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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

 

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  και τη συνεργασία 

όλων των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του δήμου.  

Τι περιλαμβάνει το  Ε.Π.  

Περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

 Στην πρώτη, η οποία αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό και η οποία τίθεται σε 

δημόσια διαβούλευση, αναλύονται το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον 

του Δήμου Κόνιτσας και τίθενται οι στόχους του Δήμου για κάθε θέμα. 

 Στη δεύτερη, τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, που θα εκπονηθεί στη 

συνέχεια,  εξειδικεύονται οι άξονες, τα μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού. 

 

 

Όραμα του Δήμου Κόνιτσας είναι: 
«Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και του 
δυναμικού της περιοχής για ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, με 
αειφορία και σεβασμό στο περιβάλλον καθώς και στο πολιτισμικό, 
ιστορικό και θρησκευτικό απόθεμα του Δήμου» 
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Α. Στοιχεία μετέχοντα στη Δημόσια Διαβούλευση 

Ονοματεπώνυμο   *  

Διεύθυνση *  

Τηλ. *  

* Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά 

 

Γνωρίζετε τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου; 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

 

Αν ναι, πως ενημερωθήκατε γι’ αυτό;  

 Από το Δήμο και εκπροσώπους του Δήμου 

 Από την ιστοσελίδα του Δήμου 

 Από το διαδίκτυο (Διαύγεια) 

 Από άλλο Δημότη 

 Από τοπικό σύλλογο / φορέα 

 Άλλο: 

(προσδιορίστε) ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Υπόψη: Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το προμηθευτείτε σε έντυπη μορφή στο 

Δημαρχείο Κόνιτσας από την κα Μαίρη Αθανασίου. 
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1. Φορέας / Ένωση / Τοπικό Συμβούλιο 

Τίτλος …………………………………………………………………………. 

Εκπρόσωπος …………………………………………………………………………. 

 

2. Δημότης 

Φύλο Άνδρας    

Ηλικία 18-24  25-34  35-44  45-64 65&άνω  

Επάγγελμα ………………………………………………………………………… 

Τοπικό Διαμέρισμα ………………………………………………………………………… 

 

3. Αιρετός Εκπρόσωπος/Δημοτικός Σύμβουλος/Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας 

Φύλο Άνδρας  Γυναίκα 

Ηλικία 18-24  25-34  35-44  45-64 65&άνω  

Θέση στο Δημ. Συμβ. ………………………………………………………………………… 

Τοπική Κοινότητα: ………………………………………………………………………… 

 

 

 

Μέσω του παρόντος ερωτηματολογίου, επιθυμούμε  τη  συμβολή  σας  στο  έργο  της  

κατάρτισης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την περίοδο 2015 – 2019. 

 Παρακαλούμε να διατυπώσετε τις απόψεις σας, όσον αφορά στις προτεραιότητες και 

τους στόχους της δημοτικής αρχής για το διάστημα 2015 - 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. 

 

 

 

 

 

  

     

  

     



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
 

4 
 

 

1. Παρακαλώ αξιολογήστε την ποιότητα των παρακάτω υποδομών. (σημειώστε με Χ 
την επιλογή σας) 

 

 
Πολύ 

Καλή 
Καλή Μέτρια Κακή Πολύ Κακή 

1. Οδικό δίκτυο (δημοτικό)      

2. Αστικές υποδομές (δίκτυο ύδρευσης, 

δίκτυο αποχέτευσης, καθαριότητα) 
     

3. Υπεραστικές συγκοινωνίες       

4. Υποδομές εκπαίδευσης (σχολεία, κλπ)      

5. Υποδομές υγείας και πρόνοιας      

6. Πολιτιστικές υποδομές       

7. Αθλητικές εγκαταστάσεις      

8. Τουριστικές υποδομές      

9. Εξυπηρέτηση των δημοτών       

10. Άλλο:       

 

2. Παρακαλώ αξιολογήστε τα παρακάτω χαρακτηριστικά του Δήμου Κόνιτσας 
εκφράζοντας τον βαθμό ικανοποίησής σας. (σημειώστε με Χ την επιλογή σας) 

 

 Πολύ 

Καλή 
Καλή Μέτρια Κακή 

Πολύ 

Κακή 

1. Ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος 
     

2. Ποιότητα δημοτικών υπηρεσιών 
     

3. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 
     

4. Δυνατότητα εύρεσης εργασίας  
     

5. Αξιοποίηση των πόρων της ΕΕ προς όφελος 
του Δήμου κατά την τελευταία δεκαετία 

     

6. Ανάπτυξη ιδιωτικών επενδύσεων 
     

7. Ανάπτυξη δημόσιων επενδύσεων 
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8. Συνεργασία Δήμου με άλλους Δήμους 
     

9. Συνεργασία τοπικών παραγόντων και 
φορέων 

     

10. Άλλο:  
 

     

 

3.  Παρακαλώ επιλέξτε τα 5 σημαντικότερα, κατά την γνώμη σας, πλεονεκτήματα   του 
Δήμου. (σημειώστε με Χ τις επιλογές σας) 

1. Το φυσικό περιβάλλον  
 
 

2. Η ύπαρξη φυσικών πόρων (π.χ. δασικός πλούτος, ιαματικά νερά, ποτάμια, 
κάμπος, κλπ) 

 
 

3. Η  πλούσια πολιτιστική κληρονομιά 
 
 

4. Η ύπαρξη αξιόλογων επιχειρήσεων  
 
 

5. Η ποιότητα των αστικών υποδομών (π.χ. δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης) 
 
 

6. Η ποιότητα των κοινωνικών υποδομών 
 
 

7. Η ποιότητα των τουριστικών εγκαταστάσεων 
 
 

8. Η υφιστάμενη διαχείριση των αστικών αποβλήτων (υγρών και στερεών)   
 
 

9. Η εξέλιξη του πληθυσμού του Δήμου 
 
 

10. Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού του  
 
 

11. Η ύπαρξη οικονομικών μεταναστών 
 
 

12. Η συνεργασία του Δήμου με άλλους Δήμους 
 
 

13. Η συνεργασία τοπικών παραγόντων μεταξύ τους 
 
 

14. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης 
 
 

15. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών 
 
 

16. Άλλο: 
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4. Παρακαλώ επιλέξτε τα 5    σημαντικότερα,   κατά   την     γνώμη σας, μειονεκτήματα 
του Δήμου Κόνιτσας . (σημειώστε με Χ τις επιλογές σας) 

 

1. Η ρύπανση των οικοσυστημάτων από διάφορες δραστηριότητες 
 
 

2. Η ποιότητα των αστικών υποδομών (δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης) 
 
 

3. Η ποιότητα των κοινωνικών υποδομών 
 
 

4. Η περιορισμένη αξιοποίηση ελεύθερων-δημοτικών εκτάσεων  
 
 

5. Η ποιότητα του οδικού δικτύου 
 
 

6. Η ελλιπής κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού 
 
 

7 Η αύξηση της ανεργίας και η μη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
 
 

8. Τα προβλήματα συγκρούσεων χρήσεων γης 
 
 

9.  Η γήρανση του πληθυσμού (δημογραφικό πρόβλημα) 
 
 

10. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης 
 
 

11. Η έλλειψη συνεργασιών με άλλους δήμους 
 
 

12. Η μη συμμετοχή τοπικών παραγόντων στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
 
 

13. Η έλλειψη μηχανισμών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε 
ζητήματα ανάπτυξης 

 

14. Άλλο: 
 
 

 

4. Παρακαλώ επιλέξτε τις 3 σημαντικότερες, κατά την γνώμη σας, ευκαιρίες του 
Δήμου Κόνιτσας (σημειώστε με Χ τις επιλογές σας) 
 

1. Αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών πόρων (ΕΣΠΑ κτλ.) 
 
 

2. Αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 
(ΣΔΙΤ) για επενδύσεις στην περιοχή (π.χ. αξιοποίηση εκτάσεων του Δήμου)  

 

3. Ο σχεδιασμός μεγάλων επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξωστρέφεια της 
περιοχής  

 
 

4. Θεσμοθέτηση και εφαρμογή των κατευθύνσεων του Χωροταξικού Σχεδιασμού  
 
 

5. Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες περιοχές εντός και εκτός χώρας (ευρωπαϊκά και 
διεθνή δίκτυα)  

 
 

6. Άλλο: 
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5. Παρακαλώ επιλέξτε τις 3 σημαντικότερες, κατά την γνώμη σας, απειλές που 
αντιμετωπίζει ο Δήμος Κόνιτσας. (σημειώστε με Χ τις επιλογές σας) 
 

1. Οι νέες οικονομικές συνθήκες 
 
 

2. Περιορισμός των κοινοτικών πόρων 
 
 

3. Αργή απορρόφηση των αναπτυξιακών πόρων 
 
 

4. Ανταγωνισμός από άλλες περιοχές για την προσέλκυση δραστηριοτήτων 
 
 

5. Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι  
 
 

6. Αρνητικές συνέπειες από την έλλειψη κοινοχρήστων χώρων ή χώρων πρασίνου 
και εναλλακτικών εκδηλώσεων 

 

7. Κίνδυνος υποβάθμισης του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος 
 
 

8.   Άλλο: 
 
 

 

7. Σε κλίμακα από 1 ως 5 παρακαλώ αξιολογήστε τις παρακάτω πολιτικές για το μέλλον 
του Δήμου Κόνιτσας  (1: λίγο σημαντική, 5: πολύ σημαντική). (σημειώστε με Χ την 
επιλογή σας) 

 
λίγο σημαντική πολύ σημαντική 

1 2 3 4 5 

Πολιτικές υποδομών (δρόμοι, πλατείες, 

παρκινγκ, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, 

αποχέτευσης, όμβριων, κλπ) 

     

Πολιτικές για την ανεργία και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό (κατάρτιση ανέργων και νέων 

στην αγορά εργασίας, ενίσχυση ανέργων, 

επιδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 

ανέργων, προγράμματα για ομάδες υψηλού 

κινδύνου, κλπ) 

     

Πολιτικές εκσυγχρονισμού και 

αναδιάρθρωσης των μεταποιητικών 

επιχειρήσεων (κίνητρα τεχνολογικού 

εκσυγχρονισμού, ενίσχυση μηχανισμών 

υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων, ενίσχυση 

δομών και μηχανισμών πιστοποίησης και 

ποιοτικού ελέγχου, νέες βιομηχανικές , κλπ.) 
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Πολιτικές ανάπτυξης του Τουρισμού 

(ενίσχυση ξενοδοχειακών υποδομών, παροχή 

τουριστικών υπηρεσιών, ανάπτυξη, 

διαφοροποίηση και διαχείριση τουριστικού 

προϊόντος κλπ). 

     

Πολιτικές οργάνωσης του Δήμου 
(διαμόρφωση ελεύθερων χώρων, 
αναπλάσεις, παρεμβάσεις αισθητικής κτιρίων 
και συνοικιών, νέα μέσα μαζικής μεταφοράς, 
αναβάθμιση δημοσίων υπηρεσιών και 
δημοσίων κτηρίων κλπ.) 

     

Πολιτικές Προβολής του Δήμου  και 
Προσέλκυσης νέων επενδύσεων 
(Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο 
προβολής, δημιουργία εξειδικευμένου 
γραφείου προβολής, δημιουργία γραφείου ή 
φορέα εξυπηρέτησης νέων επενδυτών: one-
stop-shop, κλπ)  

     

Πολιτικές για την ανάπτυξη του Πολιτισμού 
και του Αθλητισμού  

     

Άλλο:       

 

 

  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
 

9 
 

8. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα εντοπίζετε στην περιοχή του Δήμου 
Κόνιτσας στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής; (π.χ. 
χρήσεις γης, φυσικοί πόροι, ύδρευση – αποχέτευση – διαχείριση ομβρίων, 
άρδευση, ενέργεια - Α.Π.Ε, καθαριότητα, οικιστική ανάπτυξη, υποδομές 
μεταφοράς, κ.λπ.) και ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες 
παρεμβάσεις/έργα/δράσεις, ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και να 
επιλυθούν τα προβλήματα που αναφέρατε 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9 . Ποιες ανάγκες ή προβλήματα εντοπίζετε στην περιοχή του Δήμου 
Κόνιτσας στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού; (π.χ. υπηρεσίες, υποδομές, δραστηριότητες, κ.λπ.) και ποιες 
είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις/έργα/δράσεις, ώστε 
να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και να επιλυθούν τα προβλήματα που 
αναφέρατε 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10 . Ποιες ανάγκες ή προβλήματα εντοπίζετε στην περιοχή του Δήμου 
Κόνιτσας στον τομέα της Τοπικής Οικονομίας & Απασχόλησης; (π.χ. αγροτική 
παραγωγή, τουρισμός, επιχειρηματικότητα, ενίσχυση της απασχόλησης, 
κ.λπ.) και ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες 
παρεμβάσεις/έργα/δράσεις, ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και να 
επιλυθούν τα προβλήματα που αναφέρατε 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

11 . Ποιες ανάγκες ή προβλήματα εντοπίζετε στην περιοχή του Δήμου 
Κόνιτσας  στον τομέα της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής 
Κατάστασης του Δήμου; (π.χ. διοικητική οργάνωση, στελεχιακό δυναμικό, 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εξυπηρέτηση του πολίτη, κτίρια και υλικοτεχνική 
υποδομή, οικονομική διαχείριση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας 
κ.λπ.) και ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες 
παρεμβάσεις/έργα/δράσεις, ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και να 
επιλυθούν τα προβλήματα που αναφέρατε 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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12.  Παρακαλώ αναφέρετε 5 συγκεκριμένες δράσεις/ έργα που θεωρείτε 
σημαντικές/α για την ανάπτυξη της Δημοτικής/ τοπικής κοινότητας που 
ανήκετε ή/ και εκπροσωπείτε. 

 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Σχόλια - παρατηρήσεις 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Παρακαλούμε για την αποστολή του σχετικού ερωτηματολογίου μέχρι την 18/11/2016 

στο email: gkallint@yahoo.gr  

 ή την προσκόμισή του στο γραφείο του Αντιδημάρχου κ. Καλλιντέρη Γεώργιου 
 ή την αποστολή του στο Fax: 26550 24000 
 ή την Ταχυδρομική αποστολή του: Πλατεία Δημαρχείου, Κόνιτσα, Τ.Κ. 44100, 

Ήπειρος, Ελλάδα Τηλ: 2655360326, (Υπόψη κ. Καλλιντέρη Γεώργιου, με την 
ένδειξη: ερωτηματολόγιο επιχειρησιακού προγράμματος) 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

mailto:gkallint@yahoo.gr

