Ερωτηματολόγιο καταγραφής προτάσεων – απόψεων των Δημοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Παιονίας για τον Επιχειρησιακό
Σχεδιασμό 2019-2023

Πολύ καλή

Καλή

Μέτρια

Κακή

Για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς επιλέξτε
σημειώνοντας ένα Χ στην απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα την
άποψη σας.

Πολύ Κακή

Ποια είναι η άποψή σας για την κατάσταση της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητάς
σας
τα τελευταία χρόνια στους παρακάτω τομείς;

Τομείς
Αισθητική (γενική εικόνα της Τοπικής Κοινότητας)
Περιβάλλον (ρύπανση, απόβλητα κ.ά.)
Καθαριότητα (αποκομιδή σκουπιδιών, καθαριότητα δρόμων κ.λπ.)
Τεχνικά Έργα & Υποδομές
Οδοποιία
Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός
Ηλεκτροφωτισμός
Πλατείες / Πάρκα, Χώροι πρασίνου
Υπηρεσίες & υποδομές υγείας & κοινωνικής πρόνοιας
Δημοτικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη
Αθλητικές υποδομές και δραστηριότητες
Τοπική αγορά
Απασχόληση
Πολιτιστικές / Ψυχαγωγικές δραστηριότητες και υποδομές
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Υποδομές εκπαίδευσης
Υποδομές ύδρευσης
Υποδομές αποχέτευσης
Ανάπτυξη τοπικής οικονομίας (επενδύσεις, επιχειρηματικότητα)
Εξυπηρέτηση δημοτών
Οικονομική διαχείριση (πληρωμές, επιμερισμός κονδυλίων)
Υποδομές και υπηρεσίες για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)
Δράσεις και υπηρεσίες για τη Νεολαία
Ασφάλεια / Εγκληματικότητα
Δράσεις και υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους
Θέματα ομογενών / μεταναστών / αλλοδαπών
Άλλο:

Λειτουργία Δημοτικών Υπηρεσιών (ποιότητα εξυπηρέτησης,
ταχύτητα διεκπεραίωσης, συμπεριφορά, ευκολία επικοινωνίας,
γνώση του αντικειμένου):













































































































































i. Διοικητικές Υπηρεσίες
ii. Τεχνικές Υπηρεσίες
iii. Οικονομικές Υπηρεσίες
iv. Υπηρεσίες Καθαριότητας
v. Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας
vi. Πολιτιστικές Υπηρεσίες
vii. Άλλες:









































μεγάληΠολύ

Μικρή

Για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς, επιλέξτε σημειώνοντας ένα Χ
στην απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα την άποψη σας.

Μεγάλη

Σε ποιους από τους παρακάτω τομείς πρέπει άμεσα να δώσει έμφαση ο Δήμος
Παιονίας;

Επιθυμητοί τομείς άμεσης παρέμβασης του Δήμου Παιονίας
Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας / Προσέλκυση επενδύσεων
Αγροτική ανάπτυξη – υποστήριξη αγροτών
Τουριστική ανάπτυξη
Παροχή νέων υπηρεσιών στους δημότες
Βελτίωση υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας
Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος
Πράσινη οικονομία και ενέργεια
Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
Πολιτιστικές δραστηριότητες
Δικτύωση, συνεργασίες, εθελοντισμός
Διαχείριση υδάτινου και ενεργειακού δυναμικού
Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων
Βελτίωση διοικητικής ικανότητας
Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
Καταπολέμηση της ανεργίας
Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού τομέα
Δημιουργία αποκεντρωμένων υπηρεσιών δήμου
Ανάπτυξη νέων υποδομών
Ανάπτυξη και διάχυση καινοτομιών
Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ισόρροπη ανάπτυξη δημοτικών ενοτήτων
Εξωστρέφεια
Άλλο:





















































Ποια είναι τα 5 σημαντικότερα προβλήματα / μειονεκτήματα της Δημοτικής ή
Τοπικής Κοινότητας;
1.
2.
3.
4.
5.

Ποια είναι τα 5 σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Δημοτικής ή Τοπικής
Κοινότητας;
1.
2.
3.
4.
5.



























Ποια έργα και δράσεις προτείνετε να περιλάβει ο Δήμος Παιονίας
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019 - 2023;

Για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς, καταγράψτε τις
προτάσεις σας σημειώνοντας ένα Χ στο βαθμό προτεραιότητας των
προτεινόμενων έργων ή δράσεων.

Ύδρευση

Αποχέτευση

Καθαριότητα

Υγεία / Κοινωνική Πρόνοια

Οδοποιία

Εκπαίδευση

Αγροτική ανάπτυξη

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Προστασία περιβάλλοντος

Επιχειρηματικότητα

Πολιτισμός / Αθλητισμός

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης

Βιομηχανική / Βιοτεχνική Ανάπτυξη:

Βαθμός
προτεραιότητας
Α

Β

Γ

Ταυτότητα Τοπικής Κοινότητας (αισθητική / εικόνα)

Ασφάλεια / Εγκληματικότητα

Άλλος τομέας:

Τι άλλο θα θέλατε να προσθέσετε σχετικά με τα ανωτέρω ή άλλα θέματα;

Στοιχεία
Δημοτικής ή
Τοπικής
Κοινότητας

Δημοτικό
Διαμέρισμα
Δημοτική ή
Τοπική
Κοινότητα

Στοιχεία
συντάκτη

Ονοματεπώνυμ
ο
Ιδιότητα
Τηλέφωνο

Το Ερωτηματολόγιο θα το βρείτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του δήμου Παιονίας: www.paionia.gov.gr.
Παρακαλούμε, αφού το συμπληρώσετε να το αποστείλετε με e-mail στο
programmatismos@paionia.gov.gr
Εάν το συμπληρώσετε χειρόγραφα, παρακαλούμε να το δώσετε στο Τμήμα Προγραμματισμού του δήμου
Παιονίας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προγραμματισμού του δήμου Παιονίας στο τηλέφωνο
2343 3 50147.
Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία!

