
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΔΗΜΟΥ ……………………….. 2014-2019 

 

  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

Φύλο           Άνδρας               Γυναίκα  

Ηλικία             18-30            30-65        65- και πάνω  

Περιοχή   Κατοικίας                   

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) 

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………………………………… 

Διεύθυνση:………………………………………………………………………………………………………….. 

Τηλέφωνο:…………………………………………………………………………………………………………... 

Email: …………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

Μέσω του παρόντος ερωτηματολογίου, επιθυμούμε  τη  συμβολή  σας  στο  έργο  

της  κατάρτισης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την περίοδο 

2014 – 2019. 

 Παρακαλούμε να διατυπώσετε τις απόψεις σας, όσον αφορά στις 

προτεραιότητες και τους στόχους της δημοτικής αρχής για το διάστημα 2014 - 

2019,  

 να προσθέσετε, πέραν των όσων περιλαμβάνονται ήδη,  τα κυριότερα, κατά τη 

γνώμη σας, ζητήματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί ο δήμος, καθώς επίσης 

και 

 να προτείνετε δράσεις που πιστεύετε ότι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της 

περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του. 

 
Παρακαλούμε για την υποβολή των απαντήσεών σας,  από …… έως…………………  

 
Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: …………………………. 
 
Σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση: …………………………………………….. 
                                                                
  



ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 

Τι είναι το  Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εκπονεί κάθε 

δήμος και αφορά τον προγραμματισμό του για την επόμενη πενταετία. Περιλαμβάνει το 

όραμα και τις πολιτικές του Δήμου, αλλά και τα έργα και τις δράσεις  που θα υλοποιήσει σε 

όλους τους τομείς. 

Στόχος του Ε.Π. είναι η βελτίωση της λειτουργίας του δήμου, η παροχή καλύτερων 

υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής.  

Το Ε.Π. εκπονείται από την Εκτελεστική Επιτροπή με την υποστήριξη της υπηρεσίας 

προγραμματισμού και τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών του δήμου.  

 

Τι περιλαμβάνει το  Ε.Π.  

 

Περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

 Η πρώτη, η οποία αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό και η οποία τίθεται σε δημόσια 

διαβούλευση, αναλύει τις προτεραιότητες, δηλαδή τα θέματα με τα οποία θα 

ασχοληθεί ο δήμος  και τους στόχους του για κάθε θέμα. 

 Η δεύτερη, δηλαδή ο επιχειρησιακός προγραμματισμός, θα εκπονηθεί στη συνέχεια και 

θα περιλαμβάνει τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων και τα οικονομικά στοιχεία 

των δράσεων.  

 

Το Όραμα της Δημοτικής Αρχής είναι:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Οι αρχές στις οποίες στηρίζεται o προγραμματισμός του Δήμου είναι : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Οι άξονες προτεραιότητας του Ε.Π. είναι: 

• Ο πρώτος  

• Ο δεύτερος  

• Ο τρίτος  

• Ο τέταρτος  

 

 

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αφορά την α΄ ενότητα του επιχειρησιακού 

προγράμματος, δηλαδή το στρατηγικό σχεδιασμό. 

 



 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
 

1. Πως αξιολογείτε τη συμβολή των επιλεγμένων στόχων στην επίτευξη της τοπικής 
ανάπτυξης και της βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου; 

 

Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 
  

Βαρύτητα Στόχου 

Μέτρο 1.1: ……………………………………………………..  Καθόλου 
σημαντικός 

Σημαντικός  Πολύ 
σημαντικός 

Στόχος 1.1.1.    

Στόχος 1.1.2.       

       

       

       

        

        

Μέτρο 1.2……………………  

Στόχος 1.2.1.    

Στόχος 1.2.2.      

      

       

       

        

 

Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και 
Αθλητισμός 

  

Βαρύτητα Στόχου 

Μέτρο 2.1…………………………………………………… Καθόλου 
σημαντικός  

Σημαντικός  Πολύ 
σημαντικός 

Στόχος 2.1.1.    

Στόχος 2.1.2    

    

    

       

       

Μέτρο 2.2.       

Στόχος 2.2.1.    

Στόχος 2.2.2.    

    

    

        

        

        



 

Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία-Απασχόληση  Βαρύτητα Στόχου 

Μέτρο 3.1………………………………….  Καθόλου 
σημαντικός  

Σημαντικός   Πολύ 
σημαντικός 

Στόχος 3.1.1.    

Στόχος 3.1.2.    

    

    

    

        

Μέτρο 3.2.: …………………………………       

Στόχος ….    

    

    

    

        

        

 

Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της 
Οικονομικής Κατάστασης  του Δήμου   

  

Βαρύτητα Στόχου 

Μέτρο 4.1.   Καθόλου 
σημαντικός  

Σημαντικός  Πολύ 
σημαντικός 

Στόχος ……..    

    

    

    

    

        

Μέτρο 4.2.       

Στόχος …………..    

    

    

    

 

2. Πέραν των όσων περιλαμβάνονται ήδη, ποιες άλλες ανάγκες ή προβλήματα κρίνετε 
ότι υπάρχουν στην περιοχή,  τα οποία εκτιμάτε ότι πρέπει να αντιμετωπίσει ο 
Δήμος;  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



3. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι παρεμβάσεις που πρέπει να συμπληρωθούν στο 
πρόγραμμα του Δήμου, ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που 
αναφέρατε προηγουμένως; 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Σχόλια - Παρατηρήσεις 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στο έργο του προγραμματισμού 
 

……………………………………………………. 
 
 
 


