροπζσ
5. Ομιλίεσ ςτθν Ολομζλεια
6. Ειςθγιςεισ ςε Νομοςχζδια

Με βάςθ τθν παραπάνω ςχζςθ και ζχοντασ των αρικμό των Επίκαιρων Ερωτιςεων,
Ερωτιςεων, Συμμετοχϊν ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ, Συμμετοχϊν ςε επιτροπζσ και
Ομιλιϊν ςτθν Ολομζλεια μποροφμε να εξάγουμε τον δείκτθ «Ρολιτικισ
Συμμετοχισ» για κάκε βουλευτι ξεχωριςτά. Αυτό όμωσ δε μπορεί να μασ δϊςει
ςαφι εικόνα για τθν δραςτθριότθτα των βουλευτϊν γιατί οι μεταβλθτζσ δεν είναι
αρκετζσ και δεν αντικατοπτρίηουν τθ ςυνολικι εικόνα. Οι μεταβλθτζσ εξθγοφν το
33% τθσ διακφμανςθσ του δείκτθ «Ρολιτικι Συμμετοχι». Αυτό ςθμαίνει ότι υπάρχει
ζνα 67% το οποίο δεν εξθγοφν οι μεταβλθτζσ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί ςτθν παροφςα
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ζρευνα εξετάςαμε μεταβλθτζσ που αφοροφν τον κοινοβουλευτικό ζλεγχο και
οριςμζνεσ από τισ δραςτθριότθτεσ των βουλευτϊν. Ζτςι, κάποιοι βουλευτζσ μπορεί
να υςτεροφν ςε ςχζςθ με άλλουσ ςε αυτά τα κριτιρια που διαλζξαμε και να
υπερτεροφν ςε άλλα.

Τζλοσ μελετάτε τθ ςυςχζτιςθ του δείκτθ «Ρολιτικι Συμμετοχι» με τθν θλικία, το
φφλο, το πολιτικό κόμμα, τθν εκλογικι περιφζρεια και το επίπεδο εκπαίδευςθσ των
Βουλευτϊν. Από τα αποτελζςματα φαίνεται ότι μόνο ςτο πολιτικό κόμμα
παρουςιάηεται ςυςχζτιςθ και μάλιςτα το κόμμα του ΣΥΙΗΑ ζρχεται πρϊτο ςε
«Ρολιτικι Συμμετοχι» με το μζςο Βουλευτι του να ςυγκεντρϊνει 70.337 μονάδεσ
και το ΛΑΟΣ με το μζςο βουλευτι να ζχει 68.453 μονάδεσ. Αρκετά λογικό φαίνεται
να είναι το γεγονόσ ότι ο δείκτθσ μασ δεν ςυςχετίηεται με φφλο, θλικία, εκλογικι
περιφζρεια και επίπεδο εκπαίδευςθσ, κακϊσ κανζνα από αυτά τα χαρακτθριςτικά
δεν ξεχωρίηει το ζργο, τθ βοφλθςθ και τθν πολιτικι δραςτθριότθτα του εκάςτοτε
Βουλευτι, οπότε και τθν πολιτικι του ςυμμετοχι.

Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κα τα χαρακτιριηα κάπωσ αναμενόμενα. Από τθ
ςτιγμι που τα δφο μεγαλφτερα βάρθ ςτον δείκτθ μασ είναι οι Επίκαιρεσ Ερωτιςεισ
και Ερωτιςεισ, λογικό είναι αφτθ τθν περίοδο τα κόμματα και ιδιαίτερα οι
βουλευτζσ τθσ αντιπολίτευςθσ να υποβάλλουν πλθκϊρα Ερωτιςεων και Επίκαιρων
Ερωτιςεων για διάφορα κζματα και προβλιματα. Αυτό, ςε ςυνδυαςμό και με το
γεγονόσ ότι το ΣΥΙΗΑ και το ΛΑΟΣ είναι τα

κόμματα με τθ μικρότερθ

κοινοβουλευτικι δφναμθ, ςυντελοφν ϊςτε να ο δείκτθσ τθσ «Ρολιτικισ Συμμετοχισ»
να είναι υψθλόσ ςε αυτά τα δφο κόμματα. Το ΡΑΣΟΚ και θ ΝΔ για παράδειγμα
ζχουν βουλευτζσ που παρουςιάηουν υψθλι , αλλά και βουλευτζσ με πολφ χαμθλι
«Ρολιτικι Συμμετοχι», με αποτζλεςμα να ζρχονται τελευταία με βάςθ τον δείκτθ
μασ. Αντίκετα ςτα κόμματα ΣΥΙΗΑ και ΛΑΟΣ ςχεδόν όλοι οι βουλευτζσ τουσ
παρουςιάηουν υψθλό δείκτθ «Ρολιτικισ Συμμετοχισ», επομζνωσ και τα αντίςτοιχα
κόμματα. Βαςικό ςυμπζραςμα είναι ότι για πρϊτθ φορά προτείνεται ςτθ
βιβλιογραφία μια προςπάκεια δθμιουργίασ ενόσ δείκτθ πολιτικισ ςυμμετοχισ για
τουσ Ζλλθνεσ Βουλευτζσ.
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5.3 Προτάςεισ

Μελετϊντασ τα αποτελζςματα ζρευνασ, πρζπει να τονιςκεί για ακόμα μια φορά ότι
δεν

αντικατοπτρίηουν

απόλυτα

τθν

κοινοβουλευτικι

δραςτθριότθτα

των

βουλευτϊν, αλλά μόνο το 33% τθσ διακφμανςθσ του δείκτθ τθσ «Ρολιτικισ
Συμμετοχισ». Επίςθσ αν και θ ζρευνα ζχει ςτόχο να αξιολογιςει τουσ Βουλευτζσ και
να δείξει κατά πόςο είναι «ενεργοί» μζςα ςτθν Βουλι, εντοφτοισ μεγάλο και
ςθμαντικό ζργο τουσ επιτελείται εκτόσ Βουλισ. Σθμαντικι είναι θ επικοινωνία τουσ
με το τουσ ψθφοφόρουσ και κατ’ επζκταςθ με το λαό, ϊςτε να μθν είναι
αποςταςιοποιθμζνοι και απόμακροι από το ςκοπό τουσ, που δεν είναι άλλοσ από
τθν υπθρεςία που προςφζρουν ωσ εκπρόςωποι του λαοφ. Ζτςι όςο περιςςότερεσ
μεταβλθτζσ και δραςτθριότθτεσ εξετάηουμε, τόςο το ποςοςτό τθσ διακφμανςθσ του
δείκτθ μασ κα αυξάνεται. Βζβαια αν κελιςουμε να εξετάςουμε κάκε πικανι
δραςτθριότθτα, αρμοδιότθτα, ζργο των Βουλευτϊν, εντόσ και εκτόσ τθσ Βουλισ τότε
ο όγκοσ των δεδομζνων κα ιταν τεράςτιοσ και κα υπιρχε και πρόβλθμα ςτθν
επεξεργαςία τουσ. Ακόμα, ςτθν παροφςα ζρευνα θ μελζτθ ζγινε για ζνα
ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα( 30/05/2010 ζωσ 31/12/2010) εφτά μθνϊν με το
ΡΑΣΟΚ να είναι κυβζρνθςθ και το κόμμα τθσ ΝΔ αντιπολίτευςθ. Άρα βλζπουμε ότι
ακόμα ζνασ περιοριςμόσ είναι θ χρονικι διάρκεια καταγραφισ και ςυλλογισ των
δεδομζνων γιατί μζςα ςε εφτά μινεσ δε μποροφμε να αξιολογιςουμε πλιρωσ τον
εκάςτοτε

Βουλευτι

και

τα

κόμματα

αντίςτοιχα.

Λογικά

μια

ολόκλθρθ

κοινοβουλευτικι κθτεία τεςςάρων ετϊν κα ζδινε ίςωσ ακριβζςτερα αποτελζςματα.
Ρροτείνεται λοιπόν ςε μελλοντικζσ ςχετικζσ ζρευνεσ αξιολόγθςθσ Βουλευτϊν να
λθφκοφν υπόψθ όλα από τα παραπάνω ϊςτε να ζχουμε μεγαλφτερθ ακρίβεια ςτα
αποτελζςματα. Βαςικό ςυμπζραςμα είναι ότι για πρϊτθ φορά προτείνεται ςτθ
βιβλιογραφία μια προςπάκεια δθμιουργίασ ενόσ δείκτθ πολιτικισ ςυμμετοχισ για
τουσ Ζλλθνεσ Βουλευτζσ. Φαίνεται επίςθσ ότι θ πολιτικι ςυμμετοχι επθρεάηεται
μόνο από το κόμμα ςτο οποίο ανικουν οι Βουλευτζσ.
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5.4 Περιοριςμοί και μειονεκτιματα τθσ ζρευνασ
Ραρά τθν προςπάκεια για τον προςδιοριςμό και καταγραφι των δραςτθριοτιτων
των Βουλευτϊν και τθν αξιολόγθςθ τουσ και ζχοντασ ωσ βοικεια τθν βιβλιογραφία,
τισ τεκμθριωμζνεσ ζρευνεσ και τα ςτατιςτικά εργαλεία, θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα
ενζχει κάποιουσ περιοριςμοφσ οι οποίοι όπωσ αποδείχκθκε από τα αποτελζςματα
των αναλφςεων, δεν δθμιουργοφν κάποιο πρόβλθμα ςτθν εγκυρότθτα και τθν
αξιοπιςτία των αποτελεςμάτων.
Ο πρϊτοσ περιοριςμόσ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι τα αποτελζςματα αφοροφν μόνο
τουσ ζλλθνεσ βουλευτζσ και κα χρειαςτεί προφανϊσ διαφορετικι προςζγγιςθ και
εργαλεία για μια αντίςτοιχθ ζρευνα ςε άλλθ χϊρα.
Ζνασ άλλοσ περιοριςμόσ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι μελετιςαμε ζνα ςυγκεκριμζνο
χρονικό διάςτθμα (30/05/2010 ζωσ 31/12/2010) και δεν ζχουμε μια διαχρονικι
εξζλιξθ των δεδομζνων που ζχουμε αντλιςει, οπότε αυτι τθ ςτιγμι θ ίδια ζρευνα
να είχε διαφορετικά αποτελζςματα. Βζβαια αυτόσ ο περιοριςμόσ εξαλείφκθκε κατά
99% από τθ ςτατιςτικι επεξεργαςία, αφοφ όπωσ ζχει τονιςτεί και ςε προθγοφμενο
κεφάλαιο, θ πικανότθτα να μθν βρεκοφν τα ίδια αποτελζςματα επαναλαμβάνοντασ
τθν ζρευνα είναι τθσ τάξεωσ του 1%.
Επίςθσ ζνασ ςθμαντικόσ περιοριςμόσ είναι θ διαδικαςία ςυλλογισ των δεδομζνων
μασ που ζγινε κυρίωσ από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ βουλισ και τυχόν ελλείψεισ,
απουςία ι λάκοσ καταχϊρθςθ δεδομζνων είναι πικανι.
Τζλοσ όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω αυτό που μασ περιόριςε ςτθν ζρευνα και
ςτα αποτελζςματα είναι το μικρό εφροσ δεδομζνων που ζχουμε για τισ
δραςτθριότθτεσ των βουλευτϊν εντόσ και εκτόσ Βουλισ, με αποτζλεςμα τα
αποτελζςματα να είναι ακριβι και ζγκυρα αλλά μόνο με βάςθ τα δεδομζνα που
μελετικθκαν.
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