
 

Σπκκεηνρή  ησλ πνιηηώλ θαη ησλ θνξέσλ ζηνλ επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό ηνπ Γήκνπ 

Δξσηεκαηνιόγην 

 
Επώηηζη 1η:  Σε θιίκαθα 1-10 όπνπ 1 είλαη ην ρεηξόηεξν θαη 10 ην θαιύηεξν πώο ζα 
αμηνινγνύζαηε γεληθά ηελ πνηόηεηα δσήο ζην Ακύληαην ζήκεξα;  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
Επώηηζη 2η: Πνηό από ηα παξαθάησ πεξηγξάθεη θαιύηεξα πώο ε πνηόηεηα ηεο δσήο ζνύ ζην 
Ακύληαην έρεη αιιάμεη ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα; 
 
 

Άιιαμε πξόο ην 
πνιύ θαιύηεξν  

Σρεηηθά 
θαιύηεξα από 

πξίλ 

Γελ άιιαμε 
ηίπνηα 

Άιιαμε πξόο ην 
Φεηξόηεξν 

Φεηξνηέξεςε 
πνιύ 

     

 
Επώηηζη 3η:  Πνηά από ηα παξαθάησ έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζηελ όπνηα βεληίωζη ηεο πνηόηεηαο 
δσήο ζην Ακύληαην: 
 
 

Έξγα ππνδνκήο 
/αλαπιάζεηο 

Αλάπηπμε 
αγξνηνπξηζκνύ  

Τειεζέξκαλζε 
Γεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο  

 (πξνζδηνξίζηε) 
……............ 
……………. 

     

 
 
Επώηηζη 4η: Πνηό από ηα παξαθάησ έρεη πξνθαιέζεη πεξηζζόηεξν ηελ επιδείνωζη ηεο 
πνηόηεηαο δσήο ζην Ακύληαην: 
 

Μόιπλζε Λόγσ 
ΓΔΖ 

 

Μείσζε 

πιεζπζκνύ 

Έιιεηςε 

δεκνηηθώλ 

ζπγθνηλσληώλ 

Αλεξγία 

 

(πξνζδηνξίζηε) 

….…............. 

…..…………. 

      

 



Επώηηζη 5η: Υπάξρεη κία ή πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ζηνλ Γήκν Ακπληαίνπ νη νπνίεο ζα ζέιαηε 
λα παξακείλνπλ σο έρνπλ ρσξίο θακία παξέκβαζε αλάπιαζεο ή βειηίσζεο; Αλ λαη 
παξαθαινύκε αλαθέξεηαη πνηέο 
.................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Επώηηζη 6η: Υπάξρεη κία ή πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ζηνλ Γήκν Ακπληαίνπ νη νπνίεο ζα ζέιαηε 
λα αιιάμνπλ κε αλαπιάζεηο ή βειηηώζεηο; Αλ λαη παξαθαινύκε αλαθέξεηαη πνηέο 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Επώηηζη 7η: Υπάξρνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ζηνλ Γήκν Ακπληαίνπ ηηο νπνίεο ζα 
πξνηείλαηε ζε θάπνηνλ μέλν λα επηζθεθηεί; Αλ λαη πεξηγξάςηε ηηο παξαθάησ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Επώηηζη 8η: Από ηελ εκπεηξία ζαο ππάξρεη θάπνηνο δήκνο ηεο Δπξώπεο αιιά θαη ηνπ 
θόζκνπ γεληθόηεξα γηα ηνλ νπνίν πηζηεύεηαη όηη κπνξεί λα απνηειέζεη πξόηππν αλάπηπμήο γηα 
ην Ακύληαην. (Σηελ όπνηα απάληεζε ζαο παξαθαινύκε λα αλαθεξζείηε ζε δήκνπο κε αληίζηνηρν 
πεξηβαιινληηθό πξνθίι θαη δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο). 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Επώηηζη 9η: Θα ζέιαηε ν Γήκνο Ακύληαην λα πξνζειθύζεη πεξηζζόηεξνπο ηνπξίζηεο 
 
Ναη 
Ορη 
Γελ είκαη ζίγνπξνο 
Γελ κε λνηάδεη 
 
Επώηηζη 10η: Πνηέο από ηηο ηέζζεξηο ιίκλεο ηνπ Γήκνπ ζεσξείηαη ηην πλέον αναξιοποίηηη 
 
Βεγνξίηηδα 
Πεηξώλ 
Φεηκαδίηηδα 
Εάδαξε 
 
Επώηηζη 11η: Πνηά από ηηο ηέζζεξηο ιίκλεο πηζηεύεηαη όηη διαθέηει ηην μεγαλύηεπη δυναμική 
ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο 
 
Βεγνξίηηδα 
Πεηξώλ 
Φεηκαδίηηδα 
Εάδαξε 



 
Επώηηζη 11.1: Υπάξρεη θάπνηα πεξηνρή ηνπ δήκνπ Ακπληαίνπ πνπ ελώ θαηά ηελ γλώκε ζαο 
δηαζέηεη εμαηξεηηθή θπζηθή νκνξθηά ή γεληθόηεξα κπνξεί λα απνηειέζεη πόιν έιμεο ηνπξηζηώλ 
θαη δελ έρεη πξνβιεζεί αλάινγα από ηηο αξκόδηεο αξρέο; 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Επώηηζη 11.2: Θεσξείηε όηη ηα νξπρεία ηεο ΓΔΖ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ηνπξηζηηθά: Αλ λαη 
θαηαζέζηε ηελ ηδέα ζαο 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Επώηηζη 12η: Έρνληαο σο δεδνκέλν ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ρώξα, θαηά 
ηελ άπνςή ζαο πνηνλ ηνκέα πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ε λέα δεκνηηθή αξρή ώζηε λα 
δεκηνπξγεζνύλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο: Δπηιέμηε ηνλ πην ζεκαληηθό 
  

1. Αγξνηηθή παξαγσγή  

2. Υπεξεζίεο - Πξνώζεζε επηρεηξεκαηηθόηεηαο εηδηθά ησλ λέσλ επηζηεκόλσλ ηνπ Γήκνπ 

3. Δλέξγεηα – Πξνζέιθπζε ελεξγεηαθώλ επελδύζεσλ  ζηελ πεξηνρή   

4. Τνπξηζκόο – Αλάδεημε θπζηθήο νκνξθηάο 

5. Βηνκεραλία κε έκθαζε ζηελ κεηαπνίεζε αγξνηηθώλ πξντόλησλ 

6. Έξγα ππνδνκήο (δξόκνη, αλαπιάζεηο, πδξεύζεηο, θιπ) 
7. Άιιν (πξνζδηνξίζηε) .......................................................................................................... 

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

 
Επώηηζη 13η: Ταμηλνκήζηε ηα παξαθάησ έξγα ελεξγεηαθνύ ραξαθηήξα από ην 1-6 μεθηλώληαο 

από ην ζεκαληηθόηεξν (1) θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνρσξήζηε ζην ιηγόηεξν ζεκαληηθό (6) 

1. Δπέθηαζε ηεο ηειεζέξκαλζεο ζε όινπο ηνπ νηθηζκνύο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ είηε κέζσ 

ηεο ΓΔΖ είηε κε ηελ ρξήζε βηνκάδαο. 

2. Δγθαηάζηαζε  θσηνβνιηατθώλ ζηα δεκόζηα θηήξηα ώζηε λα πξνθύςνπλ έζνδα γηα ηνλ 

δήκν 

3. Δγθαηάζηαζε  θσηνβνιηατθώλ θαη αλεκνγελλεηξηώλ ζε δεκνηηθέο εθηάζεηο πνπ ζα 

ελνηθηαζηνύλ  ζε ηδηώηεο ώζηε λα έρνπκε έζνδα γηα ηνλ δήκν πάλσ από ην 

πξνβιεπόκελν 3% 

4. Γεκηνπξγία κηθξώλ πδξνειεθηξηθώλ όπνπ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα   

5. Δθκεηάιιεπζε γεσζεξκίαο θαη αλάπηπμε πξόηππσλ ζεξκνθεπίσλ   
6. Άιιν (Πξνζδηνξίζηε) …............................. 

 
Επώηηζη 14η: Πνηά ζεσξείηε θαιύηεξε πξαθηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 
ζηελ πεξηνρή: 
  

1. Τελ δεκηνπξγία βηνκεραληθνύ πάξθνπ ώζηε ε πεξηνρή λα  απνηειέζεη πόινο έιμεο γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ  



2. Δθκεηάιιεπζε θαη ελνηθίαζε αλεθκεηάιιεπησλ δεκόζησλ θηεξίσλ σο επαγγεικαηηθή 

ζηέγε ζε λέεο θαη παιαηέο επηρεηξήζεηο 

3. Παξαρώξεζε  γηα 3 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα κε επλντθνύο όξνπο αλελεξγώλ δεκόζησλ 
θηεξίσλ ζε λένπο επηζηήκνλεο σο επαγγεικαηηθή ζηέγε νη νπνίνη ζα ππνβάιινπλ 
θαηλνηόκα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θαη ζα αμηνινγεζνύλ από αλεμάξηεηεο εηαηξείεο 
αμηνιόγεζεο. 

8. Άιιν (πξνζδηνξίζηε) .......................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

Επώηηζη 15η: Θεσξείηε όηη ηα έξγα ππνδνκήο (δξόκνη, απνρεηεύζεηο, πδξεύζεηο θιπ) 
βνήζεζαλ όζν ζα πεξηκέλαηε ηελ αλάπηπμε ηνπ ηόπνπ 
 
Πνιύ 
Όρη θαη ηόζν 
Λίγν 
Καζόινπ 
 
Επώηηζη 16η: Θεσξείηε όηη νη παξεκβάζεηο αλαπιάζεσλ βειηίσζαλ ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ 
θαηνίθσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηόπνπ; 
 
Πνιύ 
Όρη θαη ηόζν 
Λίγν 
Καζόινπ 
 
Επώηηζη 17η: Αλαθέξεηε 3 κέηξα θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο  πνπ θαηά ηελ γλώκε ζαο αλ 
εθαξκόδνληαλ ζα βειηίσλαλ ζεκαληηθά ηελ δσή ζην Ακύληαην. 
1................................................................................................................................................... 
2................................................................................................................................................... 
3................................................................................................................................................... 
 
Επώηηζη 18η: Αλ ην Ακύληαην Γηέζεηε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία ζα ηελ ρξεζηκνπνηνύζαηε ή ζα 
πξνηηκνύζαηε ην απηνθίλεην ζαο 
 
Ναη __ 
Ορη __ 
 
Επώηηζη 19η: Πνηά ζπρλόηεηα δξνκνινγίσλ ζα εμππεξεηνύζε θαηά 80% ηηο αλάγθεο ζαο γηα 
κεηαθίλεζε κέζα ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ 
 
30 ιεπηά __ 
1 ώξα __ 
2 ώξεο __ 
 
 
 
 
 



Επώηηζη 20η: Ταμηλνκήζηε ηελ παξαθάησ ιίζηα κέηξσλ/δξάζεσλ αλάινγα κε ην πόζν 
ζεκαληηθή ζεσξείηαη ηελ πξνώζεζε ηνπο από ηνλ Γήκν ώζηε λα βειηησζεί ε πνηόηεηα δσήο ησλ 
πνιηηώλ. 
 
 

Μέηξν / Γξάζε Ταμηλνκήζηε από ην 1 (ζεκαληηθόηεξν) έσο ην 
6 (ιηγόηεξν ζεκαληηθό) 

Αλακόξθσζε δεκνηηθώλ θαη άιισλ ηειώλ 
πνπ εμαξηώληαη από ηνλ Γήκν  

 

Βειηίσζε γξαθεηνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ  

Παξνρή πιεξνθόξεζεο ζε ζέκαηα 
επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο θαη επθαηξηώλ 

 

Αλάπηπμε/αλαπξνζαξκνγή ππνδνκώλ   

Αλαπιάζεηο/βειηηώζεηο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ  

Άιιν (πξνζδηνξίζηε).......................... 
................ ...................................................... 

 

 
 
Επώηηζη 21η: Σηνπο παξαθάησ πίλαθεο πξνζδηνξίζηε ηελ επίπησζε ησλ αλαθεξόκελσλ 

παξαγόλησλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ζαο. Αλαθεξζείηε ζην πόζν ζεκαληηθή ή όρη ζεσξείηε ηελ 

επίπησζε ηνπο ζηελ βειηίσζε ηεο δηθήο ζαο θαζεκεξηλόηεηαο θαη όρη γεληθά 

 

Υπνδνκέο Κακία 
επίπησζε 

Διιάρηζηε 
επίπησζε 

Μέζε 
επίπησζε 

Σεκαληηθή 
επίπησζε 

Πνιύ 
ζεκαληηθή 
επίπησζε 

Οδηθό Γίθηπν 1 2 3 4 5 

Γεκνηηθέο ζπγθνηλσλίεο      

Σηδεξόδξνκνο 1 2 3 4 5 

Πξόζβαζε ζε Αεξνπνξηθή 
ζπγθνηλσλία 

1 2 3 4 5 

Πξόζβαζε ζε ιηκάλη 
/λαπηηιηαθέο κεηαθνξέο 

1 2 3 4 5 

Βηνκεραληθό πάξθν/ 
Δπαγγεικαηηθή ζηέγε 

1 2 3 4 5 

 
 
 



Γεκόζηεο ππεξεζίεο Κακία 
επίπησζε 

Διιάρηζηε 
επίπησζε 

Μέζε 
επίπησζε 

Σεκαληηθή 
επίπησζε 

Πνιύ 
ζεκαληηθή 
επίπησζε 

Δύθνιε πξόζβαζε ζε 
ππεξεζίεο 

1 2 3 4 5 

Έθδνζε αδεηώλ θαη 
δηεθπεξαίσζε 

γξαθεηνθξαηίαο 
1 2 3 4 5 

Γεκόζηα Αζθάιεηα θαη 
αζηπλνκηθή πξνζηαζία 

1 2 3 4 5 

Αζθάιεηα από ππξθαγηά 1 2 3 4 5 

Φξήζεηο γεο θαη 
πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 

Πνηόηεηα δσήο Κακία 
επίπησζε 

Διιάρηζηε 
επίπησζε 

Μέζε 
επίπησζε 

Σεκαληηθή 
επίπησζε 

Πνιύ 
ζεκαληηθή 
επίπησζε 

Ηαηξνθαξκαθεπηηθή 
πεξίζαιςε 

1 2 3 4 5 

Δθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 
ζρνιεία 

1 2 3 4 5 

Ξελνδνρεία / θαηαιύκαηα 1 2 3 4 5 

Υπνδνκέο νξγάλσζεο 
ζπλεδξίσλ 

1 2 3 4 5 

Κόζηνο ηειεπηθνηλσληώλ 1 2 3 4 5 

Κόζηνο ελνηθίσλ / 
θαηνηθίαο 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 



Επώηηζη 22η: Με βάζε ηελ εκπεηξία ζαο, βαζκνινγήζηε ην πόζν θαιά θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ 
σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ. 
 

Δμππεξέηεζε Πνιηηώλ θαζόινπ 
θαιά 

Σρεηηθά 
θαιά 

Ηθαλνπνηεηηθά Καιά Πνιύ 
θαιά 

Γήκνο 1 2 3 4 5 

 
Επώηηζη 23η: Πνηόο ηνκέαο/ππεξεζία ηεο Γεκνηηθήο δηνίθεζεο επεξεάδεη ζεηηθόηεξα ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ζαο θαη γηαηί; 

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

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

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

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

 

Επώηηζη 24η: Πνηόο ηνκέαο/ππεξεζία ηεο Γεκνηηθήο δηνίθεζεο επεξεάδεη αξλεηηθόηεξα ηελ 
θαζεκεξηλόηεηα ζαο θαη γηαηί; 
…..........................................................................................….......................................................
...................................…..........................................................................................…....................
......................................................................…...............................................................................
...........….......................................................................................................................................... 
 

Επώηηζη 25η: Μπνξείηε λα αλαθαίξεηε κηα δεκνηηθή ππεξεζία πνπ έρεη άκεζα ζρέζε ιόγσ 

ηνπ ραξαθηήξα ηεο κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ: 

 

ΝΑΗ [ ]                         Αλ λαη αλαθέξεηαη ηελ ππεξεζία …................................ 

ΟΦΗ [ ] 

 

Επώηηζη 26η: Δπηιέμηε κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ε νπνία πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηελ 

θαηάζηαζε ζηνλ Γήκν όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο 

 

Ζ πνιηηηθή βνύιεζε ηνπ εθάζηνηε Γήκαξρνπ είλαη απηή πνπ παίδεη ηνλ 
θαζνξηζηηθόηεξν  ξόιν ζηελ πξνώζεζε  δξάζεσλ ηόλσζεο  ηεο ηνπηθήο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Γελ ππάξρεη ζπλερήο πξνγξακκαηηζκόο θαη 
ζρεδηαζκόο  

 

Ζ ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο είλαη θαηαλεκεκέλε θαη 
εμαξηάηαη από έλαλ αξηζκό δεκόζησλ ππεξεζηώλ δεκνηηθώλ θαη κε θαη δελ είλαη 
ζηελά ζπζρεηηζκέλε κε ηελ εθάζηνηε αηξεηή δεκνηηθή αξρή 

 

Ζ ηνπηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα θαη αλάπηπμε ππνζηεξίδεηαη από κηα 
ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ηνπ δήκνπ πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηηο ππνδνκέο ηνλ 
πξνγξακκαηηζκό θαη ηηο ρξήζεηο γεο θαη παξέρεη ζπλέρεηα θαηά ηελ δηαδνρή ησλ 
αηξεηώλ αξρώλ 

 

Γελ γλσξίδσ  

 



Επώηηζη 27η: Αλαθέξεηαη ηνπο ηξεηο γξεγνξόηεξα αλαπηπζζόκελνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο ζηνλ Γήκν. Ξεθηλώληαο από ηνλ γξεγνξόηεξα αλαπηπζζόκελν 
 
1................................................................................................................................................... 
2................................................................................................................................................... 

3................................................................................................................................................... 
 
Επώηηζη 28η: Αλαθέξεηαη ηξεηο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηνλ Γήκν πνπ είλαη ζε 
πνξεία επηβξάδπλζεο Ξεθηλώληαο από απηόλ κε ηελ κεγαιύηεξε επηβξάδπλζε 
 
1................................................................................................................................................... 
2................................................................................................................................................... 
3................................................................................................................................................... 
 
Επώηηζη 29η: Αλαθέξεηαη κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ηξία κέηξα/ δξάζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ 
λα βειηηώζνπλ ην αζηηθό/πεξη-αζηηθό πεξηβάιινλ 
 
1................................................................................................................................................... 
2................................................................................................................................................... 
3................................................................................................................................................... 
 
Επώηηζη 30η: Πνηό βιέπεηε λα είλαη ην πην ζεκαληηθό ζέκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζην 
Ακύληαην ηα επόκελα 3 ρξόληα 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Επώηηζη 31η: Δάλ είραηε 1.000.000 επξώ θαη έπξεπε λα ηα θαηαλείκεηε γηα ηελ βειηίσζε ηεο 
δσήο ζην Ακύληαην πσο ζα θάλαηε ηελ θαηαλνκή ζηα παξαθάησ: 
  

1. Πάξθα             

2. Γεκνηηθόο θσηηζκόο  

3. Αλάπιαζε νδώλ       

4. Ύδξεπζε 

5. Απνρέηεπζε 

6. Δπξπδσληθόηεηα  θαη ειεύζεξε πξόζβαζε ζην Ηληεξλεη 

7. Πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο 

8. Γεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο κε ηελ βειηίσζε ηνπ  επελδπηηθνύ πεξηβάιινληνο 

9. Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηεξίσλ θαη εμνηθνλόκεζε  ελέξγεηαο 

10. Πξνώζεζε Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 

11. Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο αλάδεημε θπζηθήο νκνξθηάο 

12. Άιιν(πξνζδηνξίζηε)............................................................................................................. 

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

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

Επώηηζη 32η: Αλαθέξεηε ην Γεκνηηθό δηακέξηζκα ζην νπνίν κέλεηε........................................... 
 
Επώηηζη 33η: Πνηα είλαη ε θύξηα επαγγεικαηηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα........................................... 
 

Ευχαπιζηούμε 


