
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η  Περιφέρεια  Ηπείρου  συμμετέχει  στο  Ευρωπαϊκό  Σύστημα 
Δεικτών Τουρισμού (ETIS), για την αειφόρο διαχείριση των τουριστικών 
προορισμών.  Το  σύστημα  αυτό  ξεκίνησε  από τη  Μονάδα  Πολιτικής 
Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως ένα εργαλείο για να βοηθήσει 
τις τοπικές αρχές για τη μέτρηση και την παρακολούθηση των επιδόσεών 
τους,  αναφορικά με την ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας στους 
προορισμούς που διαχειρίζονται.

Γι’  αυτό  παρακαλούμε  να  αφιερώσετε λίγα  λεπτά  για  να 
συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο και να  μας βοηθήσετε να 
βελτιώσουμε τη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος του τόπου μας.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας!

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Ποιο είναι το φύλο σας;
□ Άνδρας                                                             □ Γυναίκα

2. Ποια η ηλικιακή σας ομάδα;
□ 15-24 
□ 25-49 
□ 50-64
□ 65 και άνω

3. Ποιο  από  τα  παρακάτω  περιγράφει  καλύτερα  την  επαγγελματική  σας 
κατάσταση;

□ Πλήρης απασχόληση 
□ Μερική απασχόληση 
□ Εποχιακή απασχόληση
□ Φοιτητής  
□ Συνταξιούχος
□ Άνεργος

4. Συνολικά είμαι  πολύ ικανοποιημένος/η από τον  τουρισμό  στην Ήπειρο 
(ξεχωριστά για κάθε εποχή του χρόνου):



- Το Φθινόπωρο
Συμφωνώ 
απόλυτα

Συμφωνώ Έχω ουδέτερη 
γνώμη

Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα

O O O O O
- Το Χειμώνα

Συμφωνώ 
απόλυτα

Συμφωνώ Έχω ουδέτερη 
γνώμη

Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα

O O O O O
- Την  Άνοιξη

Συμφωνώ 
απόλυτα

Συμφωνώ Έχω ουδέτερη 
γνώμη

Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα

O O O O O
- Το Καλοκαίρι

Συμφωνώ 
απόλυτα

Συμφωνώ Έχω ουδέτερη 
γνώμη

Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα

O O O O O

5. Υπάρχουν  οφέλη  για  τις  τοπικές  κοινωνίες  από  τον  τουρισμό  στην 
Ήπειρο:

Συμφωνώ 
απόλυτα

Συμφωνώ Έχω ουδέτερη 
γνώμη

Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα

O O O O O

6. Υπάρχουν οφέλη για εμένα προσωπικά από τον τουρισμό στην Ήπειρο:
Συμφωνώ 
απόλυτα

Συμφωνώ Έχω ουδέτερη 
γνώμη

Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα

O O O O O

7. Συνολικά, είμαι πολύ ικανοποιημένος με τη συμμετοχή και την επιρροή 
των κατοίκων στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του τουρισμού:

Συμφωνώ 
απόλυτα

Συμφωνώ Έχω ουδέτερη 
γνώμη

Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα

O O O O O

8. Τι  είδους επίδραση  έχει ο  τουρισμός στην  ταυτότητα την τοπική 
ιδιαιτερότητα, τον πολιτισμό και την κληρονομιά της Ηπείρου;

□ Καταστρέφει 
□ Βοηθά στη διατήρηση 
□ Συμβάλλει στη βελτίωση
□ Δεν έχει καμιά επίδραση

9. Τι είδους επιπτώσεις έχει ο τουρισμός στην ποιότητα της ζωής σας;
□ Αρνητικές 
□ Θετικές 
□ Δεν έχει καμιά επίδραση


