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Περιοχή   Κατοικίας                   
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Email: …………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

Μέσω του παρόντος ερωτηματολογίου, επιθυμούμε  τη  συμβολή  σας  στο  έργο  

της  κατάρτισης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την περίοδο 

2016 – 2020. 

 Παρακαλούμε να διατυπώσετε τις απόψεις σας, όσον αφορά στις 

προτεραιότητες και τους στόχους της δημοτικής αρχής για το διάστημα 2016 - 

2020,  

 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 25 Μαίου 2016 έως 15 
Ιουνίου 2016. 

 
Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@dimoskarystou.gr 
 
Σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση: Δημαρχείο Καρύστου 
                                                             Ι. Κότσικα 2  
              34001 Κάρυστος 
                                                                



 

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.  

 

Για το Όραμα της Δημοτικής Αρχής  του αναπτυξιακού οράματος του Δήμου πρέπει να 
λάβει υπόψη της: 

 Την γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας η οποία επηρεάζει κάθε τομέα της 
δραστηριότητας του Δήμου. 

 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής όπως αυτά αναλύθηκαν στα 
προηγούμενα κεφάλαια και τις τοπικές προτεραιότητες και ανάγκες που έχει η 
περιοχή. 

 Τις ευρύτερες τάσεις και κατευθύνσεις σε ευρωπαϊκό, εθνικό, και περιφερειακό 
επίπεδο. 

 Τον εντοπισμό και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. 
 Την εξασφάλιση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και ορθολογικής διαχείρισης 

του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος. 
 Την ανάδειξη του κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου Καρύστου και την ενδυνάμωση 

της κοινωνικής αλληλεγγύης. 
 Την ιεράρχηση των απαραίτητων δράσεων και δομών όπου μέσα σε ένα αμφίβολο 

παγκοσμίως περιβάλλον θα οδηγήσουν την Καρυστία σε αναπτυξιακή τροχιά και σε 
μία ισόρροπη ανάπτυξη από τον Ευβοϊκό ως το Αιγαίο και από τον Κάβο Ντόρο ως 
τον Αλμυροπόταμο. Κινητήρια δύναμη η δημιουργία ενός αποτελεσματικού, 



ευέλικτου και σύγχρονου Δήμου που θα λειτουργεί προς όφελος όλων των 
δημοτών.  
 

Οι αρχές στις οποίες στηρίζεται o προγραμματισμός του Δήμου είναι : 

Πίνακας: 
Κατευθυντήριες 

Αρχές Δήμου 
Καρύστου 

 
 
 
 

Περιβάλλον 

Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης 

Ευαισθητοποίηση πολιτών 

Βελτίωση υποδομών και ανταποδοτικότητας υπηρεσιών 

Πολεοδομικός σχεδιασμός 

Εξοικονόμηση ενέργειας στις κτιριακές υποδομές 

Διαχείριση απορ/των-ανακύκλωση 

  

 

 

 Πολιτισμική ποικιλομορφία 
 

 Δράσεις πολιτισμού-αθλητισμού και κοινωνικής πρόνοιας 

 
 
 

Οικονομία 

Κινητοποίηση περιφερειακών πόρων και δυνατοτήτων  

 Βελτίωση οικονομικής διαχείρισης 

 Αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου 

 Στήριξη των παραγωγικών κλάδων της περιοχής 

 
 
 

Διοίκηση 

Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών 
 

 Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση  
 

 

Αναλυτικότερα και ειδικότερα το Αναπτυξιακό Όραμα του Δήμου για την περίοδο 

2015 – 2020, εκφράζεται σε ένα πλαίσιο βασικού Στρατηγικού Σχεδιασμού και 

αναπτύσσεται κατωτέρω με βάση τους εξής κύριους άξονες προτεραιότητας :  

ΑΞΟΝΑΣ 1:Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής, Πολεοδομικός Σχεδιασμός Οικιστικής 
Ανάπτυξης, Περιβαλλοντικές υποδομές όπως:  Ύδρευση, Διαχείριση Απορριμμάτων - 
Ανακύκλωση υλικών, Προστασία Περιβάλλοντος, Υποδομές και Έργα όπως: χάραξη 
δρόμων, αναπλάσεις, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.  
ΑΞΟΝΑΣ 2:Κοινωνική Πολιτική – Υγεία – Πολιτισμός – Παιδεία και Αθλητισμός, 
κυρίως με  δράσεις για την υποστήριξη της κοινωνικής πρόνοιας, την ενίσχυση της 
ισότητας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και συνοχής. Εκσυγχρονισμός των 
εγκαταστάσεων σχολικής στέγης και στην ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών. 
Ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Αξιοποίηση της Ανάπτυξη 



μαζικού αθλητισμού, τη δημιουργία συνθηκών άθλησης για το κοινό. Ενίσχυση του 
εθελοντισμού και γενικότερα της κοινωνικής οικονομίας.  
ΑΞΟΝΑΣ 3:Τοπική οικονομία και απασχόληση,  κυρίως με δράσεις για ενίσχυση της 
απασχόλησης και αντιμετώπιση της ανεργίας. Στήριξη και ανάπτυξη της τοπικής 
επιχειρηματικότητας και τοπικής οικονομίας.  
ΑΞΟΝΑΣ 4:Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του 
Δήμου με εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής - Αναδιάρθρωση 
των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, με έμφαση στις 
σύγχρονες μεθόδους εξυπηρέτησης και τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Βελτίωση 
της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες.  
 

  

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:Οικιστικό Περιβάλλον /Στέγαση Καθόλου 
σημαντικός 

Σημαντικός  Πολύ 
σημαντικός 

Στόχος 1.1.1.Χωροταξικός & Πολεοδομικός σχεδιασμός    

Στόχος 1.1.2.Αποκατάσταση νεκροταφείων       

Μέτρο 1.2Μεταφορική υποδομή/ Κυκλοφορία/ Στάθμευση/Αναπλάσεις  

Στόχος 1.2.1.Οδοποιία    

Στόχος 1.2.2.Αναπλάσεις - Διαμορφώσεις      

Στόχος 1.2.3 Αντιμετώπιση κυκλοφοριακού      

Στόχος 1.2.4 Υποδομές Ηλεκτροδότησης       

Μέτρο 1.3 Υδατικοί Πόροι       

 Στόχος 1.3.1 Αντιμετώπιση προβλημάτων ύδρευσης - άδρευσης    

Μέτρο 1.4 Διαχείριση υγρών αποβλήτων – Αποχέτευση – 
Αντιπλημμυρική προστασία       

Στόχος 1.4.1 Ολοκληρωμένη διαχείριση υγρών αποβλήτων    

Στόχος 1.4.2. Ενίσχυση αντιπλημμυρικής προστασίας    

Μέτρο 1.5 Διαχείριση στερεών αποβλήτων - καθαριότητα    

Στόχος 1.5.1 Ολοκληρωμένη διαχείριση απορρριμμάτων – 
βελτίωση καθαριότητας    

Μέτρο 1.6 Αλση – Προστασία πρασίνου – Ελεύθεροι χώροι    

Στόχος 1.6.1 Προστασία περιβάλλοντος – προώθηση Πράσινης    



Ανάπτυξης 

Στόχος 1.6.2 Βελτίωση υποδομών προσπελασιμότητας    

 

Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική-Υγεία -Παιδεία-Πολιτισμός και 
Αθλητισμός 

  

Βαρύτητα Στόχου 

Μέτρο 2.1 Κοινωνική πρόνοια – προσχολική αγωγή Καθόλου 
σημαντικός  

Σημαντικός  Πολύ 
σημαντικός 

Στόχος 2.1.1. Προστασία της Υγείας    

Μέτρο 2.2. Ισότητα κοινωνική ενσωμάτωση και συνοχή       

Στόχος 2.2.1. Ενίσχυση Κοινωνικών Δομών    

Μέτρο 2.3. Παιδεία.    

Στόχος 2.3.1. Ενίσχυση υποδομών υγείας    

Στόχος 2.3.2. Ενίσχυση υπηρεσιών εκπαίδευσης - επιμόρφωσης    

 Μέτρο 2.4 Αθλητισμός       

 Στόχος 2.4.1. Ενίσχυση και βελτίωση αθλητικών υποδομών       

 Στόχος 2.4.2. Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων – Ενίσχυση του 
αθλητικού πνεύματος 

  
    

 Μέτρο 2.5 Πολιτισμός       

 Στόχος 2.5.1. Ενίσχυση υποδομών πολιτισμού       

 Στόχος 2.5.2. Ενίσχυση υπηρεσιών πολιτισμού       

Μέτρο 2.6 Εθελοντισμός –ΜΚΟ-Κοινωνική Οικονομία    

Στόχος 2.6.1 Ενίσχυση Εθελοντισμού και Κοινωνικής Οικονομίας    

 

Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία-Απασχόληση  Βαρύτητα Στόχου 

Μέτρο 3.1 
Απασχόληση & επαγγελματική κατάρτιση 

 Καθόλου 
σημαντικός  

Σημαντικός   Πολύ 
σημαντικός 

Στόχος 3.1.1. Στήριξη της απασχόλησης    

Μέτρο 3.2.: Πρωτογενές, δευτερογενής και τριτογενής 
παραγωγή 

      

Στόχος 3.2.1 Ενίσχυση παραγωγικών δομών    

Μέτρο 3.3 : Ανάπτυξη, διευκόλυνση επιχειρηματικότητας    

Στόχος 3.3.1 Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και του 
τουρισμού 

 
  

 

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

  

Βαρύτητα Στόχου 

Μέτρο 4.1.Διαδικασίες διοίκησης   Καθόλου 
σημαντικός  

Σημαντικός  Πολύ 
σημαντικός 

Στόχος 4.1.1 Εκσυγχρονισμός της Διοίκησης     

Στόχος 4.1.2 Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και βελτιωση 
της διοικητικής ικανότητας του Δήμου  

 
  

Μέτρο 4.2 Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης  του Δήμου με τους 
πολίτες 

 
  

Στόχος 4.2.1 Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και βελτίωση    



της διοικητικής ικανότητας του Δήμου 

Μέτρο 4.3 Οργάνωση – Νομικά Πρόσωπα    

    

Στόχος 4.3.1 Αναδιοργάνωση και αποτελεσματικότερη λειτουργία     

 Μέτρο 4.4 Εφαρμογές ΤΠΕ και Διοικητική Μεταρρύθμιση       

Στόχος 4.4.1  Ψηφιακή Σύγκλιση    

Μέτρο 4.5 Δημοτική Περιουσία       

Στόχος 4.5.1 Καταγραφή & αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας    

Μέτρο 4.6. Προστασία και ασφάλεια της ζωής και της 
περιουσίας των πολιτών 

 
  

Στόχος 4.6.1 Ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών    

Μέτρο 4.7 Λειτουργικές δαπάνες – Οικονομική εξυγίανση του 
Δήμου 

 
  

Στόχος 4.7.1 Οικονομική εξυγίανση και οικονομική αυτοτέλεια του 
Δήμου 

 
  

Μέτρο 4.8 Διαδημοτική Συνεργασία – Χωροταξική οργάνωση – 
Υπερτοπικά έργα και δράσεις  

 
  

Στόχος 4.8.1 Προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας για την 
υλοποίηση υπερτοπικών έργων και δράσεων 

 
  

 

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 
 

……………………………………………………. 
 
 
 


