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ΜΕΡΟΣ 1ο– Εισαγωγή 

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

του προγράμματος URBACT III. 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.χ εισροή 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  

 

ΜΕΡΟΣ 3ο– Γενική Αξιολόγηση 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΜΕΡΙΚΩΣ 

Είστε ικανοποιημένοι από τη συνολική εικόνα του αστικού 
παραλίμνιου μετώπου; 

   

Αποτελεί το παραλίμνιο τόπο προορισμού για εσάς;    

Είστε ικανοποιημένοι με την πρόσβαση των πεζών από την 
πόλη προς το παραλίμνιο μέτωπο; 

   

Είστε ικανοποιημένοι με την πρόσβαση των πεζών κατά 
μήκους του παραλίμνιου; 

   

Είστε ικανοποιημένοι με την πρόσβαση των ποδηλάτων από 
την πόλη προς το παραλίμνιο μέτωπο; 

   

Είστε ικανοποιημένοι με την πρόσβαση των ποδηλάτων κατά 
μήκους του παραλίμνιου μέτωπο; 

   

Είστε ικανοποιημένοι από τις παρεμβάσεις ανάπλασης που 
γίνονται στο παραλίμνιο μέτωπο; 

   

Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο ενημέρωσης και 
πρόσβασης στη διαδικασία σχεδιασμού και λήψεως 
αποφάσεων για παρεμβάσεις στο παραλίμνιο μέτωπο; 

   

Νιώθετε ασφαλής να κινήστε στο παραλίμνιο μέτωπο στη 
διάρκεια ολόκληρης της νύχτας;; 

   

Είστε ικανοποιημένοι από τη συνολική ταυτότητα του 
παραλίμνιου μετώπου; 

   

Είστε ικανοποιημένοι από τις υποδομές του παραλίμνιου 
μετώπου; 
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ΜΕΡΟΣ 4ο– Ειδικότερη Αξιολόγηση 

Παρακαλούμε αναφέρεται επιγραμματικά ορισμένα σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης 

 

Προσβασιμότητα 
Πας εύκολα με τα πόδια;  

 
Πας εύκολα με ποδήλατο;  

 
Πας εύκολα με Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς; 

 
 

Υπάρχουν εμπόδια στην πρόσβαση 
από την πόλη στο παραλίμνιο και 
κατά μήκους του παραλίμνιου; Αν ναι, 
αναφέρετε μερικά 

 
 
 
 
 
 

Τα ΑμΕΑ έχουν ελεύθερη πρόσβαση 
από την πόλη στο παραλίμνιο και 
κατά μήκους του παραλίμνιου; Αν ναι, 
αναφέρετε μερικά 

 

 

Άνεση 
Υπάρχουν χώροι να καθίσει κάποιος; 
Κατά τη γνώμη σας απαιτούνται νέοι; 

 
 
 

Υπάρχει σκιά για να καθίσει κάποιος 
το καλοκαίρι; 

 
 
 

Είναι καθαρό το παραλίμνιο μέτωπο;  
 

Είναι ήσυχος προορισμός;  
 

 

Ταυτότητα  
Γιατί επισκέπτεστε το παραλίμνιο 
μέτωπο; Ονομάστε μερικά από τα 
σημεία που επισκέπτεστε τακτικότερα 
(π.χ. Κάστρο, πάρκο κυκλοφοριακής 
αγωγής, Εμπορικό ODEON κ.τλ.) 

 
 
 
 
 
 

Αποτελεί το παραλίμνιο μέτωπο 
σημείο συνάντησης με συμπολίτες για 
εσάς; 
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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. Ποιος παράγοντας*/ στοιχείο/ λειτουργία θεωρείτε ότι είναι αυτός 

που αποδυναμώνει ή συμβάλλει στην ανθεκτικότητα του αστικού 

παραλίμνιου μετώπου και κατά συνέπεια της πόλης των Ιωαννίνων  

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. 

 

 

 

2. Ποια χρόνια πίεση θεωρείται πιο απειλητική για το παραλίμνιο 

μέτωπο και την πόλη 

 

 

 


