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ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

 

Ο Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου μας για την επόμενη τετραετία έχει 

στόχο την ανάπτυξη μιας ρεαλιστικής στρατηγικής για το μέλλον του νησιού, με επίκεντρο 

τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. 

Ο Δήμος Λέσβου επιθυμεί και επιδιώκει τη συμβολή σας στην κατάρτιση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματός του, με τη διατύπωση των προτάσεών σας για δράσεις και 

έργα που πιστεύετε ότι θα συμβάλουν στην αναβάθμιση των πόλεων και των οικισμών και 

στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της Λέσβου. 

 

Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο, 

το οποίο διατίθεται: 

 

1) σε έντυπη μορφή στα εξής σημεία: 

 ΚΕΠ (Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Λέσβου) 

 

2) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου http:/www. mytilene.gr 

 

 



Η υποβολή του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου  μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι την 

 Παρασκευή 19/8/2016 και ώρα  15.00 με την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ως εξής:  

Α) Ταχυδρομικά στη Δ/νση Δήμος Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17 ΤΚ 81100 

Β) Στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

Γ) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο  dimos@mytilene.gr 

Δ) Μέσω FAX, στον αριθμό  2251350578 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ (Προαιρετική Συμπλήρωση) 

Ονοματεπώνυμο   

Διεύθυνση   

Τηλ.   

Φορέας   

 

 

Γνωρίζετε τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου; 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

 

Αν ναι, πως ενημερωθήκατε για αυτό; 

 Από το Δήμο και τους εκπροσώπους του Δήμου 

 Από την ιστοσελίδα του Δήμου 

 Από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

 Από το διαδίκτυο (Δι@ύγεια) 



 Από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης 

 Από άλλο Δημότη 

 Από τοπικό σύλλογο / φορέα 

 Άλλο (Προσδιορίστε:………………………………………………………..) 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ  

Το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου Λέσβου συνοψίζεται, ως εξής: 

«Η εξέλιξη του Δήμου σε ένα σύγχρονο, φιλικό, συμμετοχικό και λειτουργικό Δήμο,  με 

ανθρώπινο πρόσωπο,  χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και με κοινωνική συνοχή, με 

ποιοτικό περιβάλλον και διαρκή οικονομική ανάπτυξη, υψηλά επίπεδα παιδείας, 

πολιτισμού και κοινωνικής μέριμνας, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες 

απαιτήσεις  της κοινωνίας και των πολιτών». 

Συμφωνείτε με το περιεχόμενο του Αναπτυξιακού Οράματος του Δήμου Λέσβου; 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

 

 

Αν όχι, ποια είναι η άποψη/ πρότασή σας; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

1. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα εντοπίζετε στον τομέα του Περιβάλλοντος και της 

Ποιότητας Ζωής; (π.χ. διαχείριση απορριμμάτων, ύδρευση, αποχέτευση, αστική 

ανάπτυξη, χωροταξικός σχεδιασμός, πολεοδομία, υποδομές και τεχνικά έργα,  

προοπτικές και αξιοποίηση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, κλπ.)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να 

ικανοποιηθούν οι ανάγκες και να επιλυθούν τα προβλήματα που αναφέρατε; 

(π.χ. νομοθεσία, έλεγχοι, έργα, υπηρεσίες, δραστηριότητες) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………… 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΥΓΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

1. Ποιες κρίσιμες ανάγκες ή προβλήματα εντοπίζετε στους τομείς Κοινωνικής 

Μέριμνας, Υγείας, Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού; 



(βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, έλλειψη σχετικών υποδομών, 

κλπ.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να 

ικανοποιηθούν οι ανάγκες και να επιλυθούν τα προβλήματα που αναφέρατε;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………… 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

1. Ποιες ανάγκες ή προβλήματα εντοπίζετε στον τομέα της Τοπικής Οικονομίας και 

της Απασχόλησης; (π.χ. βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, 

ενίσχυση τοπικών προϊόντων, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, της 

αγροτικής παραγωγής, της μεταποίησης, του τουρισμού κλπ.) 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι απαραίτητες πρωτοβουλίες/παρεμβάσεις ώστε 

να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και να επιλυθούν τα προβλήματα που αναφέρατε;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…….………………………………………… 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία! 


