
 

 

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
 

 

 

 

 

Έρευνα κοινή ς γνώ μής στο Δή μο Θε ρμής 
Έκθεσή αποτελεσμα τών 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Εργαστή ριο Εφαρμοσμε νής Πολιτική ς Έρευνας  
Τμή μα Πολιτικώ ν Επιστήμώ ν 

 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκή 2018 

 
 



Page 2 of 45 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έρευνα κοινή ς γνώ μής στο Δή μο Θε ρμής 
Έκθεσή αποτελεσμα τών 

 

 
 

Εργαστή ριο Εφαρμοσμε νής Πολιτική ς Έρευνας 
Τμή μα Πολιτικώ ν Επιστήμώ ν 

 
 
 
 
 
 

Υπεύθυνοι έργου: Θεόδώρος Χατζήπαντελής, Μαρίνα Σώτήρογλου  

 
 
 
 
 

 
Θεσσαλονίκή 2018  

 
 
 

 

 



Page 3 of 45 
 

Ευχαριστι ες 

Η παρούσα έκθεση είναι αποτέλεσμα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Πολιτικών 

Επιστημών και του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας σε συνεργασία με το Δήμο 

Θέρμης.  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στο Δήμαρχο Θέρμης, ο οποίος στάθηκε σημαντικός αρωγός 

στην προσπάθειά μας και υποστήριξε την έρευνα αυτή σε όλα τα στάδια της, για την καθοριστική 

του βοήθεια.  

Επίσης ευχαριστούμε την ερευνητική ομάδα των φοιτητών του τμήματος που εργάστηκαν με 

επιμέλεια και επαγγελματισμό προκειμένου να συγκεντρωθούν τα δεδομένα της έρευνας. Καθώς 

και τους φοιτητές που ασχολήθηκαν με την μελέτη των συμμετοχικών θεσμών, την καταγραφή της 

σύνθεσης και τις θεματικές ενότητες της ατζέντας των θεσμών αυτών καθώς και την εφαρμογή του 

πειράματος συμμετοχικής διαβουλευτικής διαχείρισης στο Δήμο για το θέμα της διαχείρισης των 

οικιακών απορριμμάτων. 
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Εισαγώγή  

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε 

συνεργασία με το Δήμο Θέρμης πραγματοποίησε έρευνα κοινής γνώμης σχετικά με ζητήματα 

καθημερινότητας, συμμετοχής των πολιτών, προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής καθώς και 

στάσεων/απόψεων των δημοτών για τους τοπικούς πολιτικούς θεσμούς. 

Συγκεντρώθηκαν δεδομένα σχετικά την ικανοποίηση των δημοτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

καθώς και την εκτίμηση της λειτουργίας των αιρετών και των υπαλλήλων του Δήμου. Αφορά την 

αξιολόγηση των αιρετών (δήμαρχο & δημοτικούς συμβούλους) και των υπαλλήλων του δήμου 

σχετικά με την συμπεριφορά, την εξυπηρέτηση των πολιτών, την επικοινωνία με τους πολίτες κλπ. 

Καταγράφονται επίσης προβλήματα που απασχολούν τους δημότες, εκτίμηση για τα προβλήματα 

κα τις δράσεις κοινωνικής πολιτικής και λήψης πρωτοβουλιών καθώς επίσης η γνώμη των δημοτών 

σχετικά με τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και τα τοπικά δημοψηφίσματα για την επίλυση 

κοινωνικών και άλλων θεμάτων. 

Παράλληλα, φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Επιστημών έχουν 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/ θεμάτων ανά 

δημοτική ενότητα. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται πείραμα συμμετοχικής διαβουλευτικής 

διαχείρισης στο Δήμο με θέμα την διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων. Έχουν ήδη 

πραγματοποιηθεί διαβουλεύσεις σε μερικά τοπικά διαμερίσματα και προχωρά η υλοποίηση για το 

σύνολο των δημοτικών ενοτήτων.  

 

Οικοδόμηση αποτελεσματικών, υπεύθυνων και συμμετοχικών θεσμών διακυβέρνησης 

Η διαμόρφωση ισχυρών συμμετοχικών θεσμών είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να 

ενισχυθεί η τοπική δημοκρατία, να αναπτυχθούν αποτελεσματικοί, αξιόπιστοι και διαφανείς θεσμοί 

και επιπροσθέτως να αναπτυχθεί μια υπεύθυνη, συμμετοχική, αντιπροσωπευτική Κοινωνία των 

Πολιτών χωρίς αποκλεισμούς στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. 

 

Το αντικείμενο μελέτης είναι το θέμα της διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων με βάση το 

νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή και προβλέπει την εμπλοκή των Δήμων στη διαχείριση 

των οικιακών αποβλήτων. Επιδιώκεται, γενικότερα, η ενεργοποίηση των πολιτών σε τοπικό επίπεδο 
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για την ανάδειξη θεμάτων και αποφάσεων γύρω από κίνητρα (π.χ. περιορισμό δημοτικών τελών) 

και απαιτούμενα μέτρα για την επιτυχία του εγχειρήματος. 

 

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]. Πρόκειται για την ανάπτυξη ενός δικτυού ροής πολιτικών αποφάσεων. 

Αυτό αποτελεί στόχο της παρέμβασης μας με την έννοια διαμόρφωσης προτάσεων για την 

ανάπτυξη και λειτουργία του. 

Η διαβούλευση είναι επικεντρωμένη σε θέματα προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού και 

περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου Θέρμης, θέματα ανακύκλωσης των οικιακών 

απορριμμάτων και διασφάλισης της ποιότητας ζωής. Τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που 

συγκεντρώθηακν και θα συγκεντρωθούν θα δώσουν ένα βήμα για παρεμβάσεις για την προστασία 

του φυσικού περιβάλλοντος, βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ανανέωση του στόλου 

απορριμματοφόρων, βελτιστοποίηση της διαχείριση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, 

προώθηση οικολογικής συνείδησης των πολιτών και να την ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού 

σχετικά με την ανακύκλωση, την αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών που συγκεντρώνονται, 

την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων.  

Στη δημόσια διαβούλευση δίνεται το βήμα στους πολίτες ώστε να αξιολογήσουν την 

αποτελεσματικότητα των δομών ως προς την εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιδόσεων των 

υπηρεσιών του Δήμου σε θέματα διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων. Γεγονός που μπορεί να 

συμβάλει ενεργά στη βελτίωση και καλύτερη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του Δήμου, 

παρακολούθηση, αξιολόγηση και καταγραφή του κόστους και των εσόδων από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες επιδιώκοντας στην ορθολογικότερη οικονομική διαχείριση του Δήμου. Παράλληλα, 

προσφέρεται το κατάλληλο έδαφος για την οικοδόμηση ενός σχεδίου ανταποδοτικής επιβράβευσης 

των πολιτών με οικονομικά δεδομένα σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο.  

Η βελτίωση των επιδόσεων ανακύκλωσης μπορεί να προσφέρει ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό, 

κοινωνικό αλλά και πολιτισμικό κέρδος σε τοπικό, εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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1. Περιγραφή  τής ε ρευνας  

Οι παρακάτω ενότητες παρουσιάζουν και αναπτύσουν τα ερευνητικά ερωτήματα, τα εργαλεία και τις 

μεθόδους που εφαρμόστηκαν για τη διεξαγωγή της δειγματοληπτικής έρευνας καθώς και τα 

αποτελέσματα της έρευνας. 

Στις πρώτες ενότητες περιγράφεται αναλυτικά η δομή του ερωτηματολόγιου και παρουσιάζονται τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος.  

Ακολουθούν οι ενότητες που αφορούν την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, στην πρώτη 

ενότητα εξετάζεται το αίσθημα απόστασης και εγγύτητας από τους θεσμούς και παρουσιάζεται το 

αίσθημα εγγύτητας/ απόστασης από τις Δημοτικές Αρχές, την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, τα 

Κόμματα- Βουλή και την Κυβέρνηση ανά δημοτική ενότητα (Δημοτική ενότητα Θέρμης, Δημοτική 

ενότητα Βασιλικών και Δημοτική ενότητα Μίκρας). Επιπλέον, στην ίδια ενότητα παρουσίαζεται το 

αίσθημα απόστασης/ εγγύτητας των δημοτών της Θέρμης προς τις Δημοτικές Αρχές και την 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.  

Η επόμενη ενότητα παρουσιάζει τη στάση των πολιτών σε θέματα τοπικού και ειδικού χαρακτήρα 

όπως το ΝΟΗΣΙΣ, αστική συγκοινωνία, αστυνόμευση, καθαριότητα κλπ. και εξετάζεται η στάση των 

πολιτών ανά δημοτική ενότητα. Ακολουθεί η ενότητα που περιγράφει τις δράσεις πολιτών για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων και εν συνεχεία συσχετίζονται οι δράσεις των πολιτών με την ηλικιακή 

ομάδα και το μορφωτικό επίπεδο στο οποίο ανήκουν.  

Στη συνέχεια, έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση των υπηρεσιών του δήμου από τους πολίτες και 

ειδικότερα αναλύεται η αξιολόγηση των υπηρεσιών καθαριότητας και αστυνόμευσης ανά δημοτική 

ενότητα.  Στην ίδια ενότητα καταγράφεται η στάση των πολιτών σχετικά με τις δράσεις κοινωνικής 

πολιτικής από το Δήμο, συσχετίζεται η στάση αυτή με τις δημοτικές ενότητες και παρουσιάζονται τα 

μέσα πληροφόρησης των πολιτών για τις δράσεις αυτές.  

Ακολουθούν οι ενότητες με την αξιολόγηση του Δήμαρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Υπαλλήλων 

και προσώπων της τοπικής κοινωνίας. Η επόμενη ενότητα περιγράφει την τοποθέτηση πολιτών στην 

κλίμακα «Αριστερά-Δεξιά», δηλαδή την αυτοτοποθέτηση των πολιτών σύμφωνα με τις πολιτικές ιδέες 

και αντιλήψεις τους. 

Στην ενότητα σχετικά με την αντιληπτή απόδοση ευθύνης, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με ποιον 

θεωρούν αρμόδιο σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο για ζητήματα όπως η εγκατάσταση μεταναστών, η 

ανεργία, τα σκουπίδια, οι σχολικές εγκαταστάσεις, η εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά.  
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Ακόμα, η επόμενη ενότητα παρουσιάζει τη διάθεση συμμετοχής των πολιτών σε πρωτοβουλίες και 

δράσεις λαμβάντας υπόψη τη διάθεση συμμετοχής καθώς και τη «δέσμευση» και «προσήλωση» που 

αυτές προυποθέτουν.  

Η προτελευταία ενότητα αφορά το θεσμό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και την στάση 

των πολιτών για τα τοπικά δημοψηφίσματα. Και στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται τα θέματα 

πρωτεραιότητας σύμφωνα με τους πολίτες.  
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1.1 Περιγραφή  ερώτήματολογι ου 

Η μέθοδος συλλογής των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε είναι η συνέντευξη «πρόσωπο με 

πρόσωπο» με τη χρήση ερωτηματολόγιου. Για το σχηματισμό του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος της τυχαίας δειγματοληψίας. Οι ερωτήσεις στην πλειοψηφία τους είναι κλειστού τύπου με 

συγκεκριμένη κλίμακα αξιολόγησης ενώ οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις αφορούσαν θέματα 

προτεραιότητας για το Δήμο και δράσεις για ζητήματα κοινωνικής πολιτικής. Στην έρευνα 

συμμετείχε αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών ανά τοπικό διαμέρισμα. Κάθε τοπικό διαμέρισμα για 

μεθοδολογικούς λόγους είχε διαιρεθεί σε επιμέρους ζώνες.   

Στο ερωτηματολόγιο (βλ. παράρτημα ερώτημα1: Ε1, Ε2, Ε3 & Ε4) καταγράφονται δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος όπως το τοπικό διαμέρισμα, η ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο 

καθώς και η «δημοτικότητα» (Δημότης/Κάτοικος). Επιδιώχθηκε η καταγραφή της συγκεκριμένης 

μεταβλητής προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διαφορετική προσέγγιση από δημότες ή 

κάτοικους του Δήμου. 

Το ερωτηματολόγιο διαιρέθηκε σε επιμέρους ενότητες επιδιώκοντας μια συνολική αξιολόγηση των 

κεντρικών και τοπικών διοικητικών οργάνων. Αναλυτικότερα, στην πρώτη θεματική ενότητα που 

αφορά τα κεντρικά και περιφερειακά διοικητικά όργανα μελετήθηκε η απόσταση / εγγύτητα από τους 

«θεσμούς» του σημερινού πολιτικού συστήματος (Ε5) με κλίμακα «1-6», όπου το «1» αντιστοιχεί 

στο «πάρα πολύ» και το «6» στο «καθόλου». Στη συνέχεια καταγράφεται η αντιληπτή απόδοση 

ευθύνης (Ε16) (ποιος θεσμός θεωρείται αρμόδιος σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο) για διάφορα ζητήματα. 

Στην κλίμακα το «1» αντιστοιχεί στο «Δήμο», το «2» στην Περιφέρεια, το «3» στην «Κυβέρνηση» 

και το «4» σε «άλλο θεσμό».  

Η επόμενη ενότητα αφορά την στάση των πολιτών σε θέματα (issues) τοπικού και ειδικού χαρακτήρα 

(Ε6) με κλίμακα «1-4», όπου το «1» αντιστοιχεί στο «πάρα πολύ» και το «4» στο «καθόλου». 

Καταγράφονται επίσης θέματα/δράσεις (Ε12 & Ε15) προτεραιότητας όπως αυτά σημειώνονται από 

τους πολίτες με χρήση ανοιχτού τύπου ερωτήσεων.  

Η τρίτη ενότητα αφορά την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών (Ε8) καθώς και την εκτίμηση 

της λειτουργίας των αιρετών και των υπαλλήλων του Δήμου (Ε9). Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση 

αφορά αιρετούς (δήμαρχο & δημοτικούς συμβούλους) και υπαλλήλους του δήμου σχετικά με την 

συμπεριφορά, την εξυπηρέτηση των πολιτών, τις ικανότητες στη δουλειά, την βοήθεια στους πολίτες, 

                                                           
1 Στο εξής η λέξη «ερώτημα» θα εμφανίζεται με την κωδικοποίηση του ερωτηματολογίου, δηλαδή με «Ε» και την  
αύξουσα αρίθμηση των ερωτήσεων.  
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την προσοχή στα αιτήματα και την επικοινωνία με τους πολίτες (το κριτήριο αξιολόγησης παίρνει 

την τιμή «1» για θετική αξιολόγηση και την τιμή «0» για αρνητική αξιολόγηση) της λειτουργίας των 

αιρετών και υπαλλήλων. Στην ίδια ενότητα συμπεριλαμβάνονται και θέματα που οι πολίτες συνδέουν 

με τις Δημοτικές Αρχές (Ε18) με κλίμακα «1-4», όπου το «1» αντιστοιχεί στο «πάρα πολύ» και το 

«4» στο «καθόλου». 

Η τέταρτη ενότητα αφορά την αξιολόγηση προσώπων (Ε11) επικεφαλής των δημοτικών 

παρατάξεων. Οι ερωτώμενοι τους αξιολόγησαν σε κλίμακα «1-5», όπου το «1» αντιστοιχεί στο «πολύ 

θετικά» και το «5» στην «πολύ αρνητικά». Παράλληλα οι ερωτώμενοι τοποθέτησαν τον εαυτό τους 

σε σχέση με τις πολιτικές τους ιδέες και αντιλήψεις στην κλίμακα «1-10», όπου το «1» αντιστοιχεί 

στο «Αριστερά» και το «10» στο «Δεξιά» (Ε10). 

Η τελευταία θεματική ενότητα περιλαμβάνει την στάση των πολιτών όσον αφορά δημοκρατικούς 

θεσμούς και διαδικασίες (Ε17, Ε19, Ε20, Ε21& Ε22): όπως η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

(ΔΕΔ), τα τοπικά δημοψηφίσματα για την επίλυση κοινωνικών και άλλων θεμάτων, καθώς και η 

συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και δράσεις σε τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, καταγράφεται η διάθεση 

συμμετοχής (Ε17) (σε κλίμακα «1-4», όπου το «1» αντιστοιχεί στο «πάρα πολύ» και το «4» στο 

«καθόλου»), η διάθεση ενεργής συμμετοχής στην προεκλογική περίοδο (Ε19), (όπου το «1» 

αντιστοιχεί στο «πολύ» και το «4» στο «καθόλου») και η γνώμη των πολιτών για τη ΔΕΔ. Επίσης, 

καταγράφεται η διάθεση κινητοποίησης για θέματα τοπικού χαρακτήρα σε κλίμακα «1-4» (όπου το 

«1» αντιστοιχεί στο «πολύ» και το «4» στο «καθόλου»). Τέλος, καταγράφεται η γνώμη των πολιτών 

για το θεσμό του τοπικού δημοψηφίσματος σε κλίμακα «1-5» (όπου το «1» αντιστοιχεί στο «πολύ 

θετικά» και το «5» στο «πολύ αρνητικά»). 

Γενικότερα, στην έρευνα αποτυπώνονται ζητήματα: καθημερινότητας, διάθεσης συμμετοχής σε 

δημοκρατικές διαδικασίες, αξιολόγησης κεντρικών και τοπικών διοικητικών θεσμών, αξιολόγηση 

προσώπων, προτεραιότητα προβλημάτων/θεμάτων και πρακτικές κοινωνικής πολιτικής.    
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1.2 Περιγραφή  δει γματος 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα 14 τοπικά διαμερίσματα2 του Δήμου Θέρμης το χρονικό διάστημα 

04/12/2017 έως 12/02/2018. Από το συνολικό αριθμό ερωτηματολογίων 1.590 που συγκεντρώθηκαν 

αναλύονται μετά τον έλεγχο 1.500 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 

Το δειγματοληπτικό πλαίσιο σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα στοιχεία του πληθυσμού του Δήμου από 

την ΕΛ.ΣΤΑΤ (γενική απογραφή 2011).  Αναλυτικότερα, ποσοστό 46,1% του δείγματος 

συγκεντρώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Θέρμης και στο Τριάδι και ακολουθούν τα υπόλοιπα 

τοπικά διαμερίσματα (βλ. γράφημα Ι). 

Συγκεκριμένα (% ανά περιοχή): Πλαγιάρι 11,0%, Ν. Ραιδεστός 9,9%, Νέο Ρύσιο 6,4%, Βασιλικά 

6,2%, Αγία Παρασκευή 5,4%, Τριάδι 5,3%, Σουρωτή 4,1%, Ταγαράδες 2,4%, Άγιος Αντώνιος- 

Μονοπήγαδο 2,0%, Περιστερά 1,0% και Λιβάδι 0,2%.  

Γράφημα Ι: Κατανομή του δείγματος ανά τοπικό διαμέρισμα 

 

Κατά φύλο έχουμε 50% γυναίκες και 50% άνδρες. Στην έρευνα συμμετείχαν δημότες αλλά και 

μόνιμοι κάτοικοι που είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο δήμο. Ποσοστό 73,5% δηλώνει ότι είναι 

δημότης, 14,3% δηλώνει ότι είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο δήμο και τέλος 12,2% δεν 

προσδιορίζει σε ποιο δήμο ανήκει.  

                                                           
2 Σημειώνεται ότι στην Καρδία και το Κάτω Σχολάρι δεν συγκεντρώθηκε επαρκής αριθμός δεδομένων για ασφαλή 

συμπεράσματα.  
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Όσον αφορά την κατανομή σε ηλικιακές ομάδες (βλ. γράφημα ΙΙ): 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».  

 

 

Γράφημα ΙΙ: Κατανομή των ηλικιακών ομάδων του δείγματος  

Τέλος ως προς το μορφωτικό επίπεδο έχουμε τα εξής: 8% του συνόλου δηλώνει μόρφωση μέχρι 

Δημοτικό, 9,3% μέχρι Γυμνάσιο, 37% μέχρι Λύκειο και 43% Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή ανώτερη 

βαθμίδα.  

Στον πίνακα Ι παρουσιάζεται συνοπτικά η κατανομή του δείγματος ανά ηλικιακή ομάδα στα 

τοπικά διαμερίσματα.  

Περιοχή/ 
Τοπικό διαμέρισμα 

Ηλικία 

15-25 26-35 36-50 51-65 66+ 

  Αγία Παρασκευή   2,5% 8,8% 43,8% 35,0% 10,0% 

Αγ Αντώνιος   13,3% 13,3% 26,7% 33,3% 13,3% 

Βασιλικά   14,1% 14,1% 17,4% 23,9% 30,4% 

Θέρμη   17,2% 14,7% 31,5% 25,0% 11,6% 

Νέο Ρύσιο   26,3% 9,5% 34,7% 17,9% 11,6% 

Πλαγιάρι   8,0% 9,8% 43,6% 20,9% 17,8% 

Ν. Ραιδεστός   12,3% 10,3% 43,8% 20,5% 13,0% 

Σουρωτή   6,8% 15,3% 42,4% 32,2% 3,4% 

Ταγαράδες   8,6% 2,9% 22,9% 42,9% 22,9% 

Τριάδι   13,0% 3,9% 42,9% 23,4% 16,9% 

Τρίλοφος   1,9% 19,6% 34,6% 29,0% 15,0% 

Λιβάδι   0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Περιστερά   0,0% 20,0% 26,7% 33,3% 20,0% 

Σύνολο   11,9% 12,9% 35,1% 25,7% 14,3% 

Πίνακας Ι: Τοπικό διαμέρισμα/ ηλικιακή ομάδα  

12%
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

2.1 Απόσταση και εγγύτητα από τους θεσμούς 

Μελετήθηκε η απόσταση / εγγύτητα από τους «θεσμούς» του σημερινού πολιτικού συστήματος. Οι 

απαντήσεις ανά θεσμό παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς στο σύνολο του δείγματος 

καταγράφεται ισχυρό αίσθημα απόστασης από τους θεσμούς (βλ. γράφημα 1.1).  

 

Γράφημα 1.1: Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) από τους Θεσμούς του πολιτικού συστήματος (%) 

 

Αναλυτικότερα, 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, παρατηρείται ότι αισθάνονται αποκομμένοι (Καθόλου) από τα Συνδικάτα (48.7%), 

την Κυβέρνηση (45,1%) και τα Κόμματα-Βουλή (40,0%). Ακολουθούν: ΜΜΕ (31.6%), η Ε.Ε. 

(30.5%) και η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση (27.3%). 

Στη συνέχεια μελετήθηκε για το σύνολο του δείγματος το αίσθημα εγγύτητας/ απόστασης από τις 

Δημοτικές Αρχές. Παρατηρείται ότι ο πληθυσμός είναι μοιρασμένος: 34,8% αισθάνεται εγγύτερα 

(πάρα πολύ/πολύ/αρκετά) στις Δημοτικές αρχές, 39% αισθάνεται αποκομμένο (λίγο/καθόλου) και 

26,2% αισθάνεται σχετικά εγγύτερα στις Δημοτικές αρχές. 

Επίσης, μελετήθηκε το αίσθημα  απόστασης / εγγύτητας από τους «θεσμούς» ανά δημοτική ενότητα 

προκειμένου να διαπιστωθεί η στάση των πολιτών προς τις Δημοτικές Αρχές (βλ. πίνακα 1.1). 

Συγκεκριμένα, οι πολίτες από τη δημοτική ενότητα Θέρμης αισθάνονται (πάρα πολύ/πολύ/αρκετά) 

εγγύτερα στις Δημοτικές αρχές σε ποσοστό 40,9%. Οι πολίτες από τη δημοτική ενότητα Μίκρας 

αισθάνονται (πάρα πολύ/πολύ/αρκετά) εγγύτερα στις Δημοτικές αρχές σε ποσοστό 31,8% ενώ πολίτες 
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από τη δημοτική ενότητα Βασιλικών αισθάνονται (πάρα πολύ/πολύ/αρκετά) εγγύτερα στις Δημοτικές 

αρχές σε ποσοστό 21%. 

  Δημοτικές αρχές  

  Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Σχετικά Λίγο Καθόλου Ν 

Δημοτική Ενότητα Θέρμης 7,7% 11,6% 21,6% 24,8% 19,4% 14,9% 805 

Δημοτική Ενότητα Βασιλικών 1,8% 6,5% 12,7% 24,0% 25,8% 29,1% 275 

Δημοτική Ενότητα Μίκρας 1,6% 6,4% 23,8% 30,7% 19,3% 18,2% 374 

Πίνακας 1.1: Δημοτική Ενότητα/ Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) από τις Δημοτικές Αρχές  

 

Στο σύνολο του δείγματος υπολογίστηκε το αίσθημα εγγύτητας/ απόστασης από την Περιφερειακή 

Αυτοδιοίκηση. Παρατηρείται ότι ποσοστό 24,7%, αισθάνεται εγγύτερα (πάρα πολύ/πολύ/αρκετά) 

στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, ποσοστό 49,8% αισθάνεται αποκομμένο (λίγο/καθόλου) και 

ποσοστό 25,5% αισθάνεται σχετικά εγγύτερα. Επίσης, αναλύθηκε το αίσθημα απόστασης/ εγγύτητας 

ανά δημοτική ενότητα (βλ. πίνακα 1.2). 

 

  Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση  

  Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Σχετικά Λίγο Καθόλου Ν 

Δημοτική Ενότητα Θέρμης 3,1% 5,8% 17,1% 26,9% 22,4% 24,7% 809 

Δημοτική Ενότητα Βασιλικών 1,8% 6,9% 11,6% 17,5% 28,0% 34,2% 275 

Δημοτική Ενότητα Μίκρας 0,8% 5,1% 19,1% 28,5% 18,8% 27,7% 372 

Πίνακας 1.2: Δημοτική Ενότητα/ Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση  

 

Ο πληθυσμός είναι μοιρασμένος όσον αφορά το αίσθημα εγγύτητας/ απόστασης από την 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Οι πολίτες από τη δημοτική ενότητα Θέρμης αισθάνονται (πάρα 

πολύ/πολύ/αρκετά) εγγύτερα στην Περιεφερειακή Αυτοδιοίκηση σε ποσοστό 26%. Οι πολίτες από τη 

δημοτική ενότητα Μίκρας αισθάνονται (πάρα πολύ/πολύ/αρκετά) εγγύτερα στην Περιεφερειακή 

Αυτοδιοίκηση σε ποσοστό 25% ενώ πολίτες από τη δημοτική ενότητα Βασιλικών αισθάνονται (πάρα 

πολύ/πολύ/αρκετά) εγγύτερα σε ποσοστό 20,3%. 

Σε σχέση με τα Κόμματα-Βουλή: ποσοστό 17,6% αισθάνεται εγγύτερα (πάρα πολύ/πολύ/αρκετά), 

ποσοστό 65,1% αισθάνεται αποκομμένο (λίγο/καθόλου) και ποσοστό 17,3% αισθάνεται σχετικά 

εγγύτερα.  
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  Κόμματα – Βουλή  

  Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Σχετικά Λίγο Καθόλου Ν 

Δημοτική Ενότητα Θέρμης 1,9% 3,7% 8,6% 16,4% 24,4% 45,1% 807 

Δημοτική Ενότητα Βασιλικών 0,7% 7,2% 7,9% 16,2% 28,8% 39,2% 278 

Δημοτική Ενότητα Μίκρας 0,8% 8,8% 16,6% 20,3% 24,3% 29,1% 374 

Πίνακας 1.3: Δημοτική Ενότητα/ Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) από Κόμματα-Βουλή  

 

Ανά δημοτική ενότητα (βλ. πίνακα 1.3) παρατηρούμε ότι οι πολίτες από τη δημοτική ενότητα Θέρμης 

αισθάνονται (πάρα πολύ/πολύ/αρκετά) εγγύτερα στα Κόμματα- Βουλή σε ποσοστό 14,2%. Οι πολίτες 

από τη δημοτική ενότητα Μίκρας αισθάνονται (πάρα πολύ/πολύ/αρκετά) εγγύτερα σε ποσοστό 26,2% 

ενώ πολίτες από τη δημοτική ενότητα Βασιλικών αισθάνονται (πάρα πολύ/πολύ/αρκετά) εγγύτερα σε 

ποσοστό 15,8%. 

 

Σε σχέση με την Κυβέρνηση: ποσοστό 14% αισθάνεται εγγύτερα (πάρα πολύ/πολύ/αρκετά), ποσοστό 

69,1% αισθάνεται αποκομμένο (λίγο/καθόλου) και ποσοστό 16,9% αισθάνεται σχετικά εγγύτερα.  

  Κυβέρνηση  

  Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Σχετικά Λίγο Καθόλου Ν 

Δημοτική Ενότητα Θέρμης 2,0% 2,5% 5,6% 15,7% 24,0% 50,2% 807 

Δημοτική Ενότητα Βασιλικών 0,7% 5,0% 5,8% 18,3% 24,8% 45,3% 278 

Δημοτική Ενότητα Μίκρας 0,8% 8,0% 15,8% 18,2% 23,3% 34,0% 374 

Πίνακας 1.4: Δημοτική Ενότητα/ Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) από Κυβέρνηση  

Παρατηρείται ότι πολίτες από τη δημοτική ενότητα Θέρμης αισθάνονται (πάρα πολύ/πολύ/αρκετά) 

εγγύτερα στην Κυβέρνηση σε ποσοστό 10,1%. Οι πολίτες από τη δημοτική ενότητα Μίκρας 

αισθάνονται (πάρα πολύ/πολύ/αρκετά) εγγύτερα σε ποσοστό 24,6% ενώ πολίτες από τη δημοτική 

ενότητα Βασιλικών αισθάνονται (πάρα πολύ/πολύ/αρκετά) εγγύτερα σε ποσοστό 11,5%. 

 

Ειδικά για όσους δηλώνουν δημότες του Δήμου (βλ. γράφημα 1.2) παρατηρείται ότι ποσοστό 4,9% 

νιώθει πάρα πολύ εγγύτερα, ποσοστό 10,2% πολύ, 21,2% αρκετά κοντά στις Δημοτικές αρχές ενώ 

σχετικά κοντά ποσοστό 26,5%. Το υπόλοιπο 37,2% δηλώνει ότι αισθάνεται μεγαλύτερη  απόσταση 

από τις Δημοτικές αρχές.  
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Γράφημα 1.2: Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) από τις Δημοτικές αρχές για δημότες   

 

Μελετήθηκε επίσης το αίσθημα εγγύτητας/απόστασης από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση για τους 

δημότες (βλ. γράφημα 1.3). Ένας στους δύο δημότες δηλώνει ότι αισθάνεται αποκομμένος από την 

περιφερειακή αυτοδιοίκηση (λίγο/καθόλου 49%). Ποσοστό 8,5 δηλώνει ότι αισθάνεται πάρα 

πολύ/πολύ εγγύτερα στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, αρκετά κοντά 16,9% και 25,6% σχετικά κοντά.  

 

 

Γράφημα 1.3: Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) από την Περιφερειακή Διοίκηση για δημότες   
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2.2 Στάση των πολιτών σε ειδικά θέματα  

Επόμενο θέμα μελέτης είναι η στάση των πολιτών σε θέματα τοπικού και ειδικού χαρακτήρα όπως 

το ΝΟΗΣΙΣ, αστική συγκοινωνία, αστυνόμευση, καθαριότητα κλπ. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από 

τους ερωτώμενους να διατυπώσουν τη γνώμη τους (κλίμακα πάρα πολύ/ αρκετά/ σχετικά/ καθόλου) 

σχετικά με ειδικά θέματα. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στο σύνολο και ανά Δημοτική ενότητα. 

 

Την εγκατάσταση σχολών του Α.Π.Θ. και του ΝΟΗΣΙΣ στην περιοχή 

Παρατηρείται θετική στάση των πολιτών όσον αφορά την εγκατάσταση τμημάτων του Α.Π.Θ. και 

του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών & Μουσείου Τεχνολογίας. Ποσοστό 22% συμφωνεί πάρα πολύ 

ότι η εγκατάσταση τους αναβάθμισε την περιοχή, 32% συμφωνεί αρκετά ενώ 28,1% δηλώνει ότι η 

συμβολή τους στην αναβάθμιση της περιοχής δεν ήταν τόσο σημαντική. Τέλος, ποσοστό 16% 

δηλώνει ότι η εγκατάσταση αυτή δεν συνέβαλε καθόλου στην αναβάθμιση της περιοχής.  

 Πάρα Πολύ Αρκετά Σχετικά Καθόλου ΔΑ 

Δημοτική Ενότητα Θέρμης 25,1% 37,0% 24,8% 10,4% 2,7% 

Δημοτική Ενότητα Βασιλικών 29,3% 30,4% 24,6% 15,7% 0,0% 

Δημοτική Ενότητα Μίκρας 9,8% 22,2% 37,6% 28,6% 1,9% 

Σύνολο 22,0% 32,0% 28,1% 16,0% 2,0% 

Πίνακας 2.1: Δημοτική Ενότητα/ εγκατάσταση τμημάτων του Α.Π.Θ. και ΝΟΗΣΙΣ 

Σύμφωνα με τον πάραπάνω πίνακα, οι κάτοικοι συμφωνούν (πάρα πολύ/αρκετά) ότι η εγκατάσταση 

τους αναβάθμισε την περιοχή. Οι κάτοικοι συμφωνούν σε ποσοστό 62,1% από τη δημοτική ενότητα 

Θέρμης, ποσοστό 59,7% από τη δημοτική ενότητα Βασιλικών και 32% από τη δημοτική ενότητα 

Μίκρας. 

 

Η αστική συγκοινωνία γενικά εξυπηρετεί στις μετακινήσεις 

Ποσοστό 67% δηλώνει σχετικά/καθόλου ικανοποιημένο από την εξυπηρέτηση του και ποσοστό 

22,8% δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο. Ωστόσο, ποσοστό 8,5% δηλώνει πάρα πολύ ικανοποιημένο 

από τις υπηρεσίες της αστικής συγκοινωνίας στην περιοχή. 
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 Πάρα Πολύ Αρκετά Σχετικά Καθόλου ΔΑ 

Δημοτική Ενότητα Θέρμης 10,2% 22,7% 30,2% 34,6% 2,3% 

Δημοτική Ενότητα Βασιλικών 10,0% 17,9% 32,9% 38,9% ,4% 

Δημοτική Ενότητα Μίκρας 3,4% 26,7% 39,2% 29,9% ,8% 

Σύνολο 8,5% 22,8% 33,0% 34,2% 1,6% 

Πίνακας 2.2: Δημοτική Ενότητα/ αστική συγκοινωνία 

Σύμφωνα με τον πάραπάνω πίνακα, οι κάτοικοι δεν είναι ικανοποιημένοι (σχετικά/καθόλου) με την 

εξυπηρέτηση τους από την αστική συγκοινωνία. Κάτοικοι από τη δημοτική ενότητα Βασιλικών είναι 

δυσαρεστημένοι σε ποσοστό 71,8%, από τη δημοτική ενότητα Μίκρας σε ποσοστό 69% και από τη 

δημοτική ενότητα Θέρμης σε ποσοστό 64,8%.  

 

Η λειτουργία αστυνομικού τμήματος στην περιοχή θα βοηθήσει στην μείωση της 

εγκληματικότητας 

Ποσοστό 60% δηλώνει ότι συμφωνεί πάρα πολύ/αρκετά με την προοπτική λειτουργίας του 

αστυνομικού τμήματος στην περιοχή τους και τη συνδέει με τη μείωση της εγκληματικότητας. 

Σχετικά ικανοποιημένο με αυτή την προοπτική εμφανίζεται ποσοστό 22,4% του δείγματος ενώ 

ποσοστό 16,2% διαφωνεί απόλυτα. 

 Πάρα Πολύ Αρκετά Σχετικά Καθόλου ΔΑ 

Δημοτική Ενότητα Θέρμης 26,7% 30,1% 28,0% 13,2% 2,1% 

Δημοτική Ενότητα Βασιλικών 48,6% 17,5% 16,8% 17,1% 0,0% 

Δημοτική Ενότητα Μίκρας 46,3% 16,4% 14,3% 22,2% 0,8% 

Σύνολο 35,8% 24,2% 22,4% 16,2% 1,4% 

Πίνακας 2.3: Δημοτική Ενότητα/ λειτουργία αστυνομικού τμήματος 

Σύμφωνα με τον πίνακα 2.3, οι κάτοικοι συμφωνούν (πάρα πολύ/αρκετά) ότι η λειτουργία 

αστυνομικού τμήματος θα βοηθήσει στη μείωση της εγκληματικότητας. Οι κάτοικοι συμφωνούν από 

τη δημοτική ενότητα Βασιλικών σε ποσοστό 66,1%, από τη δημοτική ενότητα Μίκρας σε ποσοστό 

62,7% και από τη δημοτική ενότητα Θέρμης σε ποσοστό 56,7%. 
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Η συχνότητα συλλογής απορριμμάτων 

Όσον αφορά τη συλλογή των απορριμμάτων, ποσοστό 68,1% σημειώνει ότι υπάρχει πάρα πολύ/ πολύ 

έντονο πρόβλημα σχετικά με τη συχνότητα συλλογής των απορριμμάτων και κατ΄επέκταση με την 

καθαριότητα στην περιοχή. Επίσης,19,1% δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο από την καθαριότητα και 

τη συλλογή απορριμμάτων και ποσοστό 11,8% απόλυτα ικανοποιημένο.   

 Πάρα Πολύ Αρκετά Σχετικά Καθόλου ΔΑ 

Δημοτική Ενότητα Θέρμης 6,3% 12,9% 31,3% 48,1% 1,3% 

Δημοτική Ενότητα Βασιλικών 20,7% 23,6% 29,3% 25,7% 0,7% 

Δημοτική Ενότητα Μίκρας 16,9% 29,1% 29,6% 23,5% 0,8% 

Σύνολο 11,8% 19,1% 30,5% 37,6% 1,1% 

Πίνακας 2.4: Δημοτική Ενότητα/ συλλογή απορριμμάτων 

Σύμφωνα με τον πίνακα 2.4, οι κάτοικοι συμφωνούν (πάρα πολύ/αρκετά) ότι υπάρχει έντονο 

πρόβλημα σχετικά με τη συχνότητα συλλογής των απορριμμάτων. Οι κάτοικοι από τη δημοτική 

ενότητα Θέρμης συμφωνούν σε ποσοστό 19,2%, από τη δημοτική ενότητα Βασιλικών σε ποσοστό 

44,3% και από τη δημοτική ενότητα Μίκρας σε ποσοστό 46%.  

 

Τα σχολικά κτίρια της περιοχής παρέχουν τις ανέσεις που πρέπει στα παιδιά 

Αμφιλεγόμενο φαίνεται να είναι το ζήτημα των σχολικών κτιρίων και των ανέσεων που παρέχονται 

στους μαθητές. Ποσοστό 10,8% σημειώνει ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένο και  ποοστό 28,5% 

αρκετά ικανοποιημένο με τα σχολικά κτίρια και τις παροχές τους. Ωστόσο, ποσοστό 36,7% 

εμφανίζεται σχετικά ικανοποιημένο και 19,9% καθόλου ικανοποιημένο.  

 Πάρα Πολύ Αρκετά Σχετικά Καθόλου ΔΑ 

Δημοτική Ενότητα Θέρμης 12,1% 29,4% 37,1% 15,3% 6,1% 

Δημοτική Ενότητα Βασιλικών 15,4% 30,4% 33,9% 19,3% 1,1% 

Δημοτική Ενότητα Μίκρας 4,8% 25,4% 37,8% 30,4% 1,6% 

Σύνολο 10,8% 28,5% 36,7% 19,9% 4,0% 

Πίνακας 2.5: Δημοτική Ενότητα/ σχολικά κτίρια και παροχές 

Σύμφωνα με τον πίνακα 2.5, οι κάτοικοι είναι ικανοποιημένοι (πάρα πολύ/αρκετά) με τα σχολικά 

κτίρια και τις παροχές τους. Οι κάτοικοι από τη δημοτική ενότητα Βασιλικών είναι ικανοποιημένοι 
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σε ποσοστό 45,7%, από τη δημοτική ενότητα Θέρμης σε ποσοστό 41,4% και από τη δημοτική 

ενότητα Μίκρας σε ποσοστό 30,2%.  

 

Ελλείψεις κοινωνικών υποδομών 

Ποσοστό 19,5% σημειώνει ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένο και ποσοστό 29,9% αρκετά 

ικανοποιημένο με τις κοινωνικές υποδομές. Ενώ, 32,3% εμφανίζεται σχετικά ικανοποιημένο και  

ποσοστό 16,2% καθόλου ικανοποιημένο.  

 Πάρα Πολύ Αρκετά Σχετικά Καθόλου ΔΑ 

Δημοτική Ενότητα Θέρμης 15,3% 26,7% 35,2% 19,7% 3,0% 

Δημοτική Ενότητα Βασιλικών 32,9% 30,0% 23,9% 12,1% 1,1% 

Δημοτική Ενότητα Μίκρας 18,5% 36,8% 32,3% 11,6% 0,8% 

Σύνολο 19,5% 29,9% 32,3% 16,2% 2,1% 

Πίνακας 2.6: Δημοτική Ενότητα/ κοινωνικές παροχές 

Σύμφωνα με τον πίνακα 2.6, οι κάτοικοι δεν είναι ικανοποιημένοι (σχετικά/καθόλου) με τα σχολικά 

κτίρια και τις υποδομές. Οι κάτοικοι από τη δημοτική ενότητα Θέρμης δεν είναι ικανοποιημένοι σε 

ποσοστό 54,9%, από τη δημοτική ενότητα Μίκρας σε ποσοστό 43,9% και από τη δημοτική ενότητα 

Βασιλικών σε ποσοστό 36,1%.  

 

Οργανωμένοι ελεύθεροι χώροι, όπως πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές 

Ένας στους δύο πολίτες εμφανίζεται δυσαρεστημένος από την περιορισμένη ύπαρξη οργανωμένων 

ελεύθερων χώρων (20,6% καθόλου ικανοποιημένος και 31,8% σχετικά ικανοποιημένος).  

 

 

 Πάρα Πολύ Αρκετά Σχετικά Καθόλου ΔΑ 

Δημοτική Ενότητα Θέρμης 13,8% 25,6% 36,1% 23,5% 1,1% 

Δημοτική Ενότητα Βασιλικών 36,8% 20,7% 23,9% 17,1% 1,4% 

Δημοτική Ενότητα Μίκρας 19,6% 34,4% 28,3% 16,7% 1,1% 

Σύνολο 19,6% 26,9% 31,8% 20,6% 1,1% 

 

Πίνακας 2.7: Δημοτική Ενότητα/ οργανωμένοι ελεύθεροι χώροι 
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2.3 Δράσεις πολιτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων  

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η στάση των πολιτών σχετικά με ένα καυτό πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν στην περιοχή τους.  

Ποσοστό 51% επιλέγει να απευθυνθεί προσωπικά στους αρμόδιους, ποσοστό 25% αφήνει τους 

αρμόδιους να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να επέμβει, ποσοστό 18% δηλώνει ότι προτίθεται να 

κινητοποιηθεί συλλογικά και τέλος μόλις το 3% σημειώνει ότι θα απευθύνονταν σε ένα τηλεοπτικό 

κανάλι ή σε εφημερίδα προκειμένου να γνωστοποιήσει το πρόβλημα (βλ. γράφημα 3.1). Από τα 

δεδομένα συνάγεται ότι σχεδόν ένας στους πέντε είναι διατεθειμένος να κινητοποιηθεί συλλογικά σε 

αντιδιαστολή με τους μισούς που δηλώνουν ότι προτιμούν να απευθύνονται προσωπικά στους 

«αρμόδιους» (άτομα ή θεσμούς). 

 

 

Γράφημα 3.1: Δράσεις πολιτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων 

 

Η ανάλυση του παραπάνω παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τρόπο προσέγγισης όσον αφορά 

την ηλικιακή ομάδα (βλ. πίνακα 3.1). Λαμβάνοντας υπόψη την ηλικιακή ομάδα των ερωτώμενων, 

παρατηρείται ότι υπάρχει διαφοροποίηση στον τρόπο αντιμετώπισης. Ποσοστό 28,4% αυτών που 

ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα «15-25 ετών», δηλώνουν ότι σε περίπτωση κάποιου προβλήματος θα 

απευθύνονταν προσωπικά στους αρμόδιους, ποσοστό 29% θα έπαιρνε μέρος σε κινητοποιήσεις και 

34,1% θα άφηνε τους αρμόδιους να κάνουν τη δουλειά τους. Ενώ για την ηλικιακή κατηγορία «άνω 

των 66 ετών», ποσοστό 58,8% των ερωτώμενων δηλώνουν ότι σε περίπτωση κάποιου προβλήματος 

θα απευθύνονταν προσωπικά στους αρμόδιους,  6,2% θα έπαιρναν μέρος σε κινητοποιήσεις και 
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28,4% θα άφηναν τους αρμόδιους να κάνουν τη δουλειά τους. Παρατηρείται ότι οι μεγαλύτερες 

ηλικιακές ομάδες κατέφευγουν σε δράσεις βάσει ατομοκεντρικών προτύπων και όχι συλλογικών ενώ 

αντίθετα οι πολίτες νεότερης ηλικίας φαίνονται περισσότερο διατεθειμένοι να κινητοποιηθούν 

συλλογικά.  

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% 

 
Πίνακας 3.1: Δράσεις πολιτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων/ Ηλικιακές ομάδες 

Λαμβάνοντας υπόψη το μορφωτικό επίπεδο (βλ. πίνακα 3.2), παρατηρείται ότι υπάρχει 

διαφοροποίηση στον τρόπο δράσης. Σε αυτή την περίπτωση όσο αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο 

των ερωτώμενων, αυξάνεται και η διάθεση συμμετοχής σε κινητοποιήσεις. Συγκεκριμένα, απόφοιτοι 

δημοτικού σημείωσαν ότι θα έπαιρναν μέρος σε κινητοποιήσεις σε ποσοστό 5,9%, απόφοιτοι 

γυμνασίου σε ποσοστό 8,8%, απόφοιτοι λυκείου σε ποσοστό 19,4% και απόφοιτοι 

ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης σε ποσοστό 20,6%.  

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% 

Πίνακας 3.2: Δράσεις πολιτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων/ Μορφωτικό επίπεδο 

Δηλαδή, παρατηρείται ότι απόφοιτοι δημοτικού θα άφηναν τους υπεύθυνους να λύσουν το πρόβλημα 

μεταθέτοντας την ευθύνη σε αυτούς σε ποσοστό 33,6%, απόφοιτοι γυμνασίου σε ποσοστό 34,3%, 

απόφοιτοι λυκείου σε ποσοστό 26,0% και απόφοιτοι ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης σε ποσοστό 
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25,3%. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το εύρημα ότι ποσοστό 55,5% των απόφοιτων Δημοτικού και 

ποσοστό 51,0% των απόφοιτων ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης δηλώνουν ότι θα απευθύνονταν 

προσωπικά στους αρμόδιους για να επιλύσουν κάποιο πρόβλημα που τους απασχολεί.  

 

2.4 Αξιολόγηση των υπηρεσιών του δήμου 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δήμου (βλ. γράφημα 4.1). Στην 

επόμενη ενότητα αναλύεται η αξιολόγηση αιρετών και υπαλλήλων. 

 

Γράφημα 4.1: Αξιολόγηση υπηρεσιών του Δήμου 

 

Σύμφωνα με το γράφημα 4.1, 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%). 

Αντίθετα, καθόλου/λίγο ικανοποιημένοι δηλώνουν όσον αφορά την αστυνόμευση (72,3%), την 

οικονομική διαχείριση (67,8%), τα δημοτικά έργα (66,4%) και το κυκλοφοριακό-θέσεις στάθμευσης 

(26.8%).   
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Αναλύεται στη συνέχεια η ικανοποίηση των πολιτών από τις υπηρεσίες του Δήμου ανά δημοτική 

ενότητα. Παρακάτω δίνονται οι πίνακες που αφορούν την καθαριότητα και την αστυνόμευση (βλ. 

πίνακα 4.1 & 4.2). 

  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% 

Πίνακας 4.1: Δημοτική Ενότητα/ Καθαριότητα 

Σύμφωνα με τον πίνακα 4.1, είναι υψηλός ο βαθμός ικανοποίησης από τις υπηρεσίες καθαριότητας 

του δήμου (πολύ/αρκετά) για τους πολίτες από τη δημοτική ενότητα Θέρμης σε ποσοστό 80,1%. 

Ποσοστό 54,4% είναι ικανοποιημένοι στην δημοτική ενότητα Μίκρας και ποσοστό 46,3% στην 

δημοτική ενότητα Βασιλικών. Ενώ, καθόλου/λίγο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες στην δημοτική 

ενότητα Βασιλικών σε ποσοστό 21,9%.  

 

  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% 

Πίνακας 4.2: Δημοτική Ενότητα/ Αστυνόμευση 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 4.2, είναι χαμηλός ο βαθμός ικανοποίησης από την αστυνόμευση (λίγο/ 

καθόλου) για τους πολίτες στην δημοτική ενότητα Βασιλικών σε ποσοστό 88,7%. Ποσοστό 85,4% 

δεν είναι ικανοποιημένο στην δημοτική ενότητα Μίκρας και ποσοστό 61% στην δημοτική ενότητα 

Θέρμης. Ενώ, πολύ/αρκετά ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες στην δημοτική ενότητα Θέρμης σε 

ποσοστό 39%. 

Επίσης, αξιολογήθηκε η Κοινωνική Πολιτική που ασκεί ο Δήμος (βλ. γράφημα 4.2). Ποσοστό 35,2% 

δηλώνει ικανοποιημένο (πολύ θετικά/θετικά) και 24,1% δυσαρεστημένο (πολύ αρνητικά/αρνητικά). 
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Ποσοστό 32% δηλώνει ότι δεν είναι ούτε ικανοποιημένο/ούτε δυσαρεστημένο, ενώ 6% δεν εκφέρει 

άποψη για το θέμα. 

 

 

Γράφημα 4.2 : Αξιολόγηση κοινωνικής πολιτικής 

 

Σχετικά με την Κοινωνική Πολιτική, ποσοστό 15,8% των πολιτών της δημοτικής ενότητας Θέρμης, 

ποσοστό 29,9% της δημοτικής ενότητας Μίκρας και ποσοστό 40,7% της δημοτικής ενότητας 

Βασιλικών την αξιολογεί αρνητικά (αρνητικά/πολύ αρνητικά).  Ενώ αντίθετα, ποσοστό 43,4% της 

δημοτικής ενότητας Θέρμης, ποσοστό 31,8% και ποσοστό 23,9% από τους πολίτες της δημοτικής 

ενότητας Μίκρας και Βασιλικών αντίστοιχα ασκούν θετική κριτική (πολύ θετικά/ θετικά). 
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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% 

Πίνακας 4.3: Δημοτική Ενότητα/ Αξιολόγηση Κοινωνικής Πολιτικής 

 

Παρκάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερωτώμενων σχετικά με την πηγή ενημέρωσης για 

θέματα και δράσεις κοινωνικής πολιτικής (βλ. γράφημα 4.3). Οι πηγές ενημέρωσης  μεγαλύτερης 
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συχνότητας είναι ο στενός κοινωνικός περίγυρος (72,8%), η τοπική εφημερίδα (63,4%) και το 

ενημερωτικό υλικό [49,4% (αφίσες / φυλλάδια)]. Ενώ αντίθετα, χαμηλότερης συχνότητας πηγές είναι 

η ενημέρωση από το τοπικό συμβούλιο (64,7%) και τα ΜΜΕ (54%).  

 

 

Γράφημα 4.3 : Μέσο ενημέρωσης για κοινωνική πολιτική 

 

 

2.5 Αξιολόγηση του Δήμαρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Υπαλλήλων 

 

Όσον αφορά τον Δήμαρχο, ποσοστό 64,4% κρίνει θετικά τις ικανότητες του, 61,9% αξιολογεί θετικά 

την επικοινωνία μαζί του και 58,4% κρίνει θετικά τη συμπεριφορά του. Ενώ, το 50,5% κρίνει 

αρνητικά την προσοχή στα αιτήματα του (βλ. γράφημα 5.1). 
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Γράφημα 5.1: Αξιολόγηση Δημάρχου 

Για τους Δημοτικούς σύμβουλους, ποσοστό 55,8% αξιολογεί θετικά την επικοινωνία μαζί τους, 

54,4% κρίνει θετικά τις ικανότητες στη δουλειά τους και 52% κρίνει θετικά την συμπεριφορά τους. 

Ενώ, το 52,3% κρίνει αρνητικά την προσοχή στα αιτήματα του (βλ. γράφημα 5.2). 

 

 

Γράφημα 5.2: Αξιολόγηση Δημοτικών Συμβούλων 

Για τους Υπάλληλους του Δήμου, ποσοστό 65,1% αξιολογεί θετικά την επικοινωνία μαζί τους, 64,2% 

κρίνει θετικά τις ικανότητες και 58,2% κρίνει θετικά την συμπεριφορά τους (βλ. γράφημα 5.3). 
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Γράφημα 5.3 : Αξιολόγηση Υπαλλήλων
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2.6 Αξιολόγηση προσώπων 

Αυτό το κεφάλαιο εξετάζει τη στάση των πολιτών προς τους επικεφαλής των δημοτικών 

παρατάξεων που συμμετείχαν στις προηγούμενες Δημοτικές Εκλογές (2014), ανεξάρτητα από την 

στάση που ο πολίτης επέλεξε στις εκλογές.  

Ποσοστό 47,8% αξιολογεί θετικά (πολύ θετικά/ θετικά) τον επικεφαλής της παράταξης 

«Δημοκρατική Ενότητα» (Δήμαρχο Θέρμης), ποσοστό 19,1% του δείγματος δεν εκφράζει άποψη 

(ούτε θετικά/ ούτε αρνητικά), 22,8% τον αξιολογεί αρνητικά (πολύ αρνητικά/ αρνητικά) και 7,8% 

δηλώνει ότι δεν τον γνωρίζει (βλ. γράφημα 6.1).   

 

Γράφημα 6.1: Αξιολόγηση Θ. Παπαδόπολου 

 

Όσον αφορά τον επικεφαλής της παράταξης «Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Θέρμης» Α. Πρατάνο,  

ποσοστό 9,6% τον αξιολογεί θετικά (πολύ θετικά/ θετικά, ποσοστό 28,1% διατηρεί ουδέτερη στάση 

(ούτε θετικά/ ούτε αρνητικά), 8,8% τον αξιολογεί αρνητικά (πολύ αρνητικά/ αρνητικά) και 50,7% 

δηλώνει ότι δεν τον γνωρίζει. 

Όσον αφορά τον Θ. Καρκατζούνη (επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θέρμης») 

ποσοστό 14% τον αξιολογεί θετικά (πολύ θετικά/ θετικά), ποσοστό 26,7% του δείγματος διατηρεί 

ουδέτερη στάση (ούτε θετικά/ ούτε αρνητικά), 6,7% τον αξιολογεί αρνητικά (πολύ αρνητικά/ 

αρνητικά) και 54,7% δηλώνει ότι δεν τον γνωρίζει. 

Τέλος, σχετικά με τον επικεφαλής της παράταξης «Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής» Δ. Βλαχομήτρο, 

ποσοστό 6,9% τον αξιολογεί θετικά (πολύ θετικά/ θετικά), ποσοστό 26% του δείγματος διατηρεί 
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ουδέτερη στάση (ούτε θετικά/ ούτε αρνητικά), 9,4% τον αξιολογεί αρνητικά (πολύ αρνητικά/ 

αρνητικά) και 54,9% δηλώνει ότι δεν τον γνωρίζει. 

Η λεπτομερέστερη ανάλυση όσον αφορά την «αναγνωρισιμότητα» των επικεφαλής των 

παρατάξεων από τους πολίτες παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον (βλ. πίνακα 6.1). Συγκεκριμένα, 

παρατηρείται ότι ποσοστό 7,3% του δείμγατος δηλώνει ότι δεν γνωρίζει κανένα από παραπάνω 

αναφερόμενα πρόσωπα των δημοτικών παρατάξεων. Ποσοστό 36,6% γνωρίζει ένα πρόσωπο και 

ποσοστό 12,2% γνωρίζει δύο από τα αναφερόμενα ονόματα του ερωτηματολογίου. Ακόμα, 

ποσοστό 4,6% δηλώνει ότι γνωρίζει τρία πρόσωπα και τέλος ποσοστό 39,3% δηλώνει ότι γνωρίζει 

και τα τέσσερα πρόσωπα. 

Γνώση επικεφαλής % Ν 

Κανένα 7,3 108 

1 πρόσωπο 36,6 542 

2 πρόσωπα 12,2 180 

3 πρόσωπα 4,6 68 

4 πρόσωπα 39,3 581 

Σύνολο 100,0 1479 

Πίνακας 6.1: Γνώση επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων 

 

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

Εν συνεχεία, ζητήθηκε από τους πολίτες να τοποθετήσουν τον εαυτό τους στη κλίμακα Αριστερά-

Δεξιά σύμφωνα με τις πολιτικές ιδέες και αντιλήψεις τους.  

Σύμφωνα με το γράφημα 12, το 26,9% του δείγματος τοποθετεί τον εαυτό του στο «5». Η κατανομή 

είναι ταυτόσημη με την κατανομή στις εκλογικές έρευνες για τη χώρα,  παρουσιάζοντας κανονική 

κατανομή με μέσο όρο στη μέση της κλίμακας (5,4). Ποσοστό 8,6% των πολιτών δεν ήθελαν να 

εντάξουν τον εαυτό τους στην κλίμακα. 
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Γράφημα 7.1: Κλίμακα Αριστερά – Δεξιά 

 

2.8 Aντιληπτή απόδοση ευθύνης 

Στη συνέχεια τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με ποιον θεωρούν αρμόδιο σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο για 

ζητήματα όπως η εγκατάσταση μεταναστών, η ανεργία, τα σκουπίδια, οι σχολικές εγκαταστάσεις, η 

εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά (βλ. γράφημα 8.1). 
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Περιφέρεια για τα ίδια θέματα [για την κατασκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (25,9%) και τα 

σκουπίδια (11,1%)]. Το μέγιστο παρατηρούμενο ποσοστό ευθύνης αποδίδεται στην Κυβέρνηση για 

τα ζητήματα της ανεργίας (77,1%), εγκατάστασης μεταναστών (66,7%), εγκληματικότητας (47,3%) 

και ναρκωτικών (43%).  

 

2.9 Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και άλλες δραστηριότητες 

Στη συνέχεια εξετάστηκε η διάθεση και πρόθεση των πολιτών να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες 

σχετικά με τοπικά θέματα/προβλήματα. 

Οι πολίτες προτίθενται να συμμετάσχουν (πολύ/αρκετά) σε πρωτοβουλίες που αφορούν την 

ανακύκλωση (74,3%), την βοήθεια σε άτομα με ειδικές ανάγκες (72%) και την βοήθεια σε 

ηλικιωμένους (66%). Το ποσοστό των πολιτών που δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται (καθόλου) να 

συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες σχετικά με τις Δημοτικές εκλογές είναι 48%, σχετικά με τα 

προγράμματα άθλησης είναι 23,3%, την συγκοινωνία και την σχολική στέγη 17,9% αντίστοιχα.  

 

Γράφημα 9.1: Συμμετοχή σε τοπικά ζητήματα 

 

Όσον αφορά τους δείκτες  πολιτικής κινητοποίησης παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των πολιτών 

δεν είναι διατεθειμένοι να κινητοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο (βλ. γράφημα 9.2). Ποσοστό 64% των 

πολιτών δεν είναι διατεθειμένο να δραστηριοποιηθεί υπέρ κάποιου συνδυασμού, 62,7% δεν είναι 

διατεθειμένο να ασκήσει επιρροή σε ψηφοφόρους και 51,4% επίσης δεν είναι διατεθειμένο να 

βοηθήσει κάποιον υποψήφιο σύμβουλο.  
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Γενικότερα παρατηρείται ότι για όσα χαρακτηριστικά πολιτικής κινητοποίησης απαιτείται 

μεγάλυτερη «δέσμευση» και ενεργητική συμμετοχή από την πλευρά των πολιτών, μειώνεται η 

διάθεση συμμετοχής (βλ. δραστηριοποίηση υπέρ κάποιου συνδυασμού, άσκήση επιρροής σε 

ψηφοφόρους και βοήθεια υπέρ κάποιου υποψήφιο σύμβουλου) ενώ όσο περιορίζεται ο χαρακτήρας 

της ενεργής συμμετοχής, αυξάνεται η διάθεση συμμετοχής (βλ. παρακολούθηση τηλεόρασης για 

δημτικά θέματα και παρακαολούθηση συγκεντρώσεων υποψηφίων). 

Σύμφωνα με το γράφημα 9.2, ποσοστό 38,6% δηλώνει (πολύ/αρκετά) ότι προτίθεται να 

παρακολουθήσει τηλεοπτικές εκπομπές για τα δημοτικά θέματα και 24,9% δηλώνει ότι προτίθεται 

να συμμετάσχει σε (πολύ/αρκετά) συγκεντρώσεις υποψηφίων. Παράλληλα, 22,9% σημειώνει ότι θα 

ήθελε να βοηθήσει έναν υποψήφιο (πολύ/αρκετά), 16,6% να δραστηριοποιηθεί (πολύ/αρκετά) υπέρ 

συνδυασμού και 16% να ασκήσει επιρροή σε ψηφοφόρους (πολύ/αρκετά).  

 

Γράφημα 9.2: Συμμετοχή σε δράσεις προεκλογικού αγώνα 

 

Η διάθεση συμμετοχής σε δράσεις σε τοπικό επίπεδο έχει διάφορες διακυμάνσεις. Για τη συμμετοχή 
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διαμερίσματος, 30,4% να συμμετάσχει σε λαϊκές συνελεύσεις, 25,4% να συμμετάσχει σε 

συνεδριάσεις της ΔΕΔ και 12,8% να εκλεγεί ως μέλος του τοπικού συμβουλίου. 
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Γράφημα 9.3: Συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις  

 

Γενικότερα παρατηρείται ότι το κριτήριο συμμετοχής ή διάθεσης συμμετοχής σε πρωτοβουλίες και 

άλλες δραστηριότητες εξαρτάται από την «δέσμευση» και «προσήλωση» που αυτές  προυποθέτουν. 

Μεγαλύτερη «δέσμευση» και ενεργητική συμμετοχή από την πλευρά των πολιτών, προκαλεί 

μειωμένη διάθεση συμμετοχής ενώ ο περιορισμένος χαρακτήρας της απαιτούμενης συμμετοχής, 

σηματοδοτεί αύξουσα διάθεση συμμετοχής. 
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Γράφημα 10.1: Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

 

 

Τέλος, σχετικά με το θεσμό των τοπικών δημοψηφισμάτων παρατηρείται (βλ. γράφημα 10.2) ότι 

64,5% του δείγματος τον αξιολογεί θετικά και μόλις 8% αρνητικά, ενώ μόλις ένας στους είκοσι 

δηλώνει ότι δεν τον γνωρίζει. 

 

Γράφημα 10.2: Τοπικά δημοψηφίσματα 
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2. 11 Θέματα/ δράσεις προτεραιότητας 

Η τελευταία ενότητα καταγράφει τα θέματα/δράσεις προτεραιότητας όπως αυτά σημειώνονται από 

τους πολίτες. Τα θέματα και δράσεις προτεραιότητας καταγράφονται με χρήση ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεων. Και στις δύο ερωτήσεις εφαρμόστηκε μια γενικότερη κωδικοποίηση των 

θεμάτων/δράσεων για την περαιτέρω ανάλυση τους.  

Συγκεκριμένα, ζητήσαμε από τους πολίτες να προτείνουν θέματα που θεωρούν ότι θα πρέπει να 

απασχολήσουν το επόμενο διάστημα το Δήμο. Ποσοστό 27,8% προτείνει έργα και υποδομές ως 

πρώτη προτεραιότητα, ποσοστό 11,9% προτείνει θέματα αστυνόμεσης, ποσοστό 9,4% επισημαίνει 

θέματα εκπαίδευσης και σχολικής στέγης, ποσοστό 7,6% θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης, 

ποσοστό 7,5% θέματα καθαριότητας και 7,1% θέματα αστικής συγκοινωνίας και βέλτιωσης των 

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

 Στη συνέχεια ζητήσαμε από τους πολίτες να προτείνουν θέματα κοινωνικής πολιτικής που θεωρούν 

ότι θα πρέπει να απασχολήσουν το επόμενο διάστημα το Δήμο. Αρκετά μεγάλος αριθμός πολιτών 

δεν ήταν σε θέση να διαχωρίσει τα θέματα κοινωνικής πολιτικής από τα γενικότερα θέματα. 

Ποσοστό 34,7% 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. Για τα υπόλοιπα 

θέματα καταγράφεται συχνότητα κάτω από το 5%. 
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι πολίτες δηλώνουν ότι νιώθουν εγγύτερα στην εκκλησία, στο στρατό, στις επιχειρήσεις 

(οικονομικούς και οικουμενικούς θεσμούς) και στις Δημοτικές Αρχές. Επίσης, παρατηρείται ότι 

αισθάνονται «μακρυά» από τα Συνδικάτα, την Κυβέρνηση και τα Κόμματα-Βουλή (πολιτικούς 

θεσμούς).  

Ειδικά για τους δημότες, όσον αφορά το αίσθημα εγγύτητας/απόστασης από τις Δημοτικές αρχές, 

παρατηρείται ότι ποσοστό 36,3% νιώθει εγγύτερα ενώ σχετικά κοντά ποσοστό 26,5%. Ενώ ποσοστό 

37,2% δηλώνει ότι αισθάνεται μεγαλύτερη  απόσταση από τις δημοτικές αρχές. Επίσης, μελετήθηκε 

το αίσθημα εγγύτητας/απόστασης από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση για τους δημότες όπου ένας 

στους δύο δημότες δηλώνει ότι αισθάνεται σε απόσταση από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση 

(λίγο/καθόλου 49%). 

Για τα θέματα τοπικού και ειδικού χαρακτήρα καταγράφεται θετική στάση των πολιτών για το 

ΝΟΗΣΙΣ και την αστυνόμευση ενώ αρνητική στάση καταγράφεται για  την αστική συγκοινωνία, τη 

συγκομιδή των απορριμμάτων και την περιορισμένη ύπαρξη οργανωμένων ελεύθερων χώρων. 

Παράλληλα, αμφιταλαντεύνται οι πολίτες για το ζήτημα των σχολικών κτιρίων και των ανέσεων που 

παρέχονται στους μαθητές καθώς και για το ζήτημα των κοινωνικών παροχών.  

Από την στάση των πολιτών σχετικά με ένα καυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στην περιοχή τους, 

συνάγεται ότι σχεδόν ένας στους πέντε είναι διατεθειμένος να κινητοποιηθεί συλλογικά σε 

αντιδιαστολή με τους μισούς που δηλώνουν ότι απευθύνονται ατομικά στους αρμόδιους Γενικότερα, 

κατέφευγουν σε δράσεις βάσει ατομοκεντρικών προτύπων και όχι συλλογικών.  

Οι πολίτες είναι κυρίως ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες καθαριότητας, από τις δραστηριότητες 

των ΚΑΠΗ και από την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ενώ, αντίθετα, δεν είναι ικανοποιημένοι από την 

αστυνόμευση, την οικονομική διαχείριση του δήμο και τα δημοτικά έργα.  

Θετική η αξιολόγηση του Δήμαρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Υπαλλήλων από τους πολίτες ως 

προς τις ικανότητες τους, την επικοινωνία μαζί τους και τη συμπεριφορά τους ενώ κρίνουν αρνητικά 

την προσοχή που δίνεται στα αιτήματα τους.  

Όσον αφορά την απόδοση ευθυνών, υπεύθυνος θεωρείται ο Δήμος, για το ζήτημα των σκουπιδιών 

και την κατασκευή σχολικών κτηρίων και τη συντήρηση τους ενώ παράλληλα ποσοστό ευθύνης 

αποδίδεται στην Περιφέρεια για τα ίδια θέματα. Ενώ, ποσοστό ευθύνης αποδίδεται στην Κυβέρνηση 

για τα ζητήματα της ανεργίας, εγκατάστασης μεταναστών, εγκληματικότητας και ναρκωτικών.  

Γενικότερα οι δείκτες πολιτκής κινητοποίησης προυποθέτουν μεγάλυτερη «δέσμευση» και 

ενεργητική συμμετοχή από την πλευρά των πολιτών ωστόσο παρατηρήθηκε ότι σε αυτή την 

πείπρτωση, μειώνεται η διάθεση συμμετοχής από τους πολίτες (βλ. δραστηριοποίηση υπέρ κάποιου 
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συνδυασμού, άσκήση επιρροής σε ψηφοφόρους και βοήθεια υπέρ κάποιου υποψήφιο σύμβουλου). 

Ενώ όσο περιορίζεται ο χαρακτήρας της απαιτούμενης ενεργής συμμετοχής, αυξάνεται και η διάθεση 

συμμετοχής των πολιτών (βλ. παρακολούθηση τηλεόρασης για δημοτικά θέματα και 

παρακολούθηση συγκεντρώσεων υποψηφίων). 

Σχετικά με το θεσμό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, οι πολίτες δεν εκφράζουν άποψη όσον 

αφορά τη ΔΕΔ. Έξι στους δέκα δεν γνωρίζουν την ύπαρξη της ΔΕΔ, ενώ δύο στους δέκα έχουν 

ουδέτερη θέση απέναντι της. Σχετικά με το θεσμό των τοπικών δημοψηφισμάτων παρατηρείται ότι 

η πλειοψηφία την αξιολογεί θετικά ενώ μόλις ένας στους είκοσι δηλώνει ότι δεν τον γνωρίζει. 

Και τέλος, τα προτεινόμενα θέματα συζήτησης που θα πρέπει να απασχολήσουν το επόμενο 

διάστημα το Δήμο είναι τα έργα και υποδομές, θέματα αστυνόμεσης, θέματα εκπαίδευσης και 

σχολικής στέγης. Και για τα θέματα κοινωνικής πολιτικής προτείνονται γενικότερα θέματα 

κοινωνικών παροχών και προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ορθότερη οικονομική 

διαχείριση για αυτά τα ζητήματα και θέματα απασχόλησης.  
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Τιτλος Περιγραφή  

Γράφημα Ι: Κατανομή του δείγματος ανά τοπικό διαμέρισμα  

Γράφημα ΙΙ: Κατανομή των ηλικιακών ομάδων του δείγματος  

Γράφημα 1.1: Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) από τους Θεσμούς του πολιτικού συστήματος (%)  

Γράφημα 1.2: Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) από τις Δημοτικές αρχές για δημότες    

Γράφημα 1.3: Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) από την Περιφερειακή Αυτόδιοίκηση για δημότες    

Γράφημα 3.1: Δράσεις πολιτών για την αντιμερώπιση προβλημάτων  

Γράφημα 4.1: Αξιολόγηση υπηρεσιών του Δήμου  

Γράφημα 4.2: Αξιολόγηση κοινωνικής πολιτικής  

Γράφημα 4.3: Μέσο ενημέρωσης για κοινωνική πολιτική  

Γράφημα 5.1: Αξιολόγηση Δημάρχου  

Γράφημα 5.2: Αξιολόγηση Δημοτικών Συμβούλων  

Γράφημα 5.3: Αξιολόγηση Υπαλλήλων  

Γράφημα 6.1: Αξιολόγηση Θ. Παπαδόπολου  

Γράφημα 7.1: Κλίμακα Αριστερά – Δεξιά  

Γράφημα 8.1: Υπεύθυνοι για τρέχοντα ζητήματα στο σύνολο του δείγματος  

Γράφημα 8.2: Υπεύθυνοι για τρέχοντα ζητήματα από Δημότες  

Γράφημα 9.1: Συμμετοχή σε τοπικά ζητήματα  

Γράφημα 9.2: Συμμετοχή σε δράσεις προεκλογικού αγώνα  
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Τιτλος  Περιγραφή   

Πίνακας Ι: Τοπικό διαμέρισμα/ ηλικιακή ομάδα  

Πίνακας 1.1: Δημοτική Ενότητα/ Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) από τις Δημοτικές Αρχές  

Πίνακας 1.2: Δημοτική Ενότητα/ Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+ )την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση  

Πίνακας 1.3: Δημοτική Ενότητα/ Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) τα Κόμματα-Βουλή  

Πίνακας 1.4: Δημοτική Ενότητα/ Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) την Κυβέρνηση  

Πίνακας 2.1: Δημοτική Ενότητα/ εγκατάσταση τμημάτων του Α.Π.Θ. και ΝΟΗΣΙΣ  
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Πίνακας 2.2: Δημοτική Ενότητα/ αστική συγκοινωνία  

Πίνακας 2.3: Δημοτική Ενότητα/ λειτουργία αστυνομικού τμήματος  

Πίνακας 2.4: Δημοτική Ενότητα/ συγκομιδή απορριμμάτων  

Πίνακας 2.5: Δημοτική Ενότητα/ σχολικά κτίρια και παροχές  

Πίνακας 2.6: Δημοτική Ενότητα/ κοινωνικές παροχές  

Πίνακας 2.7: Δημοτική Ενότητα/ οργανωμένοι ελεύθεροι χώροι  

Πίνακας 3.1: Δράσεις πολιτών για την αντιμερώπιση προβλημάτων/ Ηλικιακές ομάδες  

Πίνακας 3.2:  Δράσεις πολιτών για την αντιμερώπιση προβλημάτων/ Μορφωτικό επίπεδο  

Πίνακας 4.1: Δημοτκή ενότητα/ Καθαριότητα  

Πίνακας 4.2:  Δημοτκή ενότητα / Αστυνόμευση  

Πίνακας 4.3: Δημοτική ενότητα/ Κοινωνική Πολιτική  

Πίνακας 6.1: Γνώση επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων 

 

 

Πίνακας 7.1: Κλίμακα Αριστερά - Δεξιά/ Φύλο  
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4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

A/Α Ερωτηματολογίου  Κωδικός Περιοχής  

 

Ηλικία 18-25 26-35 36-50 51-65 66+ Δ. Α. 

Ε1 1 2 3 4 5 9 

 

Μορφωτικό 

Επίπεδο 

Δημοτικό Γυμνάσιο 

(Απολυτήριο) 

Λύκειο 

(Απολυτήριο) 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 

(Πτυχίο) 

Δ. Α. 

Ε2 1 2 3 4 9 

 

Φύλο Άνδρας Γυναίκα Δημότης ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ε3 1 2 Ε4 1 2 

 

Ε5.  Στον παρακάτω κατάλογο περιλαμβάνονται “θεσμοί” του σημερινού πολιτικού μας συστήματος. Πόσο 

κοντά είναι σε σας κάθε ένας από αυτούς; Πόσο συμφωνείτε με την στάση και τις ενέργειες τους; 

 

 Πάρα 

Πολύ 

Πολύ Αρκετά Σχετικά Λίγο Καθόλου 

Βουλή-Κόμματα 1 2 3 4 5 6 

Κυβέρνηση 1 2 3 4 5 6 

Εκκλησία 1 2 3 4 5 6 

ΜΜΕ 1 2 3 4 5 6 

Δημοτικές αρχές 1 2 3 4 5 6 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση 1 2 3 4 5 6 

Στρατός 1 2 3 4 5 6 

Συνδικάτα 1 2 3 4 5 6 

Επιχειρήσεις 1 2 3 4 5 6 

Ευρωπαϊκή Ένωση 1 2 3 4 5 6 

  

 

Ε6.  Θα ήθελα να μου πείτε σχετικά με την περιοχή σας πόσο συμφωνείτε στις παρακάτω προτάσεις – 

διαπιστώσεις.  

 

 Πάρα 

Πολύ 

Αρκετά Σχετικά Καθόλου 

Η εγκατάσταση σχολών του ΑΠΘ και του ΝΟΕΣΙΣ 

αναβάθμισε την περιοχή 
1 2 3 4 

Η αστική συγκοινωνία γενικά με εξυπηρετεί στις 

μετακινήσεις μου 
1 2 3 4 

Η λειτουργία αστυνομικού τμήματος στην περιοχή μου 

θα βοηθήσει στην μείωση της εγκληματικότητας  
1 2 3 4 

Έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα με την καθαριότητα λόγω 

συχνότητας συλλογής απορριμμάτων 
1 2 3 4 

Τα σχολικά κτίρια της περιοχής παρέχουν τις ανέσεις που 

πρέπει στα παιδιά 
1 2 3 4 

Υπάρχει σημαντική έλλειψη κοινωνικών υποδομών, 

δημοτικά γυμναστήρια, δημοτικοί παιδικοί σταθμοί.  
1 2 3 4 

Δεν υπάρχουν αρκετοί οργανωμένοι ελεύθεροι χώροι, 

όπως πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές  
1 2 3 4 
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Ε7. Για ένα καυτό πρόβλημα της περιοχής σας που αφορά και εσάς, ποια από τις  παρακάτω στάσεις 

επιλέγετε; 

 

Αφήνω τους αρμόδιους να κάνουν την δουλειά τους 1 

Απευθύνομαι σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, σε μια εφημερίδα 2 

Παίρνω μέρος μαζί με άλλους σε κινητοποιήσεις 3 

Απευθύνομαι προσωπικά στους αρμόδιους 4 

 

 

Ε8. Θα ήθελα να μου πείτε πόσο ικανοποιημένοι είστε από τις υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με … 

 

 Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Την καθαριότητα , τα σκουπίδια 1 2 3 4 

Την ύδρευση-αποχέτευση 1 2 3 4 

Τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής 1 2 3 4 

Τις πολιτιστικές – ψυχαγωγικές εκδηλώσεις 1 2 3 4 

Τα προγράμματα άθλησης 1 2 3 4 

Την εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες  1 2 3 4 

Τα δημοτικά έργα ( δρόμοι , πεζοδρόμια, κ.λ,π ) 1 2 3 4 

Την εκπαίδευση, τη σχολική στέγη 1 2 3 4 

Σωστή οικονομική διαχείριση  1 2 3 4 

Την κυκλοφορία , Τα πάρκινγκ 1 2 3 4 

Τις υπηρεσίες πρασίνου 1 2 3 4 

Τη νεολαία 1 2 3 4 

Την αστυνόμευση  1 2 3 4 

Τα ΚΑΠΗ 1 2 3 4 

Την ενημέρωση του πολίτη 1 2 3 4 

 

Ε9. Πως θα κρίνατε τους αιρετούς (δήμαρχο, δημοτικούς συμβούλους) και τους υπαλλήλους του 

δήμου σε σχέση με  (απαντήστε για το κάθε ένα «θέμα»)  

 

 Δήμαρχος Δημοτικοί σύμβουλοι Υπάλληλοι 

 Θετικά Αρνητικά Θετικά Αρνητικά Θετικά Αρνητικά 

Τη συμπεριφορά τους 1 0 1 0 1 0 

Την εξυπηρέτηση των πολιτών 1 0 1 0 1 0 

Τις ικανότητες στη δουλειά 1 0 1 0 1 0 

Τη βοήθεια στους πολίτες 1 0 1 0 1 0 

Την προσοχή στα αιτήματα 1 0 1 0 1 0 

Την επικοινωνία με τους πολίτες 1 0 1 0 1 0 

 

Ε10.  Στην κλίμακα 1 (Αριστερά) μέχρι 10 (Δεξιά) που θα τοποθετούσατε τον εαυτό σας σε 

σχέση με τις πολιτικές σας ιδέες και τις γενικότερες αντιλήψεις σας 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Ε11. Ανεξάρτητα από τη στάση που κρατήσατε στις  προηγούμενες Δημοτικές Εκλογές (2014) πως 

αξιολογείτε τη μέχρι τώρα στάση κάθε ενός από τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που 

συμμετείχαν σε αυτές;  

 

 Πολύ 

Θετικά 

Θετικά Ούτε-ούτε Αρνητικά Πολύ 

αρνητικά 

Δεν τον 

γνωρίζω 

Θ. Παπαδόπουλος 1 2 3 4 5 0 

Α. Πράτανος  1 2 3 4 5 0 

Θ. Καρκατζούνης 1 2 3 4 5 0 

Δ. Βλαχομήτρος 1 2 3 4 5 0 

 

Ε 12. Ποια θέματα θα προτείνατε να απασχολήσουν το επόμενο διάστημα το Δήμο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε13. Πώς κρίνετε μέχρι τώρα την κοινωνική πολιτική που ασκείται στον Δήμο; 

 

Πολύ 

Θετικά 

Θετικά Ούτε-ούτε Αρνητικά Πολύ 

αρνητικά 

Δεν 

γνωρίζω 

1 2 3 4 5 0 

 
Ε14. Πώς ενημερώνεστε για την κοινωνική πολιτική/ δράσεις που συμβαίνουν στον Δήμο (σημειώστε 

όσα ισχύουν); 

 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΞ/ΔΑ 

Ανακοινώσεις του Δήμου 1 2 9 

Συζητήσεις με φίλους και γνωστούς 1 2 9 

Από τα ΜΜΕ 1 2 9 

Από την τοπική εφημερίδα 1 2 9 

Από αφίσες και φυλλάδια 1 2 9 

Το τοπικό συμβούλιο 1 2 9 

 

Ε15. Ποια θέματα/δράσεις θα προτείνατε να απασχολήσουν το επόμενο διάστημα την κοινωνική 

πολιτική στον Δήμο; 
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Ε16. Θα ήθελα να μου πείτε ποιος νομίζετε ότι ευθύνεται κατά κύριο λόγο για τη σημερινή 

κατάσταση σχετικά με   

 

 Δήμος Περιφέρεια Κυβέρνηση Άλλος ΔΞ/ΔΑ 

Την εγκατάσταση μεταναστών 1 2 3 4 9 

Την ανεργία 1 2 3 4 9 

Τα σκουπίδια 1 2 3 4 9 

Την κατάσταση των σχολικών κτιρίων 1 2 3 4 9 

Την εγκληματικότητα 1 2 3 4 9 

Τα ναρκωτικά 1 2 3 4 9 

 
Ε 17. Πόσο διατεθειμένος είστε να συμμετέχετε σε πρωτοβουλίες σχετικά με: 

 

 Πολύ Σχετικά Λίγο Καθόλου ΔΞ/ΔΑ 

Την ανακύκλωση, τη μείωση των σκουπιδιών  1 2 3 4 9 

Την ρύθμιση θεμάτων της συγκοινωνίας 1 2 3 4 9 

Την ρύθμιση των προβλημάτων σχολικής στέγης 1 2 3 4 9 

Τις Δημοτικές εκλογές 1 2 3 4 9 

Προγράμματα άθλησης 1 2 3 4 9 

Προγράμματα βοήθειας ηλικιωμένων 1 2 3 4 9 

Προγράμματα βοήθειας ατόμων με ειδικές ανάγκες 1 2 3 4 9 

 

 

Ε18. Σχετικά με τα θέματα που συνδέονται με τις δημοτικές αρχές θα ήθελα να μου πείτε 

πόσο  συμφωνείτε στις παρακάτω προτάσεις  

 

 Πάρα 

Πολύ 

Αρκετά Σχετικά Καθόλου ΔΞ/ΔΑ 

Η δύναμη του Δήμαρχου και του Δημοτικού συμβουλίου είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένη. Όλες οι μεγάλες αποφάσεις τελικά 

παίρνονται από την Κυβέρνηση 

1 2 3 4 9 

Τελικά όλοι υπόσχονται ότι θα διοικήσουν χωρίς αποκλεισμούς, 

αλλά καταλήγουν να τακτοποιούν τους «δικούς τους 

ανθρώπους» 

1 2 3 4 9 

Η Περιφέρεια δεν ασχολείται με τα θέματα της περιοχής, αλλά 

σχεδόν αποκλειστικά με τα θέματα του Δήμου Θεσσαλονίκης 
1 2 3 4 9 

Κανείς δεν ασχολείται με τα θέματα της περιοχής μας 1 2 3 4 9 

Πρέπει να ξεκινήσουμε από τα μικρά καθημερινά θέματα, που 

είναι τα πιο σημαντικά στο Δήμο μας 
1 2 3 4 9 

Η κυβέρνηση δεν βοηθά το έργο της Αυτοδιοίκησης. 1 2 3 4 9 

Όλοι ενδιαφέρονται για έργα «βιτρίνας» χωρίς να ασχολούνται 

με τα πραγματικά προβλήματα 
1 2 3 4 9 

 
Ε19.  Στην προεκλογική περίοδο πόσο διατεθειμένος είστε να: 

 

 Πολύ Σχετικά Λίγο Καθόλου ΔΞ/ΔΑ 

παρακολουθήσετε συγκεντρώσεις υποψηφίων 1 2 3 4 9 

ασκήσετε επιρροή σε ψηφοφόρους 1 2 3 4 9 

δραστηριοποιηθείτε υπέρ κάποιου συνδυασμού 1 2 3 4 9 

βοηθήσετε κάποιον υποψήφιο σύμβουλο 1 2 3 4 9 

παρακολουθήσετε τις τηλεοπτικές εκπομπές για τα 

δημοτικά πράγματα 
1 2 3 4 9 
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Ε20. Ποια είναι η γνώμη σας για την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης;  

 

Θετική Ούτε θετική, 

ούτε αρνητική 

Αρνητική Δεν γνωρίζω την ύπαρξη 

της 

Δεν 

απαντώ 

1 2 3 8 5 

 

Ε21. Πόσο διατεθειμένοι είστε να…. 

 

 Πολύ Σχετικά Λίγο Καθόλου ΔΞ/ΔΑ 

συμμετέχετε στις συνεδριάσεις της ΔΕΔ 1 2 3 4 9 

συμμετέχετε σε λαϊκές συνελεύσεις 1 2 3 4 9 

δραστηριοποιηθείτε για κάποιο θέμα του τοπικού 

διαμερίσματος 
1 2 3 4 9 

εκλεγείτε μέλος του τοπικού συμβουλίου 1 2 3 4 9 

συμμετέχετε σε πρωτοβουλίες εθελοντισμού για την 

υποστήριξη των φτωχότερων  
1 2 3 4 9 

 

 

Ε22.  Πιστεύετε ότι τα τοπικά δημοψηφίσματα είναι χρήσιμα στην επίλυση κοινωνικών 

θεμάτων; 

 

Πολύ Θετικά Θετικά Ούτε - ούτε Αρνητικά Πολύ αρνητικά Δεν γνωρίζω τον 

θεσμό 

1 2 3 4 5 0 

 

 

 


