
Δήµος Χαλανδρίου 

Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας στο Χαλάνδρι: Διαφορετικές µετακινήσεις για µια 
ανθρώπινη πόλη 

   
Ανώνυµο Ερωτηµατολόγιο για µαθητές/τριες  

 

1. Πώς πηγαίνετε, συνήθως, από το σπίτι στο σχολείο και πόσο χρόνο κάνετε; Παρακαλούµε 
σηµειώστε µε ένα Χ το συνηθέστερο τρόπο και διάρκεια διαδροµής 

 

Μέσο 
Χρόνος 

Έως 5 λεπτά 5 – 10 λεπτά 10 – 15 λεπτά 15-20 λεπτά Περισσότερο 
από 20 λεπτά 

Αυτοκίνητο       
Περπάτηµα      
Ποδήλατο      
Δίκυκλο      
Σχολικό λεωφορείο      
Άλλο      

 
2. Για ποιες δραστηριότητες πηγαίνετε µε τα πόδια από το σπίτι;  

      Πόσο περίπου χρόνο σας παίρνει;  

      Παρακαλώ σηµειώστε Χ όπου συµφωνείτε µε τη δραστηριότητα και το χρόνο: 

Δραστηριότητα 
Χρόνος 

Έως 10 
λεπτά 

10 - 30 
λεπτά 

30 λεπτά - 
1 ώρα  

Περισσότερο 
από 1 ώρα 

Αγορές αγαθών     

Εκπαίδευση (σχολείο, 
φροντιστήριο, ξένες γλώσσες) 

    

Αθλητισµός     

Αναψυχή/ Διασκέδαση     

Άλλο     

 
3. Πόσο συχνά πηγαίνετε για τις παρακάτω δραστηριότητες ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ; (χωρίς συνοδεία 

γονέα ή κηδεµόνα) 
 

Δραστηριότητα 

Συχνότητα 

Ποτέ Λίγες 
φορές 

Καθηµερινά 
µέσα στην 
εβδοµάδα  

Μόνο τα 
σαββατοκύριακα 

Αγορές αγαθών 
    

Εκπαίδευση 
(σχολείο, 

φροντιστήριο, 
ξένες γλώσσες) 

    

Αθλητισµός     

Αναψυχή/ 
Διασκέδαση 

    

Άλλο     

 
 
 



4. Κάνετε συχνά βόλτα µε τα πόδια (εκτός της µετακίνησης από/προς το σχολείο);  

Καθηµερινά        □  
Λιγότερο από 3 φορές / βδοµάδα        □   
Λιγότερο από 1 φορά / βδοµάδα    □   
Λιγότερο από 1φορά / 15 µέρες           □    
Λιγότερο από 1 φορά / µήνα  □ 
 

5.  Αισθάνεστε ότι είστε ασφαλείς όταν περπατάτε στην πόλη; (Δηλαδή, οι οδηγοί σας 
προσέχουν, τα πεζοδρόµια έχουν προβλήµατα, έχετε ορατότητα για να περάσετε απέναντι;) 

Καθόλου           □  
Λίγο  □   
Αρκετά  □   
Πολύ  □    
 
6.  Από πλευράς εγκληµατικότητας αισθάνεστε ασφαλείς να περπατάτε όταν νυχτώνει; 

Καθόλου           □  
Λίγο  □   
Αρκετά  □   
Πολύ  □    
 
7.  Έχετε δικό σας ποδήλατο;  □      Ναι               □       Όχι 
 
Αν ναι (έχετε δικό σας ποδήλατο) απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 

Ø Το χρησιµοποιείτε κυρίως µαζί µε τους γονείς σας ή µόνος/η σας;              

   □   Μόνος/η                    □   Μαζί µε τους γονείς 

Ø Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε το ποδήλατο; 

  □  Καθηµερινά      □ µέχρι 3 φορές την εβδοµάδα        □  µέχρι 1φορά το µήνα  

Ø Πόσο µακριά πηγαίνετε µε ποδήλατο από το σπίτι σας;  Σηµειώστε την απόσταση (π.χ. 
αριθµό χλµ)  χωρίς την επιστροφή  ………. 

8.  Έχετε κάποια στέκια σε δρόµους ή πλατείες όπου συναντιέστε µε φίλους/ες σας;   

Πού είναι το στέκι σας;  

……………………………………………………………………………………… 

 
9.  Πού βρίσκεται το σπίτι σας (δεν χρειάζεται η διεύθυνσή σας); 

 
Αναφέρετε τη γειτονιά σας (π.χ. Τούφα, Πολύδροσο, Συνοικισµός, κλπ): ……………………………………… 

 
10.  Συµπληρώστε τα παρακάτω 

 

Φύλο 
(Αγόρι/Κορίτσι) 

Ηλικία  Σχολείο (όνοµα σχολείου) Τάξη  

    

 
 


