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2. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

Μετά την παρουσίαση των βασικών εννοιών, της φιλοσοφίας, και των 
πρακτικών εφαρµογών της θεωρίας της δειγµατοληψίας, θα 
ασχοληθούµε σε αυτό το κεφάλαιο µε την πρακτική οργάνωση µιας 
δειγµατοληπτικής έρευνας. Πιο συγκεκριµένα θα δούµε ποιες είναι οι 
απαραίτητες ενέργειες και ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα για την 
προετοιµασία της δειγµατοληπτικής µελέτης. Θα εξετάσουµε τα 
διάφορα ερωτήµατά, τις απόφασεις και τις ενέργειες που τα 
συνοδεύουν κατά τη διάρκεια της οργάνωσης και της υλοποίησης µιας 
έρευνας. Θα σχολιάσουµε το σύνολο των ενεργειών που οδηγούν 
στην υλοποίηση µιας δειγµατοληπτικής µελέτης, 
συµπεριλαµβανοµένης και της ανάλυσης των αποτελεσµάτων της. Οι 
ενέργειες µπορούν να διακριθούν σε τέσσερις φάσεις που 
παρουσιάζονται σχηµατικά στο σχήµα 2.1.  

2.1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
1η Φάση – Στόχος της µελέτης 

Η πρώτη φάση σχετίζεται µε τον καθορισµό του στόχου της µελέτης. 
Λέγοντας στόχος της µελέτης εννοούµε τον ορισµό τόσο του 
αντικειµένου όσο και των τεχνικών λεπτοµερειών όπως για 
παράδειγµα την επιθυµητή η ακρίβεια των εκτιµήσεων καθώς και τον 
πληθυσµό στον οποίο αναφερόµαστε. Πρώτα λοιπόν ξεκαθαρίζει το 
αντικείµενο της µελέτης, δηλαδή ποιο είναι το ερώτηµα στο οποίο 
θέλουµε να απαντήσουµε και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που 
θα µας επιτρέψουν να το καταφέρουµε. Για παράδειγµα µπορούµε να 
αναφέρουµε µια µελέτη που µέσα από τη διαδικασία της 
δειγµατοληψίας θα µας επιτρέψει να εκτιµήσουµε τη γονιµότητα ενός 
είδους ψαριού σε µια περιοχή. Θα πρέπει να είναι σαφές από την αρχή 
της έρευνας ότι ο στόχος µας είναι η εκτίµηση της γονιµότητας και 
µόνον αυτή. Εάν επιθυµούµε παράλληλα µε την εκτίµηση της 
γονιµότητας να µελετήσουµε και διάφορες φυσικές οι ανθρωπογενείς 
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παραµέτρους που την επηρεάζουν θα πρέπει αυτή µας η επιθυµία να 
είναι δηλωµένη ξεκάθαρα από την αρχή της µελέτης και κατά 
συνέπεια να αποτελεί µέρος του αντικειµένου της έρευνας. 

 

 
ΣΧΗΜΑ 2.1 Σχηµατική παράσταση των διαφόρων σταδίων µιας δειγµατοληψίας. 

 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι κάθε αντικείµενο συνοδεύεται και από 
συγκεκριµένη στρατηγική και τεχνικές δειγµατοληψίας. Στο 
συγκεκριµένο παράδειγµα, στην περίπτωση που θέλουµε να 
µελετήσουµε και την επίδραση διαφόρων παραµέτρων πάνω στη 
γονιµότητα, θα πρέπει να αναρωτηθούµε για τον τρόπο µε τον οποίο 
θα εκτιµήσουµε τις τιµές αυτών των φυσικών ή ανθρωπογενών 
παραµέτρων παράλληλα µε τις µετρήσεις της γονιµότητας. Κατά 
συνέπεια η στρατηγική δειγµατοληψίας και η µέθοδος που θα 
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ακολουθήσουµε µπορεί να είναι διαφορετική από αυτήν που θα 
ακολουθούσαµε για την εκτίµηση της γονιµότητας στον πληθυσµό 
αποκλειστικά. Για παράδειγµα, η αλατότητα και η θερµοκρασία σε 
µια παράκτια ζώνη µπορεί να αλλάζουν σε απόσταση µερικών 
εκατοντάδων µέτρων. Παρά την επίδραση που είναι γνωστό ότι έχουν 
οι παράγοντες αυτοί, είναι λογικό να θεωρήσουµε ότι η γονιµότητα 
δεν αλλάζει από το ένα σηµείο στο άλλο σε µια τέτοια κλίµακα 
χώρου. Το πιο πιθανό είναι ότι τα ψάρια µετακινούνται κατά τη 
διάρκεια της ζωής τους ή ακόµα και µέσα σε λίγες µέρες και 
καλύπτουν αποστάσεις πολύ µεγαλύτερες από αυτές τις λίγες 
εκατοντάδες µέτρα που διαφοροποιούν δύο περιοχές σε σχέση µε τις 
φυσικές παραµέτρους. Άρα για να µελετήσει κανείς την επίδραση των 
φυσικών παραµέτρων αυτών πάνω στη γονιµότητα των ψαριών θα 
πρέπει να επεκτείνει τη µελέτη του σε µια τέτοια γεωγραφική κλίµακα 
που τα ψαρια που θα συλλαµβάνονται να έχουν ζήσει πραγµατικά 
διαφορετικές ιστορίες δηλαδή, να έχουν περάσει µεγάλα χρονικά 
διαστήµατα κάτω από διαφορετικές φυσικές συνθήκες. Στην 
περίπτωση που το αντικείµενο της µελέτης είναι απλά η εκτίµηση της 
αφθονίας του πληθυσµού µας σε µια συγκεκριµένη περιοχή τότε δεν 
µας απασχολεί τίποτε άλλο παρά η κατανοµή των δειγµάτων που θα 
πάρουµε να καλύπτει όσο το δυνατό καλύτερα τη συγκεκριµένη 
περιοχή αναφοράς. 

Η συλλογή του δείγµατος είναι ξεκάθαρο ότι συνδέεται άµεσα και 
ιδιαίτερα στενά µε το αντικείµενο της µελέτης. Ένα λάθος που γίνεται 
συχνά, ειδικά σε έρευνες πεδίου, είναι ότι επειδή το κόστος 
µετάβασης σε µια συγκεκριµένη περιοχή και το κόστος παραµονής 
είναι ιδιαίτερα υψηλά καθώς και το γεγονός ότι αυτού του είδους οι 
µελέτες και η συλλογή πληροφοριών είναι σπάνιες, έχουµε την τάση 
να µαζεύουµε όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφορία. ∆ηλαδή 
µετράµε εκτός από το αντικείµενο της µελέτης µας και πολλές άλλες 
παραµέτρους µε τη δικαιολογία ότι µπορεί να επηρεάζουν τις κύριες 
παραµέτρους και να επιδρούν πάνω σε ζωτικά χαρακτηριστικά του 
πληθυσµού στόχου. ∆υστυχώς από τα παραπάνω είναι κατανοητό ότι 
η ακρίβεια αυτών των εκτιµήσεων, των παράλληλων δηλαδή 
εκτιµήσεων, είναι περιορισµένη και φυσικά η µελέτη των επιδράσεων 
των συγκεκριµένων παραµέτρων πάνω στο κύριο αντικείµενο, ή την 
κυρία παράµετρο, της οποίας την εκτίµηση επιθυµούµε, είναι 
περιορισµένη και συχνά αρκετά ασαφής. Ένα καθαρό αντικείµενο 
µελέτης θα µας οδηγήσει και στη συλλογή συγκεκριµένων στοιχείων 
και στην τοποθέτηση συγκεκριµένων ερωτηµάτων. Γι’αυτό το λογό, ο 
καθορισµός, όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρα, του αντικειµένου της 
µελέτης έχει επίπτωση και στο τελικό κόστος της µελέτης. 

Ένα άλλο σηµαντικό σηµείο είναι ο καθορισµός του πληθυσµού 
στόχου. Θα πρέπει η εκτίµησή µας να αναφέρεται σε ένα 
συγκεκριµένο πληθυσµό. Ο πληθυσµός στόχος είναι ένα σύνολο 
ατόµων ή δειγµατοληπτικών µονάδων τα οποία είναι καθορισµένα και 
στο χώρο αλλά και στο χρόνο. Για παράδειγµα θα µπορούσε κανείς να 
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κάνει την εκτίµηση της αφθονίας των χελιδονιών στην αρχή της 
άνοιξης ή στα µέσα του καλοκαιριού. Η αφθονία των ατόµων του 
πληθυσµού που θα εκτιµήσουµε θα είναι εντελώς διαφορετική στις 
δύο αυτές περιπτώσεις. ∆ηλαδή στην αρχή της άνοιξης εφόσον τα 
µεταναστευτικά αυτά πουλιά δεν έχουν φτάσει και δεν έχουν 
εγκατασταθεί όλα στην περιοχή της µελέτης η αφθονία τους θα είναι 
περιορισµένη. Αντίθετα προς το τέλος του καλοκαιριού όταν όλα 
έχουν εγκατασταθεί και ενδεχοµένως νεαρά άτοµα που γεννήθηκαν 
στην περιοχή έχουν και αυτά συµπεριληφθεί στον πληθυσµού τότε η 
αφθονία τους θα είναι πολύ µεγαλύτερη. Άρα ο καθορισµός του 
πληθυσµού στόχου πρέπει να συνοδεύεται και από λεπτοµέρειες 
τέτοιες που θα επιτρέψουν την αποφυγή παρερµηνειών. Στο 
συγκεκριµένο παράδειγµα δεν µπορεί τη µια χρονιά να κάνουµε την 
εκτίµηση στις αρχές της άνοιξης για πρακτικούς λόγους, γιατί έτσι 
µας βόλευε εκείνη τη στιγµή, και µετά από κάποια χρόνια να κάνουµε 
την εκτίµηση στο τέλος του καλοκαιριού. Τα συµπεράσµατά µας δεν 
θα είναι συγκρίσιµα. Σε καµία περίπτωση οι διαφορές στην αφθονία 
που θα καταγραφούν από αυτές τις δύο µελέτες δεν µπορούν να 
ερµηνευτούν ως τάσεις αλλαγής της αφθονίας του πληθυσµού από τη 
µια χρονιά στην άλλη.  

Τέλος σε αυτή τη φάση καθορίζεται και το επίπεδο ακρίβειας των 
εκτιµήσεων. Με άλλα λόγια αποφασίζουµε πόσο ακριβής θα είναι η 
εκτίµηση των παραµέτρων της µελέτης. Θα είµαστε ικανοποιηµένοι 
µε µια εκτίµηση που συνοδεύεται από µια αβεβαιότητα της τάξης του 
5% ή µπορούµε να αρκεστούµε σε ένα διάστηµα εµπιστοσύνης γύρω 
από την εκτίµηση της τάξης του 20%; Από αυτά που συζητήθηκαν 
στο προηγούµενο κεφάλαιο είναι κατανοητό ότι ο καθορισµός του 
επιπέδου ακρίβειας της εκτίµησης έχει καθοριστική επίπτωση πάνω 
στο κόστος της µελέτης. Σε αυτή την πρώτη φάση λοιπόν 
καθορίζονται και αποφασίζονται σηµαντικά πράγµατα και γίνονται 
επιλογές που ουσιαστικά θα διαµορφώσουν το πλαίσιο µέσα στο 
οποίο θα πραγµατοποιηθεί η µελέτη.  
2η Φάση – Επιλογές 

Οι επιλογές που πραγµατοποιούνται στη δεύτερη φάση έχουν 
περισσότερο τεχνικό χαρακτήρα. Σε αυτή τη φάση αποφασίζονται 
επακριβώς τα δεδοµένα που θα συλλεχθούν κατά τη διάρκεια της 
δειγµατοληψίας, αποφασίζονται οι παράµετροι που θα µετρηθούν και 
ο τρόπος µε τον οποίο θα µετρηθούν. Επιλέγουµε δηλαδή τόσο τις 
παραµέτρους όσο και τη µέθοδο µέτρησης των συγκεκριµένων 
παραµέτρων. Η µέθοδος µέτρησης θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και 
να µην αφήνει περιθώρια για παρερµηνείες και παρεκκλίσεις. Επίσης 
σε αυτή τη φάση αποφασίζεται και ο βαθµός ακρίβειας των 
µετρήσεων που θα πραγµατοποιηθούν στο πεδίο. Για παράδειγµα 
αποφασίζουµε αν η θερµοκρασία θα µετριέται µε ακρίβεια στο 
επίπεδο βαθµού, του µισού βαθµού, δέκατου του βαθµού η µε ακόµα 
µεγαλύτερη λεπτοµέρεια. Είναι κατανοητό ότι αυτή η επιλογή θα 
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καθορίσει και το κόστος της συλλογής των στοιχείων αφού όσο 
ακριβέστερη είναι µια µέτρηση τόσο πιο µεγάλο είναι και το κόστος 
του οργάνου που θα επιτρέψει την επιθυµητή αυτή ακρίβεια. Ο 
βαθµός ακρίβειας των µετρήσεων καθορίζεται τόσο από το συνολικό 
προϋπολογισµό της µελέτης όσο και από το κόστος των οργάνων που 
θα επιτρέψουν το συγκεκριµένο επίπεδο ακριβείας αλλά συνδέεται 
επίσης και µε το αντικείµενό και τα ερωτήµατα της µελέτης. Αν η 
µελέτη στοχεύει σε µια εκτίµηση του µέσου βάρους των ατόµων σε 
ένα πληθυσµό και  ήδη έχει καθορίσει ως αποδεκτό ένα επίπεδο 
ακρίβειας της τάξης του συν πλην δέκα τοις εκατό τότε όταν το µέσο 
βάρος των ατόµων είναι εξήντα κιλά θα είναι χωρις νόηµα να µετράµε 
το βάρος των ατόµων που θα αποτελούν το δείγµα σε επίπεδο 
δέκατου του γραµµαρίου.  
3η Φάση – Σχεδιασµός 

Η τρίτη φάση στη διαδικασία οργάνωσης της δειγµατοληψίας είναι ο 
σχεδιασµός της. Λέγοντας σχεδιασµός εννοούµε όλες εκείνες τις 
διαδικασίες που θα επιτρέψουν την επιλογή, την καταγραφή των 
αποτελεσµάτων και την ανάλυση στη συνέχεια για την εκτίµηση των 
παραµέτρων που µας ενδιαφέρουν. Ο σχεδιασµός ξεκινά µε τον 
ορισµό του πλαισίου στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί η δειγµατοληψία. 
Όταν λέµε πλαίσιο εννοούµε τόσο το υλικό όσο και το θεωρητικό 
περιβάλλον µέσα στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί αυτή η 
δειγµατοληψία. Για παράδειγµα εάν θέλουµε να κάνουµε µια µελέτη 
στη θάλασσα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει από την αρχή αν αυτή η 
µελέτη θα είναι µέρος από κάποιο συγκεκριµένο πρόγραµµα, εάν θα 
γίνει παράλληλα µε κάποιες άλλες δραστηριότητες, εάν θα γίνει µε 
µια µοναδική επίσκεψη στο χώρο της δειγµατοληψίας, εάν θα 
πραγµατοποιηθεί από ένα άτοµο ή µια οµάδα, η εάν θα χρειαστεί µια 
πληθώρα συνεργατών µε συγκεκριµένες και ειδικές παρεµβάσεις για 
την πραγµατοποίηση του δείγµατος. Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε 
από την αρχή αν τη δειγµατοληψία θα την πραγµατοποιήσει µια 
εξειδικευµένη οµάδα µόνο µια µόνο φορά η εάν αυτή η 
δειγµατοληψία θα γίνει κατά τη διάρκεια επαναλήψεων στο χρόνο 
από µια πληθώρα ατόµων. Αυτό είναι σηµαντικό διότι άσχετα µε την 
εξειδίκευση του προσωπικού η προσωπική ετικέτα, το προσωπικό 
στίγµα του κάθε συνεργάτη παίζει ρόλο και καθορίζει την ποιότητα 
των δεδοµένων που θα παραδώσει για να ενσωµατωθούν στη 
συνολική µελέτη.  

Η επόµενη ενέργεια που είναι και ιδιαίτερα σηµαντική αφορά στον 
ορισµό της δειγµατοληπτικής µονάδας. Έχει ήδη γίνει αναφορά στις 
έννοιες της δειγµατοληπτικής µονάδας και του στατιστικού 
πληθυσµού αλλά τώρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η σηµασία τους 
µέσα στα πλαίσια της οργάνωσης της δειγµατοληψίας. Για 
παράδειγµα, εάν κάνουµε µια µελέτη για την εκτίµηση της 
συγκέντρωσης ενός ενζύµου σε ένα φυσικό πληθυσµό θα πρέπει να 
ξεκαθαρίσει εάν η µέτρηση της συγκέντρωσης θα γίνεται κατ’ άτοµο 
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η εάν ένα γκρούπ ατόµων θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν ώστε να 
γίνει η εκτίµηση της συγκέντρωσης του ενζύµου. Πιο συγκεκριµένα, 
είναι πιθανό να µπορούµε να κάνουµε την ανάλυση για τη 
συγκέντρωση κάποιας ουσίας σε ένα άτοµο πλαγκτού αλλά συνήθως 
είναι πολύ πιο απλό τεχνικά να συγκεντρωθεί µια ποσότητα ατόµων 
και µετά από οµογενοποίηση να γίνει χηµική ανάλυση για τον 
προσδιορισµό της συγκεντρώσης του ενζύµου. Ένα άλλο παράδειγµα 
που δείχνει ξεκάθαρα τη σηµασία του ορισµού από την αρχή της 
δειγµατοληπτικής µονάδας είναι στα πλαίσια µιας µελέτης για την 
εκτίµηση της παραγωγής καρποφόρου δένδρου σε µια συγκεκριµένη 
περιοχή. Είναι διαφορετική προσέγγιση να γίνεται η εκτίµηση ανά 
δέντρο η να γίνεται ανά µονάδα επιφάνειας για παράδειγµα ανά 
στρέµµα. Τόσο το πρακτικό µέρος της µελέτης όσο και η ακρίβεια 
των εκτιµήσεων θα εξαρτηθούν από τον καθορισµό της βασικής 
δειγµατοληπτικής µονάδας. Από τη στιγµή που η δειγµατοληπτική 
µονάδα έχει οριστεί, αυτόµατα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος και ο 
ορισµός του στατιστικού πληθυσµού. Ο στατιστικός πληθυσµός 
είναι το σύνολο των δειγµατοληπτικών µονάδων. Έτσι στην 
παραπάνω µελέτη όπου έγινε λόγος για την καρποφορία ενός δέντρου, 
µπορούµε να έχουµε ως δειγµατοληπτική µονάδα το στρέµµα, 
επιφάνεια δηλαδή, και ο στατιστικός πληθυσµός να είναι η συνολική 
επιφάνεια του νόµου Αχαΐας εκπεφρασµένη σε στρέµµατα. Φυσικά 
µπορούµε µέσα από µια τέτοια µελέτη να φτάσουµε µέχρι την 
καρποφορία ανά δέντρο αλλά θα πρέπει να έχει προβλεφθεί στα 
πλαίσια της µελέτης και της συλλογής δεδοµένων ώστε σε δεύτερη 
φάση να φτάσουµε µέχρι την εκτίµηση του µεγέθους αυτού. 
Πρόκειται για µια ιδιαίτερη περίπτωση εκτίµησης που θα αναλυθεί 
στο επόµενο κεφάλαιο. Ο στατιστικός πληθυσµός λοιπόν είναι το 
σύνολο των δειγµατοληπτικών µονάδων που ορίζονται µέσα στα 
πλαίσια του πληθυσµού στόχου. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο στατιστικός πληθυσµός είναι 
διαφορετικό πράγµα από τον πληθυσµό στόχο µε την έννοια ότι ο 
στατιστικός πληθυσµός είναι το σύνολο των δειγµατοληπτικών 
µονάδων που µπορούµε να ορίσουµε από τον πληθυσµό στόχο. Η 
δειγµατοληψία µας γίνεται µέσα από το στατιστικό πληθυσµό, δηλαδή 
επιλέγουµε κάποιες από το σύνολο των δειγµατοληπτικών µονάδων 
του στατιστικού πληθυσµού. Το σύνολο των δειγµατοληπτικών 
µονάδων του στατιστικού πληθυσµού εµπεριέχει και τον πληθυσµό 
στόχο, υπάρχει δηλαδή µια άµεση σύνδεση. Μπορεί για παράδειγµα 
για πρακτικούς λόγους µια µελέτη που σχετίζεται µε χαρακτηριστικά 
του ελληνικού πληθυσµού να αποφασιστεί να γίνει µε βάση τα 
νοικοκυριά. Η βασική δειγµατοληπτική µονάδα είναι το νοικοκυριό 
και ο στατιστικός πληθυσµός είναι το σύνολο των νοικοκυριών της 
Ελλάδας. Ο πληθυσµός στόχος είναι ο ελληνικός πληθυσµός που 
φυσικά αποτελείται από το σύνολο των νοικοκυριών της Ελλάδας 
αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι κατανοητή η διαφορετική 
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προσέγγιση και το διαφορετικό αναφορικό το οποίο συνδέεται µε τη 
διαδικασία της δειγµατοληψίας. 

Το επόµενο στάδιο αφορά στην στρατηγική επιλογής του 
δείγµατος. Είναι ίσως η σηµαντικότερη φάση της δειγµατοληψίας και 
είναι ουσιαστικά το σηµείο στο οποίο η θεωρία της δειγµατοληψίας 
θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Καθορίζουµε πλέον µε ποιο τρόπο θα 
συλλεχθούν δειγµατοληπτικές µονάδες για να αναλυθούν. Για 
παράδειγµα εάν η µελέτη αφορά στην εκτίµηση της συγκέντρωσης 
ενός µετάλλου, η της αφθονίας ενός ψαριού στις ελληνικές λίµνες 
είναι καθοριστικό να αποφασιστεί σε αυτό το σηµείο και αν θα γίνουν 
οι δειγµατοληψίες σε όλες τις λίµνες της Ελλάδος, ή εάν µε κάποιο 
κριτήριο µπορούν να επιλέγουν µερικές από το σύνολο των λιµνών 
για να µελετηθούν. Σε αυτό το σηµείο λοιπόν η γνώση και η 
εφαρµογή της θεωρίας της δειγµατοληψίας θα βοηθήσει σηµαντικά 
στην καλυτέρευση του τελικού αποτελέσµατος της µελέτης. Πρέπει 
να θυµηθούµε στο σηµείο αυτό ότι η ποιότητα της µελέτης είναι 
ουσιαστικά ο λόγος του κόστους πρός την ακρίβεια των εκτιµήσεων 
και δεν πρέπει να κρατάµε µόνο την ακρίβεια της τελικής εκτιµήσης 
ως κριτήριο. Στο σηµείο αυτό αποφασίζεται ουσιαστικά ο τρόπος µε 
τον οποίο θα οργανωθεί η δειγµατοληψία. Εάν η απόσταση από τη 
θάλασσα είναι µια σηµαντική παράµετρος που επιδρά στη γονιµότητα 
ενός είδους µικρού θηλαστικού τότε θα ήταν αφελές να κάνουµε µια 
δειγµατοληψία τυχαία παίρνοντας άτοµα από όλη την Ελλάδα χωρίς 
συγκεκριµένη επιλογή και πρωτόκολλο. Σε αυτή την περίπτωση θα 
πρέπει η επιλογή των ατόµων, ο αριθµός τους δηλαδή στο δείγµα να 
καθοριστεί µε τέτοιο τρόπο που να σέβεται αυτή την ιδιοµορφία της 
γεωγραφικής τους κατανοµής. Όλα αυτά τα στοιχεία οδηγούν στον 
καθορισµό της στρατηγικής της δειγµατοληψίας. ∆εν θα πρέπει να 
µπερδεύουµε τη στρατηγική της δειγµατοληψίας µε το πρωτόκολλο 
της δειγµατοληψίας που είναι το καθαρά τεχνικό κοµµάτι της 
συλλογής της πληροφορίας στο πεδίο. Ο στόχος της στρατηγικής της 
δειγµατοληψίας είναι ουσιαστικά η αποφυγή των µεροληπτικών 
καταστάσεων και των ακραίων δειγµάτων. Μέσα από την 
κατάστρωση του σχεδίου και την επιλογή συγκεκριµένης στρατηγικής 
ουσιαστικά προσπαθούµε να εκµεταλλευτούµε ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του πληθυσµού για να έχουµε όσο το δυνατό 
ακριβέστερες εκτιµήσεις χωρίς να αυξάνεται το κόστος. Ουσιαστικά 
σε αυτή τη φάση της µελέτης αποφασίζεται πόσες δειγµατοληπτικές 
µονάδες θα επιλεγούν για να δηµιουργήσουν το δείγµα, πως θα 
επιλεγούν και µε ποια κριτήρια. Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε ακόµα 
µια φορά ένα σηµείο που αποτελεί συχνά πηγή σύγχυσης. Το δείγµα 
είναι το σύνολο των δειγµατοληπτικών µονάδων που έχουν επιλεγεί 
και µελετηθεί. Στην πράξη συχνά αναφέρουµε ως δείγµα τη 
δειγµατοληπτική µονάδα. Έτσι σε µια µελέτη για την εκτίµηση της 
συγκέντρωσης ρυπογόνου ουσίας στο έδαφος όπου έχει αποφασιστεί 
να συλλέγουν πενήντα δειγµατοληπτικές µονάδες η καθεµία από τις 
οποίες έχει µέγεθος τεσσάρων λίτρων συχνά αναφερόµαστε σε αυτή 
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την ποσότητα των τεσσάρων λίτρων που συλλέγεται σε µια 
συγκεκριµένη περιοχή και µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή ως 
δείγµα. Ουσιαστικά το δείγµα είναι οι πενήντα αυτές 
δειγµατοληπτικές µονάδες των τεσσάρων λίτρων.   

Από τη στιγµή που όλα αυτά έχουν οριοθετηθεί και έχουν 
ξεκαθαρίσει, δεν µένει παρά η οργάνωση της δουλειάς στο πεδίο. Με 
άλλα λόγια από τη στιγµή που γνωρίζουµε από που και πόσες 
δειγµατοληπτικές µονάδες θα επιλέξουµε και µε πιο συγκεκριµένο 
τρόπο θα τις αναλύσουµε δεν µένει παρά να περάσουµε στο τελικό 
στάδιο που είναι η οργάνωση των τεχνικών θεµάτων για την 
πραγµατοποίηση της δειγµατοληψίας στο πεδίο. Εφόσον γνωρίζουµε 
που, πότε, µε ποιο τρόπο θα επιλεγούν και µε ποια µέθοδο θα 
αναλυθούν οι δειγµατοληπτικές µονάδες που αποτελούν το δείγµα 
µπορούµε πλέον να προχωρήσουµε στην υλοποίηση της 
δειγµατοληψίας δηλαδή στην επιλογή και µελέτη του δείγµατος. 
Συνήθως για να αποφευχθούν οι εκπλήξεις όπως φαίνεται και από το 
σχήµα 2.1 προσπαθούµε να κάνουµε ένα προκαταρκτικό τεστ. Αυτό 
γίνεται σε ένα µικρό δείγµα σε σχέση µε το µέγεθος του δείγµατος 
που έχει αποφασιστεί για τη µελέτη και η ανάλυση της πληροφορίας 
που θα προέλθει τόσο από τη συλλογή όσο και από την ανάγνωση του 
προκαταρκτικού αυτού δείγµατος θα µας επιτρέψει να εκτιµήσουµε 
πρακτικά προβλήµατα και επίσης να έχουµε µια πιο ρεαλιστική 
εκτίµηση του πραγµατικού κόστους της δειγµατοληψίας. Από τη 
στιγµή που τα στοιχεία αυτά είναι στη διάθεσή µας επανερχόµαστε 
στην φάση 2 όπου έγιναν οι αρχικές επιλογές αλλάζοντας κάποια από 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά της µελέτης έτσι ώστε και η ακρίβεια να 
είναι ικανοποιητική αλλά και το κόστος της µελέτης να παραµείνει 
µέσα σε λογικά και αποδεκτά επίπεδα. Η πραγµατοποίηση αυτού του 
προκαταρκτικού τεστ σε ένα µικρό αριθµό δειγµατοληπτικών 
µονάδων, που συνήθως δεν ξεπερνούν το 10 η 15% του συνολικού 
µεγέθους του δείγµατος που έχει προβλεφθεί για τη µελέτη, είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική ιδίως όταν πρόκειται για µελέτες πρωτότυπες που 
δεν έχουν συσσωρευµένη εµπειρία από προηγούµενες 
πραγµατοποιήσεις. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και τις περισσότερες 
φορές αυτό το τεστ οδηγεί σε σηµαντικές αναπροσαρµογές των 
επιλογών που έχουν γίνει κατά τη δεύτερη και την τρίτη φάση της 
οργάνωσης της δειγµατοληψίας. Μετά τις οποιεσδήποτε 
αναπροσαρµογές και τροποποιήσεις της στρατηγικής και του 
πρωτοκόλλου, θυµίζουµε το πρωτόκολλο είναι το τεχνικό κοµµάτι της 
δειγµατοληψίας, προχωράµε στην υλοποίηση της δειγµατοληψίας 
στην πραγµατική της κλίµακα δηλαδή στη συλλογή του δείγµατος το 
οποίο έχει προαποφασιστεί. Από κει και πέρα περνάµε στην τέταρτη 
φάση στη φάση δηλαδή των αποτελεσµάτων. Φυσικά πρέπει να γίνει 
κατανοητό ότι τα δεδοµένα της προκαταρκτικής φάσης είναι χρήσιµα 
και ενσωµατώνονται στο σύνολο της µελέτης.   
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4η Φάση – Αποτελέσµατα, παρουσίαση 

Η φάση αυτή ξεκινά µε την ανάλυση των δεδοµένων. Με τον όρο 
αυτό εννοούµε τη νέα συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία της 
πληροφορίας που βρίσκεται σε καθεµία από τις δειγµατοληπτικές 
µονάδες. Στη συνέχεια η πληροφορία αυτή που προέρχεται από τα 
άτοµα, δηλαδή τις µονάδες του δείγµατος, επεξεργάζεται και οδηγεί 
στην εκτίµηση των µεγεθών που αποτελούσαν και το αντικείµενο της 
µελέτης. Ακολουθεί η παρουσίαση των βασικών δεδοµένων, δηλαδή 
της πληροφορίας πάνω στην οποία θα βασιστούµε για να κάνουµε τις 
εκτιµήσεις µας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αυτές οι εκτιµήσεις µε 
τον τρόπο που έχουµε ήδη συζητήσει στο πρώτο κεφάλαιο δηλαδή 
κάθε εκτίµηση ακολουθείται από το διάστηµα εµπιστοσύνης που τη 
συνοδεύει και µετά από µια σύντοµη συζήτηση που αφορά στην 
ποιότητα της µελέτης, στα ενδεχόµενα προβλήµατα που ενέσκηψαν 
αλλά και στα αποτελέσµατα που εξήχθησαν, καταλήγουµε σε µια 
σύνοψη µε τα κύρια στοιχεία της µελέτης καθώς και τις κυρίες 
εκτιµήσεις που αποτελούν το αντικείµενο της. Στη συνέχεια και αφού 
αυτά τα στοιχεία περάσουν από µια κριτική και θεωρηθούν ως ακριβή 
και αξιόπιστα θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσουµε για την 
αρχειοθέτηση της πληροφορίας. Αυτό είναι ένα στάδιο το οποίο 
συχνά αγνοούµε η δεν τους δίνουµε την πρέπουσα σηµασία αλλά 
είναι ουσιαστικό τόσο για την πρόοδο της γνώσης, όσο και για την 
περαιτέρω εκµετάλλευση σε δεδοµένη στιγµή της πληροφορίας που 
έχει συλλεχθεί στα πλαίσια της µελέτης. Η αρχειοθέτηση αυτή 
ουσιαστικά θα µπορέσει να βοηθήσει µε σηµαντικότατο τρόπο όχι 
µόνο στην ανάλυση για την εκτίµηση νέων στοιχείων όταν αυτά θα 
χρειαστούν αλλά κυρίως θα µπορέσει να αποτελέσει τη βάση για την 
υλοποίηση µελλοντικών µελετών µε παραπλήσιους στόχους και 
αντικείµενα. Η αρχειοθέτηση της πληροφορίας είναι µια σοβαρή 
υπόθεση και µακροπρόθεσµα µπορεί να αποδειχθεί ως µια από τις 
καλύτερες πηγές για τη µείωση του κόστους των µελετών. Πριν η 
µελέτη τελειώσει θα πρέπει σε αυτό το στάδιο και µετά από την 
ανάλυση και την παρουσίαση των δεδοµένων να γίνει µια ουσιαστική 
κριτική τόσο για το στόχο, τα αντικείµενα και τα ερωτήµατα της 
µελέτης όσο και για τα στρατηγικά και τεχνικά στοιχεία που 
επιλέγησαν για την υλοποίησή της. Με αυτό τον τρόπο η µελέτη είναι 
ολοκληρωµένη και µπορεί να αποτελέσει βάση για µελλοντικές 
έρευνες. Είναι λοιπόν σηµαντικό να κατανοήσουµε τη σηµασία αυτής 
της κριτικής των τριών φάσεων που οδήγησαν στην τελευταία φάση 
παρουσίασης των αποτελεσµάτων και εξαγωγής των συµπερασµάτων. 
Ουσιαστικά αυτή η κριτική των προσεγγίσεων και των µεθόδων είναι 
αυτή που θα επιτρέψει και την σοβαρή κατανόηση των 
συµπερασµάτων της µελέτης. Είναι ευνόητο ότι καµία µελέτη µε 
εκτιµήσεις οι οποίες βασίζονται σε δειγµατοληψία και επιλογές που 
επιδέχονται αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη 
ανεξάρτητα από το εάν οι εκτιµήσεις της φαίνονται ακριβείς. Τα 
σχόλια που παρουσιάστηκαν και η συζήτηση που έγινε στο πρώτο 
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κεφάλαιο σχετικά µε την ακρίβεια και την µεροληψία των εκτιµήσεων 
δικαιολογούν την ανησυχία αυτή και την ανάγκη επανατοποθετήσης 
και ρεαλιστικής κριτικής της όλης διαδικασίας.   




