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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 26-6-2015 έως 
10/7/2015 
Α) Ταχυδρομικά στη Δ/νση Δήμος Ζηρού, Πλατεία Γεννηματά , 48200, 
Φιλιππιάδα  

Β) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@dimoszirou.gr 

Γ) Μέσω φαξ στον αριθμό 2683024667 

mailto:info@dimoszirou.gr


 

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:  

Η  δημιουργία  ενός  σύγχρονου  βιώσιμου  με  επίκεντρο  τον  άνθρωπο  
Δήμο  που  θα  προστατεύει  και  θα  αναδεικνύει  το  φυσικό  και  πολιτιστικό  
περιβάλλον,  με  υψηλού  επιπέδου  υποδομές,  χωρίς  κοινωνικούς  
αποκλεισμούς,  με  κοινωνική  αλληλεγγύη,  σταθερή  απασχόληση,  και  
οργάνωση  του  τοπικού  συστήματος  με  τρόπο  αποδοτικό  και  αποτελεσματικό. 



 

 

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: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Καθόλου 
σημαντικός 

Σημαντικός  Πολύ 
σημαντικός 

1.1.1 Αποδοτική  χρήση  φυσικών  πόρων,  προστασία και  

αξιοποίηση  φυσικού  περιβάλλοντος 
   

1.1.2 Προώθηση  της  προσαρμογής  στην  κλιματική  αλλαγή,  

πρόληψη  και  διαχείριση  κινδύνων 

  

    

1.1.3 Αποτελεσματική  διαχείριση  και  προστασία  περιοχών  

ιδιαίτερης  οικολογικής  αξίας 

  

    

1.1.4 Προστασία  και  αποκατάσταση  της βιοποικιλότητας  και  του  

εδάφους 

  

    

1.1.5 Ευαισθητοποίηση  πολιτών  σε  περιβαλλοντικά  θέματα       

Μέτρο 1.2 ΑΣΤΙΚΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1.2.1 Ενεργειακή  αναβάθμιση – Εξοικονόμηση ενέργειας      

1.2.2 Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  αστικών  παρεμβάσεων, 

επεκτάσεων / αναπλάσεις κτιρίων  και  κοινόχρηστων  χώρων  

με  βιώσιμο  τρόπο  

  

   

1.2.3 Αξιοποίηση  και  ανάδειξη  υφιστάμενων  διατηρητέων  

κτιρίων 

  

   

1.2.4 Μείωση  ρύπων  με  την  προώθηση   ενεργητικών  πολιτικών  

αντιρρύπανσης 

  

    



Μέτρο 1.3: ΥΔΡΕΥΣΗ –ΑΡΔΕΥΣΗ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  – 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

  

1.3.1 Εξασφάλιση  επάρκειας  και  ποιότητας  υδάτων     

1.3.2 Βελτίωση  και  επέκταση  των  δικτύων ύδρευσης,  άρδευσης  

και  αποχέτευσης 

 

  

1.3.3 Ολοκληρωμένη  και  ασφαλής  διαχείριση στερεών, υγρών  

αποβλήτων  και  απορριμμάτων 

 

  

1.3.4 Προώθηση δράσεων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων    

Μέτρο 1.34: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ –  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  

 

 

  

1.4.1 Βελτίωση  υποδομών  μεταφορών    
  

1.4.2 Αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  και  βελτίωση  των  

συνθηκών  κυκλοφορίας  και  οδικής  ασφάλειας 

 

  

1.4.3 Ανάπτυξη  υποδομών  Τεχνολογιών Πληροφορικής  και  

Επικοινωνίας  

 

  

 

Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και 
Αθλητισμός 

  

Βαρύτητα Στόχου 

Μέτρο 2.1 ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΡΟΝΟΙΑ 

 

Καθόλου 
σημαντικός  

Σημαντικός  Πολύ 
σημαντικός 

2.1.1  Δράσεις  ενημέρωσης,  πρόληψης  και  προαγωγής  της  

δημόσιας  υγείας 
   

2.1.2  Δημιουργία  νέων  και  επέκταση  των  υφιστάμενων  

κοινωνικών  δομών  και  προγραμμάτων  πρόνοιας,  

φροντίδας  και  στέγασης  

 

  

2.1.3  Πρωτοβουλίες  εξάλειψης  κάθε  είδους  διακρίσεων  και  

προώθησης  κοινωνικής  ένταξης  ειδικών  ομάδων 

 

  

2.1.4  Καταπολέμηση  ακραίας  φτώχειας  
  

       

       

Μέτρο 2.2. ΠΑΙΔΕΙΑ – ΝΕΑ  ΓΕΝΙΑ 

 

      

2.2.1 Βελτίωση  κτιριακών  εγκαταστάσεων  και  υλικοτεχνικών  

υποδομών 
   

2.2.2 Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  προγραμμάτων  δια  βίου     



μάθησης  και επαγγελματικής  κατάρτισης  ενηλίκων 

2.2.3 Σχεδιασμός  και  εφαρμογή  δράσεων  για  την  υποστήριξη  

των  μαθητών  αλλά  και  της  νέας  γενιάς  

 

  

Μέτρο 2.3. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ –ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

 

 

  

2.3.1 Ανάδειξη  χώρων  ιδιαίτερου  ενδιαφέροντος   
    

2.3.2 Ανάπτυξη  πολιτιστικών  και  αθλητικών  δράσεων    
    

2.3.2 Δημιουργία  νέων – Εξορθολογισμός  λειτουργίας  των  

αθλητικών,  πολιτιστικών  χώρων  και  αξιοποίηση   των  

ανενεργών  υποδομών  

  

    

 

Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία-Απασχόληση  Βαρύτητα Στόχου 

Μέτρο 3.1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ  Καθόλου 
σημαντικός  

Σημαντικός   Πολύ 
σημαντικός 

3.1.1 Δράσεις  για  δημιουργία  ευκαιριών  απασχόλησης  και  

μείωσης  των  ανέργων 
   

3.1.2 Παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης  των  ανέργων  για  την  

προώθησή  τους  στην  αγορά  εργασίας 

 

  

    

    

    

        

Μέτρο 3.2.: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-ΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ       

3.2.1 Σχεδιασμός  και  εφαρμογή  προγραμμάτων  στήριξης  του  

πρωτογενούς,  δευτερογενούς  και  τριτογενούς  τομέα 
   

3.2.2 Προώθηση  καινοτομίας  και  νέων  τεχνολογιών  για  τη  

στήριξη  επιχειρηματικότητας  

 

  

3.2.3 Προώθηση  δράσεων  για  την  ανάπτυξη  εναλλακτικών  

μορφών  τουρισμού 

 

  

    

        

        

 

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

  

Βαρύτητα Στόχου 

Μέτρο 4.1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ,  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  Καθόλου 
σημαντικός  

Σημαντικός  Πολύ 
σημαντικός 



4.1.1 Βελτίωση  της  διοικητικής  ικανότητας,  

αποτελεσματικότητας  και  ποιότητας.  Βελτίωση  των  

υπηρεσιών  προς  τους  πολίτες. 

   

4.1.2 Ενίσχυση  ενεργειών  διαβούλευσης  και  δημοσίου  διαλόγου  
  

4.1.3  Ενίσχυση  της  χρήσης  των  Τεχνολογιών  Πληροφορικής  

και  Επικοινωνιών                              ( ΤΠΕ )  για  την  

βελτίωση  της  αποδοτικότητας  των  υπηρεσιών  και  την  

εξυπηρέτηση  των  πολιτών 

 

  

    

    

        

Μέτρο 4.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

      

4.2.1 Σύνταξη  πλάνου  ενεργειών  για  την  αύξηση  των  εσόδων  

του  Δήμου  
   

4.2.2 Ορθολογική  αξιοποίηση  των  πόρων  και  της  δημοτικής  

περιουσίας  

 

  

ΜΕΤΡΟ 4.3 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ   ΣΧΕΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

  

4.3.1 Ενίσχυση  διαδημοτικών  συνεργασιών  
  

4.3.2 Συμμετοχή  σε  διακρατικά  προγράμματα  
  

 

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 
 

……………………………………………………. 
 
 
 


