
 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 
 

 
 
 
Φίλες και φίλοι συνδημότες, 
 
Εκπονούμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Αγίας Βαρβάρας για την τριετία 2012-
2014. 
 
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης. 
Αφορά έργα και δράσεις για τη βελτίωση της ζωής στην πόλη και μέτρα για την παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες. 
 
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου μας θα ολοκληρωθεί αφού ληφθούν υπ’ όψιν 
και οι δικές σας απόψεις, προτάσεις και επισημάνσεις μέσω του ερωτηματολογίου που 
ακολουθεί. Το παρόν ερωτηματολόγιο διατίθεται σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες 
καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου www.agiavarvara.gr μαζί με το στρατηγικό 
σχεδιασμό του επιχειρησιακού προγράμματος. Μπορείτε να το αποστείλετε στο e-mail 
info@agiavarvara.gr ή στο φαξ 2105402410 ή να το προσκομίσετε στo γραφείο 
πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο. 
 
Η συμμετοχή σας είναι σημαντική γιατί συμβάλλει στην ενίσχυση του κοινωνικού 
διαλόγου που αποτελεί βασική προτεραιότητά μας. Μαζί σχεδιάζουμε, μαζί 
πραγματοποιούμε για να γίνει πράξη το όραμα για μια ομορφότερη πόλη. 
 
 
 

                                                                                                        Με εκτίμηση, 
                                                                                                               Ο Δήμαρχος 
                                                                                                        Γεώργιος Καπλάνης 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Άξονας 1. Περιβάλλον & ποιότητα ζωής 
 

1. Τι προτείνετε για την προστασία & την ανάδειξη του δάσους στο όρος Αιγάλεω; 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Είστε ικανοποιημένος/η από τα προγράμματα ανακύκλωσης στο δήμο; 
Υλικά συσκευασίας (μπλε κάδοι)                     Α. ΝΑΙ  Β. ΟΧΙ   
Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές           Α. ΝΑΙ  Β. ΟΧΙ   
Φωτιστικά και Λαμπτήρες                                Α. ΝΑΙ  Β. ΟΧΙ   
Μπαταρίες                                                         Α. ΝΑΙ  Β. ΟΧΙ   

 
3. Τι προτείνετε για την ανακύκλωση & τη διαχείριση των απορριμμάτων στο δήμο;

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

4. Ποιές δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο δήμο προτείνετε; 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5. Τι προτείνετε για τις πλατείες και τις παιδικές χαρές της πόλης; 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

6. Τι προτείνετε για το πράσινο μέσα στην πόλη; 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

7. Τι προτείνετε για την κυκλοφορία πεζών, ποδηλάτων και αυτοκινήτων στην πόλη;
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

8. Τι προτείνετε για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής; 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 
 

 



 

Άξονας 2. Κοινωνική Προστασία, Απασχόληση, Υγεία 
 

1. Κοινωνική Προστασία 
Θεωρείτε θετικές τις δράσεις του δήμου για την κοινωνική προστασία; 
            Α. ΝΑΙ  Β. ΟΧΙ   Γ. Δ/Α  
 
Ποιές δράσεις κοινωνικής προστασίας θεωρείτε ότι πρέπει να αναπτυχθούν: 

 Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη                    
 Πρόγραμμα σίτισης                                                           
 Υπηρεσίες για παιδιά                                                        
 Υπηρεσίες για ηλικιωμένους                                             
 Υποστήριξη πολιτών σε οικονομική αδυναμία                 

 
Θα θέλατε να συμμετάσχετε σε εθελοντικές δραστηριότητες του δήμου; 
 Α. ΝΑΙ  Β. ΟΧΙ   

 
Τι προτείνετε για την κοινωνική προστασία στην πόλη μας; 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Απασχόληση 
Θεωρείτε θετικές τις δράσεις του δήμου στον τομέα της απασχόλησης; 
 Α. ΝΑΙ  Β. ΟΧΙ   Γ. Δ/Α  
 
Ποιές δράσεις για τη στήριξη της απασχόλησης θεωρείτε ότι πρέπει να
αναπτυχθούν: 

 Γραφείο ενημέρωσης ανέργων                                                          
 Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης                                      

 
Τι προτείνετε για τη στήριξη της απασχόλησης στην πόλη μας; 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. Υγεία 
Θεωρείτε θετικές τις δράσεις του Δήμου για την υγεία; 
 Α. ΝΑΙ  Β. ΟΧΙ   Γ. Δ/Α  
 
Ποιές δράσεις για την υγεία θεωρείτε ότι πρέπει να αναπτυχθούν: 

 Προληπτικοί έλεγχοι σε παιδιά                                                          
 Προληπτικοί έλεγχοι σε ενήλικες                                                     

 
Τι προτείνετε για την υγεία στην πόλη μας; 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 
 



 

Άξονας 3. Αγωγή, Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Αθλητισμός 
 
1. Αγωγή – Εκπαίδευση  
Θεωρείτε επαρκείς τις υποδομές προσχολικής αγωγής του δήμου; 
 
 Α. ΝΑΙ  Β. ΟΧΙ   Γ. Δ/Α  
 
Τι προτείνετε για την προσχολική αγωγή στην πόλη μας; 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Θεωρείτε επαρκείς τις υποδομές των σχολείων στο δήμο; 
 

Α. ΝΑΙ  Β. ΟΧΙ   Γ. Δ/Α  
 

Τι προτείνετε για την εκπαίδευση & τη δια βίου μάθηση στην πόλη μας; 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. Πολιτισμός 
Θεωρείτε επαρκή την υποδομή του δήμου σε θέματα πολιτισμού; 
 
 Α. ΝΑΙ  Β. ΟΧΙ   Γ. Δ/Α  
 
Θα επιθυμούσατε δράσεις και εκδηλώσεις για την ενίσχυση του πολιτισμού; 
 
 Α. ΝΑΙ  Β. ΟΧΙ   Γ. Δ/Α  
 
Τι προτείνετε για την ενίσχυση του πολιτισμού στην πόλη μας; 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3. Αθλητισμός 
Θεωρείτε επαρκή την αθλητική υποδομή που παρέχει ο δήμος; 
 
 Α. ΝΑΙ  Β. ΟΧΙ   Γ. Δ/Α  
 
Θα επιθυμούσατε δράσεις για την ενίσχυση του αθλητισμού; 
 
 Α. ΝΑΙ  Β. ΟΧΙ   Γ. Δ/Α  
 
Τι προτείνετε για την ενίσχυση του αθλητισμού στην πόλη μας; 
………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………....

 

 

 



 

 
Άξονας 4. Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του δήμου 

 
1. Είστε ικανοποιημένος/η από τις υπηρεσίες του δήμου;  

 
 Α. ΝΑΙ  Β. ΟΧΙ   Γ. Δ/Α  
 

2. Τι προτείνετε για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης από τις δημοτικές υπηρεσίες  
 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. Είστε ικανοποιημένος/η από την ιστοσελίδα του δήμου;  
 
 Α. ΝΑΙ  Β. ΟΧΙ   Γ. Δ/Α  
 

4. Τι προτείνετε για την ιστοσελίδα του δήμου; 
 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 Αξιολογήστε την πόλη μας 
(Βαθμολογήστε με σειρά προτεραιότητας χαμηλή, μέτρια, υψηλή) 

Πράσινο χαμηλή  μέτρια  υψηλή  

Καθαριότητα χαμηλή  μέτρια  υψηλή  

Ανακύκλωση χαμηλή  μέτρια  υψηλή  

Κυκλοφοριακό χαμηλή  μέτρια  υψηλή  

Στάθμευση χαμηλή  μέτρια  υψηλή  

Δημοτικός φωτισμός χαμηλή  μέτρια  υψηλή  

Παιδικές χαρές χαμηλή  μέτρια  υψηλή  

Πλατείες χαμηλή  μέτρια  υψηλή  

Πεζοδρόμια χαμηλή  μέτρια  υψηλή  

Ασφάλεια χαμηλή  μέτρια  υψηλή  

Κοινωνική προστασία χαμηλή  μέτρια  υψηλή  

Προσχολική αγωγή χαμηλή  μέτρια  υψηλή  

Εκπαίδευση χαμηλή  μέτρια  υψηλή  

Πολιτισμός χαμηλή  μέτρια  υψηλή  

Αθλητισμός χαμηλή  μέτρια  υψηλή  

Εξυπηρέτηση δημοτικών υπηρεσιών χαμηλή  μέτρια  υψηλή  



 

 

 
 
 

Ημερομηνία   ....../....../............ 

Φύλο           Άνδρας               Γυναίκα  

Ηλικία             18-30            31-65        66 και άνω  

Περιοχή       Άνω Αγία Βαρβάρα                  Κάτω Αγία Βαρβάρα        

 
Στοιχεία Δημότη (προαιρετικά) 
 
Ονοματεπώνυμο:……………………………………………………………………….. 
 
Διεύθυνση:……………………………………………………………………………… 
 
Τηλέφωνο:……………………………………………………………………………… 
 
E-mail:…………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας! 

Γενικές παρατηρήσεις - επισημάνσεις 

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

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 


