
ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ     Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ   Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

Μην ξεχνάτε να φωτογραφίζετε τις περιοχές στις οποίες κινούμαστε! 

 

ΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΔΙΟΥ               ΟΜΑΔΑ: ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _________________   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ:____________________ 

1η ΣΤΑΣΗ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΚΤΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗ – ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Α. Παρακαλούμε βαθμολογείστε τα παρακάτω: 

Βάζοντας Χ κάτω από το εικονίδιο που τα περιγράφει 
καλύτερα κατά την άποψή σας 

   
1. Πρόσβαση μηχανοκίνητων οχημάτων στο λιμάνι (π.χ. 
αυτοκίνητα) 

   

2. Πρόσβαση ποδηλάτων οχημάτων στο λιμάνι    

3. Αριθμός εγκαταστάσεων αναμονής των επιβατών στο λιμάνι    

4. Καθαριότητα εγκαταστάσεων αναμονής των επιβατών στο 
λιμάνι 

   

5. Πρόσβαση για άτομα με μειωμένη κινητικότητα και άλλες 
δυσκολίες στις εγκαταστάσεις του λιμανιού 

   

6. Ύπαρξη πεζοδρόμου στο λιμάνι    

7. Επάρκεια χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στο λιμάνι    

8. Παρουσία κάδων απορριμμάτων στο λιμάνι    

9. Παρουσία κάδων ανακύκλωσης στο λιμάνι    

10. Ύπαρξη χώρων στάθμευσης ποδηλάτων στο λιμάνι    

11. Ασφάλεια πεζών που κινούνται στο λιμάνι    

12. Ασφάλεια οδηγών μηχανοκίνητων οχημάτων που κινούνται 
στο λιμάνι 

   

13. Ασφάλεια ποδηλατών που κινούνται στο λιμάνι    

15. Γενική κατάσταση περιβάλλοντα χώρου    

16. Επαρκής σήμανση/παροχή οδηγιών μετακίνησης μεταξύ 
των διακριτών περιοχών του λιμανιού  

   

 

Β. Παρατήρηση: 

Καταγράψτε κάτι που σας έκανε εντύπωση στην 1η στάση (π.χ. σχετικά με την παράνομη 

στάθμευση των αυτοκινήτων) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Γ. Συνέντευξη με εργαζόμενους στα πλοία 

Αποφασίστε και καταγράψτε τις ερωτήσεις που επιθυμείτε ως ομάδα και τις απαντήσεις  

των εργαζομένων (π.χ. σε ποια κατάσταση είναι των η μετακίνηση ποδηλατών στα πλοία) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ     Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ   Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

Μην ξεχνάτε να φωτογραφίζετε τις περιοχές στις οποίες κινούμαστε! 

 

2η ΣΤΑΣΗ: ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Α. Παρακαλούμε βαθμολογείστε τα παρακάτω: 

Βάζοντας Χ κάτω από το εικονίδιο που τα περιγράφει 
καλύτερα κατά την άποψή σας 

   
1. Επάρκεια στάσεων λεωφορείων    

2. Κατάσταση στάσεων λεωφορείων    

3. Ενημερωτικές πινακίδες δρομολογίων στις στάσεις των 
λεωφορείων 

   

4. Σύστημα τηλεματικής για ενημέρωση του κοινού    

5. Πρόσβαση για άτομα με μειωμένη κινητικότητα και άλλες 
δυσκολίες στις στάσεις των λεωφορείων 

   

6. Κατάσταση πεζοδρομίου    

7. Ελκυστικότητα ως προς την προσέλκυση πολιτών για 
διάφορες ασχολίες στην περιοχή 

   

8. Παρουσία κάδων απορριμμάτων στην περιοχή    

9. Παρουσία κάδων ανακύκλωσης στην περιοχή    

10. Ύπαρξη χώρων στάθμευσης ποδηλάτων στην περιοχή    

11. Ασφάλεια πεζών που κινούνται στην περιοχή    

12. Ασφάλεια ποδηλατών που κινούνται στην περιοχή    

13. Εγκαταστάσεις φιλικές προς τους πολίτες (σκίαστρα, 
παγκάκια, διαβάσεις, πινακίδες πληροφοριών κλπ.) 

   

15. Γενική κατάσταση περιβάλλοντα χώρου    

16. Κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων στην περιοχή     

 

Β. Παρατήρηση: 

Καταγράψτε κάτι που σας έκανε εντύπωση στην 2η στάση (π.χ. σχετικά με τις 

δραστηριότητες που κάνουν οι άνθρωποι στην περιοχή) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Γ. Συνέντευξη με επιβάτες και οδηγούς  στα λεωφορείων 

Αποφασίστε και καταγράψτε τις ερωτήσεις που επιθυμείτε ως ομάδα και τις απαντήσεις  

των επιβατών και οδηγών (π.χ. πως αντιμετωπίζουν τους ποδηλάτες) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 



ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ     Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ   Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

Μην ξεχνάτε να φωτογραφίζετε τις περιοχές στις οποίες κινούμαστε! 

 

3η ΣΤΑΣΗ: ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ – ΟΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

Α. Παρακαλούμε βαθμολογείστε τα παρακάτω: 

Βάζοντας Χ κάτω από το εικονίδιο που τα περιγράφει 
καλύτερα κατά την άποψή σας 

   
1. Πορεία έργων τραμ    

2. Εγκαταστάσεις φιλικές προς τους πολίτες (σκίαστρα, 
παγκάκια, διαβάσεις, πινακίδες πληροφοριών κλπ.) 

   

3. Πρόσβαση πεζών στα καταστήματα της περιοχής    

4. Προστασία πεζοδρομίων από στάθμευση αυτοκινήτων    

5. Πρόσβαση για άτομα με μειωμένη κινητικότητα και άλλες 
δυσκολίες στα πεζοδρόμια 

   

6. Κατάσταση πεζοδρομίου    

7. Έλεγχος και σήμανση για παράνομη στάθμευση    

8. Παρουσία κάδων απορριμμάτων στην περιοχή    

9. Παρουσία κάδων ανακύκλωσης στην περιοχή    

10. Ύπαρξη χώρων στάθμευσης ποδηλάτων στην περιοχή    

11. Ασφάλεια πεζών που κινούνται στην περιοχή    

12. Ασφάλεια ποδηλατών που κινούνται στην περιοχή    

13. Ελκυστικότητα ως προς την προσέλκυση πολιτών για 
διάφορες ασχολίες  

   

15. Γενική κατάσταση περιβάλλοντα χώρου    

16. Κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων στην περιοχή     

 

Β. Παρατήρηση: 

Καταγράψτε κάτι που σας έκανε εντύπωση στην 3η στάση (π.χ. σχετικά με τη ρύπανση στην 

περιοχή) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Γ. Συνέντευξη με καταστηματάρχες 

Αποφασίστε και καταγράψτε τις ερωτήσεις που επιθυμείτε ως ομάδα και τις απαντήσεις  

των καταστηματαρχών (π.χ. αν βλέπουν θετικά τη δημιουργία ποδηλατόδρομου) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ     Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ   Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

Μην ξεχνάτε να φωτογραφίζετε τις περιοχές στις οποίες κινούμαστε! 

 

4η ΣΤΑΣΗ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Περιγράψτε ποιο ή ποια στοιχεία σας έκαναν εντύπωση στο μουσείο και γιατί; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Συνολικές ερωτήσεις 

1. Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η δημιουργία ποδηλατοδρόμου που να συνδέει τις στάσεις της 

διαδρομής που ακολουθήσαμε; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Ποιες είναι οι ιδέες και προτάσεις σας σχετικά με το παραπάνω; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο μακροπρόθεσμο όραμα σχετικά με τις βιώσιμες 

μετακινήσεις στην περιοχή μελέτης; Ποιο είναι το βασικότερο πρόβλημα που πρέπει να 

λυθεί; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Βαθμολογείστε με άριστα το 10 την εμπειρία σας από τη μελέτη πεδίου που υλοποιήσαμε 

με τα ποδήλατα από άποψης: 

1. Ευχαρίστησης  

2. Ευκολίας μετακίνησης 

3. Ασφάλειας 

4. Συνεργασίας 

Σας ευχαριστούμε πολύ! 


