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Περιεχόμενα της έρευνας

19 ερωτήσεις δήλωσης 
ικανοποίησης σε κλίμακα 1-5 

4 ερωτήσεις ελευθέρου κειμένου

5 ερωτήσεις με στοιχεία για την 
γειτονιά και τον ερωτώμενο 

(ταυτότητα της έρευνας)



Μεγάλο ποσοστό συμμετοχής
εκπροσώπηση όλων των ηλικιών

Ταυτότητα της έρευνας

102 συμμετοχές.
Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι 
ενδεικτικά



Δεν υπάρχουν διακριτές διαφορές στο 
πως απάντησε μια γειτονιά 
λαμβάνοντας υπόψη και το μέγεθος 
του δείγματος

Μεγάλο τμήμα των δραστηριοτήτων 
εκτός γειτονίας και εκτός Αγίας 
Παρασκευής

Τα Πευκάκια ως γειτονιά



Διακριτή η ανάγκη εθελοντικής 
συνεισφοράς

Πευκάκια και εθελοντισμός













Αποδελτίωση απαντήσεων ελευθέρου κειμένου σε κατηγορίες

Ειδικά για το καλοκαίρι, η έλλειψη 
σκιάς! Είναι πολύ δύσκολο το 

περπάτημα στους δρόμους τις ώρες 
της ημέρας.

Πεζοδρόμια δεν υπάρχουν ούτε 
επαρκής φωτισμός, τα οικόπεδα 
είναι απεριποίητα και με χόρτα, 

δέντρα ακλάδευτα, κλαδιά παντού!

Παρνασσού οδός δεν έχει 
ολοκληρωθεί

Η εικόνα απομόνωσής. Τίποτα 
δεν συμβαίνει στη Πευκάκια

Αντιστοίχιση σε 
κατηγορίες

Καλύτερη ποιότητα ζωής

Αίσθηση απομόνωσης

Κατάσταση πεζοδρομίων

Φωτισμός

Καθαριότητα, αποκομιδή 
κλαδιών, ξερά χόρτα

Τοπικά προβλήματα



Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο πρόβλημα στην γειτονιά σας;

Kαθαριότητα, αποκομιδή κλαδιων, ξερά χόρτα 25 20%
Ασφάλεια - αστυνόμευση - Πολιτική προστασία 17 14%
Κατάσταση πεζοδρομίων 16 13%
Κατάσταση οδοστρωμάτων 12 10%
Κυκλοφοριακό - διαμπερής κίνηση 9 7%
Αθλητικές εγκαταστάσεις 6 5%
Αξιοποίηση υποδομών - Βιώσιμη Ανάπτυξη 6 5%
Φωτισμός 5 4%
Αίσθηση απομόνωσης 4 3%
Τοπικά προβλήματα 4 3%
Αθλητικό κέντρο Πευκακίων 3 2%
Κινητικότητα πολιτών και ευπαθών ομάδων 3 2%
Δημοτική Αρχή 2 2%
Καλύτερη ποιότητα ζωής 2 2%
Παιδικές χαρές 2 2%
Χώροι Στάθμευσης 2 2%
Αποχετεύεσεις 1 1%
Έλλειψη συγκοινωνίας 1 1%
Έξυπνες Πόλεις 1 1%
Παιδικοί Σταθμοί 1 1%
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58% της καταγραφής αφορά τα γνωστά 
βασικά προβλήματα του Δήμου

Πολύ μικρά ποσοστά σε πιο 
«προηγμένες»  κατηγορίες όπως πχ 

Έξυπνες Πόλεις



Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Αγία Παρασκευή;

Η έλλειψη χώρων στάθμευσης και η 
Δημοτική αρχή εισέρχονται στην πρώτη 

τετράδα

Μεγαλύτερη διασπορά στις απαντήσεις

Kαθαριότητα, αποκομιδή κλαδιων, ξερά χόρτα 17 19%

Χώροι Στάθμευσης 16 18%

Δημοτική Αρχή 11 12%

Κατάσταση πεζοδρομίων 8 9%

Ασφάλεια - αστυνόμευση - Πολιτική προστασία 6 7%

Κατάσταση οδοστρωμάτων 6 7%

Κυκλοφοριακό - διαμπερής κίνηση 5 5%

Αθλητικές εγκαταστάσεις 4 4%

Αξιοποίηση υποδομών 2 2%

Άχρωμος σαν Δήμος, χωρίς σημείο αναφοράς 2 2%

Έλλειψη ποδηλατοδρόμων 2 2%

Καλύτερη ποιότητα ζωής 2 2%

Αίσθημα απομόνωσης; 1 1%

Δημοτική συγκοινωνία 1 1%

Έλλείψεις στην παιδία 1 1%

Έλλειψη μετρό 1 1%

Κινητικότητα πολιτών και ευπαθών ομάδων 1 1%

Παιδεία 1 1%

Παιδικές χαρές 1 1%

Παιδικοι σταθμοί 1 1%

Τοπικά προβλήματα 1 1%

Χαμηλή ανάπτυξη αγοράς 1 1%
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Υπάρχουν προτάσεις, για το τι πρέπει να γίνει στη γειτονιά σας;
Ποιες είναι οι προτάσεις σας για τη γειτονιά σας;

Η πλειοψηφία των απαντήσεων ζητά να δοθεί λύση στα 
βασικά προβλήματα που σημειώθηκαν στις προηγούμενες 

ερωτήσεις.

Δημιουργία μιας πλατείας με 
μαγαζάκια είτε μίνι μάρκετ, 
ακόμα και κάτι για φαγητό, 

καφέ, γλυκό!

Να δημιουργηθούν χώροι για ηλικιωμένους παιδιά 
και ενήλικες. Άθλησης και απασχόλησης. Θα ήταν 
καλό να βελτιωθούν οι δρόμοι στα Πευκάκια. (Από 
λακκούβα σε λακκούβα). Να φτιαχτούν πεζοδρόμια 

για να μην κινδυνεύουμε

Πρέπει να αξιοποιηθούν οι χώροι προς 
όφελος των παιδιών μας, να υπάρχει 
αστυνόμευση έστω και από ιδιωτική 
εταιρεία, να γίνουν προγράμματα 

ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον κι 
αλλά πολλά…

Τα σχολεία, οι χώροι άθλησης, οι πλατείες, τα 
πάρκα, θερινοί κινηματογράφοι, χώροι 

διασκέδασης και πολλά άλλα απέχουν πολύ από τη 
γειτονιά μου! Καμία βελτίωση εδώ και 15 χρόνια!!!

Συχνές αναφορές στο Σύλλογο Πευκακίων

Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, 
μονοδρόμηση οδών, 

δημιουργία πεζοδρομίων

δράσεις για ανάπτυξη του 
πνεύματος

Πεζοδρόμηση Αγίας Τριάδος

Δημιουργία αθλητικών και 
κοινωφελών υποδομών 

(κέντρο γειτονιάς), πεζοδρόμια

Δημιουργία ποδηλατοδρόμων

Πάρκο για παιδιά 14-18 με 
skate park και γενικά δεν 

πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο 
τις μικρές ηλικίες 4-14.

Δημιουργία εθελοντικών 
ομάδων

Να κατασκευαστούν 
ποδηλατοδρόμοι στα πρότυπα 

του Κοντόπευκου

Να αξιοποιηθεί επιτέλους το 
πάρκο στα πευκάκια! 

Προτείνω κάτι αντίστοιχο όπως 
το πάρκο "Μακεδονίας" στη 

Φιλοθέη!

… σε όμορο Δήμο και 
συγκεκριμένα στον Χολαργό 

και τον Παπάγο

π.χ. σαν το Άλσος Περιστερίου



Υπόμνημα Συλλόγου 

Κυκλοφοριακή μελέτη - διαμπερής 
κίνηση

Μελλοντικό Αθλητικό 
κέντρο

Κατασκευή νέων κτιρίων
• Νέος βρεφονηπιακός 
σταθμός

• Ανέγερση 6ου Γυμνασίου
• ΚΑΠΗ

Παιδικές χαρές
• Ησιόδου @ 
Αμαλιάδας

• Ερμού @ Αισώπου

Πλατείες
• Ηλιάκ
η

• Ελύτη
• Ρίτσου



Υπόμνημα Συλλόγου 

Πεζοδρόμια – πεζόδρομοι – Ασφαλτοστρώσεις - 
Διαβάσεις

Οικόπεδα διανοίξεις οδών

Παράνομες πινακίδες, κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Φωτισμός

Καθαριότητα

Ασφάλεια



Τι κρατάμε ως Αλλάζουμε από την έρευνα

Πρώτη προτεραιότητα η 
απάντηση των προβλημάτων 

της καθημερινότητας

Πολύ σημαντική η απαλοιφή 
της αίσθησης απομόνωσης 

και εγκατάλειψης της 
γειτονιάς 

Οι κάτοικοι διψούν παρόλα 
αυτά για την αναβάθμιση της 
περιοχής σύμφωνα με όσα 
βλέπουν σε γειτονικούς και 

άλλους δήμους

Πολλές και αξιόλογες 
προτάσεις, οι άνθρωποί 

μπορούν να προσφέρουν 
πολλά αν ακουστούν


