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Θέμα: Συμμετοχή στην εκπόνηση της μελέτης «ΣΒΑΚ Δήμου Χίου» και 
συμπλήρωση ερωτηματολογίων.
α) η από 76945/22-09-2021 επιστολή Δήμου Χίου για το ίδιο θέμα.

Σε συνέχεια του (α) σχετικού και καθώς η συμμετοχή γονέων και μαθητών 
στην συμπλήρωση των εν λόγω ερωτηματολογίων είναι εξαιρετικά χαμηλή, 
(ενδεικτικά αναφέρετε ότι κανένας μαθητής δεν έχει συμπληρώσει το αντίστοιχο 
ερωτηματολόγιο) παρακαλούμε όπως υπενθυμίσετε στις διευθύνσεις των σχολείων 
αρμοδιότητας σας, ότι στους κάτωθι συνδέσμους:

http://chios.sbak.gr/df-xio  
Ερωτηματολόγιο Κατοίκων: https://forms.gle/pAdj1RMZdYF59mzt5 
Ερωτηματολόγιο Γονέων: https://forms.gle/xrqZdktgmcRqQb5D8 
Ερωτηματολόγιο Μαθητών: https://forms.gle/Xn6peoovXm5JDPah8)

κάτοικοι, γονείς και μαθητές μπορούν με τις απαντήσεις τους να επηρεάσουν την 
λήψη αποφάσεων για μια πόλη περισσότερο βιώσιμη και προσπελάσιμη από όλες 
τις κοινωνικές ομάδες.

Καθ' όλη τη διάρκεια εκπόνησης του ΣΒΑΚ, η συμμετοχή των πολιτών και των 
φορέων στη διαδικασία του σχεδιασμού είναι ιδιαιτέρως κομβική. Ιδιαίτερης 
σημασίας κρίνεται και η συμμετοχή των μαθητών, γονέων και κηδεμόνων. Η 
εμπλοκή στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ ενισχύει τον χαρακτήρα 
συμμετοχικού σχεδιασμού. Η συμμετοχικότητα επιτυγχάνεται τόσο μέσα από τις 
διαβουλεύσεις, όσο και μέσα από την εκτενή έρευνα ερωτηματολογίων.

Προκειμένου να αυξηθεί η ανταπόκριση των μαθητών στην παραπάνω 
διαδικασία, προτείνουμε κατά την διάρκεια των μαθημάτων πληροφορικής που 
διεξάγονται στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολικών μονάδων και με την 
βοήθεια του εκπαιδευτικού που είναι υπεύθυνος για την λειτουργία αυτών, να 
αφιερωθούν 10 λεπτά για να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά τα εν λόγω 
ερωτηματολόγια. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές θα γίνουν κοινωνοί του 
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εγχειρήματος εκπόνησης ΣΒΑΚ στην πόλη τους και θα έχουν την ευκαιρία να 
καταθέσουν τις απόψεις τους για τα ζητήματα – προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
κατά την καθημερινή τους μετακίνηση από και προς το σχολείο – φροντιστήριο 
κλπ. 

Παρακαλούμε για την ανταπόκρισή σας το αργότερο έως 20/05/2022 για 
λόγους που αφορούν στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της 
μελέτης. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.
Ελευθέριος Παπαλάνης

Πολιτικός Μηχ. Π.Ε. με α΄ βαθμό
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