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Κατά την άποψη σας, η απλή αναλογική με την οποία 
έγιναν οι εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, έδωσαν στον 

Δήμο σας την διοίκηση που θα επιθυμούσατε;

Ναι/Μάλλον 
ναι
32%

Όχι/Μάλλον 
όχι

62%

ΔΓ/ΔΑ
6%



Συμφωνείτε με την πρόθεση της νέας κυβέρνησης να 
καταργήσει την απλή αναλογική στους δήμους;

Ναι/Μάλλον 
ναι
73%

Όχι/Μάλλον 
όχι

20%

ΔΓ/ΔΑ
7%



Με τι από τα παρακάτω συμφωνείτε;

Με την απλή αναλογική η 
εκπροσώπηση είναι δικαιότερη

23.0%

Με την απλή αναλογική 
δημιουργούνται προβλήματα 
κυβερνησιμότητας στους 
δήμους

71.0%

ΔΓ/ΔΑ 6.0%



Οι συνεργασίες που γίνονται στους δήμους ώστε να 
διοικηθούν, είναι αποτέλεσμα :

Προγραμματικών συγκλίσεων 
μεταξύ των παρατάξεων

13.0%

Συμφωνιών «κάτω» από το 
τραπέζι για τις θέσεις

76.0%

ΔΓ/ΔΑ 11.0%



Συμφωνείτε με την μεταφορά του ΕΝΦΙΑ στους δήμους 
με ταυτόχρονη κατάργηση της χρηματοδότησης τους 

από τον προϋπολογισμό;

Ναι/Μάλλον 
ναι
55%

Όχι/Μάλλον 
όχι

37%

ΔΓ/ΔΑ
8%



Συμφωνείτε με την συμμετοχή ιδιωτών στη αποκομιδή 
των απορριμμάτων;

Ναι/Μάλλον 
ναι
81%

Όχι/Μάλλον 
όχι

17%

ΔΓ/ΔΑ
2%



Σύμφωνα με έρευνες, οι Δήμοι αναδεικνύονταν στις 
πρώτες θέσεις ερευνών για διαφθορά. Πιστεύετε πως 

αυτό ισχύει ακόμη ή έχει μετριασθεί;

Ισχύει ακόμη
61%

Έχει 
μετριασθεί

33%

ΔΓ/ΔΑ
6%



Όταν χρειάστηκε να εξυπηρετηθείτε από το Δήμο σας, 
μπορέσατε να το κάνετε ηλεκτρονικά ή έπρεπε να 

επισκεφθείτε τις υπηρεσίες;

Ηλεκτρονικά
12%

Να 
επισκεφτώ 
υπηρεσίες

67%

Δεν 
χρειάστηκα 
κάτι από τον 

Δήμο
18%

ΔΓ/ΔΑ
3%



Πόσο ικανοποιημένος μείνατε την τελευταία φορά που 
εξυπηρετηθήκατε από τον δήμο σας;

Πολύ/Αρκτετά
40%

Λίγο/Καθόλου
37%

Δεν 
χρειάστηκα 

κάτι/Δεν 
θυμάμαι

23%



Σε ποια θέματα, κατά την άποψη σας, θα πρέπει να 
δώσει προτεραιότητα η νέα δημοτική αρχή; (μέχρι 4 

επιλογές)

87%

54%

52%

17%

17%

20%

35%

53%

49%

3%

Καθαριότητα

Έργα υποδομών  (πχ μετρό, δρόμοι, πάρκα , …

Αστικές συγκοινωνίες

Αύξηση της τουριστικής κίνησης για τόνωση της …

Ανάδειξη ιστορικών μνημείων και του πολιτισμού …

Σχολική στέγη

Περιβάλλον

Κυκλοφοριακό/θέσεις στάθμευσης

Ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες

Άλλο


