Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Λέρου
Το ερωτηματολόγιο θα συμπληρωθεί στα πλαίσια υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου για το Δήμο
με σκοπό να καταγραφούν και να αποτυπωθούν πιθανά προβλήματα ή/και σκέψεις, απόψεις,
προτάσεις σε σχέση με τη λειτουργία του σύστηματος μεταφορών και της κινητικότητας στη Λέρο.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται μόνο σε κατοίκους ή/και εργαζόμενους στο Δήμο Λέρου
Ημερομηνία:

…………/….……/ 2018

Είστε κάτοικος του Δήμου Λέρου;
Είστε εργαζόμενος στο Δήμο Λέρου;
Το σπίτι σας βρίσκεται στην περιοχή (αναφέρετε οδό και αριθμό ή άλλα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην κατανόηση
προσδιορισμού της περιοχής κατοικίας σας):

Η εργασία σας βρίσκεται στην περιοχή (αναφέρετε οδό και αριθμό ή άλλα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην κατανόηση
προσδιορισμού της περιοχής εργασίας σας):

Φύλο

Άνδρας

Γυναίκα

Ηλικία

18-29

30-44

45-64

65 και άνω

Εκπαίδευση

Δημοτικό:

Μέση:

Ανώτερη

Ανώτατη

Πόσα άτομα ανήκουν στο νοικοκυριό σας; (Σημειώστε τον αριθμό τους σε κάθε κατηγορία)
Κάτω των 18 ετών
Άνω των 18 ετών
Πόσα μέσα μετακίνησης έχει το νοικοκυριό σας; (Σημειώστε τον αριθμό τους σε κάθε κατηγορία)
Επιβατικό Ι.Χ.

Ημιφορτηγό

Δίκυκλη μηχανή

Φορτηγό <3,5τον.

Ποδήλατο

Φορτηγό >3,5τον.

Ταξί

Τουριστικό λεωφορείο

Λεωφορείο αστικής/δημοτικής συγκοινωνίας
(ΚΤΕΛ)
Βαθμολογείστε συνολικά την εξυπηρέτηση του συστήματος μεταφορών στο Δήμο Λέρου;
1
Πολύ χαμηλή εξυπηρέτηση

2

3
Μέτρια Εξυπηρέτηση

4

5
Πολύ ικανοποιητική
εξυπηρέτηση
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1. Για τις καθημερινές σας μετακινήσεις, ανάλογα με το σκοπό, ποιό είναι το κύριο μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιείτε;
(σημειώστε με Χ)

Σκοπός μετακίνησης

Επιβατικό
Επιβατικό
ΙΧ ή
ΙΧ ή
ημιφορτηγό
ημιφορτηγό
(ως
(ως οδηγός)
επιβάτης)

Δίκυκλη
μηχανή
(ως οδηγός)

Δίκυκλη
μηχανή
(ως
επιβάτης)

Ταξί

Λεωφορείο
αστικής/δημοτικής
Ποδήλατο
συγκοινωνίας
(ΚΤΕΛ)

Εργασία
Εκπαίδευση
Ψώνια
Κοινωνικά
δραστηριότητες
Ψυχαγωγία, άθληση
Συνοδεία προσώπου
Λοιπές ατομικές
υποθέσεις
2. Πόσο συχνά μετακινείστε με κάθε ένα από τα παρακάτω μεταφορικά μέσα, για να μεταβείτε ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ:
(σημειώστε με Χ)
Κάθε
μέρα

2-3 φορές την
εβδομάδα

1 φορά την
εβδομάδα

2-3 φορές
το μήνα

Ποτέ

Με επιβατικό όχημα ως οδηγός του οχήματος
Με επιβατικό όχημα ως επιβάτης (ΙΧ ή ΤΑΧΙ)
Με δίκυκλη μηχανή
Με Δημόσια Συγκοινωνία
Με τα πόδια
Με ποδήλατο
3. Πόσο συχνά μετακινείστε με κάθε ένα από τα παρακάτω μεταφορικά μέσα, ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ: (σημειώστε με Χ)
Κάθε
μέρα

2-3 φορές την
εβδομάδα

1 φορά την
εβδομάδα

2-3 φορές
το μήνα

Ποτέ

Με επιβατικό όχημα ως οδηγός του οχήματος
Με επιβατικό όχημα ως επιβάτης (ΙΧ ή ΤΑΧΙ)
Με δίκυκλη μηχανή
Με Δημόσια Συγκοινωνία
Με τα πόδια
Με ποδήλατο
4. Πόσο συχνά μετακινείστε με κάθε ένα από τα παρακάτω μεταφορικά μέσα, ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ -ΑΘΛΗΣΗ: (σημειώστε με Χ)
Κάθε
μέρα

2-3 φορές την
εβδομάδα

1 φορά την
εβδομάδα

Με επιβατικό όχημα ως οδηγός του οχήματος
Με επιβατικό όχημα ως επιβάτης (ΙΧ ή ΤΑΧΙ)
Με δίκυκλη μηχανή
Με Δημόσια Συγκοινωνία
Με τα πόδια
Με ποδήλατο
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2-3 φορές
το μήνα

Ποτέ

5. Πόσο συχνά μετακινείστε με κάθε ένα από τα παρακάτω μεταφορικά μέσα, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ή ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: (σημειώστε με Χ)
Κάθε
μέρα

2-3 φορές την
εβδομάδα

1 φορά την
εβδομάδα

2-3 φορές
το μήνα

Ποτέ

Με επιβατικό όχημα ως οδηγός του οχήματος
Με επιβατικό όχημα ως επιβάτης (ΙΧ ή ΤΑΧΙ)
Με δίκυκλη μηχανή
Με Δημόσια Συγκοινωνία
Με τα πόδια
Με ποδήλατο
ΝΑΙ

6. Χρησιμοποιείτε ποδήλατο για τις μετακινήσεις;

ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ:
Ανα σκοπό μετακίνησης

Κάθε μέρα

2-3 φορές την
εβδομάδα

1 φορά την
εβδομάδα

2-3 φορές
το μήνα

Ποτέ

4

5 Κανένα
πρόβλημα

Εργασία
Εκπαίδευση
Ψώνια
Κοινωνικά δραστηριότητες
Ψυχαγωγία, άθληση
Συνοδεία προσώπου
Λοιπές ατομικές υποθέσεις
7. Ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα αναφορικά με τις μετακινήσεις σας;
1
Σοβαρό
πρόβλημα
Ποιότητα
υποδομής
(οδοστρώματος)

-

οδικού

2

3
Μέτριο
πρόβλημα

δικτύου

Φωτισμός οδών
Ορατότητα σε διασταυρώσεις
Έλλειψη δικτύου εναλλακτικού
Έλλειψη σήμανσης (οδική ασφάλεια)
Υψηλές ταχύτητες οχημάτων
Συνθήκες άναρχης (οχλούσας) στάθμευσης Έλλειψη χώρων στάθμευσης
Έλλειχη υποδομών ΑΜΕΑ ή ΑΜΚ (άτομα με
μειωμένη κινητικότητα)
Άλλο παρακαλώ αναφέρετε:
..................................................................................
... ....................................... ......................................
............................... ..................................................
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8. Ποια θα μπορούσαν να είναι πιθανά μέτρα βελτίωσης των συνθηκών κινητικότητας/ προσβασιμότητας στο Δήμο;
1
Λιγότερο
σημαντικό

2

3
Σημαντικό

Εύρεση νέων χώρων στάθμευσης
Μετατροπή οδών σε πεζόδρομους ή οδούς ήπιας
κυκλοφορίας
Δημιουργία πεζοδρομιων ή αύξηση πλάτος σε
βάρος του οδοστρώματος
Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων (σε βάρος
της παρόδιας στάθμευσης)
Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων επί των
πεζοδρομίων (χωρίς να επηρεάζεται η παρόδια
στάθμευση)
Βελτίωση ποιότητας οδοτρώματος
Δημιουργία υποδομών ΑΜΕΑ (π.χ. ράμπες)
Βελτίωση εξυπηρέτησης δικτύου ΜΜΜ
Άλλο παρακαλώ αναφέρετε:
..................................................................................
... ....................................... ......................................
............................... ..................................................

8. Αναφέρετε ό,τι άλλο σημαντικό αναφορικά με τις μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο της Λέρου:
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4

5
Εξαιρετικά
σημαντικό

