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Το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου Τήνου www.tinos.gov.gr. Επίσης, έντυπο (αντίγραφο) του ερωτηµατολογίου διατίθεται: α) από το 
Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων στο 2ο όροφο του ∆ηµαρχείου και από το Γραφείο 
Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης στο ισόγειο του ∆ηµαρχείο, β) από τις έδρες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων 
Εξωµβούργου και Πανόρµου, και γ) από τα Κ.Ε.Π. Τήνου, Ξινάρας και Πανόρµου. 

 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ 

Αγαπητέ συνδηµότη και φίλε της Τήνου, το ερωτηµατολόγιο που έχεις στα 

χέρια σου, έρχεται µετά την πρόταση, που ενέκρινε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 

του σχεδίου για το Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα του ∆ήµου µας για τα έτη 2012-

2014. Πρόκειται για µια µεγάλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και ένα 

χρόνο ,  µε σκοπό την προσεκτική και προγραµµατισµένη ανάπτυξη του τόπου 

µας .  Αν είσαι δηµότης, φίλος της Τήνου, εκπρόσωπος φορέα της περιοχής µας, 

πες µας τη γνώµη σου όσον αφορά : 

-  τα κυριότερα προβλήµατα που απασχολούν την περιοχή σου  και τις δράσεις που πιστεύεις 

ότι µπορούν να συµβάλουν στην ανάπτυξη του τόπου µας και στη βελτίωση της λειτουργίας 

του ∆ήµου και των υπηρεσιών του. 

- τις απόψεις σου για την προτεινόµενη Στρατηγική και τους Άξονες Προτεραιότητας του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος έως και το 2014, που θέτει, κατ’ αρχήν, σε δηµόσια 

διαβούλευση η ∆ηµοτική Αρχή.  

Για να έχει αυτή η προσπάθεια επιτυχία, είναι απαραίτητη και ιδιαίτερα σηµαντική η  συµβολή σου   

Βοήθησε κι εσύ να φτιάξουµε την Τήνο που όλοι θέλουµε 

 

«Ο ∆ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ να καταστεί ένας 

πόλος βιώσιµης ενδογενούς 

ανάπτυξης , ποιοτικός 

τόπος κατοικίας και 

εργασίας, µε ήπιες µορφές 

οικονοµικής δραστηριότητας και σεβασµό στο ιδιαίτερό του φυσικό 

περιβάλλον, διακριτή πολιτιστική ταυτότητα, σύγχρονες δοµές και 

υποδοµές εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών  του.» 

         Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ  
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  Άξονες και µέτρα προγράµµατος 

Συνυπολογίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γνωρίσµατα που συνθέτουν την εικόνα του 

∆ήµου Τήνου  το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Τήνου  προτείνεται,  να διαρθρωθεί στους 

εξής Άξονες Προτεραιότητας και στα επιµέρους Μέτρα αυτών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιβάλλον - 
Ποιότητα ζωής 

Κοινωνική 
Πολιτική- 
Παιδεία-

Πολιτισµός-

Εσωτερική 
Ανάπτυξη του 

∆ήµου 

Τοπική Ανάπτυξη 
και Οικονοµία 

Μέτρο 1.1. 

Περιβάλλον 

 

Μέτρο 1.2: 

Πολεοδοµία και 

Χωροταξία 

Μέτρο 1.5: 

Υποδοµές - ∆ίκτυα 

 

Μέτρο 1.4: 

∆ιαχείριση 

απορριµµάτων 

Μέτρο 1.3: 

Μεταφορές 

Συγκοινωνίες 

Μέτρο 2.1: 

Κοινωνική 

Μέριµνα  

∆ηµόσια Υγεία 

Μέτρο 2.2: 

Πολιτισµός - 

Αθλητισµός 

Μέτρο 2.3: 
Παιδεία 

Μέτρο 2.3: 

Μεταποίηση - 

Υπηρεσίες 

Μέτρο 2.2: 

Τουρισµός 

Μέτρο 2.1.: 

Αγροτική 

Ανάπτυξη – Αλιεία 

Μέτρο 4.3: 

Οικονοµικά και 

∆ηµοτική 

Περιουσία 

Μέτρο 4.2: 

Ανθρώπινο 

∆υναµικό 

Μέτρο 4.1: 

Οργάνωση ∆οµών 

και Υπηρεσιών 

Μέτρο 2.4: 

Απασχόληση 

Επιχειρηµατικότητα 
Μέτρο 4.4: 

Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση- 

Ψηφιακός ∆ήµος 

Μέτρο 4.4: 

Συµµετοχικές 

∆ιαδικασίες  

Καλές Πρακτικές 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

ΦΥΛΟ : ΑΝΔΡΑΣ  ΓΥΝΑΙΚΑ  

ΗΛΙΚΙΑ : 16-30→  30-45 →  45-65→  65 + →  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : χωριό / πόλη 

Προσωπικά Στοιχεία ( π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ά )  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  

EMAIL :  

Γι’ αυτούς / -ες που εκπροσωπούν κάποιον τοπικό Φορέα (παραγωγικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, αθλητικό, κλπ) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ :  

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ :  

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά 

 

Γνωρίζετε τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου; 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

Αν ναι, πως ενημερωθήκατε για αυτό; 

 Από το Δήμο και εκπροσώπους του Δήμου 

 Από την ιστοσελίδα του Δήμου 

 Από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

 Από το διαδίκτυο (Δι@ύγεια) 

 Από τοπικά μέσα ενημέρωσης 

 Από άλλο Δημότη 

 Από τοπικό σύλλογο / φορέα 

 Άλλο (Προσδιορίστε:………………………………………………………..) 
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1. Τομέας του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής; (π.χ. χώροι πρασίνου, καθαριότητα, στάθμευση, 

διαχείριση απορριμμάτων, ύδρευση, αποχέτευση, αστική ανάπτυξη, πολεοδομία, υποδομές και τεχνικά 

έργα,  κλπ.) Αναφέρετε με σειρά προτεραιότητας τα σημαντικότερα προβλήματα 

1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

3.………….…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. 

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

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

6……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

7…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Τι πρέπει να γίνει για να λυθούν τα παραπάνω προβλήματα; 

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

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

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

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

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

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

……… 

 

1. Τομέας της Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού; (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, 

ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, έλλειψη σχετικών υποδομών, κλπ.)Αναφέρετε με σειρά προτεραιότητας τα 

σημαντικότερα προβλήματα 

 

1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

3.………….…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… 

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

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

6……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….. 

7……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. Τι πρέπει να γίνει για να λυθούν τα παραπάνω προβλήματα; 

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

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

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

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

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

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

……… 

 

1. Τομέας της Τοπικής Οικονομίας και της Απασχόλησης; (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων 

υπηρεσιών, ενίσχυση τοπικών προϊόντων, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, κλπ.) Αναφέρετε με 

σειρά προτεραιότητας τα σημαντικότερα προβλήματα 

1.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

3.………….…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………….. 

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

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

6……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….. 

7……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Τι πρέπει να γίνει για να λυθούν τα παραπάνω προβλήματα 

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

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

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

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

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

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

……… 

 

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήματα / δυνατά σημεία του Δήμου Τήνου ; 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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Ποια θεωρείται ότι είναι τα πλεονεκτήματα / δυνατά σημεία της περιοχής σας (Χωριό, Τοπική Κοινότητα κ.α.) τα 

οποία πρέπει να αξιοποιηθούν για τη γενικότερη ανάπτυξη της Τήνου;  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το έντυπο ερωτηματολογίου μπορείτε να καταθέσετε 

Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: dtprogram@1516.syzefxis.gov.gr 

Σε έντυπη µορφή, στη διεύθυνση:  
∆ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 
 
Ευαγγελιστρίας 72, 
 
ΤΚ 84200 Τήνος 
 
τηλ. 22833-60133 & 22833-60125  
 
Fax 22833-60111  
 
(υπόψη: κ. Αναστασίου Βιδάλη) 


