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Δήμος Θέρμης 

 Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Δήμο 

Θέρμης υλοποίησε έρευνα κοινής γνώμης, με την μέθοδο της 

«face-to-face» συνέντευξης, σχετικά με ζητήματα 

καθημερινότητας, συμμετοχής των πολιτών, προοπτικών 

ανάπτυξης της περιοχής καθώς και στάσεων/απόψεων των 

δημοτών για τους τοπικούς πολιτικούς θεσμούς.

 Αναλυτικότερα, συγκεντρώθηκαν δεδομένα σχετικά με τις 

ενέργειες/δράσεις των τοπικών διαμερισμάτων, την 

ικανοποίηση των δημοτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

καθώς και τις εντυπώσεις τους από την επαφή που έχουν με 

τους αιρετούς και τις υπηρεσίες. 



Δήμος Θέρμης – Πείραμα Δημόσιας Διαβούλευσης

Παράλληλα το τμήμα Πολιτικών Επιστημών μελετά τους 

συμμετοχικούς θεσμούς, την σύνθεση τους, τις θεματικές ενότητες 

της ατζέντας των θεσμών αυτών, τον τρόπο λήψης αποφάσεων, τη 

δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων/ επιδόσεων ανά δημοτική 

ενότητα και οικισμό. 

Με βάση τα παραπάνω θα προκύψει πρόταση για το σχεδιασμό 

ενός δικτύου ροής πολιτικής για την αμφίδρομη σχέση «πολίτη-

διοίκησης».



Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

της έρευνας



Ταυτότητα της Έρευνας

Διαμερίσματα 
Δήμου Θέρμης
 ∆.Κ. Θέρµης

 ∆.Κ. Νέου 
Ρυσίου 

 Τ.Κ. Ν. Ραιδεστού 

 Τ.Κ. Ταγαράδων 

 ∆.Κ. Τριλόφου 

 ∆.Κ. Πλαγιαρίου 

 ∆.Κ. Βασιλικών 

 Τ.Κ. Αγ. 
Παρασκευής 

 Τ.Κ. Αγ. 
Αντωνίου 

 Τ.Κ. Λιβαδίου 

 Τ.Κ. Σουρωτής 

 Τ.Κ. Περιστεράς

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 

χρονικό διάστημα 04/12/2017 έως 

12/02/2018. Απασχολήθηκαν 25 

φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος.  

Από το συνολικό αριθμό 

ερωτηματολογίων 1.590 που 

συγκεντρώθηκαν, αναλύονται μετά 

τον έλεγχο 1.500 ερωτηματολόγια.



Στόχοι

 Οι γενικοί στόχοι είναι να επισημανθούν 

προβλήματα και τομείς πολιτικής που 

απασχολούν τους πολίτες (ανάλογα με το 

διαμέρισμα και δημογραφικά 

χαρακτηριστικά), να καταγραφεί η διάθεση 

εμπλοκής στα τοπικά θέματα και να 

περιγραφεί αναλυτικά η θέση των πολιτών 

για την κοινωνική πολιτική και τις 

προτεραιότητες που αυτοί θέτουν.



Δημογραφικά χαρακτηριστικά

Διαμερίσματα 
Δήμου Θέρμης
 ∆.Κ. Θέρµης

 ∆.Κ. Νέου 
Ρυσίου 

 Τ.Κ. Ν. Ραιδεστού 

 Τ.Κ. Ταγαράδων 

 ∆.Κ. Τριλόφου 

 ∆.Κ. Πλαγιαρίου 

 ∆.Κ. Βασιλικών 

 Τ.Κ. Αγ. 
Παρασκευής 

 Τ.Κ. Αγ. 
Αντωνίου 

 Τ.Κ. Λιβαδίου 

 Τ.Κ. Σουρωτής 

 Τ.Κ. Περιστεράς

Στο σύνολο έχουμε ισορροπία κατά φύλο (50% 

Γυναίκες και 50% άνδρες), ποσοστό 73,5% είναι 

δημότες, 14,3% είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο δήμο 

ενώ 12,2% δεν προσδιορίζει σε ποιο δήμο ανήκει.

Ως προς το μορφωτικό επίπεδο: 8% Δημοτικό, 9,3% 

Γυμνάσιο, 37% Λύκειο και 43% Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

12% του δείγματος ανήκει στην ηλικιακή ομάδα «18-

25 ετώ»ν, 13% «26-35 ετών», 35% «36-50 ετών», 16% 

«51-65 ετών» και 14% «άνω των 66 ετών». 



Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) από Θεσμούς
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Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) από Θεσμούς

 Οι πολίτες δηλώνουν ότι νιώθουν εγγύτερα

(Πάρα πολύ/Πολύ/Αρκετά) στην εκκλησία με

ποσοστό 46.3, στο στρατό (37,4%), στις

επιχειρήσεις (36,9%) και στις Δημοτικές Αρχές

(34,8%).

 Επίσης, ότι αισθάνονται αποκομμένοι

(Καθόλου) από τα Συνδικάτα (48.7%), την

Κυβέρνηση (45,1%) και τα Κόμματα-Βουλή

(40,0%).



Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) κατά ΔΕ

Δημοτικές αρχές

Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Σχετικά Λίγο Καθόλου

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

Δημοτική Ενότητα 

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

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

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Σχετικά Λίγο Καθόλου

Δημοτική Ενότητα Θέρμης 3,1% 5,8% 17,1% 26,9% 22,4% 24,7%

Δημοτική Ενότητα 

Βασιλικών
1,8% 6,9% 11,6% 17,5% 28,0% 34,2%

Δημοτική Ενότητα Μίκρας 0,8% 5,1% 19,1% 28,5% 18,8% 27,7%



Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) από τις Δημοτικές 

αρχές (δημότες)

4,9%

10,2%

21,2%

26,5%

19,2%

18,0%

Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Σχετικά Λίγο Καθόλου



Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) από την Περιφερειακή 

Διοίκηση (δημότες)

2,5%
6,0%

16,9%

25,6%22,0%

27,0%

Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Σχετικά Λίγο Καθόλου



Δράσεις πολιτών για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων

25%
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Δράσεις πολιτών για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων/ Ηλικιακές ομάδες

Ηλικιακές ομάδες

Στάση σε καυτό πρόβλημα περιοχής

Αφήνω τους αρμόδιους

να κάνουν τη δουλειά

τους

Απευθύνομαι 

σε ένα 

τηλεοπτικό 

κανάλι, 

εφημερίδα

Παίρνω μέρος

μαζί με άλλους

σε

κινητοποιήσεις

Απευθύνομαι 

προσωπικά στους 

αρμόδιους

ΔΑ

15-25 34,1% 3,4% 29,0% 28,4% 5,1%

26-35 29,5% 1,1% 24,2% 43,2% 2,1%

36-50 24,8% 3,3% 16,8% 51,8% 3,3%

51-65 18,5% 2,1% 17,2% 59,6% 2,6%

Άνω 66 ετών 28,4% 3,8% 6,2% 58,8% 2,8%

Σύνολο 25,4% 2,8% 17,8% 50,9% 3,1%



Δράσεις πολιτών για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων/ Μορφωτικό επίπεδο

Μορφωτικό

επίπεδο

Στάση σε καυτό πρόβλημα περιοχής

Αφήνω τους

αρμόδιους να 

κάνουν τη

δουλειά τους

Απευθύνομαι σε 

ένα τηλεοπτικό 

κανάλι, εφημερίδα

Παίρνω μέρος

μαζί με άλλους σε

κινητοποιήσεις

Απευθύνομαι 

προσωπικά στους 

αρμόδιους

ΔΑ

Δημοτικό 33,6% 2,5% 5,9% 55,5% 2,5%

Γυμνάσιο 34,3% 5,1% 8,8% 47,4% 4,4%

Λύκειο 26,0% 2,6% 19,4% 48,6% 3,5%

ΑΕΙ/ΤΕΙ 21,2% 2,5% 20,6% 53,1% 2,5%

Σύνολο 25,3% 2,8% 17,8% 51,0% 3,1%



Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δήμου
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Αστυνόμευση 

Οικονομική διαχείριση 

Δημοτικά έργα (δρόμοι , πεζοδρόμια, κ.λ,π )

Κυκλοφορία-πάρκινγκ

Προγράμματα άθλησης

Ενημέρωση του πολίτη

Υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής

Νεολαία

Υπηρεσίες πρασίνου

Εκπαίδευση, τη σχολική στέγη

Ύδρευση-αποχέτευση

Πολιτιστικές – ψυχαγωγικές εκδηλώσεις

Εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες 

ΚΑΠΗ

Καθαριότητα- σκουπίδια

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου



Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δήμου

 Ποσοστό 67% των πολιτών δηλώνει
πολύ/αρκετά ικανοποιημένο από τις 
υπηρεσίες καθαριότητας, ποσοστό 62,4% 
πολύ/αρκετά ικανοποιημένο από τα ΚΑΠΗ, 
60,0% πολύ/αρκετά ικανοποιημένο από την 
εξυπηρέτηση των πολιτών. 

 Οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι από 
πολιτιστικές εκδηλώσεις (55,8%), από τις 
υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης (55,1%) και 
από τις υπηρεσίες σχετικά με την εκπαίδευση
(51,1%).



Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δήμου

Καθαριότητα

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου

Δημοτική Ενότητα Θέρμης 28,4% 51,7% 15,4% 4,5%

Δημοτική Ενότητα Βασιλικών 9,0% 37,3% 31,9% 21,9%

Δημοτική Ενότητα Μίκρας 8,8% 45,6% 33,0% 12,6%

Σύνολο 19,7% 47,4% 23,1% 9,9%

Αστυνόμευση

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου

Δημοτική Ενότητα Θέρμης 12,2% 26,8% 42,3% 18,7%

Δημοτική Ενότητα Βασιλικών 2,2% 10,5% 28,9% 58,5%

Δημοτική Ενότητα Μίκρας 1,3% 13,2% 25,6% 59,8%

Σύνολο 7,5% 20,1% 35,4% 36,9%



Αξιολόγηση κοινωνικής πολιτικής

Πολύ θετικά

6%

Θετικά

29%
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32%

Αρνητικά

19%

Πολύ αρνητικά

5%
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Δημοτική Ενότητα/ Αξιολόγηση Κοινωνικής 

Πολιτικής

Πολύ

θετικά

Θετικά Ούτε-

ούτε

Αρνητικά Πολύ 

αρνητικά

Δεν 

γνωρίζω

ΔΑ

Δημοτική Ενότητα Θέρμης 9,5% 33,9% 30,3% 12,9% 2,9% 6,6% 3,9%

Δημοτική Ενότητα Βασιλικών 2,1% 21,8% 28,2% 30,0% 10,7% 5,7% 1,4%

Δημοτική Ενότητα Μίκρας ,8% 25,1% 37,0% 23,8% 6,1% 5,8% 1,3%

Σύνολο 5,9% 29,3% 31,6% 18,9% 5,2% 6,2% 2,8%



Μέσο ενημέρωσης για κοινωνική πολιτική

17,8

31,4

43,9

49,4

63,4

72,8

64,7

54,0

41,9

37,5

28,3

19,1

17,4

14,6

14,2

13,0

8,3

8,2

Το τοπικό συμβούλιο

Από τα ΜΜΕ

Ανακοινώσεις του Δήμου

Από αφίσες και φυλλάδια

Από την τοπική εφημερίδα

Συζητήσεις με φίλους και γνωστούς

Ναι Όχι ΔΞ/ΔΑ



Aξιολόγηση του Δήμαρχου
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Τις ικανότητες στη δουλειά

Δήμαρχος



Αξιολόγηση Δημοτικών Συμβούλων
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Την προσοχή στα αιτήματα

Την εξυπηρέτηση των πολιτών

Τη βοήθεια στους πολίτες

Τη συμπεριφορά

Τις ικανότητες στη δουλειά

Την επικοινωνία με τους πολίτες

Δημοτικοί Σύμβουλοι



Αξιολόγηση Υπαλλήλων
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Την επικοινωνία με τους πολίτες

Υπάλληλοι



Αξιολόγηση προσώπων
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Αναγνωρισιμότητα των επικεφαλής των 

δημοτικών παρατάξεων

Αριθμός προσώπων που γνωρίζει %

Κανένα 7,3

1 πρόσωπο 36,6

2 πρόσωπα 12,2

3 πρόσωπα 4,6

4 πρόσωπα 39,3

Σύνολο 100,0



Τοποθέτηση πολιτών στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά (1-10)

2,7 3,2

7,6

11,0
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11,4

9,7

2,8
1,9

8,6

Αριστερά 2 3 4 5 6 7 8 9 Δεξιά ΔΞ/ΔΑ

Κλίμακα Αριστερά Δεξιά



Aντιληπτή απόδοση ευθύνης 
(uπεύθυνοι για τρέχοντα ζητήματα)

2,6%

5,6%

12,1%

49,0%

67,2%

1,5%

3,8%

5,7%

25,5%

11,3%

76,9%

66,6%

48,0%

16,2%

12,3%

13,4%

15,6%

22,3%

1,6%

2,3%

5,6%

8,4%

11,9%

7,7%

6,8%

ανεργια (υπεύθυνος)

εγκατάσταση μεταναστών (υπεύθυνος)

εγκληματικότητα (υπεύθυνος)

κατάσταση σχολικων κτιριων (υπεύθυνος)

σκουπίδια (υπεύθυνος)

Δήμος Περιφέρεια Κυβέρνηση Άλλος ΔΞ



Συμμετοχή σε τοπικά ζητήματα

48,3

44,5

35,8

33,5

28,8

28,8

12,3

26,0

27,5

30,2

29,2

32,5

26,3

17,0

15,0

14,5

19,1

19,4

20,8

21,6

22,7

10,7

13,5

15,0

17,9

17,9

23,3

48,0

Ανακύκλωση (συμμετοχή)

βοήθεια Αμεα (συμμετοχή)

βοήθεια ηλικιωμένων (συμμετοχή)

Σχολική στέγη (συμμετοχή)

Συγκοινωνία (συμμετοχή)

Πρόγραμμα Άθλησης (συμμετοχή)

Δημοτικές εκλογές (συμμετοχή)

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου



Συμμετοχή στον προεκλογικού αγώνα

16,2

10,8

7,9

5,5

6,8

22,4

14,1

14,9

10,5

9,8

19,7

21,9

20,1

16,6

13,3

36,4

49,0

51,4

62,7

64,0

5,2

4,3

5,7

4,7

6,2

τηλεόραση για δημοτικά θέματα 

(διατεθειμένος)

παρακολούθηση συγκεντρώσεις 

υποψηφίων (διατεθειμένος)

βοηθάω υποψήφιο σύμβουλο 

(διατεθειμένος)

ασκώ επιρροή σε ψηφοφόρους 

(διατεθειμένος)

δραστηριοποιούμαι υπερ συνδυασμού 

(διατεθειμένος)

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου ΔΑ



Συμμετοχή σε τοπικό επίπεδο

38,1

18,3

11,2

11,9

5,6

26,8

25,4

14,0

18,5

7,2

14,3

22,2

17,0

22,1

10,8

14,7

27,4

35,1

40,4

69,6

5,9

6,8

22,7

7,0

6,8

Συμμετοχή-εθελοντισμός-ευπαθείς ομάδες 

(διάθεση)

Δραστηριοποιηθείτε για θέμα τοπικού 

διαμερίσματος (διάθεση)

Συμμετοχή σε ΔΕΔ (διάθεση)

Συμμετοχή λαϊκές συνελεύσεις (διάθεση)

Εκλεγείτε μέλος τοπικού συμβουλίου (διάθεση)

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου ΔΑ



Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
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Γνώμη πολιτών για τα τοπικά δημοψηφίσματα

Δεν το γνωρίζω

5%

Πολύ θετικά

22%

Θετικά

42%

Δεν ξέρω

20%

Αρνητικά

7%

Πολύ αρνητικά

3%
ΔΑ

1%



Θέματα που θα πρέπει να απασχολήσουν το επόμενο διάστημα το 

Δήμο

Προτείνει ως πρώτη προτεραιότητα (ποσοστό %):

 27,8% έργα και υποδομές

 11,9% θέματα αστυνόμεσης, 

 9,4% θέματα εκπαίδευσης και σχολικής στέγης, 

 7,6% θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης, 

 7,5% θέματα καθαριότητας 

 7,1% θέματα αστικής συγκοινωνίας και βέλτιωσης των δρομολογίων 

και υπηρεσιών. 

Για τα υπόλοιπα θέματα καταγράφεται συχνότητα κάτω από το 5%.



Θέματα κοινωνικής πολιτικής που θα πρέπει να 

απασχολήσουν το επόμενο διάστημα το Δήμο

Ποσοστό 34,7% των πολιτών δεν προτείνει κάποιο θέμα 

κοινωνικής πολιτικής.

Ποσοστό 13,6% προτείνει γενικότερα θέματα κοινωνικής πολιτικής 

και προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Ποσοστό 12,3% προτείνει την ορθότερη οικονομική διαχείριση για 

ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και ποσοστό 11,8% προτείνει να 

δωθεί προτεραιότητα σε θέματα απασχόλησης. 

 Μεγάλος αριθμός πολιτών δεν ήταν σε θέση να διαχωρίσει τα 

θέματα κοινωνικής πολιτικής από τα γενικότερα θέματα.



Διαβουλεύσεις 



Δήμος Θέρμης – Πείραμα Δημόσιας Διαβούλευσης

Παράλληλα το τμήμα Πολιτικών Επιστημών έχει αναλάβει τη μελέτη 

των συμμετοχικών θεσμών, την καταγραφή της σύνθεσης τους, τις 

θεματικές ενότητες της ατζέντας των θεσμών αυτών, τον τρόπο 

λήψης αποφάσεων, τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων/ 

επιδόσεων ανά δημοτική ενότητα και οικισμό. Η δημόσια 

διαβούλευση δίνει το βήμα στους πολίτες ώστε να αξιολογήσουν 

την αποτελεσματικότητα των δομών ως προς την εξυπηρέτηση του 

πολίτη και των επιδόσεων των υπηρεσιών του Δήμου.

Το πείραμα επικεντρώνεται (σαν παράδειγμα για την διεξαγωγή του) 

σε θέματα προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού και 

περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου Θέρμης όπως θέματα 

ανακύκλωσης των οικιακών απορριμμάτων και διασφάλισης της 

ποιότητας ζωής. 



Δημόσια Πολιτική

Είναι μια σειρά σκόπιμων και σχετικά σταθερών
ενεργειών, που αναπτύσσονται από επίσημους φορείς
εξουσίας, για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος ή ενός
ζητήματος που προκαλεί το ενδιαφέρον.

Ο κύκλος της δημόσιας πολιτικής

1. Συγκρότηση  
κυβερνητικής και 
θεσμικής ατζέντας 

2. Διαμόρφωση 
πολιτικής

3. Λήψη αποφάσεων

4.  Εφαρμογή 
Δημόσιας πολιτικής

5. Αξιολόγηση 
πολιτικής

Δημόσια 
διαβούλευση



Δημόσια διαβούλευση. Τι είναι;
 Σε θεσμικό επίπεδο

α. αμφίδρομη επικοινωνία και

β. κανονιστική διαδικασία

 Ως λειτουργική διαδικασία
α. μέσο και σκοπός,

β. διεργασία και αποτέλεσμα,

γ. εργαλείο και προϊόν.

 Είναι ένας ανοικτός χώρος δημιουργίας  νέων δυνατοτήτων 
ανάμεσα σε δύο παράλληλους κόσμους: αυτών της εξουσίας και 
των μηχανισμών της  από τη μια και εκείνον της κοινωνίας  και των 
μελών της από την άλλη.  Οι δύο αυτοί «κόσμοι» αποτελούν δυο 
αναπόσπαστες και συν-εξελισσόμενες πτυχές της ανθρώπινης 
πραγματικότητας.



Ισχυροί Συμμετοχικοί Θεσμοί

Η διαμόρφωση ισχυρών συμμετοχικών θεσμών είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση προκειμένου:

 να ενισχυθεί η τοπική δημοκρατία, 

 να αναπτυχθούν αποτελεσματικοί, αξιόπιστοι και διαφανείς 

θεσμοί και 

 να αναπτυχθεί μια συμμετοχική και αντιπροσωπευτική Κοινωνία 

των Πολιτών



Τα οφέλη από τη διαβούλευση
Η αλλαγή των παραδοσιακών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ αρχών και 
Πολιτών.  Αυτό μπορεί να επιτευχθεί  μέσα από ένα τρίπτυχο: 
κατανόησης –ενημερότητας – αξιοποίησης.

 Η επίτευξη του σκοπού της Διαβούλευσης συνδέεται και με την προώθηση κάποιων
πάγιων στόχων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως:

α. την εναρμόνιση των σχεδιαζόμενων πολιτικών με τις υπάρχουσες και αναδυόμενες
ανάγκες του πληθυσμού

β. τη συλλογή δεδομένων και αξιοποίηση ιδεών και προτάσεων

γ. την ανάπτυξη του επιπέδου λειτουργίας και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του
Δήμου

δ. τη σταδιακή διαμόρφωση μιας άλλης κουλτούρας στην τοπική αυτοδιοίκηση για
απαλοιφή των ελλειμματικών χαρακτηριστικών της (λογοδοσία, συμμετοχή, συνέργεια)

ε. την ανάπτυξη συναντίληψης μεταξύ των τοπικών αρχών και παραγόντων και ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής.



Δίκτυο ροής πολιτικών αποφάσεων

Η ενεργοποίηση σε τοπικό επίπεδο προκαλεί, 

παράλληλα, με την ροή από «πάνω» προς τα 

«κάτω» για την ανάδειξη τοπικών θεμάτων και 

προτάσεων πολιτικής, την ροή από «κάτω» προς 

τα «πάνω», δηλαδή από το κύτταρο (τοπικό 

διαμέρισμα ή/και γειτονιά) προς το 

αποφασιστικό όργανο (δημοτικό συμβούλιο). 



Συντελεστές και όργανα διαβούλευσης

 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

• Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά
προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το
επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

• Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που
παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον
δήμαρχο.

• Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες
του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των
προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

• Διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού
χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το
άρθρο 79 του Κ. .Κ.



Μεθοδολογία Διαβούλευσης Ι

Μορφές και τεχνικές διαβούλευσης

•Συγκεντρώσεις, όπως πχ για θέματα δημόσιου απολογισμού, αντιπαράθεσης απόψεων
(debates), συνελεύσεις γειτονιάς.

•Εργαστήρια συναντίληψης, δημιουργίας οράματος ή διερεύνησης σεναρίων, επίλυσης
συγκρούσεων, δραματοποίησης κλπ.

•Επιτροπές και ομάδες εργασίας, όπως πχ focus groups, πάνελ από ειδικούς ή
ενημερωμένους πολίτες, κύκλους συλλογής αφηγήσεων, συναντήσεις τύπου
“conversation café”, παρουσιάσεις με κατοίκους με ρόλο κριτών κλπ.

•Έρευνες, όπως πχ προσωπικές συνεντεύξεις, συμπλήρωση ερωτηματολογίων, έρευνες
γνώμης ή αγοράς, σφυγμομετρήσεις και δημοψηφίσματα σε πραγματική ή διαδικτυακή
βάση κλπ.

•Εκθέσεις και εκδηλώσεις, που μπορεί να είναι εκ των προτέρων σχεδιασμένες η αυτο-
σχεδιαζόμενες (“open space”), fora με διάρκεια στο χρόνο ή γεγονότα άπαξ
συμβαίνοντα κλπ



Μεθοδολογία Διαβούλευσης ΙΙ
Διαδικασία  διαβούλευσης, περιλαμβάνει τέσσερα στάδια:

• Αρχικές προπαρασκευαστικές ενέργειες
• Σχεδίαση και διεξαγωγή πρώτης θεματικής διαβούλευσης
• Συνεδρίαση επιτροπής διαβούλευσης
• Ολοκλήρωση εργασιών διαβούλευσης

Μέσα και εργαλεία 
• Χώροι και Υποδομές
• Ιστοσελίδα Διαβούλευσης
• Πληροφοριακό Σύστημα
• Εκθέσεις και σχέδια
• Εργαλεία αξιολόγησης

Δεξιότητες εμπλεκομένων
• Προσωπικό οργάνωσης - υποστήριξης
• Συντονιστές διεργασίας
• Εμπειρογνώμονες
• Εκπρόσωποι φορέων – δημότες
• Αιρετοί



Προγραμματισμός 

Διαβούλευση Συμμετοχή

Δημ. Ενοτ. Θέρμης
Θέρμη- Τριάδι 29.06.2018 12 κάτοικοι

Νέο Ρύσιο 13.01.2018 16 κάτοικοι

Ταγαράδες 28.01.2018 40 κάτοικοι

Νέα Ραιδεστός δεν έχει οριστεί

Δημ. Ενοτ. Βασιλικών
Βασιλικά- Λακκιά 18.07.2018

Αγία Παρασκευή δεν έχει οριστεί

Σουρωτή δεν έχει οριστεί

Περιστερά δεν έχει οριστεί

Λιβάδι δεν έχει οριστεί

Άγιος Αντώνιος-Μονοπήγαδο δεν έχει οριστεί

Δημ. Ενοτ. Μίκρας
Τρίλοφος 26.01.2018 30 κάτοικοι

Πλαγιάρι 2 προσπάθειες 3 κάτοικοι

Καρδία 06.06.2018 25 κάτοικοι

Κάτω Σχολάρι 18.01.18/08.05.18 20 κάτοικοι



Πως έγινε η διαδικασία 

Μοιράστηκαν ανώνυμα ερωτηματολόγια 

ταξινόμησης σεναρίων μετά από τη λαϊκή 

συνέλευση.



Conjoint Analysis

Συγκεκριμένα, με τη χρήση ερωτηματολογίου 

σεναρίων και με τη μέθοδο της  Conjoint Analysis, 

εξετάζονται οι συνδυασμοί παραγόντων που 

περιγράφουν τα προφίλ των πολιτών καθώς και 

συγκρίνονται οι παράμετροι σχετικά με τη στάση 

των πολιτών σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος 

στο Δήμο Θέρμης.



Ποιος νομίζετε ότι ευθύνεται κυρίως για τη σημερινή 

κατάσταση σχετικά με τα σκoυπίδια;(%)

6,8

2,1

11,1

11,8

68,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ΔΞ

Άλλος

Περιφέρεια

Κυβέρνηση

Δήμος



Πόσο διατεθειμένος είστε να συμμετέχετε σε 

πρωτοβουλίες σχετικά με την ανακύκλωση και μείωση 

των σκουπιδιών;

46%

25%

15%

10%

4%

Πολύ

Σχετικά

Λίγο

Καθόλου

ΔΓ/ΔΑ



Σχετικά με τα θέματα που συνδέονται με τις δημοτικές αρχές,

θα ήθελα να μου πείτε πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω 

προτάσεις:

“

¨

Πάρα Πολύ

54%
Αρκετά

24%

Σχετικά

14%

Καθόλου

3%

ΔΑ/ΔΞ

5%



Σχετικά με τα θέματα που συνδέονται με τις δημοτικές αρχές, θα 

ήθελα να μου πείτε πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις:

Πάρα πολύ

24%

Αρκετά

23%
Σχετικά

31%

Καθόλου

14%

ΔΓ/ΔΑ

8%

Κανείς δεν ασχολείται με θέματα της περιοχής μας



Σχετικά με τα θέματα που συνδέονται με τις δημοτικές αρχές,

θα ήθελα να μου πείτε πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω 

προτάσεις:

54%
29%

11%
1% 5%

Πρέπει να ξεκινήσουμε από τα μικρά καθημερινά θέματα, 

που είναι σημαντικά στο Δήμο μας

Πάρα πολύ

Αρκετά

Σχετικά

Καθόλου

ΔΓ/ΔΑ



Ποια είναι η γνώμη σας για τη Δημοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Θετική 146 9,9 9,9 9,9

Ούτε 

Θετική, 

ούτε 

αρνητική

300 20,3 20,3 30,2

Αρνητική 88 5,9 5,9 36,1

Δεν 

απαντώ

94 6,4 6,4 42,5

Δεν 

γνωρίζω 

την ύπαρξη 

της

851 57,5 57,5 100,0

Total 1479 100,0 100,0

γνώμη για ΔΕΔ

Valid



Πόσο διατεθειμένοι είστε να .. 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Πολύ 166 11,2 11,2 11,2

Σχετικά 207 14,0 14,0 25,2

Λίγο 253 17,1 17,1 42,3

Καθόλου 517 35,0 35,0 77,3

ΔΓ/ΔΑ 335 22,7 22,7 100,0

Total 1479 100,0 100,0

Συμμετέχετε στις συνεδριάσεις της ΔΕΔ

Valid

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

Πολύ 176 11,9 11,9 11,9

Σχετικά 275 18,6 18,6 30,5

Λίγο 327 22,1 22,1 52,6

Καθόλου 597 40,4 40,4 93,0

ΔΓ/ΔΑ 104 7,0 7,0 100,0

Total 1479 100,0 100,0

Συμμετέχετε σε λαικές συνελεύσεις

Valid



Πιστέυετε ότι τα τοπικά δημοψηφίσματα είναι 

χρήσιμα στην επίλυση κοινωνικών θεμάτων;

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

δξ/δα

Πολύ αρνητικά

Δεν γνωρίζω τα …

Αρνητικά

Δεν ξέρω

Πολύ θετικά

Θετικά

1,4

2,5

5,5

6,5

19,6

22,4

42,1



Τι ετοιμάσαμε: Παράγοντες

a) Συλλογικές Οικονομικές επιπτώσεις: [1. Μείωση 

τελών σε όλους το ίδιο, 2. Μείωση ανάλογα με 

την ποσότητα, 3. Έργα για την περιοχή]

b) Πρόσβαση: [1. Μικρή απόσταση, 2. Μεγάλη 

απόσταση]

c) Ατομικές Οικονομικές Επιπτώσεις: [1. 

Πρόστιμο, 2. Όχι Πρόστιμο]

d) Σωτηρία του Πλανήτη: [1. Προτεραιότητα, 2. 

Όχι Προτεραιότητα]

e) Διαχωρισμός στο σπίτι: [1. Διατεθειμένος, 2. 

Όχι διατεθειμένος]



Ποσοστό (%) βαρύτητας κάθε 

παράγοντα

Importance Values

a 25,4

b 31,0
c 11,6

d 27,5
e 4,5



Αποτελέσματα – Utilities 

Utility Std. Error

a (3) σε όλους το ίδιο -,310 ,252

ανάλογα με ποσότητα ,126 ,296

για έργα στο Δήμο ,184 ,296

b (1) μικρή απόσταση             -,302 ,189

μεγάλη απόσταση           ,302 ,189

c (4) πρόστιμο -,113 ,189

όχι πρόστιμο ,113 ,189

d (2) προτεραιότητα ,267 ,189

όχι προτεραιότητα          -,267 ,189

e (5) θα κάνω διαλογή σπίτι ,044 ,189

δεν θα κάνω -,044 ,189

(Σταθερά –μέσος όρος) 4,578 ,199



Pearson…(συσχέτιση)

Correlationsa

Value Sig.

Pearson's R ,931 ,000

Kendall's tau ,618 ,017

a. Correlations between observed

and estimated preferences



Συμπεράσματα
Όπως αναμένονταν ο b) [απόσταση από σημεία 
συλλογής, ο d) σωτηρία του Πλανήτη και ο a) 
[συλλογικές οικονομικές επιπτώσεις] είχαν την 
μεγαλύτερη σημασία 

 Ο συνδυασμός μεγαλύτερης utility: {επιβράβευση 
ανάλογα με την ποσότητα, μεγάλη απόσταση, όχι 
πρόστιμο, προτεραιότητα η σωτηρία, είμαι 
διατεθειμένος}

 Ανά διαμέρισμα και δημογραφικά χαρακτηριστικά 
τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται




