
 
 
 

Ερωτηματολόγιο Monithon  

 

Βήμα 1 – Ανάλυση γραφείου 
 

Βασικές πληροφορίες 

URL/ID του έργου: http://2013.anaptyxi.gov.gr/Ergopopup.aspx?mis=299882  

Τίτλος: Επαναδημιουργία της Λίμνης Κάρλας 

Συντάκτης: Μουσικό Σχολείο Λάρισας (Σταυρούλα Πραντσούδη, Σταμάτης 

Μαλάκος) 

 

Περιγραφή του έργου που παρακολουθείται: 

 

Παρακολουθείται το έργο επαναδημιουργίας της Λίμνης Κάρλας. Γενικός στόχος 

ήταν η επαναφορά της ζωής στην περιοχή, μετά τις δυσάρεστες συνέπειες που 

προκάλεσε η αποξήρανση της λίμνης. Η επαναδημιουργία της λίμνης 

συνοδεύτηκε από μια σειρά σχετικών έργων ύδρευσης, άρδευσης, πολιτιστικών, 

περιβαλλοντικών κλπ., με στόχο την ανάδειξη της περιοχής και την βελτίωση των 

συνθηκών ζωής των κατοίκων της.  

 

Τόπος αναφοράς του έργου 
39.495803, 22.823867 

 

Βήμα 2 - Αξιολόγηση 
 

Μέθοδοι έρευνας 

 

Συλλογή πληροφοριών 

 Διαδικτυακή συλλογή πληροφοριών 

 Απευθείας επίσκεψη τεκμηριωμένη από φωτογραφίες και βίντεο 

 Συνέντευξη με τους πολιτικούς εκπροσώπους 

 Συνέντευξη με την Αρχή Διαχείρισης του Προγράμματος 

 Ερωτηματολόγιο προς τους πολίτες 

 

Ποιος ερωτήθηκε; Ποιος είναι ο ρόλος του ατόμου στο έργο;  

Διενεργήθηκε συνέντευξη με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, 

επικεφαλής της Αρχής Διαχείρισης του έργου.  Επίσης δημιουργήθηκε 

http://2013.anaptyxi.gov.gr/Ergopopup.aspx?mis=299882


 
 
 

ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο προς τους πολίτες και συγκεντρώθηκαν 

απαντήσεις σχετικά με τις απόψεις τους για το έργο. 

 

Κύρια δύο ερωτήματα που τέθηκαν στους ερωτώμενους (προσδιορίστε ποια) 

1. Ποιος ήταν ο γενικός στόχος υλοποίησης του έργου και πως 

αξιολογούνται τα αποτελέσματα της υλοποίησής του; 

2. Ποια τα πλεονεκτήματα και ενδεχόμενα μειονεκτήματα που προέκυψαν από 

την επαναδημιουργία της Λίμνης Κάρλας; 

 

Κύριες δύο απαντήσεις από τους ερωτηθέντες: 

1. Το έργο της επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας αποτελεί ένα έργο 

μεγάλης σημασίας για την περιοχή και για ολόκληρη την Θεσσαλία. Είναι 

έργο περιβαλλοντικό, αρδευτικό, υδρευτικό, πολιτιστικό. Στόχος της 

υλοποίησής του ήταν η επαναφορά της ζωής στην περιοχή, αφού οι 

συνέπειες της αποξήρανσης της λίμνης ήταν εμφανείς και δυσάρεστες. 

Στόχος ήταν επίσης να αποδώσουμε ξανά τον φυσικό τόπο κατοικίας στα 

χιλιάδες πουλιά και ψάρια που ήδη έχουν βρει καταφύγιο στην περιοχή, 

υλοποιώντας ένα περιβαλλοντικό έργο τεράστιας σημασίας για τις 

μελλοντικές γενιές, επαναφέροντας την ζωή στην περιοχή. Φυσικά, κύριο 

μέλημά μας ήταν να προσφέρουμε στους κατοίκους της περιοχής κάθε 

δυνατή βοήθεια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας εργαστήκαμε εντατικά και με πάθος, παρά τις αντιξοότητες και 

με μεγάλη χαρά καταφέραμε να αποδώσουμε το τεράστιο αυτό έργο στην 

κοινωνία τον Οκτώβριο του 2018. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της 

υλοποίησης του έργου είναι εξαιρετικά σημαντικά και αισιοδοξούμε για το 

μέλλον. Ήδη η λίμνη αποτελεί παρατηρητήριο πουλιών, με επιστήμονες να 

καταφθάνουν από όλο τον κόσμο για την παρατήρηση της πανίδας της 

περιοχής. Τα επιπλέον έργα που υλοποιήσαμε, όπως το Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης αποτελούν σημεία ενημέρωσης και 

εκπαίδευσης του κοινού με χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Επίσης, στην 

περιοχή διοργανώνονται από διάφορους φορείς δραστηριότητες 

υπαίθριας ζωής και έχουμε δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές ώστε η 

λίμνη να μπορεί να αποτελέσει χώρο οικογενειακής αναψυχής, ένα σημείο 

όπου ο άνθρωπος θα μπορέσει να έρθει σε επαφή με την φύση και την 

μαγεία της. Στην διάρκεια υλοποίησης του έργου συναντήσαμε διάφορες 

δυσκολίες, όμως η θέληση και η σκληρή δουλειά υπερίσχυσαν και 

επέφεραν το σημαντικό αυτό αποτέλεσμα. 

2. Τα πλεονεκτήματα της επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας είναι πολλά 

και ποικίλουν. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν την δυνατότητα να αρδεύουν 

δωρεάν τις εκτάσεις τους, συνολικά 25.000 στρέμματα καλλιεργειών, 

βελτιώνοντας την ποιότητα των παραγωγών τους. Στην περιοχή της 

Μαγνησίας ευρύτερα και ειδικά του Βόλου θα βελτιωθεί το δίκτυο 



 
 
 

ύδρευσης, ενώ σημαντική είναι η βελτίωση του υδροφόρου ορίζοντα της 

περιοχής. Η πολιτιστική σημασία του έργου με την ανάδειξη αρχαιοτήτων 

της περιοχής είναι επίσης σημαντικό πλεονέκτημα που προέκυψε από την 

υλοποίηση, ενώ η δυνατότητα ενημέρωσης του κοινού και εκπαίδευσης 

των μαθητών και όλων των υπολοίπων ενδιαφερομένων που δίνεται μέσω 

των σχετικών υποδομών είναι επίσης αναμφισβήτητης αξίας. Τέλος, με την 

επιστροφή της Κάρλας επέστρεψε και η ζωή στον τόπο, με184 είδη πουλιών 

και 14 είδη ψαριών να δημιουργούν ένα μοναδικό οικοσύστημα, έναν 

ασύγκριτης αξίας υδροβιότοπο που αποτελεί πλούτο για την περιοχή, 

κληρονομιά για τις μελλοντικές γενιές και στολίδι για τον τόπο. Είμαστε 

περήφανοι για την υλοποίηση του πολυβραβευμένου αυτού έργου και 

καλώ εσάς, την νέα γενιά, να γνωρίσετε και να αγκαλιάσετε την πανέμορφή 

αυτή λίμνη, να αναγνωρίσετε την αξία της και να την προστατέψετε. 

 

Αξιολόγηση  

 

Κατάσταση προόδου του έργου που παρακολουθείται με βάση τις πληροφορίες 

που συγκεντρώθηκαν: Το έργο έχει ολοκληρωθεί και βελτιώνεται συνεχώς με την 

υλοποίηση επιπλέον παρεμβάσεων για την εξέλιξή του.  

Αποτελέσματα του υπό παρακολούθηση έργου (εάν έχει ολοκληρωθεί το έργο, 

ποια αποτελέσματα είχε;): Τα αποτελέσματα κρίνονται θετικά από την συντριπτική 

πλειοψηφία πολιτών και υπευθύνων, ενώ το έργο έχει αποσπάσει πληθώρα 

ευρωπαϊκών βραβείων. 

Εάν το έργο έχει ολοκληρωθεί ή έχετε καταφέρει να αξιολογήσετε ορισμένα από 

τα αποτελέσματά του, ποια είναι η γνώμη σας για την αποτελεσματικότητα του 

έργου που παρακολουθήσατε; [μεμονωμένη απάντηση] 

 

❏ Πολύ χρήσιμη και αποτελεσματική παρέμβαση - Οι θετικές πτυχές επικρατούν 

και κρίνεται ότι είναι συνολικά αποτελεσματικές από την άποψη του τελικού 

χρήστη 

 

Πλεονεκτήματα (τι σας άρεσε στο παρακολουθούμενο έργο;): Το έργο αποτελεί 

έργο ζωής για την περιοχή, έχει ήδη αποδώσει όφελος στην κοινωνία και την 

φύση και εξελίσσεται συνεχώς με την επαναφορά της υδρόβιας ζωής στην 

περιοχή. Η υλοποίησή του αποτελεί παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές. 

 

Αδυναμίες (δυσκολίες στην υλοποίηση/πραγματοποίηση του υπό 

παρακολούθηση έργου;): Οι όποιες δυσκολίες στην υλοποίησή του 

ξεπεράστηκαν με την συντονισμένη προσπάθεια των υπευθύνων. 



 
 
 

[ΑΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ είναι "βλαπτική παρέμβαση", "άχρηστη", "χρήσιμη αλλά με 

προβλήματα"] Ποιες είναι οι αιτίες της αναποτελεσματικότητας του έργου που 

παρακολουθήσατε; [πολλαπλή απάντηση] 

❏ Η υλοποίηση έδειξε διοικητικά προβλήματα 

❏ Η υλοποίηση έδειξε τεχνικά προβλήματα 

❏ Το αποτέλεσμα του έργου δεν είναι ικανοποιητικό 

❏ Η παρέμβαση έχει υλοποιηθεί καλά συνολικά αλλά δεν ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των τελικών χρηστών (δεν είναι αποτελεσματική) 

❏ Χρήσιμη αλλά όχι επαρκής παρέμβαση για την κάλυψη των αναγκών 

("χρειάζονται περισσότερα", π.χ. περισσότερες επενδύσεις στο ίδιο ή σε παρόμοια 

έργα) 

❏ Η παρέμβαση είναι χρήσιμη, αλλά είναι απαραίτητες και άλλες 

συμπληρωματικές παρεμβάσεις 

 

Μελλοντικοί κίνδυνοι για το υπό παρακολούθηση έργο: Η βιωσιμότητα της 

λίμνης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την διαχείριση των υδάτων του Πηνειού 

και των άλλων πηγών τροφοδοσίας της. Επίσης η βιοποικιλότητα επανέρχεται 

αλλά η διατήρησή της απαιτεί σεβασμό από τον άνθρωπο και τις παρεμβάσεις 

του. Θα πρέπει η κοινωνία να σεβαστεί το έργο που της αποδόθηκε και να 

αναγνωρίσει και σεβαστεί την μεγάλη αξία της υλοποίησής του. 

 

Λύσεις και ιδέες που προτείνονται για το παρακολουθούμενο έργο: Το έργο είναι 

ολοκληρωμένο και εξαιρετικά πολύπλευρο. Υπάρχουν ήδη οι αρμόδιοι φορείς 

διαχείρισης που παρακολουθούν και διαχειρίζονται την λίμνη. Θα προτείναμε 

περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα για την γνωριμία των μαθητών και των 

νέων ανθρώπων με την λίμνη, τους τρόπους επαφής με την Κάρλα και τον 

υδροβιότοπό της, τις εναλλακτικές δραστηριότητες που μπορούν να 

υλοποιηθούν εκεί, αλλά και τους τρόπους συμμετοχής στην προστασία και 

ανάδειξή της.  

 

Σύνθετη κρίση για το υπό παρακολούθηση έργο: 

Ολοκληρώθηκε και είναι χρήσιμο Το παρακολουθούμενο έργο έχει ολοκληρωθεί 

και θεωρείται γενικά αποτελεσματικό από την άποψη του τελικού χρήστη. 

 

 

Σύνδεσμοι, Βίντεο, Συνημμένα 

Μεταφόρτωση εικόνων, εγγράφων κ.λπ. 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=WA0uN-TH9MM&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WA0uN-TH9MM&feature=youtu.be


 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 

 

Βήμα 3 – Αποτελέσματα και επιπτώσεις - Πώς κατέληξε η 

προσπάθεια; 
 

Οι νέες συνδέσεις που έχετε δημιουργήσει 

 

Πώς διαδώσατε ή διαδίδετε τα αποτελέσματα της πολιτικής σας 

παρακολούθησης; 

 Twitter: https://twitter.com/TheKarlaLakers  

 Facebook: https://www.facebook.com/The-Karla-Lakers-

103389357911273/  

 Instagram: https://www.instagram.com/karlalakers/  

 Ιστολόγιο/ιστότοπος ομάδας: https://karlalakers.blogspot.com/  

 Άλλα: επικείμενη εκδήλωση διάχυσης των έργων των μαθητών 

 

  

https://twitter.com/TheKarlaLakers
https://www.facebook.com/The-Karla-Lakers-103389357911273/
https://www.facebook.com/The-Karla-Lakers-103389357911273/
https://www.instagram.com/karlalakers/
https://karlalakers.blogspot.com/


 
 
 

Με ποια άτομα δημιουργήσατε επαφές για να συζητήσετε τα αποτελέσματα της 

παρακολούθησής σας; 

 

  

Άτομο [ελεύθερη 

εισαγωγή] 

 

Ρόλος 

[ελεύθερη εισαγωγή με 

υπόδειξη] 

Οργάνωση 

[ελεύθερη εισαγωγή με 

υπόδειξη] 

Τύπος επαφής 

[κλειστό μενού] 

Κ. Κώστας Αγοραστός 

Περιφερειάρχης 

Θεσσαλίας – 

επικεφαλής της αρχής 

διαχείρισης του έργου 

 Συνέντευξη 

Πολίτες (Αποδέκτες του έργου)  
Ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο 

 

Σημείωση:  

Τύπος επαφής 

 Συνέντευξη (δόθηκε ή έχει ληφθεί) 

 Κοινή συμμετοχή σε δημόσια εκδήλωση 

 Email ή τηλεφωνική επαφή 

 

Ρόλος: Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός 

 

Οργάνωση: Πόλη της Λάρισας, οργάνωση εκδήλωσης για την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων 

 

Αποτελέσματα και αντίκτυπος της πολιτικής παρακολούθησης 

 

Μήπως τα ΜΜΕ μιλούσαν για την παρακολούθησή σας; Κάποια τοπικά ΜΜΕ 

ενημερώθηκαν για την υλοποίηση της παρακολούθησης από την ομάδα μας. 

 

Έχουν οι δημόσιες διοικήσεις απαντήσει στα αιτήματά σας ή στα προβλήματα 

που έχετε θέσει; 

 Άλλο: ήταν πάντα πρόθυμοι να απαντήσουν σε όσα ζητήσαμε και να 

παρέχουν όση βοήθεια χρειαστήκαμε. 

 

Περιγράψτε την περίπτωσή σας. Ποια συγκεκριμένα γεγονότα ή επεισόδια σας 

κάνουν να πιστεύετε ότι η πολιτική σας παρακολούθησή είχε (ή δεν είχε) 

αντίκτυπο μεταξύ των ατόμων που διαχειρίζονται ή υλοποιούν το έργο που 

παρακολουθήσατε; 



 
 
 

Οι υπεύθυνοι διαχείρισης του έργου δέχτηκαν με μεγάλη χαρά να μας παράσχουν 

οποιαδήποτε βοήθεια και ενημέρωση σχετικά με αυτό. Επίσης, ήταν εμφανής η 

επιθυμία τους να προσελκύσουν νέους ανθρώπους στην γνωριμία με την Λίμνη 

Κάρλα και να μεταδώσουν το ενδιαφέρον και την μεγάλη σημασία της στις 

νεότερες γενιές. Κάθε αίτημά μας σχετικά με την παροχή πληροφοριών και την 

πολιτική παρακολούθησης απαντήθηκε άμεσα και η αγάπη των υπευθύνων για 

το έργο μας μεταδόθηκε αβίαστα. Τους ευχαριστούμε για την συνεργασία και την 

εμπειρία που μας προσέφεραν. 

 

Τελική παράδοση 
 

Η Αναφορά είναι έτοιμη να αναθεωρηθεί από την Σύνταξη, η οποία θα την 

δημοσιεύσει εάν τηρεί τους Όρους Χρήσης μας. 


