ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019 – 2023
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΡ 02)

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019 – 2023 του Δήμου
Παιονίας και μετά την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του εσωτερικού περιβάλλοντός
του η οποία πραγματοποιήθηκε με την συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Περιγραφής &
Αξιολόγησης των Υπηρεσιών, η ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
του εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου

έχει ως στόχο τον εντοπισμό των

σημαντικότερων κρισίμων αναπτυξιακών ζητημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ή θα
αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα σε σχέση με διάφορους τομείς (οικιστικό, κοινωνικό,
πολιτιστικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό) καθώς και των πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων
της περιοχής αλλά και των ευκαιριών που υπάρχουν ή αναμένεται να υπάρξουν προκειμένου
να επιτευχθούν θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης, να εξαλειφθούν οι σημερινές αδυναμίες, να
αποφευχθούν οι τυχόν κίνδυνοι.
Στη φάση αυτή, λοιπόν, κρίνεται αναγκαία και σημαντική η καταγραφή και αξιοποίηση της
δικής σας γνώσης και αντίληψης για την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και των δικών σας
απόψεων και προτάσεων για όλα τα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες και τις
δραστηριότητες της Διεύθυνσης ή του Τμήματος που εποπτεύετε.
Λόγω των γνωστών περιορισμένων χρονικών πλαισίων, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το
παρόν Ερωτηματολόγιο

ηλεκτρονικά και να το αποστείλετε μέχρι την Παρασκευή 03

Απριλίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: programmatismos@paionia.gov.gr

με θέμα:

«Ερωτηματολόγιο ΕΡ 02 Διεύθυνσης ΧΧΧΧ».

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Για κάθε έναν από τους τομείς που αποτελούν αντικείμενο της Διεύθυνσής σας ή του
Τμήματός σας, παρουσιάστε συνοπτικά την υφιστάμενη κατάσταση (περιγραφή,
ποσοτικά δεδομένα), τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα, τις ανάγκες και τα
προβλήματα που υπάρχουν ή αναμένεται να εμφανιστούν, τις ευκαιρίες που πρέπει να
αξιοποιηθούν και, τέλος, τις προτάσεις σας για τη λύση των προβλημάτων και την
αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων & ευκαιριών.
Ενδεικτικοί τομείς: Χωροταξικός και Πολεοδομικός σχεδιασμός, Προστασία περιβάλλοντος,
Απόβλητα / Απορρίμματα, Τεχνικές υποδομές, Δίκτυα, Συγκοινωνίες– Μεταφορές– Επικοινωνίες,
Πολιτική προστασία, Πολιτική γης και Κτηματολόγιο, Κοινωνική προστασία και μέριμνα, Δημόσια υγεία –
Περιβαλλοντική υγιεινή, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Παιδεία, Ισότητα των φύλων, Γεωργία, Κτηνοτροφία,
Αλιεία, Ενέργεια - Φυσικοί πόροι – Α.Π.Ε., Εμπόριο – Τουρισμός, Δια βίου μάθηση – Απασχόληση,
Μεταποίηση, Έρευνα & Τεχνολ. Ανάπτυξη – Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα, Εθελοντισμός &
ανάπτυξη σχέσεων με τις ΜΚΟ, Διεθνείς σχέσεις – Διαπεριφερειακή Συνεργασία.

1.. Τομέας:
1.1.Υφιστάμενη κατάσταση:
1.2. Προβλήματα / ανάγκες:
1.3. Μειονεκτήματα:
1.4. Πλεονεκτήματα:
1.5. Ευκαιρίες:
1.6. Προτάσεις:

2.. Τομέας:
2.1.Υφιστάμενη κατάσταση:
2.2. Προβλήματα / ανάγκες:
2.3. Μειονεκτήματα:
2.4. Πλεονεκτήματα:
2.5. Ευκαιρίες:
2.6. Προτάσεις:

(Σημ. Προσθέστε νέες σειρές για κάθε νέο τομέα)

