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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σήμερα στον Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών, υπάρχει ένα κτήριο «Πνευματικό Κέντρο Κατσικά», στο 
οποίο οι κάτοικοι χρησιμοποιούν  μικρό τμήμα του για την κάλυψη των αναγκών των τοπικών 
πολιτιστικών συλλόγων. Το μεγαλύτερο τμήμα του παραμένει ανενεργό και χρήζει εκτεταμένων 
παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης. 
Το κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού έχει σημαντική συμβολική αξία για την κοινότητα 
αφού βρίσκεται στο σημείο, όπου παραδοσιακά εντοπίζονται οι σημαντικότερες δραστηριότητες 
κοινωνικής συνεύρεσης των κατοίκων και λαμβάνουν χώρα τα σημαντικότερα πολιτιστικά δρώμενα 
της κοινότητας. 
Για το Δήμο Ιωαννιτών, η ανάγκη, για υποδομές που φιλοξενούν δραστηριότητες που σχετίζονται με 
τη δημιουργική βιομηχανία αυξάνεται καθημερινά. 
Ταυτόχρονα, η αναγνώριση της σημασίας της οικονομίας του πολιτισμού ή δημιουργικής οικονομίας 
καθώς και της σχέσης αυτών με την πόλη δημιουργεί μια νέα αναπτυξιακή δυναμική, η οποία 
στηρίζεται στα αντιληπτά πλέον οφέλη της, ευρύτερα αναφερόμενης ως, έξυπνης οικονομίας 
(Λαζαρέτου, 2014).  
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Ιωαννιτών θα προχωρήσει στη δημιουργική επανάχρηση του χώρου του 
πνευματικού κέντρου κοινότητας Κατσικά, με τη μετατροπή του σε ένα πολυχώρο υποστήριξης και 
προώθησης της δημιουργικής και καλλιτεχνικής βιομηχανίας. Με τη δημιουργία ανοιχτών, 
συνεργατικών χώρων (open co-working space), χώρων δημιουργίας (maker spaces), εκθεσιακών 
χώρων και χώρων εργασίας για καλλιτέχνες (studios), το οικοσύστημα δημιουργικότητας και 
προώθησης του Πολιτισμού αποτελεί μια καινοτόμα και δημιουργική προσέγγιση στην επανάχρηση 
του κτιρίου. 
Ενδεικτικά, ο χώρος θα περιλαμβάνει χώρους θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, προβολών και 
ομιλιών, πολλαπλές αίθουσες εκδηλώσεων, εκθεσιακούς χώρους, αίθουσες εκπαίδευσης, ανοιχτούς 
και συνεργατικούς χώρους εργασίας, maker space, studio φιλοξενίας καλλιτεχνικών δράσεων, Studio 
Φωτογράφησης με σκοτεινό θάλαμο, Studio ηχοληψίας και ηχογράφησης, χώρο συνεδριάσεων και 
τέλος καφέ-αναψυκτήριο αλλά και πωλητήριο. 
Στρατηγικά, στο Κέντρο Πολιτισμικής Δημιουργίας εκτός από χώρους και παροχές για τη φιλοξενία 
δημιουργικών ατόμων και ομάδων θα εστιάσει στο ζήτημα της εκπαίδευσης με σεμινάρια, μαθήματα, 
σύγχρονα βιωματικά εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, εικαστικού και πολιτιστικού 
χαρακτήρα και δράσεις ανοιχτές στο κοινό που θα απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Επίσης, θα 
φιλοξενούνται δράσεις εκπαιδευτικού και κοινωνικού συμμετοχικού χαρακτήρα, όπως εργαστήρια 
και workshops που θα είναι ανοιχτά στην πόλη. 
Το έργο «Επανάχρηση του κτιρίου «Πνευματικό Κέντρο Κατσικάς» ως Κέντρο Πολιτισμικής 
Δημιουργίας θα αποτελέσει το 1ο εγχείρημα ενός δημιουργικού κόμβου-hub στην πόλη των 
Ιωαννίνων. Φιλοδοξεί να αποτελέσει τόπο συνάντησης, εργασίας και αλληλεπίδρασης των 
δημιουργών και καλλιτεχνών της ομάδας, ανοιχτός σε συνεργασίες, που θα προσκαλεί στους κόλπους 
της όλους τους νέους καλλιτέχνες και μη, σε μια προσπάθεια ώσμωσης των σύγχρονων μορφών 
τέχνης με τον πολυσυλλεκτικό ιστορικό χαρακτήρα της πόλης των Ιωαννίνων και της κοινωνία των 
πολιτών του. 
 

1. ΜΕΡΟΣ Α΄: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Ο Δήμος Ιωαννιτών, σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 5838/740/Α3/13-11-2017 πρόσκλησης 
για υποβολή προτάσεων, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητας, 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και 
Τ.Σ.)» «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας», θα προχωρήσει στην 
ανάπλαση και αναβάθμιση του κτιρίου «Παλαιό Πνευματικό Κέντρο Κατσικά Ιωαννίνων». 

Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται στο κεντρικότερο σημείο του Κατσικά Ιωαννίνων, σε σημείο με υψηλή 
εμπορική και τουριστική κίνηση. Συγκεκριμένα, γειτνιάζει με την νέα πλατεία Κατσικά, στην οποία 



   

 

 

βρίσκεται το παλιό Δημαρχείο του Καποδιστριακού Δήμου Παμβώτιδας. Η νέα πλατεία αποτελεί 
πλέον κέντρο αστικών εξυπηρετήσεων, αφού στο Παλιό Δημαρχείο φιλοξενούνται πλέον η Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών καθώς και το κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 
Κατσικά, σημεία τα οποία συμβάλουν στην έντονη, καθημερινή συνάθροιση κοινού.  
Σήμερα, το κτίριο χρησιμοποιείται μερικώς με το ισόγειο να φιλοξενεί χρήσεις από τους πολιτιστικούς 
συλλόγους της περιοχής. Έτσι, αποτελεί ένα πολιτιστικό πνεύμονα για την κοινότητα ενώ 
ταυτόχρονα αποτελεί και σημείο συνάντησης και κοινωνικοποίησης. Η μη χρήση των άλλων χώρων 
έχει οδηγήσει το κτίριο σε απόλυτη παρακμή με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές φθορές 
(πλημμυρισμένο υπόγειο, υγρασία στο εσωτερικό του, ο 1ος και ο 2ος όροφος έχουν καταστεί 
αποθήκες άχρηστων ειδών και άτακτοι περιστερώνες, εγκυμονώντας κινδύνους για την υγεία των 
χρηστών του κτιρίου καθώς και για τους κατοίκους της περιοχής). Σημαντικός κίνδυνος υπάρχει 
πλέον, εξαιτίας των εκτεταμένων φθορών, το κτίριο να πάψει να είναι κατάλληλο ακόμα και για τις 
υφιστάμενες χρήσεις. 
Από τα παραπάνω και σύμφωνα με την ανάλυση που ακολουθεί, καθίσταται σαφές ότι το 
προτεινόμενο έργο με τίτλο: «Επανάχρηση του κτιρίου «Πνευματικό Κέντρο Κατσικά» ως Κέντρο 
Πολιτισμικής Δημιουργίας» αποτελεί πρωταρχική ανάγκη τόσο για την αστική περιοχή του Κατσικά 
όσο και για την πόλη των Ιωαννίνων, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση του πολιτιστικού-
κοινωνικού δικτύου του Δήμου Ιωαννιτών. 

Ο στόχος της αναβάθμισης του κτιρίου συνάδει απόλυτα με τους στόχους της πρόσκλησης, όπως ρητά 
αναφέρονται:  
Παλιά κτίρια – Νέα χρήση για την πόλη και τους πολίτες 
«Η νέα δράση … στοχεύει στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών 
τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με την κατάλληλη διαμόρφωση 
των κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά και την εφαρμογή της νέας τους χρήσης, θα πρέπει να επιτευχθεί 
η επανάχρησή τους και η λειτουργική επανένταξή τους στον ιστό της πόλης, συμβάλλοντας άμεσα και 
έμμεσα στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των αστικών περιοχών». 
 
 

1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
2. Ονομασία – Τοποθεσία ακινήτου – Πρόσβαση 
 
Το υπό μελέτη κτίριο βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κατσικάς της Δημοτικής Ενότητας 
Παμβώτιδος, στο Δήμο Ιωαννιτών, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων στην Περιφέρεια 
Ηπείρου. Βρίσκεται επί του Κεντρικού δρόμου «Εθνικής Αντιστάσεως», ο οποίος αποτελεί την 
κεντρική αρτηρία που συνδέει τη Δημοτική Κοινότητας Κατσικάς με τη Δημοτική Κοινότητας 
Ανατολής και τελικά με την πόλη των Ιωαννίνων. Η ακριβής τοποθεσία φαίνεται στο χάρτη 
παρακάτω: 



   

 

 

 

 

 
Εικόνα 1: Η θέση του κτιρίου σε σχέση με την πόλη των Ιωαννίνων (Πηγή: Google Earth) 

 
Το προς ανάπλαση κτίριο φέρει την οικοδομική Άδεια με αρ. 596 (αρ. πρωτ. 5110/1999). 
Έχει συνολική μικτή επιφάνεια 1.338,70 τ.μ.και αποτελείται από τους εξής χώρους: 

• Ισόγειο χώρο συνολικής επιφάνειας 341,09 τ.μ. 

• 1ος όροφος συνολικής επιφάνειας 360,85 τ.μ. 

• 2ος όροφος συνολικής επιφάνειας 289,13τ.μ. 

• Υπόγειο συνολικής επιφάνειας 347,63τ.μ. 

 
3. Η περιοχή του έργου 
 

Το προτεινόμενο 
κτίριο σε σχέση με την 
πόλη των Ιωαννίνων 



   

 

 

Δήμος Ιωαννιτών 

Ο νεοσύστατος (πρόγραμμα Καλλικράτης) Δήμος Ιωαννιτών είναι Δήμος της Περιφέρειας Ηπείρου, ο 
οποίος συστάθηκε το 2011 από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων (πρόγραμμα 
Καποδίστριας) Ανατολής, Ιωαννιτών, Μπιζανίου, Παμβώτιδος, Περάματος και της κοινότητας 
Νήσου Ιωαννίνων. Ως περιοχή του Έργου θεωρείται ο Καλλικρατικός Δήμος Ιωαννιτών.   

Τα Ιωάννινα είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη του νομού Ιωαννίνων και της Ηπείρου με 
111.740 κατοίκους (2011) σε όλο τον Καποδιστριακό Δήμο από τους οποίους οι 70.000 περίπου 
κατοικούν μέσα στην πόλη των Ιωαννίνων. Υπολογίζεται ότι ο πραγματικός πληθυσμός της πόλης 
των Ιωαννίνων συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών ξεπερνά τις 100.000.  Σύμφωνα με την 
τοπική Πολεοδομία η έκταση του Δήμου είναι 46,6 χμ². 

Ο Δήμος είναι ο πλέον αστικοποιημένος και πολυπληθής της Ηπείρου, αφού σε αυτόν ζει περίπου το 
1/3 του συνολικού πληθυσμού της.   Αποτελεί σημαντικό διοικητικό κέντρο στην Βορειοδυτική 
Ελλάδα . Είναι  πρωτεύουσα του Νομού Ιωαννίνων και έδρα της περιφέρειας Ηπείρου  και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

Η πόλη των Ιωαννίνων είναι ένα από τα λίγα περιφερειακά μεσαίου μεγέθους (≥100.000 κατ.) 
πολεοδομικά συγκροτήματα της ελληνικής χερσονήσου με καίρια θέση στον περιφερειακό και 
διαπεριφερειακό χώρο. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού, τα Ιωάννινα ως πρωτεύουσα Περιφέρειας χαρακτηρίζονται οικισμός 1ου επιπέδου. Με 
δεδομένη τη γεωγραφία και τη χωροταξία της Ηπείρου και του Ν. Ιωαννίνων, τα Ιωάννινα παίζουν 
ρόλο κέντρου τόσο περιφερειακού όσο και τοπικού επιπέδου καλύπτοντας εξυπηρετήσεις και των 
δύο επιπέδων.  

Η πόλη έχει πλούσια κοινωνικό-πολιτική ζωή, με μεγάλη πολιτιστική παράδοση, ισχυρή διοίκηση 
παροχής υπηρεσιών και σύγχρονες αναπτυξιακές επιχειρήσεις. Επιπλέον διαθέτει ισχυρές δομές 
κοινωνικής και επαγγελματικής οργάνωσης, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα, φορείς της 
Κοινωνίας των Πολιτών, πολιτιστικούς πόλους, υποδομές ψυχαγωγίας και αναψυχής, τα οποία 
εξασφαλίζουν ποιοτικές αστικές υπηρεσίες εμβέλειας που ξεπερνά τα όρια της Περιφέρειας Ηπείρου. 
Η ομορφιά της παραδοσιακής ιστορικής πόλης, της λίμνης και των τοπίων της, τα μνημεία, η ιστορία 
και οι παραδόσεις της πόλης παίζουν σημαντικό ρόλο στον τουρισμό (Πήχα, 2010).  Τα Ιωάννινα ως 
πρωτεύουσα Περιφέρειας χαρακτηρίζονται ως οικισμός 1ου επιπέδου σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Η πόλη των Ιωαννίνων 
αποτελεί μεγάλο αστικό κέντρο εξυπηρετήσεων και τροφοδοσίας μιας ενδοχώρας που την 
καθορίζουν κυρίως οι ανταλλαγές και ροές ανθρώπων, ιδεών, προϊόντων και υπηρεσιών που 
συνδέονται με την πόλη και αφορούν (Ρυθμιστικό Σχέδιο Οικιστικού Συγκροτήματος Ιωαννίνων, 
2009):  

• Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τις πολλαπλές ανταλλαγές και δίκτυα υπηρεσιών περί αυτό.  

• Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας.  

• Το Εμπορικό κέντρο και το οργανωμένο εμπόριο της πόλης. 

• Τα πολλαπλά δίκτυα συνεργασίας που είναι επακόλουθο των  προγραμμάτων 
διαπεριφερειακής συνεργασίας φορέων και αρχών της πόλης και των λοιπών διοικητικών 
νομαρχιακών, περιφερειακών και κρατικών αρχών. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/2011
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD_(%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%B9%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


   

 

 

Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Ιωαννιτών ανέρχεται στους 112.486 κατοίκους (αποτελέσματα 
απογραφής ΕΛΣΤΑΤ 2011) και περιγράφεται αναλυτικά ως εξής:  

Πίνακας 1: Δεδομένα πληθυσμού 

Πληθυσμός Δήμου Ιωαννιτών (ΕΛΣΤΑΤ, απογραφή 2011) 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 112.486   (ΦΕΚ 698/Β/20-03-2014) 

DE FACTO ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 111.737  (ΦΕΚ 699/Β/20-03-2014) 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 83.904   (ΦΕΚ 697/Β/20-03-2014) 

 

Ο Δήμος, όσον αφορά το πληθυσμιακό μέγεθος, κατέχει την πρώτη θέση  ανάμεσα στους Δήμους  της 
Περιφέρειας Ηπείρου και είναι ένας από τους 10 μεγαλύτερους πληθυσμιακά Δήμους της χώρας. Από  
την τελευταία απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ που πραγματοποιήθηκε το 2011 προκύπτει ότι ο πραγματικός 
πληθυσμός  του Δήμου Ιωαννιτών ανέρχεται στους 111.737 κατοίκους (ΦΕΚ 699/Β΄/20-03-14) και 
ότι έχει πληθυσμιακή πυκνότητα 278,90 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Η απογραφή του 
2001 είχε καταγράψει  97.657 κατοίκους με πληθυσμιακή πυκνότητα 242,13 κατοίκους  ανά 
τετραγωνικό χιλιόμετρο.   

Πίνακας 2: Εξέλιξη πληθυσμού 2001-2011: Δήμος Ιωαννιτών 

Γεωγραφική 
περιοχή 

Πραγματικός 
πληθυσμός Νόμιμος  πληθυσμός Μόνιμος πληθυσμός 

 2001 2011 2001 2011 2001 2011 
Δήμος Ιωαννιτών 97.657 111.737 74.172 83.904 103.101 112.486 

Πηγή: Οι Δήμοι σε αριθμούς ΚΕΔΕ Μάιος 2013 
Δημοτική Κοινότητα Κατσικά 

Ο Κατσικάς είναι Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ιωαννιτών που υπάγεται στο νομό Ιωαννίνων ο 
οποίος ανήκει διοικητικά στην περιφέρεια της Ήπειρού. Ο οικισμός αναγνωρίσθηκε ως κοινότητα έξι 
χρόνια μετά την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, στις 7 Αυγούστου 1919. Ο τέως Δήμος Παμβώτιδος 
είχε έως το 2011 την έδρα του στον Κατσικά λόγω θέσης, αφού αποτελούσε κομβικό σημείο για τα 
υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματά του. 

 

Πίνακας 3: Δεδομένα πληθυσμού  

Πληθυσμός Δ.Κ. Κατσικα (ΕΛΣΤΑΤ, απογραφή 2011) 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 3.885   (ΦΕΚ 698/Β/20-03-2014) 

DE FACTO ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 3.851  (ΦΕΚ 699/Β/20-03-2014) 

 

Τα πληθυσμιακά δεδομένα και η πληθυσμιακή εξέλιξη για τη Δ.Κ. Κατσικά, για την περίοδο 1991-



   

 

 

2011 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 4: Δεδομένα πληθυσμού  

Πληθυσμιακή Εξέλιξη Δ.Κ. Κατσικα (ΕΛΣΤΑΤ, απογραφή 2011) 

1991 2.556 

2001 2.871 

2011 3.851 

 
Την δεκαετία 2001-2011 παρατηρήθηκε αύξηση του πληθυσμού στο Δήμο Ιωαννιτών , γεγονός που 
συμβαδίζει με τη γενικότερη ανάπτυξη του σε επίπεδο υποδομών, απασχόλησης και κυρίως στον 
τριτογενή τομέα των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων. Επιπλέον οφείλεται στη γενικότερη τάση των 
Ελλήνων κατοίκων να μετακινούνται προς μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η πόλη των Ιωαννίνων 
για την περιφέρεια της Ηπείρου. Το γεγονός ότι την ίδια περίοδο στο σύνολο της χώρας παρατηρείται 
μείωση του πληθυσμού κατά ποσοστό 1,34% ενώ στο Νομό Ιωαννίνων καταγράφεται αύξηση του 
πληθυσμού στο ποσοστό του 3,96%, τεκμηριώνει τον ρόλο που αρχίζει να διαδραματίζει στην Ήπειρο 
και στην ευρύτερη περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας η πόλη των Ιωαννίνων. 

Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό πληθυσμού του Δήμου σε σχέση με το νομό καθώς αποτελεί το 65% 
του συνολικού μόνιμου πληθυσμού του νομού Ιωαννίνων ενώ η έκταση του Δήμου σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ καταλαμβάνει μόνο το 8% του νομού. Το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού 
στο σύνολο της περιφέρειας είναι 33,2%. Από στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ προκύπτει ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό του πληθυσμού του Δήμου κατοικεί σε δημοτικά διαμερίσματα που χαρακτηρίζονται ως 
αστικά και συγκεκριμένα στα δημοτικά διαμερίσματα Ιωαννιτών, Ανατολής και Κατσικά. Από τους 
περιαστικούς οικισμούς, μεγαλύτερο πληθυσμό έχει η Ανατολή με 9.583 κατοίκους και ακολουθεί ο 
Κατσικάς με 3.851 κατοίκους.  

Όσον αφορά την περιοχή μελέτης, από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως ο πληθυσμός 
παρουσίασε σημαντική αύξηση (περίπου 50% την τελευταία εικοσαετία). Προκύπτει λοιπόν πως 
στην περιοχή δεν υπάρχουν φαινόμενα φυγής του πληθυσμού. Αντιθέτως, ο πληθυσμός αυξάνεται 
λόγω του φαινομένου της «αστικής διάχυσης» του πληθυσμού με τη συνεχή εξάπλωση και την 
κατάληψη των προαστίων από χρήσεις αστικές ή άλλες σχετιζόμενες με αυτές. 

 

4. Συμβολή και επίδραση του κτιρίου στην ταυτότητα της πόλης, στοιχεία αναφοράς,  
αναγνωσιμότητάς του π.χ. ως τοπόσημο στην ιστορία της πόλης 
 
Ο οικισμός Κατσικά αποτελούσε αναπτυγμένο περιαστικό κέντρο από πάρα πολύ παλιά με αυξητικές 
τάσεις πληθυσμού (εσωτερική μετανάστευση) έως και σήμερα. Αποτελούσε τόπο στάσης και 
εξυπηρέτησης κατοίκων όμορων αλλά και απομακρυσμένων οικισμών για είδη πρώτης ανάγκης, το 
οποίο εξακολουθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. Λόγω του ανεπτυγμένου  γεωργοκτηνοτροφικού 
χαρακτήρα του οικισμού πριν από εβδομήντα χρόνια περίπου εγκαταστάθηκε Γεωργικός Σταθμός 
εντός του οποίου σήμερα στεγάζεται η μοναδική σχολή τεχνιτών τυροκομίας-γαλακτοκομίας της 
Ελλάδας (www.elgo.gr). Αποτέλεσε έδρα του Καποδιστριακού Δήμου Παμβώτιδος και σήμερα 
αποτελεί έδρα της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας. 

http://www.elgo.gr/


   

 

 

Λόγω του προαναφερόμενου χαρακτήρα του, (αναπτυγμένο περιαστικό κέντρο), συμπεριλήφθηκε 
ως πολεοδομική ενότητα (Κ1, Κ2) στο εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ιωαννίνων (ΓΠΣ), 
(αριθ. 71877/3169/29.10.1986 Υπουργική Απόφαση ΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 58/Δ/9.2.1987, όπως ισχύει 
σήμερα). Στα πλαίσια της αποκεντρωτικής πολιτικής της χώρας (δεκαετία 1980) και σε εφαρμογή 
των κατευθύνσεων των προτύπων του ΥΧΟΠ για τις μελέτες υποκείμενου χωρικού σχεδιασμού της 
εποχής (ΓΠΣ) προσδιορίστηκε η διατήρηση του διοικητικού – εμπορικού κέντρου του οικισμού 
(Κτηνιατρείο, Αστυνομικό Τμήμα, Υποσταθμός Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ταχυδρομείο, ΟΤΕ, ΔΕΗ, 
Ύδρευση – Αποχέτευση, ΙΚΑ, ΟΓΑ, Τράπεζες, λιανικό εμπόριο). Επιπλέον προσδιορίστηκε η 
ισχυροποίηση πολιτιστικών λειτουργιών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη, δισκοθήκη, 
κ.λπ.). 

Σε εφαρμογή των κατευθύνσεων του προαναφερόμενου εγκεκριμένου χωρικού σχεδιασμού με την 
αριθ. 3131/16.5.1997 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων ΦΕΚ 451/Δ/30.5.1997 τροποποιήθηκε το 
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής και καθορίστηκε ο χώρος, οι όροι και περιορισμοί 
δόμησης για την ανέγερση του Πνευματικού Κέντρου στην περιοχή. Πρόκειται για το υπό μελέτη 
κτίριο, το οποίο βρίσκεται σε δημοτικό ακίνητο (αριθ. 1786 τεμάχιο) το οποίο εντάχθηκε για πρώτη 
φορά στο σχέδιο πόλεως με την αριθ. ΤΥ 192/18.6.1974 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων και με την 
αριθ. 4460/20.6.1986 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων καθορίστηκε ο χώρος του για την ανέγερση 
«κοινοτικού καταστήματος», ο οποίος λειτούργησε μέχρι τη νέα διοικητική αναδιάρθρωση και τον 
ορισμό του οικισμού Κατσικά ως έδρα του Καποδιστριακού Δήμου Παμβώτιδος.  

Η ανέγερση του Πνευματικού Κέντρου έγινε με την αριθ. 596 (αρ. πρωτ. 5110/1999) εκδοθείσα 
οικοδομική άδεια. Έχει πρόσωπο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως όπου αναπτύσσεται το τοπικό 
διοικητικό και εμπορικό κέντρο και βρίσκεται σε κεντροβαρική θέση αυτού. Γειτνιάζει άμεσα με 
καταστήματα αναψυχής, με την κεντρική πλατεία της πολεοδομικής ενότητας στην οποία κατά 
καιρούς φιλοξενούνται διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες, τον Ιερό Ναό Αγ.  Κωνσταντίνου και 
Ελένης που αποτελεί τον κεντρικό ναό της ενορίας και τον Ιερό Ναό Αγ Ταξιαρχών (αρχαιότερο 
κτίσμα της ενορίας, χρονολογείται περί το 1750, www.imioanninon.gr).    
Γειτνιάζει άμεσα με τη νεότερη πλατεία της κοινότητας Κατσικά, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, 
αποτελεί κέντρο αστικών εξυπηρετήσεων καθώς και χώρο συνάντησης των κατοίκων. Στην πλατεία 
λαμβάνουν χώρα διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις με αποκορύφωμα το καρναβάλι των αποκριών. 

Απέναντι από το υφιστάμενο κτίριο βρίσκεται διαμορφωμένος κοινόχρηστος χώρος, ο οποίος 
αξιοποιείται από τους κατοίκους της περιοχής ως χώρος συνάντησης και αναψυχής. Στις αρχές της 
δεκαετίας του 80, στο σημείο του διαμορφωμένου κοινόχρηστου χώρου, βρισκόταν το παλιό 
εμπορικό κέντρο της περιοχής με διάφορα ισόγεια σπιτάκια, στα οποία βρισκόταν το παντοπωλείο 
και το καφενείο της κοινότητας.  

Συνεπώς, το κτίριο του Πνευματικού Κέντρου βρίσκεται σε έναν ιστορικά εμπορικό δρόμο, ο οποίος 
ακόμα και σήμερα διατηρεί τον χαρακτήρα του, με χρήσεις εμπορικές, επιχειρηματικές, εστίασης και 
αναψυχής. 

Σήμερα, το πνευματικό κέντρο χρησιμοποιείται, κυρίως, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κατσικά για 
διάφορους σκοπούς. Στο κτίριο λαμβάνουν χώρα οι κάτωθι δραστηριότητες: 

• Τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών χορών δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ενηλίκων, 

• τμήματα εκμάθησης και παραστάσεων παραδοσιακών χορών ηλικιωμένων, 

• ερασιτεχνικά και πειραματικά θεατρικά σχήματα, 

http://www.imioanninon.gr/


   

 

 

• τμήματα ζωγραφικής, 

• τμήματα γυμναστικής, 

• εκθέσεις φωτογραφίας,  

• παρουσιάσεις βιβλίων, 

• τράπεζα αίματος και 

• άλλες παρόμοιες χρήσεις. 

Με έδρα το παλιό πνευματικό κέντρο ο πολιτιστικός σύλλογος της περιοχής έχει αναπτύξει διάφορες 
κοινωνικές δραστηριότητες, όπως παραδοσιακές εκδηλώσεις (Διεθνές τετραήμερο Φολκλορικό 
Φεστιβάλ με συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία, 
Τσεχία κ.λπ., θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις και άλλες δράσεις). Αποκορύφωμα των 
εκδηλώσεων αποτελεί η Διοργάνωση Καρναβαλιού με συμμετοχή χιλιάδων ατόμων. 

Τέλος κρίσιμο είναι να αναφερθεί στο σημείο αυτό, πως η κοινότητα Κατσικά Ιωαννίνων, αποτέλεσε 
για το 2016 και 2017 υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων στην περιοχή 
των Ιωαννίνων και της Ηπείρου. Οι κάτοικοι της κοινότητας έδωσαν μαθήματα φιλοξενίας και 
ανθρωπιάς και κατέστη σαφές πως η διάδραση με τους πρόσφυγες είναι δυνατόν να εμπλουτίσει την 
πολιτιστική ποικιλία της περιοχής και άνοιξε νέους δρόμους διάδρασης και δημιουργικότητας. Στην 
περιοχή λειτουργεί δομή φιλοξενίας, η οποία σήμερα φιλοξενεί περίπου 1.200 άτομα. 

Στην περιοχή δραστηριοποιούνται πλήθος Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ενώ σε μικρή απόσταση 
από την τοποθεσία του Κέντρου Πολιτισμικής Δημιουργίας, λειτουργεί ένα από τα λίγα fablabs της 
Ελλάδος, το Habibi.Works1, το οποίο λειτουργεί μία δραστήρια ΜΚΟ της περιοχής. Στόχος του fablab 
είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας των προσφύγων αλλά και όλων 
των κατοίκων της πόλης. Ενδεικτικό στοιχείο αποτελεί η επίσκεψη πολλών σχολείων στη δομή του 
fablab για την ανακάλυψη των εγκαταστάσεων. 

Μέσα από την προτεινόμενη παρέμβαση της Ενσωμάτωση του Πνευματικού Κέντρου Κατσικά στον 
αστικό ιστό μέσω της επανάχρησης  ως δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας, αναμένεται η 
διάδραση και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των 2 δομών και η συνεργασία σε ζητήματα 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ  
«Αν και αυτή καθαυτή η ανάπτυξη της οικονομίας του πολιτισμού και της δημιουργίας δεν αποτελεί 
πανάκεια, μπορεί ενδεχομένως να προσφέρει έναν περισσότερο ανθεκτικό, περιβαλλοντικά βιώσιμο και 
χωρίς αποκλεισμούς δρόμο προς την ανάκαμψη»2.  

United Nations, UNCTAD (2010, σελ. xv) 

Η πόλη των Ιωαννίνων, είναι μια πόλη μεσαίας κλίμακας, με μεγάλη και αξιόλογη ιστορία, 
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και φυσική ομορφιά. Υπήρξε κέντρο εμπορίου και κέντρο εκπαίδευσης. 
Επίσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα μονοπώλησε την επεξεργασία του ασημιού, δημιουργώντας 

 
1 https://www.fablabs.io/labs/habibiworks  
2 While the creative economy’s growth is not in itself a panacea, it does potentially offer more resilient, inclusive and 
environmentally viable paths to recovery 

https://www.fablabs.io/labs/habibiworks


   

 

 

ισχυρή παράδοση στην αργυροχοΐα και τους εξειδικευμένους τεχνίτες, αναπτύσσοντας μια ισχυρή 
εμπορική ταυτότητα, συγκεντρώνοντας οικονομική δύναμη και διατηρώντας επαφές με πόλεις του 
εξωτερικού. Η διαταραχή αυτής της δυναμικής, οδήγησε την πόλη σε νέες επιχειρηματικές οδούς. 

Η σύγχρονη κατάσταση της, δηλώνει προοπτικές ανάπτυξης όσων αφορά τομείς όπως η 
αγροδιατροφή, το εμπόριο, οι υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, τον πολιτισμό καθώς και τον τομέα 
του τουρισμού.  

Η τουριστική κατεύθυνση, οδήγησε στην αξιοποίηση χώρων κυρίως για την κάλυψη των απαιτήσεων 
διαμονής, αλλά και την ανάπτυξη χώρων διασκέδασης, κυρίως εστιατορίων και καφέ τόσο στο κέντρο 
της πόλης όσο και κατά μήκος της παραλίμνιας οδού. 

Η πόλη μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις ενός επισκέπτη, για μια διήμερη παραμονή του. Υπάρχουν, 
επιπλέον, εποχιακές εκδηλώσεις, πολιτιστικού χαρακτήρα που αποτελούν σημείο αναφοράς, 
προσελκύοντας ακόμη μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών. Παρόλα αυτά, προσφέρει συγκεκριμένες 
δραστηριότητες, ενώ υστερεί σε άλλες, ιδιαίτερα πολιτιστικού και πολιτισμικού χαρακτήρα. Μια 
τέτοια συνθήκη χαρακτηρίζει την πόλη και προσδιορίζει το προελκυόμενο κοινό, καθώς και την 
διάρκεια παραμονής του. 

Οι ελλείψεις βέβαια, δεν αφορούν μόνο τον επισκέπτη, κυρίαρχα αφορούν τους κατοίκους της πόλης. 
Η απουσία πολιτισμικής δραστηριότητας αφήνει άνευρη την κοινωνία και η όποια κοινωνική 
ενεργοποίηση ατονεί μπροστά στην έλλειψη συντονισμού και ανταπόκρισης από τις τοπικές αρχές 
συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Ιωαννιτών. 

Η πόλη υστερεί σημαντικά σε κτιριακές υποδομές, οι οποίες θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις πολιτιστικού-κοινωνικού-αθλητικού χαρακτήρα. Οι χώροι που 
υπάρχουν αυτοί την στιγμή προς χρήση δεν ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες της πόλης, ενώ 
υπάρχουν δραστηριότητες που δεν μπορούν να φιλοξενηθούν σε κανένα διαθέσιμο χώρο. Υπάρχουν 
χώροι, οι οποίοι υπολειτουργούν, ενώ άλλοι έχουν υποπέσει σε αχρηστία ή χρησιμοποιούνται σπάνια. 

Κατά συνέπεια, η πόλη λειτουργεί αποσπασματικά, συγκεντρώνοντας χρήσεις ανά περιοχές, 
μετατοπίζοντας κάθε φορά το κέντρο τους. Κάτι τέτοιο είναι αποδεκτό, όχι όμως όταν η τόνωση μιας 
περιοχής σημαίνει την ερήμωση μιας άλλης, η οποία θα μπορούσε να έχει μια πιο σφιχτή, δεμένη και 
δυναμική, αστική δομή. 

Σε προηγούμενες δεκαετίες, το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης των Ιωαννίνων, σταδιακά 
ενσωμάτωνε τις νέες περιοχές με τις νέες χρήσεις, συμπληρώνοντας και τα μεταξύ τους κενά λόγω 
των περιορισμένων αναγκών των κατοίκων. Τα τελευταία χρόνια η εικόνα του συνεχούς αστικού 
ιστού τείνει να καταλάβει και τον περιαστικό χώρο με αποτέλεσμα τα όρια μεταξύ αστικού και 
περιαστικού χώρου να είναι πλέον δυσδιάκριτα όπως και ο χαρακτήρας τους, ο οποίος δεν είναι πλέον 
ούτε εξοχικός ούτε αστικός, ενώ υπάρχει μία μείξη χρήσεων συχνά ασύμβατων μεταξύ τους, απόρροια 
ανύπαρκτου σχεδιασμού και με προβλήματα αλλοίωσης του φυσικού και κοινωνικοοικονομικού 
χώρου. 

Η προοπτική επανάχρησης του κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου Κατσικά Ιωαννίνων και η 
μετατροπή του στο Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας καλείται να καλύψει αυτό το κενό, 
παρέχοντας χώρο για πολιτιστικές και δημιουργικές δράσεις, οι οποίες μπορούν να αξιοποιούν τόσο 
τους κοινόχρηστους χώρους εντός του κτιρίου αλλά και τις περιοχές πέριξ του κτιρίου (ακολουθεί 
πλήρης ανάλυση για τις προτεινόμενες χρήσεις στο Κεφάλαιο 2 της παρούσης). 



   

 

 

Πιο συγκεκριμένα, για την πόλη των Ιωαννίνων οι πολιτιστικές λειτουργίες της καλύπτονται από τους 
παρακάτω χώρους: Το Πνευματικό Κέντρο, το Αρχαιολογικό Μουσείο (το μεγαλύτερο μουσείο της 
πόλης), η Δημοτική Βιβλιοθήκη, η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών (Ε.Η.Μ), το Δημοτικό 
Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων (ΔΗ.ΠΕ.Θ.Ι.), το Υπαίθριο Θέατρο Ε.Η.Μ., κινηματογραφικές 
αίθουσες στην παραλίμνια περιοχή, το Πνευματικό Ίδρυμα «Καμπέρειο», η Δημοτική Πινακοθήκη, ο 
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημήτριος Χατζής», (ή Παλαιά Σφαγεία) και άλλοι χώροι: 

 

Εικόνα 2: Η θέση του κτιρίου σε σχέση με τους κύριους πολιτιστικούς χώρους της πόλη των 
Ιωαννίνων (Πηγή: Google Earth & ιδία επεξεργασία) 

 



   

 

 

Ειδικότερα, λοιπόν, τα κενά που καλείται να καλύψει η λειτουργία του  Κέντρου Πολιτισμικής 
Δημιουργίας είναι τα εξής: 

• Όλοι οι προαναφερόμενοι χώροι βρίσκονται στο χώρο της «συμπαγούς πόλης» των 
Ιωαννίνων με πλησιέστερους προς το υπό μελέτη χώρο να είναι ο χώρος των Παλαιών 
Σφαγείων και το Πνευματικό Κέντρο Δ.Δ. Ανατολής. Συνεπώς παρατηρείται μια υπερ-
συγκέντρωση χώρων στο κέντρο της πόλης δημιουργώντας «δημιουργικά κενά», ειδικότερα, 
προς την πλευρά της περιοχής του Κατσικά. 

• Όλοι οι παραπάνω χώροι καλύπτουν παραδοσιακές πολιτιστικές λειτουργίες, παρέχοντας 
χώρους για εκθέσεις, παραστάσεις και άλλες χρήσεις που περιορίζουν την καλλιτεχνική 
δημιουργικότητα ατόμων και ομάδων της πόλης. 

• Επιδιώκεται η δημιουργία ενός χώρου για καλλιτεχνικό και δημιουργικό πειραματισμό, που 
καλείται να καλύψει όχι μόνο τα χωρικά κενά χώρων δημιουργίας αλλά και τα δημιουργικά 
κενά της πόλης. 

• Με τη δημιουργία του πολυχώρου πολιτισμικής δημιουργίας διευρύνεται το πλέγμα των 
αστικών χώρων δημιουργίας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την πολιτιστική αποκέντρωση.  

• Η πολιτιστική αποκέντρωση θα ενισχύσει την προσπάθεια για τη μείωση των ενδοαστικών 
ανισοτήτων που οφείλονται στην ίση δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε ευκαιρίες 
πολιτιστικής και καλλιτεχνικής έκφρασης.  

• Ταυτόχρονα, ενισχύεται η  στήριξη της τοπικής καλλιτεχνικής δημιουργίας και διευρύνεται η 
συμμετοχή των πολιτών σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 

• Δεδομένου επίσης πως οι παραπάνω χώροι είναι ασφυκτικά «κλεισμένοι» με διάφορες 
εκδηλώσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους, είναι εύλογη η απαίτηση για νέους χώρους 
δημιουργικής έκφρασης. 

• Τέλος, εξασφαλίζεται η δημιουργική και καινοτόμα επανάχρηση, με ταυτόχρονη ανάδειξη 
ενός κτιρίου που σήμερα αποτελεί εστία πολιτιστικής δραστηριότητας εξασφαλίζοντας την 
ομαλή και λειτουργική επανένταξή του αφού διατηρεί τον ίδιο χαρακτήρα χρήσης. 

Για την εξασφάλιση των παραπάνω, προβλέπεται η λειτουργία ενός συνόλου δημιουργικών χώρων 
που θα περιλαμβάνουν: 

• Στούντιο και χώροι έκφρασης και δημιουργίας 
• Χώρος εκδηλώσεων και εκθέσεων 
• Πωλητήριο έργων και χώρο εστίασης και συνάντησης 

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση:  

• Οι εγκαταστάσεις αποτελούν τμήμα του αστικού ιστού της πόλης των Ιωαννίνων, όπως αυτός 
έχει επεκταθεί σε προαστιακές περιοχές. 

• Το κτίριο αποτελείται από 4 διακριτούς χώρους: Ισόγειο / 1ος όροφος / 2ος όροφος / Υπόγειο. 
Οι χώροι αυτοί δύναται να λειτουργήσουν σε ένα ενιαίο σύνολο, διατηρώντας όμως διακριτές 
λειτουργίες, όπως θα αποτυπωθεί σε επόμενο κεφάλαιο. 



   

 

 

• Σήμερα το κτίριο παρουσιάζει έντονα σημεία εγκατάλειψης. Στο υπόγειο παρατηρούνται 
έντονα φαινόμενα υγρασίας ενώ ο 1ος και ο 2ος όροφος χρησιμοποιούνται σαν αποθηκευτικοί 
χώροι για τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Τα παράθυρα και ανοίγματα του χώρου είναι 
εκτεθειμένα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εστίες ρύπανσης, μόλυνσης και ακόμα 
δυσοσμίας. 

Στις παρακάτω φωτογραφίες αποτυπώνεται η συνολική κατάσταση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Εικόνα 3: Εικόνα από τον εξωτερικό χώρο 

 

Εικόνα 4: Εικόνα από τον εξωτερικό χώρο 



   

 

 

 

Εικόνα 5: Εικόνα από τον εξωτερικό χώρο 

 

Εικόνα 6: Εικόνα από τον εξωτερικό χώρο. Διακρίνεται η υγρασία από το υπόγειο 



   

 

 

 

Εικόνα 7: Εικόνα από τον εσωτερικό χώρο του ισογείου, όπου στεγάζεται ο Πολιτιστικός σύλλογος 
Κατσικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ 



   

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
6. Ποσοστό της επιφάνειας του κτιρίου που βρίσκεται σε χρήση 
 

• Το υπό μελέτη κτίριο έχει συνολική μικτή επιφάνεια 1.338,70 τ.μ. 

• Η σημερινή χρήση του κτιρίου περιορίζεται αποκλειστικά στο ισόγειο του κτιρίου. Στο 
ισόγειο, ο Πολιτιστικός σύλλογος χρησιμοποιεί για τη λειτουργία του την κύρια αίθουσα, 
εμβαδού: 267,80 τ.μ. 

• Ως εκ τούτου, μόνο το 19,94% έχει σήμερα χρήση που είναι <20% ενώ το υπόλοιπο 80,06% 
είναι ανενεργό, σύμφωνα με την παρ. 1.1 της πρόσκλησης (βλέπε εικόνα παρακάτω) 

 

Εικόνα 8: Ο χώρος με την υφιστάμενη χρήση σαν Πνευματικό Κέντρο Κατσικάς  

 

 

 

 

 

7. Ιδιοκτησία του κτιρίου 
  
Το υπό μελέτη κτίριο είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Ιωαννιτών, σύμφωνα με τα παρακάτω έγγραφα: 

1. Οικοδομική άδεια υπ. αρ. 596/1999 Δ/νση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος Ιωαννίνων / 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων. 



   

 

 

 

8. Συνολική επιφάνεια του κτιρίου 
  

• Το υπό μελέτη κτίριο είναι συνολικής επιφάνειας 1.338,70 τ.μ. > 500 τ.μ. 

 
9. Τοποθεσία του κτιρίου και πρόσβαση σε αυτό 
 
Όπως προαναφέρθηκε, το κτίριο βρίσκεται εντός του Δήμου Ιωαννιτών και εντός του αστικού ιστού 
του. Η πρόσβαση εξασφαλίζεται μέσω της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, που είναι ο κεντρικότερος 
δρόμος της κοινότητας Κατσικά. 

 
10. Διάρκεια χρήσης του κτιρίου 
  
Η χρήση του κτιρίου, όπως θα περιγράφει αναλυτικά παρακάτω, εξασφαλίζει τη λειτουργία του, 
τουλάχιστον για 6 ημέρες την εβδομάδα σε όλη τη διάρκεια του έτους (που είναι μεγαλύτερη 
από την απαιτούμενη, δηλαδή τέσσερις (4) ημέρες /εβδομάδα και οκτώ (8) μήνες / χρόνο). 

 
11. Κατηγορία παρέμβασης 
 
Ο Δήμος Ιωαννιτών επιλέγει την αξιοποίηση του κτιρίου σύμφωνα με την 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, στην οποία περιλαμβάνεται: «Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας του 
κτιρίου (>=500 τ.μ.) για αθλητικές,  πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που θα παρέχει 
ο Δήμος ή αρμόδιος φορέας του χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα στους πολίτες και αξιοποίηση μέχρι 
20% (μέγιστο) της επιφάνειας του κτιρίου για οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες θα είναι 
υποχρεωτικά βοηθητικές και συνυφασμένες με την κύρια χρήση. Οι οικονομικές δραστηριότητες θα 
ασκηθούν αποκλειστικά από ιδιώτες μέσω εκμίσθωσης που θα προκύψει μετά από διαγωνιστική 
διαδικασία». 

Ειδικότερα, προβλέπεται η «Επανάχρηση του κτιρίου «Πνευματικό Κέντρο Κατσικάς» ως Κέντρο 
Πολιτισμικής Δημιουργίας». Για τις δημιουργικές χρήσεις του κτιρίου θα χρησιμοποιηθούν χώροι ως 
εξής: 

 

 

 

Πίνακας 5: Κατανομή χρήσεων χώρου Κέντρου Πολιτισμικής Δημιουργίας 

Προβλεπόμενες χρήσεις κτιρίου 

Χρήση 
Συνολική 

επιφάνεια 
(τ.μ.) 

% 
(επί της 

συνολικής 
επιφάνειας) 



   

 

 

Χρήσεις πολιτιστικής και δημιουργικής 
δραστηριότητας 728,98 54,45 

Χρήσεις όπου προβλέπεται οικονομική 
δραστηριότητας (αναψυκτήριο και πωλητήριο) 

58,77 4,3 

 

12. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ ΣΜΠΕ του ΕΠ 
 

Σύμφωνα με την Α.Π. 177229/15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΑΔΑ:7ΠΧΒ0-2ΥΜ): Για την πληρέστερη 
προστασία και την ορθολογικότερη διαχείριση του περιβάλλοντος, η έγκριση και η υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020 θα 
πρέπει να συνοδεύεται από τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις που ακολουθούν: 

 

 

 



   

 

 

Πίνακας 6: Κριτήρια συμμόρφωσης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ ΣΜΠΕ του ΕΠ 

Περιβαλλοντικοί Όροι και Περιορισμοί 

Όροι Περιορισμοί Μέτρα που λαμβάνονται στην προτεινόμενη πράξη 
1. Η μέριμνα για το περιβάλλον θα 
πρέπει να αποτελεί βασική 
συνιστώσα στην εξειδίκευση και 
εφαρμογή του ΕΠ ισόρροπα με τις 
αναπτυξιακές και κοινωνικές 
επιδιώξεις. 

1.1 Κριτήρια επιλογής προτάσεων, οι οποίες 
κατά το δυνατό προωθούν την βελτίωση του 
περιβάλλοντος ή/και διασφαλίζουν την 
προστασία του.  

Η ανάπλαση του κτιρίου θα διασφαλίζει την αισθητική 
αναβάθμιση του κτιρίου, την ενεργειακή αναβάθμισή του, την  
ομαλή και αρμονική ένταξη στο φυσικό και αστικό περιβάλλον 
που βρίσκεται και τελικά την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή και θα εργάζονται μέσα 
σε αυτό, με τους εξής τρόπους: 
• Θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά οικολογικά χρώματα 

για το βάψιμο των επιφανειών. 
• Τοποθέτηση σκιάστρων όπου απαιτείται στο εξωτερικό 

περίβλημα 
• Μεγιστοποίηση φυσικού φωτισμού με τεχνικές 

εξασφάλισης φωτός 
• Αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων με σύγχρονα 

θερμομονωτικά κουφώματα. 
• Εφαρμογή θερμομόνωσης στο σύνολο του κτιρίου 
• Προώθηση της ανακύκλωσης με κάδους εντός και εκτός 

του κτιρίου 
 

2. Διατήρηση της βιοποικιλότητας 
και την προστασία των σημαντικών 
φυσικών οικοτόπων και της άγριας 
χλωρίδας και πανίδας 

2.1 Η διαδικασία επιλογής προτάσεων για ένταξη 
στο ΕΠ που αφορούν σε έργα εντός περιοχών 
του δικτύου Natura 2000 θα πρέπει να 
ενσωματώνει κριτήρια προστασίας της 
βιοποικιλότητας 

Το προτεινόμενο κτίριο βρίσκεται εντός Περιοχής NATURA 
2000 και εντός της περιοχής ελέγχου του Φορέα Διαχείρισης 
Λίμνης Παμβώτιδας (εικόνες παρακάτω). Ως εκ τούτου θα 
ληφθεί μέριμνα, σε συνεργασία με τον φορέα για την 
προστασία της ορνιθοπανίδας και του περιβάλλοντος. 
Ορισμένα από αυτά δύναται να περιλαμβάνουν: 
• Ενσωμάτωση καταφυγίων για την τοπική πανίδα στη 

στέγη του κτιρίου. 
• Πλήρη διακοπή χρήσης χημικών προϊόντων 

(παρασιτοκτόνα και λιπάσματα, βαφές, απορρυπαντικά, 
κτλ.). 



   

 

 

• Επιλογή οικολογικών απορρυπαντικών για τον 
καθαρισμό του κτιρίου 

 
3. προστασία των εδαφών και την 
αποφυγή απώλειας, ρύπανσης ή 
υποβάθμισής τους 

3.3 Ελαχιστοποίηση αλλοιώσεων στο εδαφικό 
ανάγλυφο 

Το προτεινόμενο έργο δε θα επιφέρει καμία αλλοίωση στη 
μορφολογία του εδάφους και στο ανάγλυφό του. 

4. Ορθολογική διαχείριση και την 
εξοικονόμηση νερού 

4.1 Ενθάρρυνση προτάσεων που περιλαμβάνουν 
πρακτικές μείωσης κατανάλωσης νερού 

Στο σχεδιασμό του κτιρίου προβλέπεται η χρήση συστημάτων 
μείωσης της κατανάλωσης νερού εντός του κτιρίου. 

5. μείωση των εκπομπών αερίων 
ρύπων και των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου 

5.1 Κατά την αξιολόγηση προτάσεων ένταξης, θα 
πρέπει να ενθαρρύνονται όσες συνεισφέρουν στο 
περιορισμό εκπομπής αέρων ρύπων ή/και στη 
μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
καθώς και όσα ενσωματώνουν προβλέψεις ορθής 
ενεργειακής διαχείρισης και εξοικονόμησης 
ενέργειας. 

• Χρήση ενεργειακά αποδοτικών αντλιών θέρμανσης για τα 
συστήματα θέρμανσης-ψύξης του χώρου 

• Πρόβλεψη στην προμελέτη ΗΜ για τη χρήση ΑΠΕ στο 
κτίριο (είτε με φωτοβολταϊκά στοιχεία ή με σύστημα 
γεωθερμίας). 

• Για τον φωτισμό του κτιρίου θα χρησιμοποιηθούν 
αποκλειστικά λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης και 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης 

 

6. Προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

6.2 Κατά το σχεδιασμό των έργων που αφορούν 
στον τουρισμό, καθώς και κατά την επιλογή 
προτάσεων του τομέα προτεραιότητας που 
αφορά στις «πολιτιστικές και δημιουργικές 
βιομηχανίες» θα πρέπει να επιδιώκεται, όπου 
αυτό είναι δυνατόν, η ενσωμάτωση τρόπων 
προβολής και ανάδειξης των ιστορικών και 
πολιτιστικών στοιχείων της χώρας. 

Ένας από τους στρατηγικούς στόχους της δράσης είναι η 
προβολή και η ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών 
στοιχείων της περιοχής. Η ενέργεια θα εξασφαλιστεί 
αναβαθμίζοντας τις υποδομές και τις υπηρεσίες που θα 
παρέχονται προς τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους, οι 
οποίοι θα διατηρήσουν την πρόσβασή τους στις σχεδιαζόμενες 
δράσεις. Επιπλέον, θα προβλέπονται δράσεις (χορευτικές, 
θεατρικές, καλλιτεχνικές κ.τλ.), οι οποίες θα στηρίζονται στην 
παράδοση και θα εξασφαλίζουν την ανάδειξή της. 



   

 

 

 

Εικόνα 9: Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής NATURA 2000 με κωδικό 
GR2130012 – SPA και ονομασία «ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» 

 

 

Εικόνα 10: Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των ορίων αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 
Παμβώτιδας 

 

 

13. Έλεγχος ενσωμάτωσης των οριζόντων πολιτικών από την πράξη 
Προάσπιση και προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών: Η δημιουργία του κέντρου 



   

 

 

πολιτισμικής δημιουργίας υπερασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και εξασφαλίζει 
ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέλη της κοινότητας και της πόλης των Ιωαννίνων, χωρίς περιορισμούς που 
σχετίζονται με το φύλο 

Αποτροπή κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού: Το κέντρο πολιτισμικής δημιουργίας και οι χώροι 
του θα είναι ανοιχτοί και θα φιλοξενεί επισκέπτες και καλλιτέχνες χωρίς διακρίσεις. Αντίθετα, ειδικά οι 
εκπαιδευτικές διαδικασίες θα είναι ανοιχτές σε όλους, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να οργανώνονται και 
ειδικά τμήματα εκπαίδευσης και σεμινάρια για πρόσφυγες και άλλες ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού. 
Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, λίγα μέτρα μακριά από το κέντρο πολιτισμικής δημιουργίας υπάρχει η 
«δομή φιλοξενίας προσφύγων» του Κατσικά καθώς και το fablab με την ονομασία Habibi.Works. Συνεπώς, 
αναμένεται η ώσμωση μεταξύ του κέντρου πολιτισμικής δημιουργίας και των προσφυγικών κοινοτήτων 
καθώς και η διαδραστική συνεργασία με το fablab σε ζητήματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. 

Διασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία: Η πρόσβαση και η ασφαλής μετακίνησης 
στο κέντρο πολιτισμικής δημιουργίας Η για ΑμεΑ εξασφαλίζεται σε κάθε επίπεδο της δομής, όπως 
φαίνεται και στα σχέδια της Αρχιτεκτονικής προμελέτης και συγκεκριμένα:  

• Στην είσοδο έχει προβλεφθεί ειδική ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ.  

• Η μετακίνηση από όροφο σε όροφο γίνεται με ανελκυστήρα. 

• Τουαλέτα για ΑμεΑ στο ισόγειο της δομής, όπου φιλοξενείται και το αναψυκτήριο και η μεγάλη 
αίθουσα εκδηλώσεων που θα φιλοξενεί παραστάσεις, προβολές, ομιλίες και συναυλίες. 

 

14. Συμβολή στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών αποτελέσματος του Ε.Π. 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 
 
Σύμφωνα με το «Κείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία, 2η τροποποίηση ως προς την αναδιατύπωση της Ενότητας 2.Α.6.2 «Κατευθυντήριες Γραμμές 
επιλογής πράξεων» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6c «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη 
της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» των Αξόνων Προτεραιότητας 03 και 03Σ (Έκδοση 
3.0_4/4/2017)», η στρατηγική για τη μετάβαση στο νέο μοντέλο ανάπτυξης οικοδομείται και στηρίζεται 
σε Στρατηγικούς Πυλώνες  τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και 
καινοτόμους, ένας εκ των οποίων είναι οι «Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες». Ειδικότερα δε, 
η στρατηγική για την ανάπτυξη του τομέα που διακρίνεται σε δύο κλάδους, τις Δημιουργικές και τις 
Πολιτιστικές Βιομηχανίες, είναι η δημιουργία διακριτής ταυτότητας των παραγομένων προϊόντων και 
υπηρεσιών κάθε κλάδου (design & branding) προκειμένου να διευκολυνθεί η προώθηση τους στην 
διεθνή αγορά (εξωστρέφεια) σε συνδυασμό με την αισθητή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της 
ποιότητάς τους και αύξηση της συνολικής προστιθέμενης αξίας τους. Η προτεινόμενη παρέμβαση είναι 
απολύτως συμβατή με τον στόχο αυτόν. 

Ειδικότερα, το έργο είναι απόλυτα συμβατό με τα παρακάτω: 

• Ά..Π. 01 : Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 

o Ε.Π. 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη 
δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην 



   

 

 

ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική 
καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, 
στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή 
καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε 
βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής. 

 Ρητά αναφέρεται πως, Οι δράσεις που αφορούν στην Ε.Π.1β περιλαμβάνουν τους 
τομείς Τουρισμός, Πολιτισμός - Δημιουργικές Βιομηχανίες … 

• Ά..Π. 03: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων … 

o Ε.Π. 3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων. 

o Ρητά αναφέρεται πως, ενδεικτικά παραδείγματα περιοχών εφαρμογής στους 
επιλεγμένους στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας αποτελούν οι Πολιτιστικές και 
Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)… 

• Ά..Π. 03Σ: «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο 
Αιγαίο)» 

o Θ.Σ. 06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας 
των πόρων 

 Ε.Π. 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς 

• Ε.Σ. 3.5 - Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που 
βασίζεται στο φυσικό κεφάλαιο και στην πολιτιστική κληρονομιά της 
Ελλάδος με επίκεντρο τον τομέα του Τουρισμού 

Ειδικότερα, όσον αφορά τους Δείκτες Εκροών της Πρόσκλησης, η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει θετικά 
στα παρακάτω: 

1. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κωδ. 9001) – Μονάδα 
μέτρησης «Ισοδύναμα ανθρωποέτη»: Το έργο θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας κατά την υλοποίηση 
της πράξης 

2. Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής  κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών (κωδ. CO09) - Μονάδα 
μέτρησης «Ισοδύναμα ανθρωποέτη»: Το έργο αναμένεται να αυξήσεις τον αριθμό των επισκεπτών 
κατ’έτος, ειδικότερα μέσα από τα καλλιτεχνικά δρώμενα και τις εκθέσεις που θα πραγματοποιούνται 
στο κέντρο πολιτισμικής δημιουργίας 

3. Αριθμός περιοχών ενδιαφέροντος όπου ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα από το ΕΠΑνΕΚ 
(κωδ. T4232) - Μονάδα μέτρησης «Αριθμός»: Το έργο αναμένεται να ενισχύσει την οικονομική 
δραστηριότητα στην πόλη των Ιωαννίνων. 



   

 

 

15. Συμβολή στην «μακροπεριφερειακή στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου» 
 
Η προτεινόμενη παρέμβαση συμβάλει θετικά στην «μακροπεριφερειακή στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου» 
και συγκεκριμένα στον 4ο πυλώνα στήριξης: «Αύξηση της ελκυστικότητας της περιφέρειας με την 
προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
της περιοχής και τη διαμόρφωση μιας κοινής αναγνωρίσιμης ταυτότητας (branding) της μακρο-
περιφέρειας». 

2.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ – RIS3» 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ηπείρου εστιάζεται στην αξιοποίηση και προαγωγή 
της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας για την ανάπτυξη της Περιφερειακής Οικονομίας. 
Μάλιστα έχουν αναδειχθεί συγκεκριμένοι τομείς της οικονομίας στους οποίους η Περιφέρεια είτε έχει 
συγκριτικό πλεονέκτημα ή μπορεί να επενδύσει σε αυτούς λόγω της ιδιαίτερης δυναμικής που 
παρουσιάζουν και οι οποίοι είναι:  

1. Πρωτογενής τομέας – μεταποίηση - αγροδιατροφή – γαστρονομία,  

2. Βιομηχανία της Εμπειρίας: Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργική Οικονομία,  

3. Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, ΤΠΕ και νεανική επιχειρηματικότητα,  

4. Υγεία και Ευεξία. 

Σύμφωνα με τον τομέα «Βιομηχανία της Εμπειρίας: Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργική Οικονομία» και 
ειδικότερα την Προτεραιότητα 5.2.2.1 «Διεύρυνση της αλυσίδας αξίας», η «Επανάχρηση του κτιρίου 
«Πνευματικό Κέντρο Κατσικά» ως Κέντρο Πολιτισμικής Δημιουργίας εντάσσεται απόλυτα στους Ειδικούς 
Στόχους: 

• «Ανάπτυξη καινοτόμας επιχειρηματικότητας σχετιζόμενης με τον Τουρισμό» 

• Ανάπτυξη και εισαγωγή νέων και βελτίωση υφιστάμενων υπηρεσιών εμπειρίας 

• Ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στις επιχειρήσεις σε όλη την αλυσίδα αξίας της βιομηχανίας της 
εμπειρίας 

Και ειδικότερα με τις δράσεις: 

• Δράση 2.1.1:  Δημιουργία Εκκολαπτηρίoυ Πολιτιστικών και Δημιουργικών Επιχειρήσεων (αν και 
στο κέντρο πολιτισμικής δημιουργίας είναι ξεκάθαρο πως δεν προκύπτει επιχειρηματικό φυτώριο 
ή εκκολαπτήριο) 

• Δράση 2.1.2: Ανάπτυξη και προώθηση χειροτεχνίας και πολιτιστικής Βιομηχανίας   

• Δράση 2.1.3: Ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στη βιομηχανία της δημιουργικής 
βιομηχανίας. 

2.3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η Επανάχρηση του κτηρίου «Πνευματικό Κέντρο Κατσικά» ως Κέντρο 
Πολιτισμικής Δημιουργίας. Το κέντρο πολιτισμικής δημιουργίας θα αποτελέσει ένα χώρο υποδοχής, 
εγκατάστασης και δραστηριοποίησης νέων δημιουργών με αντικείμενο τον διευρυμένο δημιουργικό και 
καλλιτεχνικό χώρο. Στον χώρο θα πραγματοποιούνται καλλιτεχνικές και επιμορφωτικές δράσεις που 
εστιάζουν στην τέχνη και την νέα τεχνολογία, ενώ οι δημιουργικές ομάδες της πόλης θα φιλοξενούνται σε 
studio ή χώρους εργασίας όπου θα αναπτύσσουν τις δράσεις τους. Παράλληλα, στο χώρο θα 



   

 

 

φιλοξενούνται εκθέσεις, συναυλίες, παραστάσεις, συλλογικές δράσεις, workshops και σεμινάρια. 

Η συνεχώς αυξανόμενη δημιουργική βιομηχανία, απαιτεί χώρους δημιουργίας. Δεδομένου του στόχου της 
αντιστροφής της «δημιουργικής διαρροής» (φυγή των ταλαντούχων και δημιουργικών προσωπικοτήτων) 
και στην προσπάθεια να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στην πόλη των Ιωαννίνων, υπάρχει μία 
εγγενής ανάγκη για τη δημιουργία χώρων έκφρασης και χώρων καλλιτεχνικής υποδοχής. 

Στην πόλη των Ιωαννίνων οι χώροι αυτοί σπανίζουν ενώ οι πολιτιστικοί πνεύμονες όπως το Πνευματικό 
Κέντρο και τα «Παλιά Σφαγεία» είναι κορεσμένα. Κατά συνέπεια αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το σύνολο 
των ενδιαφερόμενων, ενώ ουσιαστικά, δεν παρέχουν τίποτε περισσότερο, από την εξυπηρέτηση του 
τελικό στάδιο της δημιουργικής διαδικασίας. Δηλαδή παρέχουν το χώρο για την έκθεση των έργων των 
δημιουργών, αγνοώντας την βασική ανάγκη για χώρο δημιουργίας. 

Το κενό αυτό καλείται να συμπληρώσει και να καλύψει ο χώρος έκφρασης και δημιουργίας του κέντρου 
πολιτισμικής δημιουργίας. Στόχος του είναι να δώσει μια ευκαιρία στους τοπικούς καλλιτέχνες και 
δημιουργούς να εμπλακούν και να μοιραστούν ένα χώρο.  

Πέρα από τις ειδικές χρήσεις του χώρου, οι οποίες αναλύονται παρακάτω, το κέντρο πολιτισμικής 
δημιουργίας θα αποτελέσει έναν «ανοιχτό χώρο – open space»  για συνεύρεση, εργασία και συνεργασία 
καθώς και ένα «χώρο δημιουργίας –maker space» για την ανάπτυξη της δημιουργικής εργασίας των 
ενδιαφερόμενων ατόμων ή καλλιτεχνικών ομάδων και συλλογικοτήτων. 

Ο χώρος θα προσφέρει μία σειρά παροχών από πόρους και υπηρεσίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν 
φυσικό χώρο, τεχνολογίες, υλικά, καθοδήγηση, κοινές υπηρεσίες, και δικτύωση. Θα απευθύνεται σε άτομα 
με καλλιτεχνικά και δημιουργικά ενδιαφέροντα, χωρίς να αποκλείει τη συνύπαρξη με άλλες ομάδες που θα 
μοιράζονται ανησυχίες για τη δημιουργική βιομηχανία.  

Στο κέντρο πολιτισμικής δημιουργίας προβλέπονται και εκθεσιακοί χώροι για την προβολή και προώθηση 
καλλιτεχνικών έργων και δημιουργιών. Οι χώροι αυτοί καλούνται να καλύψουν την υστέρηση σε κτιριακές 
υποδομές που μπορούν να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα και τις αυξανόμενες 
ανάγκες για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Επιπλέον, η δημιουργία του πολυχώρου δημιουργίας συμβάλλει 
ενεργά στην αποκέντρωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων δημιουργώντας έναν καινοτόμο αστικό χώρο 
δημιουργίας. 

Συνεπώς, πρόκειται για ένα κέντρο, το οποίο: 

• Ως κέντρο πολιτισμού προάγει την πολιτιστική και καλλιτεχνική δημιουργία των νέων και συνδέει 
την παράδοση με τη σύγχρονη έννοια της δημιουργικής οικονομίας. 

• Ως κέντρο εκπαίδευσης παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και συμβουλευτικής δράσης στα μέλη 
της, με τελικό στόχο την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και την ανάπτυξη δημιουργικών 
δεξιοτήτων για την προωθώντας την δημιουργία της «δημιουργικής οικονομίας και 
επιχειρηματικότητας», εκτελώντας λειτουργίες πολιτιστικής, οικονομικής, αστικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης.  

Η εν λόγω επέμβαση είναι συμβατή με τις υφιστάμενες αλλά και επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην περιοχή 
και σύμφωνη με τις κατευθύνσεις του υπό θεσμοθέτηση υπερκείμενου χωροταξικού σχεδιασμού. 
Επιπροσθέτως, δημιουργεί έναν ακόμη πολιτιστικό πνεύμονα σε μια περιοχή όπου ήδη 
πραγματοποιούνται παρόμοιες δράσεις με μια ιδιαίτερα ενεργή κοινότητα.  

 



   

 

 

2.3.1 Το όραμα για τη δημιουργία του Κέντρου Πολιτισμού και Δημιουργίας 
 
«Η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί για τον πολιτισμό. Η Ελλάδα, αυτό είναι η κληρονομιά της, αυτό είναι 

η περιουσία της και αν το χάσουμε αυτό δεν είμαστε ΚΑΝΕΙΣ» 
Μελίνα Μερκούρη 

Το όραμα του χώρου, εκφράζεται ως εξής: 
Με την «Επανάχρηση του κτηρίου «Πνευματικό Κέντρο Κατσικάς» ως Κέντρο 
Πολιτισμικής Δημιουργίας» ο Δήμος Ιωαννίνων φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ζωντανό 
χώρο εκπαίδευσης και παραγωγής πολιτισμού στην ζωή της πρωτεύουσας της Ηπείρου, 
επεκτείνοντας το δίκτυο των υφιστάμενων πολιτιστικών κέντρων. Θα είναι το «σπίτι» 
των δημιουργικών ατόμων και ομάδων πολιτών της πόλης καθώς και ένας ελκυστικός 
χώρος, ανοιχτός στην τοπική κοινωνία, ο οποίος θα προωθεί όλες τις δημιουργικές 
ανησυχίες της κοινότητας και θα ενισχύει την έννοια της δημιουργικής 
επιχειρηματικότητας. 

 
2.3.2 Στρατηγικό πλαίσιο και στόχοι της παρέμβασης 

Στόχος της παρέμβασης είναι η δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος δημιουργικών χώρων σε ένα 
λειτουργικό σύνολο το οποίο θα αποτελεί ένα κόμβο ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της καλλιτεχνικές 
δημιουργίας, στο κέντρο της περιοχής του Κατσικά», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο και 
συνέχεια του αστικού δυναμικού του Δήμου Ιωαννιτών. Στρατηγικοί στόχοι ανάπτυξης και λειτουργίας 
της δομής είναι οι εξής: 

• Δημιουργία μιας φιλόξενης δομής ανοιχτής σε άτομα με καλλιτεχνικές ανησυχίες και ταλέντα 
καθώς και επισκέπτες, όπου όλοι νιώθουν ευπρόσδεκτοι. 

• Η οικονομική ευημερία και ανάπτυξη του Δήμου, μέσα από την ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής και 
δημιουργικής βιομηχανίας. 

• Υψηλής ποιότητας κτιριακή δομή, ιδιαίτερα ελκυστική σε πολίτες και επισκέπτες 
• Δημιουργία ενός πολυχώρου έκφρασης που ενισχύει το χαρακτήρα της πόλης και συμβάλλει στην 

αίσθηση της ταυτότητας της πόλης και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών. 

2.4 ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
Οι χώροι που προβλέπονται στον πολυχώρο πολιτισμικής δημιουργίας διακρίνονται σε επίπεδα, τα οποία 
ορίζονται από τον όροφο του κτιρίου, δημιουργώντας λειτουργικά σύνολα, τα οποία όμως, την ίδια στιγμή 
λειτουργούν και συνολικά, επιτυγχάνοντας μία ώσμωση μεταξύ όλων των χρήσεων. Συνεπώς, σε επίπεδο 
και χώρο προβλέπονται οι παρακάτω χρήσεις: 
 
Ισόγειο: Λειτουργικά, το ισόγειο αποτελεί τον χώρο κοινωνικοποίησης, συνεύρεσης αλλά έναν κύριο 
χώρο για events, παραστάσεις, προβολές, μουσικές συναυλίες, ομιλίες, παρουσιάσεις και άλλες χρήσεις. 
 
Χώρος υποδοχής και γραμματείας 
Ο χώρος υποδοχής-reception και γραμματειακής υποστήριξης του κέντρου πολιτισμικής δημιουργίας θα 
βρίσκεται ακριβώς στην κύρια είσοδο του χώρου. Θα προσφέρει χώρο εργασίας για 1 άτομο και θα 
προσφέρει και έναν αποθηκευτικό χώρο για επισκέπτες. Η λειτουργία της γραμματείας θα στηρίζει 
διοικητικά και διαχειριστικά όλες τις δομές του κέντρου πολιτισμικής δημιουργίας 
Κύρια εργασία της είναι η φροντίδα του χώρου και των επισκεπτών της. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπηρεσίες 
που θα παρέχονται από τη λειτουργία γραμματείας και διοικητικής υποστήριξής θα περιλαμβάνουν: 

• Την καταγραφή των επισκεπτών (όνομα, ιδιότητα και σκοπός επίσκεψης) σε ηλεκτρονική φόρμα.  

• Την εξυπηρέτηση των πολιτών και την καταγραφή των ερωτημάτων τους με στόχο την γρήγορη 
απάντησή τους. 

• Την επικοινωνία με το Δήμο Ιωαννιτών και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών. 

• Τη διατήρηση και διαχείριση των ηλεκτρονικών αρχείων που θα προκύπτουν από την εργασία. 



   

 

 

• Τον συντονισμό των εργασιών των επισκεπτών και των φιλοξενούμενων: 

o Τοποθέτηση επισκεπτών σε σταθμούς εργασίας. 

o Συντονισμό της χρήσης των κοινών αιθουσών όπως η αίθουσα συναντήσεων και προβολής 
παρουσιάσεων. 

o Την ημερολογιακή διαχείριση κράτησης των κοινών αιθουσών 

Χώρος για θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες 
Πρόκειται για χώρο συνολικής επιφάνειας 161,32 τ.μ. ο οποίος θα είναι κατάλληλα διαμορφωμενος για 
διάφορες εκδηλώσεις. Πρωτίστως, η χρήση του προβλέπεται να φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις και 
συναυλίες αφού στον χώρο θα προβλέπεται: 

• Αίθουσα εκδηλώσεων επιφάνειας 161,32 τ.μ. με πτυσσόμενες κερκίδες, οι οποίες θα μπορούν να 
τοποθετούνται ή να αποσύρονται αφήνοντας ελεύθερο το χώρο, ανάλογα με την παράσταση. 

• Ειδικά διαμορφωμένη και ελαφρώς ανυψωμένη σκηνή για τους ηθοποιούς, συγκροτήματα κτλ. 

• Παρασκήνια και αποθηκευτικούς χώρους επιφάνειας10,67 τ.μ. 

• Εξώστη επιφάνειας 7,80 τ.μ. 

Στην αίθουσα θα υπάρχει τοποθετημένος προτζέκτορας και πανί για την προβολή οπτικοακουστικού 
υλικού, ταινιών κ.τλ.. Η αίθουσα θα δύναται να χρησιμοποιηθεί και για άλλες δραστηριότητες, όπως 
παρουσιάσεις βιβλίων και ομιλίες. 
Χώρος αναψυκτήριου 
Στο ισόγειο θα φιλοξενείται και το αναψυκτήριο, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες των μελών του κέντρου 
πολιτισμικής δημιουργίας και των επισκεπτών. Καφέ και μπαρ– Φουαγιέ. Πρόκειται για χώρο επιφάνειας 
44,48 τ.μ. που θα προσφέρει ένα ήρεμο σημείο εστίασης τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους 
χρήστες υπηρεσιών, αποτελώντας χώρο συνάντησης, χαλάρωσης και ανταλλαγής ιδεών. Θα προσφέρει 
φιλόξενη ατμόσφαιρα καθώς και δυνατότητα μικρο-εκθέσεων των δημιουργιών καλλιτεχνών του 
κέντρου πολιτισμικής δημιουργίας. 
 
1ος όροφος: Λειτουργικά, ο 1ος όροφος του κέντρου πολιτισμικής δημιουργίας θα αποτελεί τον κύριο χώρο 
εργασίας και καλλιτεχνικής δημιουργίας. 
 
Ανοιχτός-συνεργατικός χώρος  
Ο συνεργατικό χώρος, επιφάνειας περίπου 50 τ.μ. θα περιλαμβάνει χώρους και σταθμούς εργασίας. Θα 
είναι διαμορφωμένος σύγχρονα και με παροχές που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάποιου που θέλει να 
δουλέψει απομακρυσμένα. Ο επισκέπτης θα μπορεί να χρησιμοποιεί είτε τους υπολογιστές που θα 
παρέχονται σε σταθμούς εργασίας είτε τον δικό του φορητό υπολογιστή και να εργαστεί ή να συζητήσει 
στον χώρο. 
Επιπλέον, στον χώρο προβλέπεται η εγκατάσταση πάγκων εργασίας, όπου εκτός από εργασία σε 
υπολογιστή θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και εργασία με άλλου είδους δημιουργικό εξοπλισμό. Ο 
ανοιχτός συνεργατικός χώρος φιλοδοξεί να αποτελέσει το σημείο ώσμωσης μεταξύ των φιλοξενούμενων 
στη δομή και των επισκεπτών-πολιτών.  
Οι βασικές υποδομές που θα παρέχει ο ανοιχτός συνεργατικός χώρος είναι:   

• Διαδικτυακή σύνδεση, ρεύμα. 
• Σταθμούς εργασίας. 
• Τεχνολογικός εξοπλισμός (υπολογιστές, οθόνες, φαξ, προβολείς, εκτυπωτές, τηλεφωνικό δίκτυο 

κ.α.).  
• Γραφική ύλη. 
• Έπιπλα. 
• Βιβλιοθήκη.  

Χώρος Δημιουργίας – Maker Space 



   

 

 

Στο χώρο του maker space του κέντρου πολιτισμικής δημιουργίας θα παρέχεται η δυνατότητα 
δημιουργίας και μελέτης σε όσους θέλουν να μοιραστούν τα δημιουργικά τους σχέδια και να δουλέψουν 
από κοινού πάνω σε νέες πρακτικές. Με ορίζοντα την κατασκευή, τη δημιουργία και την παραγωγή, μέσα 
από ψηφιακές και όχι μόνο τεχνολογίες, ο χώρος θα παρέχει εξοπλισμό και εργαλεία για άτομα με 
δημιουργικές ανησυχίες, οι οποίοι θα αποτελούν συνδετικό κρίκο δημιουργικότητας μεταξύ κατοίκων, 
επιχειρηματιών, πολιτιστικών παραγόντων και άλλων κοινωνικών φορέων.  
Ουσιαστικά, πρόκειται για έναν κοινόχρηστο εργαστηριακό χώρο, όπου δωρεάν, ο κάθε νέος 
επαγγελματίας, ερασιτέχνης, καλλιτέχνης, ο οποίος δεν διαθέτει κεφάλαια για να συντηρήσει το δικό του 
εργαστήριο, να χρησιμοποιήσει σύγχρονα και παραδοσιακά εργαλεία, προκειμένου να ασκήσει το 
επάγγελμά του και να αναπτύξει τις δεξιότητές του. 
Ως ωφελούμενοι ορίζονται όλοι οι πολίτες και ειδικότερα όσοι θέλουν να ασχοληθούν με τη δημιουργική 
βιομηχανία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Στο maker space θα προσφέρονται τα παρακάτω: 

1.  Εξοπλισμός & Υποδομή: Με στόχο να καταστεί ένα μέρος για τεχνολογικό πειραματισμό, 
ανάπτυξη hardware και πρωτοτύπων το Pamvotis Maker Space πρέπει να εξοπλιστεί με state-of-
the-art μηχανικό εξοπλισμό. Όλος ο εξοπλισμός θα διατίθεται δωρεάν προς χρήση, εκτός από τον 
εξοπλισμό που απαιτεί ειδικές γνώσεις για τη χρήση (π.χ. laser cutter, 3D printer, 3D scanner, CNC 
Router κ.τλ. ). Οι αυτό-διδασκόμενοι και οι δημιουργικές ομάδες ατόμων θα μπορούν να φέρουν 
δικές τους Α’ ύλες η να βρουν κάποιες στον χώρο για α εργαστούν και να δημιουργήσουν. Ο χώρος 
θα είναι ανοιχτός όχι μόνο σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με την τεχνολογία, αλλά και όσους 
θέλουν να ασχοληθούν με πιο καλλιτεχνικά μέσα όπως δημιουργική λογοτεχνία, ικανότητες 
διαλόγου, ζωγραφική, street arts, μουσική, γλυπτική, ξυλουργία, μηχανουργία, δημιουργίες με 
υφάσματα με κοσμήματα, με βινύλιο κ.τλ. Ο εξοπλισμός θα δύναται να αποκτηθεί και μετά από 
παραγγελία των ενδιαφερόμενων. 

2. Εντατική & εξειδικευμένη εκπαίδευση: Ο προσανατολισμός στην εντατική εκπαίδευση 
(educational oriented) των ενδιαφερόμενων απαιτεί τη διοργάνωση ειδικών τάξεων εκπαίδευσης, 
εξειδικευμένων σεμιναρίων, workshops, bootcamps κ.τλ. σε συνεχή βάση. Στόχος είναι η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, σε μια εποχή όπου «όποιο προνόμιο και αν σου αφαιρέσουν, κανείς δε μπορεί να σου 
πάρει τις δεξιότητές σου». Η εντατική εξειδίκευση θα είναι ανοιχτή σε όλη την κοινότητα και θα 
μπορεί να διοργανώνεται είτε αυτόματα από τα μέλη του Pamvotis Maker Space είτε μετά από 
αίτημα ενός η περισσότερων ενδιαφερόμενων. 

3. Δικτύωση & αίσθημα κοινότητας: Στρατηγικά τοποθετημένο δίπλα στο c-working space, στο 
πωλητήριο και στον εκθεσιακό χώρο, το maker space φιλοδοξεί να παρέχει, πέρα από τον «φυσικό 
χώρο» της υποδομής, έναν χώρο συγκέντρωσης όπου οι πολίτες μπορούν να μοιραστούν πόρους, 
ιδέες και να εργαστούν μαζί. Στόχος είναι να μετατραπεί σε μια αρένα άτυπης εκπαίδευσης, 
οδηγούμενη από ατομικά και ομαδικά project, για μαθητές, φοιτητές, καλλιτέχνες και επίδοξους 
δημιουργούς. Ως χώρος συνάντησης και συν-δημιουργίας αναμένεται να δημιουργήσει μια φυσική 
αλλά και μια on-line κοινότητα δημιουργών, βασισμένη σε ανοιχτές τεχνολογίες και λογισμικά για 
τη δημιουργία πρωτότυπων. 

Ο βασικός εξοπλισμός σε επίπεδο υποδομής που θα παρέχει ο χώρος δημιουργίας προτείνεται να 
περιλαμβάνει:   

• Εργαλεία. 
• Ηλεκτρικά εργαλεία 
• 3D printer 
• 3D scanner 
• CNC Router 
• Μικρο-ελεγκτές (Arduino)  



   

 

 

• Μικρούς υπολογιστές (Raspberry Pi) 
• Σταθμούς κόλλησης 
• Παλμογράφος 
• Χώροι αποθήκευσης.  

 
Άλλος προτεινόμενος εξοπλισμός: 

• Εξοπλισμός για προβολή εφαρμογών Virtual Reality 
• Θερμοκάμερα 
• Πλήρης φωτογραφικός εξοπλισμός (κάμερα, τρίποδας, βασικός φωτισμός κ.τλ.) 
• Εξοπλισμός για βαφή και graffiti (Επιφάνειες, βούρτσες, σπρέι, μπογιές κ.τλ.) 
• Εξοπλισμός για εργασίες με υφάσματα (βιομηχανική ραπτομηχανή κ.τλ.) 
• Άλλος εξοπλισμός που θα αποκτηθεί και μετά την απαίτηση των συμμετεχόντων. 

 

 
Εικόνα 11: Φωτογραφία από το χώρο του Athens MakerSpace: Ένα εργαστήριο 

κατασκευαστικών τεχνολογιών στην Ελλάδα 

Εκθεσιακός χώρος 
Προβλέπεται εκθεσιακός χώρος επιφάνειας 71,24 τ.μ., ο οποίος θα είναι ανοιχτός σε όλη την πόλη. Στον 
χώρο θα εκτίθενται έργα των δημιουργών του κέντρου πολιτισμικής δημιουργίας αλλά και έργα-υλικό 
άλλων καλλιτεχνών και ενδιαφερόμενων χωρίς περιορισμούς. Συνεπώς, ο εκθεσιακός χώρος φιλοδοξεί να 
αποτελέσει ένα κεντρικό σημείο διαλόγου των δημιουργών του κέντρου πολιτισμικής δημιουργίας με 
εξωτερικούς δημιουργούς και επισκέπτες από όλη την πόλη καθώς και ένα σημείο ανατροφοδότησης και 
ανταλλαγής απόψεων πάνω στην εργασία του κάθε δημιουργού. Τέλος, ο χώρος θα δύναται να 
προσφερθεί ως χώρος συναντήσεων,  εταιρικών εκδηλώσεων, ομιλιών και διαλέξεων, για παρουσιάσεις 
Βιλίων και άλλων συναφών δράσεων.  
 
Πωλητήριο 
Ο χώρος του πωλητηρίου, επιφάνειας 14,29 τ.μ. θα αποτελεί σημείο πώλησης των έργων που 
δημιουργούνται και παράγονται στη δομή και όχι μόνο.  
 
Χώρος για εργασίες εκτύπωσης 
Στο χώρο καλλιτεχνικής εκτύπωσης θα προσφέρεται εξειδικευμένος εξοπλισμός για καλλιτεχνικές 
εκτυπώσεις σε διάφορες κλίμακες με στόχο την καλλιτεχνική εκτύπωση (φωτογραφίες, δημιουργία  
πόστερ, φυλλάδια κ.τλ.). ο χώρος θα χρησιμοποιείται και για την εκτύπωση προωθητικού υλικού του 
κέντρου πολιτισμικής δημιουργίας, ο οποίος θα παράγεται από τα μέλη της. 
 
2ος όροφος: Λειτουργικά, ο 2ος όροφος του κέντρου πολιτισμικής δημιουργίας θα αποτελεί τον χώρο 



   

 

 

προσωποποιημένης εργασίας και εκπαίδευσης. 
 
Χώροι εκπαίδευσης και γραφειακοί χώροι 
Διάφοροι χώροι μέσα στο κτίριο θα προσφέρουν περιοχές διδασκαλίας, με τη μορφή ανοιχτών τραπεζιών 
ή ακόμα και ολόκληρων αιθουσών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μικρές ή μεγάλες ομάδες 
ατόμων. 
Η εκπαίδευση και η εξατομικευμένη προσέγγιση, βασισμένη στις ανάγκες των ατόμων ή των ομάδων της 
δομής είναι εξαιρετικά κρίσιμη στη λειτουργία του κέντρου πολιτισμικής δημιουργίας.  
Στους χώρους αυτούς, συνολικής επιφάνειας περίπου 130 τ.μ. τα μέλη του κέντρου πολιτισμικής 
δημιουργίας θα μπορούν να εργαστούν σε πιο «προσωποποιημένους» χώρους με τη μορφή γραφείων. Σε 
αυτούς τους χώρους θα ενθαρρύνεται η διοργάνωση Tailor made σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων, τα οποία 
θα γίνονται έπειτα από αίτηση των ενδιαφερόμενων. 
Επιπλέον, οι χώροι αυτοί θα μπορούν να λειτουργούν και ως Startup studios και εργαστήρια. Στην πόλη 
των Ιωαννίνων και τη γύρω περιοχή υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που αναζητούν χώρο «στούντιο», όπου 
μπορούν να εργαστούν και να αναπτυχθούν σε περιβάλλον ομάδας. Οι χώροι αυτοί θα παρέχονται και σε 
δημιουργούς, καλλιτέχνες, εικαστικούς και κατασκευαστές, φωτογράφους, ζωγράφους, γλύπτες και κάθε 
είδους δημιουργικού καλλιτέχνη για να εγκατασταθούν με τον εξοπλισμό τους και να δουλέψουν ακόμα 
και για 1 ημέρα. 
Τέλος, οι χώροι αυτοί απευθύνονται και σε δημιουργικά σχήματα που εστιάζουν στην παροχή υπηρεσιών 
όπως επί παραδείγματι αρχιτέκτονες, γραφίστες κ.τλ. 
Χώρος συνεδριάσεων και παρουσιάσεων 
Στον ίδιο χώρο προβλέπεται και αίθουσα συνεδριάσεων συνολικής επιφάνειας 33,55 τ.μ. στον χώρο θα 
παρέχεται η δυνατότητα συνεδριάσεων και προβολής για συναντήσεις δικτύωσης, επαγγελματικές 
συναντήσεις, παρουσιάσεις πρωτοτύπων κ.τλ.  
Φωτογραφικό στούντιο 
Στη δομή θα προσφέρεται ειδικός χώρος, εξοπλισμένο με φωτισμό και σκηνικά που μπορούν να 
προσληφθούν από δημιουργούς ή φωτογράφους που δεν διαθέτουν σήμερα δικό τους χώρο στούντιο. 
Επίσης θα προβλέπεται σκοτεινός θάλαμος για την εμφάνιση φωτογραφιών. Συμπερασματικά, ο χώρος 
δύναται να χρησιμοποιηθεί και για σεμιναριακή εκπαίδευση στη φωτογράφηση, αφού θα παρέχει πλήρη 
εξοπλισμό. Πρόκειται για εγκατάσταση επιφάνειας περίπου 35 τ.μ. 
Στούντιο ηχοληψίας και ηχογράφησης 
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα υπάρχει στούντιο ηχοληψίας και ηχογράφησης συνολικής επιφάνειας 
32,73 τ.μ. 
Στούντιο εικονοληψίας και μοντάζ 
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο υπόγειο του κέντρου πολιτισμικής δημιουργίας θα διαμορφωθεί ειδικό 
studio εικονοληψία και μοντάζ βίντεο σε 2 διακριτούς χώρους 16,68 τ.μ. έκαστος. Στον εν λόγω χώρο θα 
πραγματοποιείται παραγωγή και επεξεργασία βίντεο, ταινιών και άλλου οπτικοακουστικού υλικού, 
ελεύθερα από συμμετέχοντες της δομής.  
Αίθουσες εκδηλώσεων 
Στο χώρο του υπογείου προβλέπονται χώροι εκδηλώσεων συνολικής επιφάνειας περίπου 170 τ.μ.  
 
6. ΜΙΓΜΑ ΧΡΗΣΕΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 
Από την ανάλυση παραπάνω, προκύπτει πως οι παρεχόμενες υπηρεσίες του κέντρου πολιτισμικής 
δημιουργίας μπορούν σύντομα να περιγραφούν ως εξής: 

• Υπηρεσίες προς δημιουργούς: 

o Παροχή πόρων,  χώρου, υλικών  και τεχνογνωσίας. 

o Δυνατότητα φιλοξενίας καλλιτεχνών και καλλιτεχνικού έργου στον πολυχώρο τ του 
κέντρου πολιτισμικής δημιουργίας. 

o Εξειδικευμένη εκπαίδευση πάνω σε ζητήματα της εργασίας τους με τη μορφή μέντορινγκ 
και εξειδικευμένων σεμιναρίων. 



   

 

 

o Προβολή καλλιτεχνών και καλλιτεχνικού έργου, μέσω σχεδιασμού και οργάνωσης 
εκθέσεων. 

o Προώθηση καλλιτεχνών και καλλιτεχνικού έργου, στην εγχώρια και διεθνή αγορά, μέσω 
διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και Εκθέσεων ή δράσεων στις οποίες θα μπορεί να 
συμμετέχει το κέντρο πολιτισμικής δημιουργίας. 

o Δυνατότητα φιλοξενίας καλλιτεχνών, δημιουργών και της παραγωγής τους καλλιτεχνικής 
ή και εφαρμοσμένης, στην ψηφιακή μας πύλη του κέντρου πολιτισμικής δημιουργίας. 

o Επιμορφωτικά προγράμματα πάνω στις εφαρμοσμένες τέχνες, ειδικά σχεδιασμένα για 
καλλιτέχνες αλλά και για τους απόφοιτους της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.  

• Υπηρεσίες προς το κοινό της πόλης των Ιωαννίνων: 

o Χώρους εκπαίδευσης και δημιουργίας ανοιχτούς στο κοινό. 

o Θεατρική σκηνή. 

o Συναυλιακή σκηνή. 

o Χώρο για παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλιών και διοργάνωση συνεδρίων. 

o Εκθεσιακούς χώρους για τη φιλοξενία εξωτερικών καλλιτεχνών και δημιουργών. 

o Ανοιχτό, συνεργατικό χώρο εργασίας για όλους. 

o Εξειδικευμένα studio δημιουργικής απασχόλησης (φωτογραφία, ηχογραφήσεων, 
ηχοληψίας κ.τλ.) 

o Γραφειακούς χώρους εργασίας. 

o Πόρους, υλικά και τεχνολογίες για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη καλλιτεχνικών 
δεξιοτήτων 

o Διάθεση έργων τέχνης ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας από τους δημιουργούς του 
κέντρου πολιτισμικής δημιουργίας  

o Πλήρες εκπαιδευτικό έργο που θα περιλαμβάνει σεμινάρια, μαθήματα, σύγχρονα 
βιωματικά εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, εικαστικού και πολιτιστικού 
χαρακτήρα, δράσεις ανοιχτές στην πόλη των Ιωαννίνων. 

o Χώρο καφέ-αναψυκτήριου ανοιχτό σε όλη την πόλη. 

7. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα προτεινόμενης παρέμβασης 
Η άποψη ότι για να υπάρξει πραγματική αναβάθμιση, σε μια περίοδο μάλιστα που χαρακτηρίζεται από 
οικονομική κρίση, οι πόλεις πρέπει να αξιοποιήσουν τον τομέα του πολιτισμού, ο οποίος κερδίζει όλο και 
περισσότερο έδαφος.  

Οι επεμβάσεις ανάπλασης θα πρέπει δηλαδή να συνδυάζονται ταυτόχρονα με τη δημιουργία των 
συνθηκών για την ενθάρρυνση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων και τελικά την ενθάρρυνση 
της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας.  

Η δημιουργική οικονομία και η πολιτιστική καινοτομία δεν αποφέρουν μόνον οικονομικά οφέλη μέσα από 
το εισόδημα που παράγουν και τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται σε καλλιτεχνικούς χώρους 
και τόπους πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά συνεισφέρουν σε δεξιότητες, πνευματικό κεφάλαιο και 



   

 

 

εκπαιδευμένο προσωπικό.  

Οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς είναι οικονομικά αποδοτικοί. Μερικές από τις πλέον δυναμικές 
πόλεις και περιφέρειες της Ευρώπης διαθέτουν δημιουργικούς τομείς που αντιπροσωπεύουν το 10% της 
οικονομικής δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο (CSES, 20103). Από την εφαρμογή διαφόρων 
προγραμμάτων αστικής αναζωογόνησης προκύπτει ως συμπέρασμα ότι η έλλειψη προσανατολισμού στον 
πολιτισμό, έχει σε πολλές περιπτώσεις οδηγήσει στην καταστροφή των πόλεων και στην 
αναποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων αναζωογόνησης.  

Ολοκληρωμένη αναζωογόνηση εξασφαλίζεται μόνο όταν οι φυσικές, κοινωνικές και οικονομικές πτυχές 
του πολιτισμού συνδυάζονται μεταξύ τους. Αντίθετα, η μονομερής εστίαση σε κάποια από αυτές, οδηγεί 
σε ανισόρροπη ανάπτυξη. Συνεπώς, ορισμένα από τα οικονομικά οφέλη που αναμένονται είναι τα εξής: 

• Προσέλκυση νέας εμπορικής και πολιτιστικής δραστηριότητας στην κοινότητα Κατσικά αλλά και 
ευρύτερα στην πόλη των Ιωαννίνων. 

• Αναβάθμιση της περιοχής παρέμβασης ως ελκυστικό χώρο πολιτισμού και αναψυχής. 

• Δημιουργία υπεραξίας της ακίνητης περιουσίας των όμορων περιοχών και αναβάθμιση της 
ευρύτερης αστικής περιοχής. 

• Αυξημένη προβολή της πόλης των Ιωαννίνων (branding). 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τη Λαζαρέτου (2014), η ευρωπαϊκή βιομηχανία πολιτισμού και δημιουργίας 
αναδεικνύεται σήμερα παγκόσμιος ηγέτης, κατέχοντας το 70% της παγκόσμιας αγοράς (EC, 2012). 
Έχοντας συγκριτικό πλεονέκτημα στο εξαγωγικό εμπόριο προς τις τρίτες χώρες, αποτελεί τον καλύτερο 
πρεσβευτή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, της κοινοτικής και εθνικής ταυτότητας και πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Χρησιμοποιώντας ως βασικό συντελεστή παραγωγής τη γνώση, το συναίσθημα, τον 
πολιτισμό και την καινοτομία, διαδίδει στον υπόλοιπο κόσμο τις ευρωπαϊκές ηθικές αξίες και πολιτικές 
αρετές.   

 Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, ο τομέας αυτός συνεισφέρει το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ-27 – μη 
συμπεριλαμβανομένου του χρηματοπιστωτικού τομέα –και απασχολεί περισσότερους από 7 εκατομμύρια 
ανθρώπους, από τους οποίους περίπου 1 εκατομμύριο είναι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι 
επαγγελματίες. Κατά την Πράσινη Βίβλο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2010), συμβάλλει κατά 2,6% στο ΑΕΠ της 
ΕΕ-27 και προσφέρει θέσεις εργασίας σε περισσότερους από 5 εκατομμύρια ανθρώπους. 

Καθώς συνδυάζει την καινοτομία με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της προσωπικής  δημιουργίας, 
αναγνωρίζεται σήμερα ως ο πιο δυναμικός τομέας που μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στο 
μετασχηματισμό του ευρωπαϊκού οικονομικού και κοινωνικού υποδείγματος σε μια «βιώσιμη» και 
«έξυπνη» και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξη. 

Αν και τα στατιστικά στοιχεία για την πορεία του τομέα στην Ελλάδα είναι από ελλιπή έως ανύπαρκτα, 
σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Power 2011), η περιφέρεια της Αττικής 
συγκαταλέγεται για το 2007 μεταξύ των καλύτερων 25 περιφερειών με κριτήριο την επίδοση στην 
απασχόληση από ένα σύνολο 266 περιφερειών 30 χωρών της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, συγκαταλέγεται 
μεταξύ των 10 περιφερειών με την καλύτερη επίδοση στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης και στις 20 
καλύτερες περιφέρειες στο πεδίο των εκδόσεων. 

 
3 http://www.kulturdokumentation.org/akt_proj/Full%20Report.pdf  

http://www.kulturdokumentation.org/akt_proj/Full%20Report.pdf


   

 

 

Σε εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα κατέχει τη 18η θέση σε σύνολο 30 χωρών με κριτήριο την απασχόληση 
(4,1%). Αξίζει να σημειωθεί ότι πλουσιότερες και ισχυρότερες οικονομίες όπως η Ιταλία και η Γαλλία 
προπορεύονται της Ελλάδος μόνο κατά μία ή δύο θέσεις, ενώ χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία 
έπονται. Η καλή αυτή επίδοση της χώρας είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι σε μικρές σε μέγεθος 
χώρες με γλώσσα από τις λιγότερο ομιλούμενες, ιδιαίτερη πολιτισμική φυσιογνωμία και πολιτιστική 
κληρονομιά, η εισαγωγή από το εξωτερικό ιδεών και δημιουργιών και η προσαρμογή τους στα ιδιαίτερα 
τοπικά δεδομένα συνιστά διαδικασία πολύ δυσχερή.   

Γίνεται επομένως εύκολα αντιληπτό ότι όχι μόνο η προοπτική ανάπτυξης του τομέα αυτού στην Ελλάδα, 
που αριθμεί πολλούς και διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας, είναι ιδιαίτερα καλή, αλλά και η 
συνεισφορά του ως εργαλείου οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο είναι σημαντική, 
αφού διαχέει σημαντικά οφέλη σε πολλούς άλλους τομείς της εθνικής οικονομίας. 

Αναμενόμενα κοινωνικά αποτελέσματα προτεινόμενης παρέμβασης 
Η διασπορά χώρων παραγωγής πολιτισμού στην πόλη των Ιωαννίνων θεωρείται κρίσιμη τόσο για την 
οικονομική αναγέννηση της περιοχής όσο και για την κοινωνική αναβάθμισή της. Σύμφωνα με τους Reever 
(2002) και Lee (2010), η συμβολή του τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας αποτυπώνεται σε 
τέσσερα επίπεδα ένα εκ των οποίων περιλαμβάνει τις έμμεσες επιδράσεις (indirect impact) στην 
κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή, στην ποιότητα εκπαίδευσης και στην ποιότητα ζωής.  Συνεπώς, τα 
αναμενόμενα κοινωνικά οφέλη, όπως θα προκύψουν από την προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνουν 
(ορισμένα από αυτά έχουν αναφερθεί και παραπάνω): 

• Με τη δημιουργία του πολυχώρου πολιτισμικής δημιουργίας διευρύνεται το πλέγμα των αστικών 
χώρων δημιουργίας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την πολιτιστική αποκέντρωση.  

• Η πολιτιστική αποκέντρωση θα ενισχύσει την προσπάθεια για τη μείωση των ενδοαστικών 
ανισοτήτων που οφείλονται στην ίση δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε ευκαιρίες 
πολιτιστικής και καλλιτεχνικής έκφρασης.  

• Ταυτόχρονα, ενισχύεται η  στήριξη της τοπικής καλλιτεχνικής δημιουργίας και διευρύνεται η 
συμμετοχή των πολιτών σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 

• Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής και ολόκληρης της πόλης. 

• Ελεύθερη πρόσβαση σε όλους στο χώρο του κέντρου πολιτισμικής δημιουργίας χωρίς 
αποκλεισμούς. 

• Ευκαιρίες εκπαίδευσης για όλους στη πόλη των Ιωαννίνων σε ζητήματα πολιτισμού και 
δημιουργίας. 

• Νέες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν κατά την κατασκευή του έργου. 

• Νέες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία και συντήρηση του έργου. 

8. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να εξεταστεί η σκοπιμότητα δημιουργίας του κέντρου πολιτισμικής 
δημιουργίας και πως αυτή η παρέμβαση συνεισφέρει συνολικά στην ανάπτυξη του Δήμου. Για την 
εξαγωγή λοιπόν των συμπερασμάτων κρίνεται απαραίτητη η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης 
του εσωτερικού της και εξωτερικού της περιβάλλοντος. Για την παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης 



   

 

 

είναι απαραίτητη η χρήση του εργαλείου της SWOT Ανάλυσης4, η οποία απεικονίζει τα δυνατά και 
αδύνατα σημεία καθώς και τις ευκαιρίες και απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος της προτεινόμενης 
δομής. 

Δυνατά σημεία 
 

• Η πόλη των Ιωαννίνων έχει ισχυρή παράδοση στον πολιτισμό και διαθέτει ένα μεγάλο 
δίκτυο χώρων στήριξης του πολιτισμού, οι οποίοι ασφυκτιούν. Συνεπώς, αναμένεται 
υψηλός βαθμός συνέργειας μεταξύ των χώρων αυτών. 

• Το κέντρο πολιτισμικής δημιουργίας αποτελεί μοναδικό εγχείρημα για τα δεδομένα της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Η μοναδικότητά του και η ιδιαιτερότητά του αναμένεται να 
εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε δίκτυα συνεργασίας και εργαλεία χρηματοδότησης. 

• Το κέντρο πολιτισμικής δημιουργίας είναι εύκολα προσβάσιμη από την πόλη των 
Ιωαννίνων. 

• Η περιοχή στο κέντρο της κοινότητας Κατσικά παραδοσιακά αποτελεί κέντρο 
συνεύρεσης της κοινότητας και σημείο συνάντησης πολιτισμικών δραστηριοτήτων. 

• Το κέντρο πολιτισμικής δημιουργίας αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή στην 
διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

• Η ύπαρξη σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων παρέχει μια μεγάλη 
«δεξαμενή» ταλέντων καθώς και σημαντικές ευκαιρίες συνεργασίας και ανάπτυξης. 

• Η πόλη των Ιωαννίνων και η Περιφέρεια Ηπείρου ευρύτερα αποτελούν μεγάλη δεξαμενή 
καλλιτεχνικών ταλέντων. 

• Η πόλη των Ιωαννίνων έχει επαφή με τα Βαλκάνια και βρίσκεται κοντά στην Αθήνα και 
στη Θεσσαλονίκη, προσδίδοντας υπερτοπικό χαρακτήρα στη κέντρο πολιτισμικής 
δημιουργίας 

• Το κέντρο πολιτισμικής δημιουργίας θα περιέχει καινοτόμο εξοπλισμό και 
εγκαταστάσεις για την προσέλκυση νέων καλλιτεχνών και δημιουργών για εργασία και 
ανάπτυξη ταλέντων. 

• Η προσέγγιση της εντατικής και εξατομικευμένης δημιουργικής εκπαίδευσης αποτελεί 
καινοτόμα προσέγγιση βιωματικής εκπαίδευσης, η οποία ξεφεύγει από τα πρότυπα της 
στείρας, σεμιναριακής εκπαίδευσης άλλων δομών (ΚΕΚ κ.τλ.). 

• Η πόλη των Ιωαννίνων πραγματοποιεί σημαντικά βήματα στον τομέα της έξυπνης πόλης, 
δημιουργώντας συνολικές στρατηγικές και εξασφαλίζοντας πόρους για σημαντικά έργα 
αστικής ανάπλασης και αναζωογόνησης. Το κέντρο πολιτισμικής δημιουργίας και οι 
στρατηγικοί του στόχοι ενισχύουν αυτές τις στρατηγικές. 
 

Ευκαιρίες 
 

• Η τοποθεσία του κέντρου πολιτισμικής δημιουργίας θα συνεισφέρει στην αποκέντρωση 
των χώρων πολιτισμικής δημιουργίας, δίνοντας σημαντικές ευκαιρίες σε νέους 
δημιουργούς και καλλιτέχνες να βρουν χώρο έκφρασης. 

• Το επίπεδο ώσμωσης ανάμεσα στους προτεινόμενους χώρους του κέντρου πολιτισμικής 
δημιουργίας θα είναι υψηλό και αναμένεται να δημιουργήσει αναπτυγμένες συνέργειες. 

• Οι κοινές υποδομές για τη συνύπαρξη ιδεών, ανθρώπων και επιχειρήσεων προσφέρει 
ευελιξία και ενισχύει την ανθεκτικότητα των πολιτών σε δομικές κρίσεις. 

• Υποδομή εντατικοποίησης κουλτούρας καλλιτεχνικής και πολιτισμικής δημιουργίας και 
συνεργασίας με στόχο την ανθεκτικότητα των πολιτών και της πόλης. 

• Αυξημένη τουριστική κίνηση, κυρίως λόγω της νέας υποδομής οδοποιίας (ΕΓΝΑΤΙΑΣ & 
ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ), η οποία αναμένεται να ενισχυθεί περεταίρω από παρόμοιες υποδομές. 

 
 

4 Η ονομασία SWOT προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Strengths, Weaknesses, Opportunities και Threats 
(Δυνατά Σημεία, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές) και συναντάται συνηθέστερα με το αγγλικό αρκτικόλεξο 
και στη μη αγγλόφωνη βιβλιογραφία. 



   

 

 

 
Αδυναμίες και απειλές 
 

• Υψηλό λειτουργικό κόστος 
• Χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, ελλιπής κουλτούρα συνεργασίας 
• Ανισότητες των φύλων (gender inequalities) σε θέματα πρόσβασης σε ευκαιρίες, κυρίως 

λόγω κουλτούρας. 
• Πρωτοποριακή δομή: Αποτελώντας ταυτόχρονα δυνατό σημείο, ευκαιρία αλλά και 

απειλή, ο πρωτοποριακός χαρακτήρας της προτεινόμενης δομής απαιτεί επιμονή, 
σταθερότητα στις αρχές της δημιουργίας του και έντονο πειραματισμό. 
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