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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΡΧΙΚΗΣ–ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ενεργός πολίτης Δήμου Εορδαίας
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2015‐2019
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
* Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά
Γνωρίζετε τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αν ναι, πως ενημερωθήκατε για αυτό;
Από το Δήμο και τους εκπροσώπους του Δήμου
Από την ιστοσελίδα του Δήμου
Από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Από το διαδίκτυο (Δι@ύγεια)
Από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης
Από άλλο Δημότη
Από τοπικό σύλλογο / φορέα
Άλλο (Προσδιορίστε:…………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................)

1α. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα εντοπίζετε στην περιοχή του Δήμου Εορδαίας στον τομέα του
Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής

Χώροι πρασίνου, Πλατείες / Πάρκα
Καθαριότητα οδών, κοινοχρήστων χώρων
Διαχείριση απορριμμάτων
Χώροι στάθμευσης / κυκλοφοριακό
Υποδομές ύδρευσης
Υποδομές αποχέτευσης
Α’ ΦΑΣΗ : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
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3

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

2

(Ιεραρχήστε με απόλυτη προτεραιότητα)

1

Βαθμολογήστε από 1-3,όπου 1: Άμεση προτεραιότητα(επείγον),2 :Προτεραιότητα, 3 : δεν επείγει άμεση δράση
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vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.









Αστική ανάπτυξη
Υποδομές και τεχνικά έργα
Οδοποιία
Άλλοι τομείς

















1β.Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις/δράσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι
ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε;
i. …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
ii. …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
iii. …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
iv. …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
v. …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
vi. …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
κ.λ.π.

2α. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα εντοπίζετε στην περιοχή του Δήμου Εορδαίας στον τομέα της
Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού;

(Ιεραρχήστε με απόλυτη προτεραιότητα)

1

2

3

Βαθμολογήστε από 1-3,όπου 1: Άμεση προτεραιότητα(επείγον), 2 :Προτεραιότητα, 3 : δεν επείγει άμεση δράση

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.











































Δράσεις κοινωνικής πολιτικής
Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας
Υποδομές ΑΜΕΑ
Παιδικοί σταθμοί
Δράσεις και υπηρεσίας για ηλικιωμένους
Δράσεις και υπηρεσίας για τη νεολαία
Υποδομές εκπαίδευσης
Πολιτιστικές –ψυχαγωγικές δραστηριότητες
Πολιτιστικές υποδομές
Αθλητικές υποδομές
Αθλητικές δραστηριότητες
Εθελοντικές δράσεις
Άλλοι τομείς
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2β.Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις/δράσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι
ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε;
i.

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
ii. …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
iii. …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
iv. …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
v. …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
vi. ………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
κ.λ.π

3α. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα εντοπίζετε στην περιοχή του Δήμου Εορδαίας στον τομέα της
Τοπικής Οικονομίας και της Απασχόλησης;

v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Τουριστική προβολή Δήμου
Εναλλακτικός τουρισμός (βιομηχανικός, αγροτικός τουρισμός, οικοτουρισμός κλπ)
Αξιοποίηση εδαφών (όπου έχει ολοκληρωθεί η εξορυκτική δραστηριότητα της ΔΕΗ)
Ενίσχυση
τοπικής
επιχειρηματικότητας
και
εκμετάλλευση
συγκριτικού
πλεονεκτήματος
Δράσεις στήριξης απασχόλησης
Υποδομές στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα
Υποδομές άρδευσης
Αλλοι τομείς

3

i.
ii.
iii.
iv.

2

(Ιεραρχήστε με απόλυτη προτεραιότητα)

1

Βαθμολογήστε από 1-3,όπου 1: Άμεση προτεραιότητα(επείγον), 2 :Προτεραιότητα, 3 : δεν επείγει άμεση δράση





































2β.Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις/δράσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι
ανάγκες και τα προβλήματα που αναφέρατε;
i. …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
ii. …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
iii. …………………………………………………………………………………………………………………………
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Καλή

Πολύ
Καλή

i.Διοικητικές Υπηρεσίες
Ποιότητα εξυπηρέτησης
Ταχύτητα διεκπεραίωσης
Συμπεριφορά προσωπικού
Ευκολία επικοινωνίας
Γνώση του αντικειμένου
ii. Τεχνικές Υπηρεσίες
Ποιότητα εξυπηρέτησης
Ταχύτητα διεκπεραίωσης
Συμπεριφορά προσωπικού
Ευκολία επικοινωνίας
Γνώση του αντικειμένου
iii. Οικονομικές Υπηρεσίες
Ποιότητα εξυπηρέτησης
Ταχύτητα διεκπεραίωσης
Συμπεριφορά προσωπικού
Ευκολία επικοινωνίας
Γνώση του αντικειμένου
iv.Υπηρεσίες
Καθαριότητας
Περιβάλλοντος
Ποιότητα εξυπηρέτησης
Ταχύτητα διεκπεραίωσης
Συμπεριφορά προσωπικού
Ευκολία επικοινωνίας
Γνώση του αντικειμένου
v. Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας
Ποιότητα εξυπηρέτησης
Ταχύτητα διεκπεραίωσης
Συμπεριφορά προσωπικού
Ευκολία επικοινωνίας
Γνώση του αντικειμένου
vi.Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομίας
Ανάπτυξης
Ποιότητα εξυπηρέτησης

Μέτρι
α

(Παρακαλούμε βαθμολογείστε)

Κακή

Λειτουργία Δημοτικών Υπηρεσιών:

Πολύ
Κακή

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
iv. …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
v. …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
vi. ………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
κ.λ.π





























































































































































–

και
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Ταχύτητα διεκπεραίωσης
Συμπεριφορά προσωπικού
Ευκολία επικοινωνίας
Γνώση του αντικειμένου


























Σχόλια – Παρατηρήσεις

Παρακαλούμε να αποστείλετε το ερωτηματολόγιο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
pro@ptolemaida.gr ikatrin@ptolemaida.gr
Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και τη
συμμετοχή σας στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου
Εορδαία για την περίοδο 2015-2019.

Α’ ΦΑΣΗ : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Σελίδα 5 από 5

