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Πόσα αυτοκίνητα διαθέτει το νοικοκυριό 
σας;

Ένα
68%

Δύο
27%

Τρία+
5%



Πόσο σημαντικό πρόβλημα είναι στη
περιοχή σας η εύρεση θέσης στάθμευσης
του οχήματος σας;

Πολύ/Αρκετά
90%

Λίγο/Καθόλου
10%



Όταν θέλετε να παρκάρετε το όχημα
σας, πόσο χρόνο χρειάζεστε για να
βρείτε θέση πάρκινγκ;

2%

5%

7%

86%

2 με 3 λεπτά

4 με 5 λεπτά

5 με 10 λεπτά

10+λεπτά



Έχει χρειαστεί να παρκάρετε μακριά από 
την κατοικία σας γιατί δεν βρίσκατε 
θέση;

Ναι, έχει 
χρειαστεί

80%

Όχι, δεν 
έχει 

χρειαστεί
20%



Ποια ώρα της ημέρας κυρίως 
αναζητάτε θέση στάθμευσης;

%

07:00-08:00 1,0

08:00-09:00 4,0

09:00-10:00 2,0

11:00-12:00 2,0

12:00-13:00 1,0

13:00-14:00 4,0

14:00-15:00 11,0

15:00-16:00 14,0

16:00-17:00 8,0

17:00-18:00 11,0

18:00-19:00 14,0

19:00-20:00 4,0

20:00-21:00 7,0

21:00-22:00 8,0

22:00-23:00 4,0

Άλλη 5,0

Total 100,0



Καίτε περισσότερα καύσιμα κι έχετε 
φθορές στον κινητήρα του αυτοκινήτου 
σας, ψάχνοντας θέση για να παρκάρετε;

Ναι, έχω 
φθορά και 

καίω 
καύσιμα

90%

Όχι, δεν καίω 
περισσότερο, 

δεν έχω φθορές
10%



Σας έχει τύχει να σας κάνουν ή να κάνετε ζημιά σε
όχημα σε εξωτερική θέση στάθμευσης; (γρατζουνιές,
σπάσιμο καθρέπτη, χτυπήματα σε προφυλακτήρες ή
αλλού)

Ναι, μου έχει 
τύχει
63%

Όχι, δεν 
μουέχει τύχει

37%



Εσείς τώρα, το δικό σας όχημα 
που το παρκάρετε;

Όπου 
βρω στη 
περιοχή 

που μένω
68%

Έχω 
πυλωτή

18%

Νοικιάζω 
πάρκινγκ

14%



Πόσο πληρώνετε τον μήνα για 
την θέση στάθμευσης;

102



Αν ο Δήμος είχε την δυνατότητα σε κάποιους χώρους που
του ανήκουν, να δημιουργήσει θέσεις στάθμευσης
ανοικτού τύπου (υπαίθριος χώρος), τι ποσό θα ήσασταν
διατεθειμένοι να πληρώσετε μηνιαίως ;

46



Αν ο Δήμος είχε την δυνατότητα σε κάποιους χώρους που
του ανήκουν, να δημιουργήσει θέσεις στάθμευσης
κλειστού τύπου (στεγασμένος χώρος), τι ποσό θα ήσασταν
διατεθειμένοι να πληρώσετε μηνιαίως ;

67
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