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Θεσσαλονίκη,   17/07/ 2018 

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. 

Αναλυτικότερα, συγκεντρώθηκαν δεδομένα σχετικά με τις ενέργειες/δράσεις των τοπικών θεσμών, 

την ικανοποίηση των δημοτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και τις εντυπώσεις τους από 

την επαφή που έχουν με τα αρμόδια τοπικά όργανα. Πρόκειται για την αξιολόγηση των αιρετών 

(δήμαρχο & δημοτικούς συμβούλους) και των υπαλλήλων του δήμου για διάφορα θέματα όπως η 

συμπεριφορά τους, η εξυπηρέτηση των πολιτών, οι ικανότητες τους στη δουλειά, η επικοινωνία με 

τους πολίτες κλπ. Ακόμα, καταγράφηκαν τα προβλήματα που απασχολούν τους δημότες και το δήμο, 

θέματα κοινωνικής πολιτικής και λήψης πρωτοβουλιών καθώς επίσης καταγράφηκε η γνώμη των 

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

επίλυση κοινωνικών θεμάτων. 

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.  

Παράλληλα, οι φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Επιστημών έχουν αναλάβει την οργάνωση και 

διεξαγωγή πειράματος συμμετοχικής διαβουλευτικής διαχείρισης θεμάτων στο Δήμο (με τη 

συνεργασία των δημοτικών αρχών) με αντικείμενο τη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων  και 

την ανακύκλωση στο Δήμο. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί διαβουλεύσεις σε τοπικά συμβούλια και 

έχουν προγραμματιστεί ακόμη περισσότερα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.  

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. Παρακάτω παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα της έρευνας συνοπτικά. 

 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα 14 τοπικά διαμερίσματα1 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 1.479 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). 

 

Γράφημα Ι: Δείγμα ανά τοπικό διαμέρισμα 

 

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%.  

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, 

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

συμπεράσματα.  



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

δήμο ανήκει.  

Αρχικά, μελετήθηκε το αίσθημα εγγύτητας στους «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).  

 

Γράφημα 1: Αίσθημα “Απόστασης” 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. Ειδικά για όσους δηλώνουν δημότες του 

Δήμου (βλ. γράφημα 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.  



 
Γράφημα 2: Απόσταση (-) /Εγγύτητα (+) από τις Δημοτικές αρχές για δημότες   

 

Σε συνέχεια 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. 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). 

Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δήμου.  



 

Γράφημα 3: Αξιολόγηση υπηρεσιών του Δήμου 

 

Σύμφωνα με το γράφημα 3, 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%).   

Επίσης, αξιολογήθηκε η Κοινωνική Πολιτική που ασκεί ο Δήμος (βλ. γράφημα 4). Ποσοστό 35,2% 

δηλώνει ικανοποιημένο (πολύ θετικά/θετικά) και 24,1% δυσαρεστημένο (πολύ αρνητικά/αρνητικά). 

Ποσοστό 32% δηλώνει ότι δεν είναι ούτε ικανοποιημένο/ούτε δυσαρεστημένο, ενώ 6% δεν εκφέρει 

άποψη για το θέμα. 



 

Γράφημα 4 : Αξιολόγηση κοινωνικής πολιτικής 

 

Σχετικά με την Κοινωνική Πολιτική ανά δημοτική ενότητα, 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). 

Για θέματα και δράσεις κοινωνικής πολιτικής, οι πηγές ενημέρωσης μεγαλύτερης 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%).  

Στη συνέχεια αναλύεται η αξιολόγηση αιρετών 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). 

 



 

Γράφημα 5: 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. Και 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. 

Στη συνέχεια εξετάζεται η 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).   



 

Γράφημα 6: Αξιολόγηση Θ. Παπαδόπολου 

 

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 7). Υπεύθυνος, θεωρείται ο Δήμος, για το ζήτημα 

των σκουπιδιών (68,2%) και την κατασκευή σχολικών κτηρίων και τη συντήρηση τους (48,5%) ενώ 

παράλληλα ποσοστό ευθύνης αποδίδεται στην Περιφέρεια για τα ίδια θέματα [για την κατασκευή και 

συντήρηση σχολικών κτιρίων (25,9%) και τα σκουπίδια (11,1%)]. 

 

Γράφημα 7: Υπεύθυνοι για τρέχοντα ζητήματα στο σύνολο του δείγματος 

 



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%).  

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 (βλ. γράφημα 8).  

 

Γράφημα 8: Συμμετοχή σε τοπικά ζητήματα 

 

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

δεν είναι διατεθειμένοι να κινητοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο. 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.  

Επίσης, 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).  



Η διάθεση συμμετοχής σε δράσεις σε τοπικό επίπεδο έχει διάφορες διακυμάνσεις. Για τη συμμετοχή 

τους σε τοπικό επίπεδο σε δράσεις και θεσμικά όργανα, (βλ. γράφημα 9) ποσοστό 64,9% δηλώνει 

διατεθειμένοι «πολύ/σχετικά πολύ» να συμμετάσχει σε εθελοντικές δράσεις για την υποστήριξη των 

φτωχότερων κοινωνικών ομάδων, 43,7% να δραστηριοποιηθεί για θέματα του τοπικού 

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. 

 

Γράφημα 9: Συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις  

 

Όσον αφορά το θεσμό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και την στάση των πολιτών, 

σύμφωνα με το γράφημα 10, οι πολίτες δεν εκφράζουν άποψη όσον αφορά τη Δημοτική Επιτροπή 

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

ουδέτερη θέση απέναντι στη ΔΕΔ.  

 

Γράφημα 10: Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 



 

Σχετικά με το θεσμό των τοπικών δημοψηφισμάτων παρατηρείται (βλ. γράφημα 11) ότι 64,5% του 

δείγματος τον αξιολογεί θετικά και μόλις 8% αρνητικά, ενώ μόλις ένας στους είκοσι δηλώνει ότι δεν 

τον γνωρίζει. 

 

Γράφημα 11: Τοπικά δημοψηφίσματα 

 

Τέλος καταγράφονται  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%. 

 

 

 

 

 


