
Ερωτημα 

Ερωτηματολόγιο  
2οζωντανό εργαστηρίου  
«Ανθεκτική Ευρώπη» Σελίδα 1 

 

 

ΜΕΡΟΣ 1ο– Εισαγωγή 

Η πόλη των Ιωαννίνων συμμετέχει στο Δίκτυο Πόλεων «Ανθεκτική Ευρώπη», στο πλαίσιο 

του προγράμματος URBACTIII. Το παρακάτω ερωτηματολόγιο αποτελεί τμήμα μιας 

προσπάθειας να καταστήσουμε τη πόλη μας ανθεκτική σε όλες τις πιέσεις και σοκ, 

επικεντρώνοντας στο αστικό παραλίμνιο μέτωπο της πόλης. Το παραλίμνιο μέτωπο 

συγκεντρώνει περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, που μέσω της 

βελτίωσης και της ανάδειξής τους έχουν τη δυναμική να καταστήσουν την πόλη των 

Ιωαννίνων πιο ανθεκτική.  

 

«Αστική Ανθεκτικότητα» είναι η ικανότητα κατοίκων, κοινοτήτων, θεσμών, επιχειρήσεων 

και δομών μιας πόλης να επιβιώνουν, να προσαρμόζονται και να εξελίσσονται ανεξάρτητα 

από τις χρόνιες πιέσεις και τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (απρόσμενα σοκ) που τυχόν 

αντιμετωπίζουν. 

 

"Απρόσμενα σοκ" είναι τα ξαφνικά, μοναδικά γεγονότα που απειλούν την πόλη, φυσικά ή 

ανθρωπογενή (π.χεισροή προσφυγικών ροών, σεισμός, πλημμύρα, τρομοκρατική επίθεση, 

επιδημία, κλπ. 

 

«Χρόνιες πιέσεις» είναι οι καταστάσεις και τα φαινόμενα που αποδυναμώνουν τον αστικό 

ιστό καθημερινά ή σε περιοδική βάση (οικονομική κρίση, ανεργία, γήρανση υποδομών, 

αδιαφάνεια, κτλ). 
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ΜΕΡΟΣ 2ο– Βασικές Πληροφορίες 

Δώστε μας κάποιες πληροφορίες για εσάς 

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά και θα μας βοηθήσουν στην ανάλυσή μας και 

στην επικοινωνία μας 

 
Όνομα & Επίθετο*  
Ηλικία*  
Επάγγελμα (Δημόσιος-
Ιδιωτικός Υπάλληλος, 
Ελεύθερος επαγγελματίας, 
Συνταξιούχος κ.τλ.) 

 

Τόπος διαμονής*  
Διεύθυνση  
e-mail*  
Τηλέφωνο επικοινωνίας  

 

Με το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη σας σε ζητήματα 

που επικεντρώνονται στη διάσταση του πολιτισμού, του αθλητισμού και της ποιότητας 

ζωής.  Υπενθυμίζουμε, πως στο προηγούμενο εργαστήριο σας ρωτήσαμε για θέματα 

προσβασιμότητας, άνεσης-ασφάλειας και ταυτότητας του αστικού παραλίμνιου μετώπου. 

 

ΜΕΡΟΣ 3ο– Γενική Αξιολόγηση 

Ερώτηση 1η: ιεραρχήστε τους τύπους δράσεων και έργων που θα θέλατε να δείτε ΑΜΕΣΑ 

στο αστικό παραλίμνιο μέτωπομε: 

 1 =ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΩΣ 9 = ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

‘Εργα-δράσεις ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

Περιβάλλον (Προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και αξιοποίηση 
περιβαλλοντικών πόρων) 

 

Χωρικός Σχεδιασμός (Αστική Ανάπτυξη, Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις 
ΤοπικήςΑνάπτυξης ...) 

 

Τεχνικά Έργα (Κατασκευή και αναβάθμιση οδικών αξόνων και 
τμημάτων του οδικού δικτύου, αναβάθμιση λιμναίων-λιμενικών 
υποδομών, κτίρια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.α.) 

 

Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα   

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση  

Πολιτισμός και Αθλητισμός  

Δημιουργία Περιοχών Υποδοχής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων – 
Θύλακες ανάπτυξης– Χώροι υποδοχής και ενίσχυσης της νεοφυούς, 
πράσινης και καινοτόμας επιχειρηματικότητας , Θέσπιση Ειδικών 
Κινήτρων προώθηση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή 

 

Ανάπτυξη &Αξιοποίηση τουριστικών – πολιτιστικών πόρων και 
υποδομών  

 

Νέες Κτιριακές Εγκαταστάσεις- Συντήρηση Χώρων  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ερώτηση 2η: Με ποιες από τις παρακάτω επεμβάσεις συμφωνείτε για την αναβάθμιση του 

παραλίμνιου μετώπου 

ΕΡΩΤΗΣΗ Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ Ουδέτερος Συμφωνώ Συμφωνώ 
απόλυτα 

Πεζοδρόμηση παραλίμνιου 
μετώπου 

     

Χώροι πρασίνου      

Καλύτερος φωτισμός      

Αστικός εξοπλισμός  - χώροι 
αστικών εξυπηρετήσεων 
(πάρκα, αθλητικοί χώροι 
κ.τλ.) 

     

Αποκατάσταση κτιρίων& 
φθαρμένων υποδομών 

     

Καμία παρέμβαση/αλλαγή      
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ΜΕΡΟΣ 4ο– Ειδικότερη Αξιολόγηση 

 

Ερώτηση 3η: Ποια από τα παρακάτω αποτελούν πλεονέκτημα και ποια μειονέκτημα της 

περιοχής; 

Στοιχεία Πλεονέκτημα Μειονέκτημα 

Αξιοθέατα   

Εμπορικά καταστήματα   

Ψυχαγωγία/Διασκέδαση   

Δημόσιοι χώροι   

Εύκολη πρόσβαση   

Χώροι πρασίνου   

Χώροι parking   

Καθαριότητα   

Κυκλοφοριακό   

Χώροι πολιτισμού – εκθέσεων    

Χώροι αθλητισμού   

 

Ερώτηση 4η: Τι είδους χώρους πολιτισμού και αθλητισμού θα θέλατε να δείτε στο 

παραλίμνιο μέτωπο 

Έργα-Παρεμβάσεις Ναι Όχι Ίσως 

Πολιτισμός 

Μουσεία    

Χώροι εκθέσεων    

Βιβλιοθήκη    

Καλλιτεχνικοί χώροι &χώροι 
φιλοξενίας καλλιτεχνών 

   

Έργα τέχνης σε δημόσιο χώρο    

Φεστιβάλ & Δρώμενα    

Δημιουργική επανάχρηση 
εγκαταλειμμένων χώρων και κτιρίων 

   

Ανοιχτή αγορά τροφίμων    

Άλλο, παρακαλώ πείτε μας τι… 
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Αθλητισμός 

Κλειστό γυμναστήριο    

Ανοιχτό γυμναστήριο    

Ποδηλατόδρομος    

Διάδρομος-πεζόδρομος για δρομείς    

Περισσότερα eventsσε σχέση με τον 
αθλητισμό 

   

Κλειστό πάρκο κοινωνικών 
αθλημάτων», των extremesports και 
του αθλητισμού ευεξίας  

   

Ανοιχτό πάρκο κοινωνικών 
αθλημάτων», των extremesports και 
του αθλητισμού ευεξίας 

   

Παιδικές χαρές    

Γήπεδο ποδοσφαίρου    

Άλλο, παρακαλώ πείτε μας τι… 
 
 
 
 

 

Ερώτηση 5η: Ποιες πιστεύεται ότι θα είναι οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις από τη 

δημιουργία νέων χώρων αθλητισμού& πολιτισμού – Επιπτώσεις στον χώρο 

ΕΡΩΤΗΣΗ Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ Ουδέτερος Συμφωνώ Συμφωνώ 
απόλυτα 

Θα αναβαθμιστεί  ποιοτικά 
και αισθητικά η περιοχή; 

     

Θα  αυξηθεί  η ελκυστικότητα 
της περιοχής; 

     

Θα αυξηθεί  η εμπορική 
κίνηση στα καταστήματα; 

     

Θεωρείτε ότι θα αυξηθεί η 
αξία των ακινήτων; 

     

Θα αυξηθεί το επίπεδο 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης; 

     

Θα αυξηθούν  οι 
επισκέπτες/τουρίστες 
στην περιοχή; 

     

Θα μειωθεί η περιβαλλοντική 
ρύπανση και ο θόρυβος; 

     

Θα αυξηθεί η κυκλοφοριακή 
συμφόρηση στο παραλίμνιο 
μέτωπο και στις 
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ΕΡΩΤΗΣΗ Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ Ουδέτερος Συμφωνώ Συμφωνώ 
απόλυτα 

παρακείμενες οδούς; 

Επιδεινώθηκε το πρόβλημα 
στάθμευσης στην περιοχή; 

     

Είναι καλό να αναπτυχθούν 
στην περιοχή καταστήματα 
ελεύθερου χρόνου(καφέ, 
εστιατόρια κ.λπ.); 

     

 

 

ΜΕΡΟΣ 5ο– Όραμα του Δήμου 

 

Ερώτηση 6η: Ιεραρχήστε τοις προτάσεις για το Όραμα του Δήμου για το Παραλίμνιο Αστικό 

Μέτωπο: 

 1 =ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΩΣ 9 = ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

‘Έργα-δράσεις ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

Να γίνει το παραλίμνιο αστικό μέτωπο πρότυπο πολιτιστικής ανάπτυξης  

Συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης απόφασης, σχεδιασμού 
και υλοποίησης έργων 

 

Συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα πολιτιστικής συνεργασίας της περιοχής 
και της Ε.Ε. 

 

Δημιουργία πύλης πολιτισμού για το Δήμο Ιωαννιτών  

Μόνιμη συμμετοχή ιδιωτικών φορέων ως χορηγοί πολιτιστικών 
εκδηλώσεων 

 

Ο Δήμος Ιωαννιτών εκπαιδεύει διαρκώς τα στελέχη του για την 
αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων στην υποστήριξη πολιτιστικών και 
αθλητικών δραστηριοτήτων 

 

Ο Δήμος Ιωαννιτών επιθυμεί να οργανώσει περισσότερα φεστιβάλ-
events-αγώνες για την ανάδειξη της περιοχής 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
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ΜΕΡΟΣ 5ο– Προτάσεις 

Στο τμήμα αυτό σας καλούμε να καταθέσετε όποιες προτάσεις θεωρείται χρήσιμες για τη 

βελτίωση της περιοχή του παραλίμνιου. Οι προτάσεις θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στο 

συνολικό σχεδιασμό. 

 

1. Ποιοι παράγοντες μπορούν να ενισχύσουν την πολιτιστική 

αναζωογόνηση του αστικού παραλίμνιου μετώπου (πόροι, αύξηση 

συμμετοχής πολιτών στο σχεδιασμό, εκπαίδευση του ανθρώπινου 

δυναμικού του Δήμου, Συνεργασίες με φορείς πολιτισμού, συμμετοχή 

σε ευρωπαϊκά δίκτυα προώθησης πολιτισμού, εκπόνηση στρατηγικού 

σχεδιασμού με τη συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών, άλλο…) 

Παρακαλούμε, μην μας απαντήσετε μονολεκτικά, αναπτύξτε την 

απάντησή σας σε μια μικρή παράγραφο * 

* Με τον όρο «παράγοντας» ενδεικτικά αναφερόμαστε σε φυσικούς ή τεχνητούς πόρους, 

υποδομές, οικονομικές ή κοινωνικές δράσεις, πολιτικές διαδικασίες, ή άλλες λειτουργίες της 

πόλης. 
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2. Πιστεύεται ότι η υγεία των πολιτών μιας πόλης εξαρτάται από την 

ύπαρξη χώρων αθλητισμού & αναψυχής; Πιστεύτε ότι μπορούν τα 

Γιάννενα να γίνουν μια πιο υγιεινή πόλη; Ποιος ο ρόλος της λίμνης σε 

αυτό; 

 

 

 


