
Δήµος Χαλανδρίου 

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

 

Ερωτηµατολόγιο Πρόσβασης στα Σχολεία 

Το ερωτηµατολόγιο αυτό απευθύνεται σε γονείς παιδιών που φοιτούν σε σχολεία του Δήµου 
Χαλανδρίου και αφορά στις µετακινήσεις των παιδιών τους από και προς το σχολείο.  

Το παρόν ερωτηµατολόγιο δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).  

Τα στοιχεία συλλέγονται ανώνυµα και θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της 
έρευνας.  

Ο χρόνος συµπλήρωσης δεν ξεπερνά τα 5 λεπτά. 

1. Συµπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για κάθε ένα από τα παιδιά σας που φοιτούν σε 
σχολείο του Δήµου 

Παιδιά Φύλο 
(Αγόρι/Κορίτσι) 

Ηλικία 
(σε έτη) 

Σχολείο 
φοίτησης (όνοµα 
σχολείου) 

Τάξη 
(δηµοτικό/γυµνάσιο/λύκειο) 

1ο      
2ο      
3ο      
4ο      

  

2. Συµπληρώστε τις δύο παρακάτω ερωτήσεις που αφορούν στη µετακίνηση του παιδιού σας από 
το σπίτι προς το σχολείο στη διάρκεια µιας τυπικής εβδοµάδας. Αν έχετε περισσότερα από ένα 
παιδιά, συµπληρώστε τη σχετική πληροφορία για το κάθε παιδί. 

 
Ø Παρακαλούµε σηµειώστε µε Χ στους παρακάτω πίνακες µε ποιο τρόπο πηγαίνει συνήθως 

(κυριότερο µέσο) το παιδί σας στο σχολείο, καθώς και το χρόνο µετακίνησης. 

Τρόπος µετακίνησης προς το σχολείο: 

 1ο παιδί 2ο παιδί 3ο παιδί 4ο παιδί 

Με τα πόδια, µόνο του     
Βάδισµα µε παρέα άλλα παιδιά     
Βάδισµα µε συνοδεία γονέα ή άλλου ατόµου     
Με ποδήλατο     
Με δίκυκλο ως οδηγός ή ως επιβάτης     
Με το δικό σας αυτοκίνητο      
Με αυτοκίνητο άλλου ατόµου (π.χ. συγγενή, 
γείτονα, γνωστού)     

Με λεωφορείο ΟΑΣΑ     
Με λεωφορείο Δηµοτικής Συγκοινωνίας     
Με Μετρό     
Με ταξί     
Με άλλο µέσο (συµπληρώστε ποιο) ……………………..     

 

Χρόνος µετακίνησης προς το σχολείο: 

 1ο παιδί 2ο παιδί 3ο παιδί 4ο παιδί 
Έως 5 λεπτά     
5 – 10 λεπτά     
10 – 15 λεπτά     
15-20 λεπτά     
Περισσότερο από 20 λεπτά     
 



Σε περίπτωση που συνοδεύετε το παιδί σας στο σχολείο, η µετακίνηση αυτή συνδυάζεται µε άλλους 
σκοπούς; (για παράδειγµα εργασία, κ.λπ.) 

� Ναι 
� Όχι 

 
Ø Παρακαλούµε σηµειώστε µε Χ στους παρακάτω πίνακες µε ποιο τρόπο επιστρέφει συνήθως 

(κυριότερο µέσο) το παιδί σας από το σχολείο, καθώς και το χρόνο µετακίνησης. 

Τρόπος µετακίνησης από το σχολείο (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ): 

 1ο παιδί 2ο παιδί 3ο παιδί 4ο παιδί 

Με τα πόδια, µόνο του     
Βάδισµα µε παρέα άλλα παιδιά     
Βάδισµα µε συνοδεία γονέα     
Με ποδήλατο     
Με δίκυκλο ως οδηγός  ή ως επιβάτης     
Με το δικό σας αυτοκίνητο      
Με αυτοκίνητο άλλου ατόµου (π.χ. συγγενή, 
γείτονα, γνωστού)     

Με λεωφορείο ΟΑΣΑ     
Με λεωφορείο Δηµοτικής Συγκοινωνίας     
Με Μετρό     
Με ταξί     
Με άλλο µέσο (συµπληρώστε ποιο) …………………     

 

Χρόνος µετακίνησης από το σχολείο (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  

 1ο παιδί 2ο παιδί 3ο παιδί 4ο παιδί 
Έως 5 λεπτά     
5 – 10 λεπτά     
10 – 15 λεπτά     
15-20 λεπτά     
Περισσότερο από 20 λεπτά     

 

Σε περίπτωση που συνοδεύετε εσείς το παιδί σας κατά την επιστροφή του από το σχολείο, η 
µετακίνηση αυτή συνδυάζεται µε άλλους σκοπούς; (για παράδειγµα εργασία, κ.λπ.) 

� Ναι 
� Όχι 

 
3. Ποιες είναι οι ανησυχίες σας για το βάδισµα του/των παιδιού/ών σας προς και από το 

σχολείο; Παρακαλούµε σηµειώστε µε ένα Χ τη βασικότερη (µόνο µία!) 
 

Υπάρχει υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος κατά τη διάρκεια της διαδροµής από το σπίτι 
προς το σχολείο  

Υπάρχει υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος γύρω από το σχολείο  

Η ταχύτητα των αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια της διαδροµής είναι πολύ υψηλή  
Οι διασταυρώσεις και οι διαβάσεις δεν είναι ασφαλείς  
Τα πεζοδρόµια είναι ακατάλληλα  
Με έχουν ανησυχήσει κάποια περιστατικά εγκληµατικότητας που έχουν συµβεί  
 

4. Σε τι απόσταση βρίσκεται το σχολείο του παιδιού σας από το σπίτι σας; Παρακαλούµε 
σηµειώστε µε Χ.  

 1ο παιδί 2ο παιδί 3ο παιδί 4ο παιδί 
Μικρότερη των 500 µέτρων     
500 -1000 µέτρα     
1000 -1500 µέτρα     
Μεγαλύτερη των 1500 µέτρων     

 



 

5.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Φύλο     
 

 

� Γυναίκα 
� Άνδρας           

Ηλικία   
 

 

� έως 30            
� 31 – 45             
� 46 – 60              
� 61 και πάνω 

 
Κύρια  
απασχόληση  

  
 

� Οικιακά  
� Φοιτητής/τρια 
� Άνεργος/η  
� Ελεύθερος επαγγελµατίας 
� Ιδιωτικός/δηµόσιος υπάλληλος 
� Συνταξιούχος   

Στην οικογένειά σας, διαθέτετε αυτοκίνητο; � Ναι � Όχι  
Στην οικογένειά σας, διαθέτετε περισσότερα από 1 αυτοκίνητα; � Ναι � Όχι  
 
Στην οικογένειά σας, διαθέτετε µηχανοκίνητο δίκυκλο; � Ναι � Όχι 
Στην οικογένειά σας, διαθέτετε ποδήλατο; � Ναι � Όχι 
 
Πού βρίσκεται το σπίτι σας; 

 
Αναφέρετε τη γειτονιά σας (π.χ. Τούφα, Πολύδροσο, Συνοικισµός, κλπ): ……………………………………… 
 
Αναφέρετε –εφόσον το επιθυµείτε- την οδό: ……………………………………………………………………………………. 
 

 


