ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 2019-2023
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α΄ ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ»
Μέσω του παρόντος ερωτηματολογίου, επιθυμούμε τη συμβολή σας
στο έργο της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του
Δήμου Παιονίας για την περίοδο 2019 – 2023. Το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης 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.

Παρακαλούμε να διατυπώσετε τις απόψεις σας, όσον αφορά στις
προτεραιότητες και τους στόχους της δημοτικής αρχής για το
διάστημα 2019 - 2023,

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.
Τα ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα:
- Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.paionia.gov.gr, ακολουθώντας
τη διαδρομή «Ο Δήμος» => «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Παιονίας
2019 – 2023» => «Ερωτηματολόγια».
Email: Programmatismos@paionia.gov.gr
- Σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα:
Δ.Ε. Αξιούπολης: Κατηρτζίδου Στέλλα, 23433 50200
Δ.Ε. Γουμένισσας: Αρδάλης Γεώργιος, 23433 50504
Δ.Ε. Ευρωπού: Νέσου Χρυσούλα, 23433 50610
Δ.Ε. Πολυκάστρου: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Χαμουρούδης
Γεώργιος, 23433 50147

Ερωτηματολόγιο καταγραφής προτάσεων – απόψεων των Πολιτών
του Δήμου Παιονίας για τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό 2019-2023

Τομείς ευθύνης ή παρέμβασης του Δήμου Παιονίας
Αισθητική (γενική εικόνα Δήμου)
Περιβάλλον (ηχορύπανση, ατμοσφαιρική ρύπανση κ.λπ.)
Καθαριότητα (αποκομιδή σκουπιδιών, καθαριότητα δρόμων κ.λπ.)
Τεχνικά Έργα & Υποδομές
Οδοποιία
Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός
Ηλεκτροφωτισμός
Πλατείες / Πάρκα, Χώροι πρασίνου
Χώροι στάθμευσης / κυκλοφοριακό
Υπηρεσίες & υποδομές υγείας & κοινωνικής πρόνοιας
Αθλητικές υποδομές και δραστηριότητες
Τοπική αγορά / Απασχόληση
Οικονομική διαχείριση
Δημοτικές Βιβλιοθήκες
Πολιτιστικές / Ψυχαγωγικές δραστηριότητες
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Υποδομές εκπαίδευσης
Υποδομές ύδρευσης / αποχέτευσης
Ανάπτυξη τοπικής οικονομίας (επενδύσεις, επιχειρηματικότητα)
Επικοινωνία με τους δημότες
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
Άλλος τομέας:

Λειτουργία Δημοτικών Υπηρεσιών (ποιότητα εξυπηρέτησης,
ταχύτητα διεκπεραίωσης, συμπεριφορά, ευκολία επικοινωνίας,
γνώση του αντικειμένου):
i. Διοικητικές Υπηρεσίες
ii. Τεχνικές Υπηρεσίες
iii. Οικονομικές Υπηρεσίες

Πολύ καλή

Καλή

Μέτρια

Κακή

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

Πολύ Κακή

1. Πώς χαρακτηρίζετε την κατάσταση του Δήμου Παιονίας τα τελευταία χρόνια
στους παρακάτω τομείς;

iv. Υπηρεσίες Καθαριότητας
v. Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας
vi. Πολιτιστικές Υπηρεσίες
vii. Άλλες:

μεγάληΠολύ

Μεγάλη

Για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς, επιλέξτε σημειώνοντας ένα Χ
στην απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα την άποψη σας (μικρή, μεγάλη πολύ
μεγάλη έμφαση).

Μικρή

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

Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας / Προσέλκυση επενδύσεων
Αγροτική ανάπτυξη – υποστήριξη αγροτών
Τουριστική ανάπτυξη – Αγροτουρισμός – Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
Παροχή νέων υπηρεσιών στους δημότες
Βελτίωση υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας
Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος
Πράσινη οικονομία και ενέργεια
Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
Ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων και υποδομών
Δικτύωση, συνεργασίες, εθελοντισμός
Διαχείριση υδάτινου και ενεργειακού δυναμικού
Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων / απορριμμάτων
Βελτίωση διοικητικής ικανότητας
Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
Καταπολέμηση της ανεργίας / απασχόληση
Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού τομέα
Αποκέντρωση υπηρεσιών
Ανάπτυξη νέων υποδομών
Ανάπτυξη και διάχυση καινοτομιών
Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ισόρροπη ανάπτυξη δημοτικών ενοτήτων
Άλλος τομέας:

3. Ποια είναι τα 3 σημαντικότερα προβλήματα / μειονεκτήματα του Δήμου
Παιονίας;
1.
2.
3.

4. Ποια είναι τα 3 σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Δήμου Παιονίας;
1.
2.
3.

5. Ποια νέα έργα, υπηρεσίες ή δραστηριότητες προτείνετε να αναπτύξει ο Δήμος
Παιονίας;

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΤΗ

Φύλο

Άνδρας
Ηλικία

Γυναίκα
18-30

30 - 65

Επάγγελμα:
65 και άνω

.

Περιοχή Κατοικίας:

Το Ερωτηματολόγιο μπορείτε να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου
Παιονίας www.paionia.gov.gr και να το αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
programmatismos@paionia.gov.gr
Εάν το συμπληρώσετε χειρόγραφα, παρακαλούμε να το παραδώσετε στους υπεύθυνους υπαλλήλους
στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου Παιονίας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου Παιονίας
στα τηλέφωνα 2343 3 50147.
Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία!

