
 
 

 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜOΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 2023» 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου και η αποστολή του στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες από τους συντελεστές των 

δραστηριοτήτων και τους κοινοτάρχες που φιλοξένησαν τις δραστηριότητες στην κοινότητά τους στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2023 είναι υποχρεωτική. Σκοπός της συγκέντρωσης των πληροφοριών που 

ζητούνται είναι, αφενός, η άντληση ποσοτικών δεδομένων, τα οποία οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες έχουν την υποχρέωση να 

επεξεργάζονται και να παρουσιάζουν, στο πλαίσιο της ενάσκησης του θεσμικού τους ρόλου ως δημόσια πηγή χρηματοδοτήσεων 

για τον πολιτισμό. Αφετέρου, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αποσκοπεί και στη συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση 

ποιοτικών δεδομένων που αφορούν στην αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα της πολιτικής για τη χρηματοδότηση 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως αυτή εκφράζεται μέσω του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης και εφαρμόζεται 

μέσα από τις επιμέρους δραστηριότητες που παρουσιάζονται στην κυπριακή ύπαιθρο. Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα 

που θα κοινοποιούνται προς τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες μέσω της διαδικασίας αυτής θα τυγχάνουν εμπιστευτικής διαχείρισης 

και θα χρησιμοποιούνται μόνο προς τον σκοπό της βελτίωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

 

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΡΓΑΝΩΤΗ:  

      Α. Φορέας   

      Β. Φυσικό Πρόσωπο            

      Γ. Κοινοτικό Συμβούλιο 

 
3. ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Β. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

1. Τόπος παρουσίασης της δραστηριότητας:…………………………………………………………………………………………...        

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

2. Τύπος της υποδομής όπου υλοποιήθηκε η δραστηριότητα: 

      Α. Ανοικτός (υπαίθριος) χώρος                   …………………………………………………………………………………………...                

      Β. Κλειστός (στεγασμένος) χώρος         …………………………………………………………………………………………...                

 
3. Χωρητικότητα: ……………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

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

 



4. Ιδιοκτήτης της υποδομής όπου υλοποιήθηκε η δραστηριότητα: 

      Α. Τοπική αρχή       ………………………………………………………………………………….. 

      Β. Κρατική αρχή      ………………………………………………………………………………….. 

      Γ. Ιδιωτικός φορέας         …………………………………………………………………………………..   

Δ. Ανήκει ή έχει παραχωρηθεί σε ιδιωτικό    ………………………………………………………………………………….. 

     φορέα και το κόστος λειτουργίας της  

     επιχορηγείται από    το κράτος 

 

5. Αριθμός δημιουργικών συντελεστών που συμμετείχαν στη δραστηριότητα: ………… 

 
6. Συνολικός αριθμός παρουσιάσεων/παραστάσεων/εμφανίσεων: ……… 

 
7. Αριθμός ατόμων που παρακολούθησαν τη δραστηριότητα: ………………………………………………………………. 

 
8. Δηλώστε τον βαθμό στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι δημιουργικοί και καλλιτεχνικοί στόχοι που είχαν 

τεθεί από την πλευρά σας σε σχέση με τη δραστηριότητα, με βάση τις διαβαθμίσεις της ακόλουθης 

κλίμακας: 

      Α. Πολύ ικανοποιητικά              

      Β. Ικανοποιητικά 

      Γ. Μέτρια 

      Δ. Σε μικρό βαθμό ικανοποιητικά              

      Ε. Καθόλου ικανοποιητικά 

 
9. Δηλώστε τον βαθμό ικανοποίησής σας από την προσέλευση του κοινού στη δραστηριότητα, με βάση 

τις διαβαθμίσεις της ακόλουθης κλίμακας:  

      Α. Πέραν της αναμενόμενης            

      Β. Αναμενόμενη 

      Γ. Μέτρια προσέλευση         

      Δ. Χαμηλότερη της αναμενόμενης 

      Ε. Πολύ χαμηλή 

 
10. Δηλώστε τον βαθμό ικανοποίησής σας από τη συνεργασία σας με τις κοινότητες / τους συντελεστές 

της δραστηριότητας, με βάση τις διαβαθμίσεις της ακόλουθης κλίμακας:  

      Α. Πολύ ικανοποιητική              

      Β. Ικανοποιητική 

      Γ. Μέτρια 

      Δ. Σε μικρό βαθμό ικανοποιητική 

      Ε. Καθόλου ικανοποιητική 

 
11. Εάν κρίνετε ότι η συνεργασία σας με τις κοινότητες / τους συντελεστές της δραστηριότητας υπήρξε 
μέτρια, σε μικρό βαθμό ικανοποιητική ή καθόλου ικανοποιητική εξηγήστε τους λόγους: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
12. Ενημέρωση και Προβολή Δραστηριοτήτων. Δηλώστε ποιους από τους κατωτέρω τρόπους προβολής 
των δραστηριοτήτων σας θεωρείτε τους καταλληλότερους και τους πιο αποδοτικούς: 
      Α. Αφίσες  

      Β. Φυλλάδια Α5 

      Γ. Πανό 

      Δ. Προγράμματα (booklets) 

      Ε. Ραδιοφωνικά σποτ 

      ΣΤ. Τηλεοπτικά σποτ  

      Ζ. Διαδίκτυο (Facebook, Instagram) 

      H. Φιλοξενία συντελεστών σε  

           ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές 

      Θ. Άλλο………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
13. Δηλώστε τον βαθμό στον οποίο το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης έχει εξυπηρετήσει τους 

στόχους σας, με βάση τις διαβαθμίσεις της ακόλουθης κλίμακας: 

      Α. Πολύ ικανοποιητικά  

      Β. Ικανοποιητικά 

      Γ. Μέτρια 

      Δ. Σε μικρό βαθμό ικανοποιητικά 

      Ε. Καθόλου ικανοποιητικά 

 
14. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα οι ανάγκες σας δεν έχουν 

εξυπηρετηθεί, σε πολύ ικανοποιητικό ή ικανοποιητικό βαθμό,  

Α. Αναφέρετε τις, κατά την άποψή σας, τυχόν αδυναμίες του Προγράμματος: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Β. Εισηγηθείτε τρόπους με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπιστούν οι τυχόν αδυναμίες που έχετε 

εντοπίσει και να βελτιωθεί η ικανότητα ανταπόκρισης του Προγράμματος στις ανάγκες των αιτητών: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

15. Δηλώστε τον βαθμό ικανοποίησής σας από το έντυπο υποβολής αίτησης του Προγράμματος, με βάση 
τις διαβαθμίσεις της ακόλουθης κλίμακας: 
      Α. Πολύ ικανοποιητικό  

      Β. Ικανοποιητικό 

      Γ. Μέτριο 

      Δ. Σε μικρό βαθμό ικανοποιητικό 

      Ε. Καθόλου ικανοποιητικό 

 
16. Εάν κρίνετε ότι το έντυπο υποβολής αίτησης είναι μέτριο, σε μικρό βαθμό ικανοποιητικό ή καθόλου 
ικανοποιητικό αναφέρετε τα σημεία στα οποία εντοπίζετε την ανάγκη βελτίωσής του: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Γ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ: 

Όνομα, υπογραφή και ιδιότητα* του προσώπου που έχει συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο 

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

 
 

Ημερομηνία: …………………………….                                    

                                                                                                      Σφραγίδα 

                                                             
*Π.χ. Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του φορέα, Επικεφαλής της καλλιτεχνικής ομάδας, Κοινοτάρχης. 

 

 

 

 

 


