ΒΑΚ ΒΟΝΙΣΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΚΣΙΟΤ ΒΟΝΙΣΑ - ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΚΑΣΟΙΚΩΝ - ΦΑΗ Α'
Οδηγίερ ζςμπλήπωζηρ και απαπαίηηηερ πληποθοπίερ
Το επυηημαηολόγιο ζςνηάσθηκε από ηην Ομάδα ηος ΣΒΑΚ Βόνιηζαρ και αποζκοπεί ζηην καηαγπαθή ηυν βαζικών σαπακηηπιζηικών (ανάγκερ,
ζςνήθειερ, επιλογέρ, πποβλήμαηα) ηηρ καθημεπινήρ μεηακίνηζηρ ηυν καηοίκυν ζηο εζυηεπικό ηος νηζιού, όπυρ και ηυν απότεών ηοςρ ζσεηικά
με ηα παπεσόμενα μέζα και ηπόποςρ μεηαθοπάρ.
Σε πεπίπηυζη πος σπειαζηείηε οποιαδήποηε βοήθεια ζηη ζςμπλήπυζη ηος επυηημαηολογίος μποπείηε να επικοινυνήζεηε απεςθείαρ με ηην
Ομάδα ηος ΣΒΑΚ, ζηο ηηλέθυνο ……………….. ή ζηο ………….@gmail.com
Σύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Γενικού Κανονιζμού για ηην Πποζηαζία Γεδομένυν (GDPR), ηα ζηοισεία πος ζςλλέγονηαι μέζα από ηην παπούζα
θόπμα θα ηηπούνηαι ζε ιδιυηικό τηθιακό απσείο (μη πποζβάζιμο από μη εξοςζιοδοηημένα άηομα) και δεν θα σπηζιμοποιούνηαι για κανέναν
άλλο ζκοπό εκηόρ από ηιρ ανάγκερ εκπόνηζηρ ηος ΣΒΑΚ. Δπίζηρ, δεν θα σοπηγούνηαι ζε ηπίηα ππόζυπα ή θοπείρ ένανηι οποιοςδήποηε
ανηαλλάγμαηορ.
1. Πνηνη είλαη νη βαζηθνί πξννξηζκνί ζαο ζηελ δηάξθεηα κηαο ζπλεζηζκέλεο θαζεκεξηλήο εκέξαο, γηα θάζε δηαθνξεηηθό ζθνπό από
όζνπο αλαθέξνληαη;
(γξάςηε ην αληίζηνηρν όλνκα νηθηζκνύ ή πεξηνρήο ζηνλ θελό ρώξν)
Παξάδεηγκα γηα θάπνηνλ πνπ δηακέλεη ζηελ Βόληηζα θαη εξγάδεηαη ζην Άθηην.
Μόληκε Καηνηθία: Βόληηζα
Κύξηα Εξγαζία: Άθηην

Μόληκε Καηνηθία
Κύξηα Δξγαζία
Σρνιείν (γηα ηελ κεηαθνξά ησλ παηδηώλ)
Χώληα, δνπιεηέο
Αλαςπρή, θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο
Άιιν (γξάςηε ζθνπό θαη πξννξηζκό):

2. Για πόζη ώπα ηην ημέπα (ζςνηθιζμένη καθημεπινή) σπηζιμοποιείηε κάθε μέζο ή ηπόπο μεηαθοπάρ, ακόμα και για πολύ μικπέρ μεηακινήζειρ (ωρ
οδηγόρ ή ωρ επιβάηηρ);
(επιλέξηε ηην ανηίζηοιση απάνηηζη για κάθε μέζο ή ηπόπο μεηαθοπάρ)
0 (Καζόινπ)

1-15 ιεπηά

Με ηα πόδηα

Με ηα πόδηα 0
(Καζόινπ)

Με ηα πόδηα 1Με ηα πόδηα 15Με ηα πόδηα 30Με ηα πόδηα 1-2
Με ηα πόδηα
15 ιεπηά
30 ιεπηά
60 ιεπηά
ώξεο
Πάλσ από 2 ώξεο

ΙΦ απηνθίλεην

ΙΦ απηνθίλεην 0
ΙΦ απηνθίλεην
(Καζόινπ)
1-15 ιεπηά

ΙΦ απηνθίλεην
15-30 ιεπηά

Μεραλή

Μεραλή 0
(Καζόινπ)

Μεραλή 1-15
ιεπηά

Μεραλή 15-30
Μεραλή 30-60
Μεραλή 1-2
ιεπηά
ιεπηά
ώξεο

Λεσθνξείν

Λεσθνξείν 0
(Καζόινπ)

Λεσθνξείν 1-15
Λεσθνξείν 15Λεσθνξείν 30Λεσθνξείν 1-2
Λεσθνξείν
ιεπηά
30 ιεπηά
60 ιεπηά
ώξεο
Πάλσ από 2 ώξεο

Ταμί

Ταμί 0
(Καζόινπ)

Πνδήιαην

Πνδήιαην 0
(Καζόινπ)

Πνδήιαην 1-15
Πνδήιαην 15-30
Πνδήιαην 30-60
Πνδήιαην 1-2
ιεπηά
ιεπηά
ιεπηά
ώξεο

Πνδήιαην Πάλσ
από 2 ώξεο

Άιιν

Άιιν 0
(Καζόινπ)

Άιιν 1-15
ιεπηά

Άιιν Πάλσ από
2 ώξεο

Γξάςηε ηη είλαη ην "άιιν"

Ταμί 1-15 ιεπηά

15-30 ιεπηά

Ταμί 15-30
ιεπηά

Άιιν 15-30
ιεπηά

30-60 ιεπηά

ΙΦ απηνθίλεην
30-60 ιεπηά

Ταμί 30-60
ιεπηά

Άιιν 30-60
ιεπηά

1-2 ώξεο

ΙΦ απηνθίλεην
1-2 ώξεο

Ταμί 1-2 ώξεο

Άιιν 1-2 ώξεο

Πάλσ από 2 ώξεο

ΙΦ απηνθίλεην
Πάλσ από 2 ώξεο
Μεραλή Πάλσ
από 2 ώξεο

Ταμί Πάλσ από
2 ώξεο

3. ςμπληπώζηε ηο κύπιο μέζο με ηο οποίο διανύεηε ηο μεγαλύηεπο μέπορ ηηρ μεηακίνηζήρ ζαρ για κάθε ξεσωπιζηό ζκοπό.
Με ηα πόδηα
γηα ηελ
θαζεκεξηλή
εξγαζία κνπ

ΙΦ απηνθίλεην
(δηθό κνπ)

ΙΦ απηνθίλεην
(άιινπ)

Μεραλή

γηα ηελ
γηα ηελ
γηα ηελ
γηα ηελ
θαζεκεξηλή
θαζεκεξηλή
θαζεκεξηλή
θαζεκεξηλή
εξγαζία κνπ ΙΦ εξγαζία κνπ ΙΦ
εξγαζία κνπ Με
εξγαζία κνπ
απηνθίλεην (δηθό απηνθίλεην
ηα πόδηα
Μεραλή
κνπ)
(άιινπ)

Λεσθνξείν

Ταμί

Πνδήιαην

γηα ηελ
θαζεκεξηλή
εξγαζία κνπ
Λεσθνξείν

γηα ηελ
γηα ηελ
θαζεκεξηλή
θαζεκεξηλή
εξγαζία κνπ
εξγαζία κνπ Ταμί
Πνδήιαην

Άιιν
γηα ηελ
θαζεκεξηλή
εξγαζία κνπ
Άιιν

γηα ηελ
γηα ηελ
κεηάβαζε ησλ κεηάβαζε ησλ
παηδηώλ ζην
παηδηώλ ζην
ζρνιείν Με ηα
ζρνιείν
πόδηα

γηα ηελ
κεηάβαζε ησλ
παηδηώλ ζην
ζρνιείν ΙΦ
απηνθίλεην (δηθό
κνπ)

γηα ηελ
κεηάβαζε ησλ
παηδηώλ ζην
ζρνιείν ΙΦ
απηνθίλεην
(άιινπ)

γηα ηελ
γηα ηελ
κεηάβαζε ησλ
κεηάβαζε ησλ
παηδηώλ ζην
παηδηώλ ζην
ζρνιείν
ζρνιείν Μεραλή
Λεσθνξείν

γηα ηελ
κεηάβαζε ησλ
παηδηώλ ζην
ζρνιείν Ταμί

γηα ηελ
κεηάβαζε ησλ
παηδηώλ ζην
ζρνιείν
Πνδήιαην

γηα ηελ
κεηάβαζε ησλ
παηδηώλ ζην
ζρνιείν Άιιν

γηα ςώληα
γηα ςώληα θαη θαη άιιεο
άιιεο δνπιεηέο δνπιεηέο Με ηα
πόδηα

γηα ςώληα
θαη άιιεο
δνπιεηέο ΙΦ
απηνθίλεην (δηθό
κνπ)

γηα ςώληα
θαη άιιεο
δνπιεηέο ΙΦ
απηνθίλεην
(άιινπ)

γηα ςώληα
γηα ςώληα
θαη άιιεο
θαη άιιεο
δνπιεηέο
δνπιεηέο Μεραλή
Λεσθνξείν

γηα ςώληα
θαη άιιεο
δνπιεηέο Ταμί

γηα ςώληα
θαη άιιεο
δνπιεηέο
Πνδήιαην

γηα ςώληα
θαη άιιεο
δνπιεηέο Άιιν

γηα αλαςπρή
γηα αλαςπρή
γηα αλαςπρή
θαη θνηλσληθέο
θαη θνηλσληθέο θαη θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο
ζπλαλαζηξνθέο ζπλαλαζηξνθέο ΙΦ απηνθίλεην
Με ηα πόδηα
(δηθό κνπ)

γηα αλαςπρή
γηα αλαςπρή
γηα αλαςπρή
γηα αλαςπρή
γηα αλαςπρή
γηα αλαςπρή
θαη θνηλσληθέο
θαη θνηλσληθέο θαη θνηλσληθέο θαη θνηλσληθέο θαη θνηλσληθέο θαη θνηλσληθέο
ζπλαλαζηξνθέο
ζπλαλαζηξνθέο ζπλαλαζηξνθέο ζπλαλαζηξνθέο ζπλαλαζηξνθέο ζπλαλαζηξνθέο
ΙΦ απηνθίλεην
Μεραλή
Λεσθνξείν
Ταμί
Πνδήιαην
Άιιν
(άιινπ)

4. Πνηα ζεσξείηε ηα πην ζεηηθά ζηνηρεία ησλ ηξόπσλ κεηαθίλεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζην πόιε ηεο Βόληηζαο; (πξάγκαηα πνπ
δελ ζέιεηε λα αιιάμνπλ)
(επηιέμηε σο ηξεηο απαληήζεηο ζε θάζε θαηεγνξία)
4.α. Θεηικά ζηοισεία ηηρ μεηακίνηζηρ με ηα πόδια
Γελ ρξεζηκνπνηώ απηό ην κέζν
Η επάξθεηα θαη ε πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππνδνκώλ εληόο ησλ νηθηζκώλ (πεδόδξνκνη, θαιληεξίκηα, πεδνδξόκηα)
Η επάξθεηα θαη ε πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππνδνκώλ εθηόο ησλ νηθηζκώλ (κνλνπάηηα)
Η ακεζόηεηα ηεο πξόζβαζεο πνπ παξέρνπλ ηα δίθηπα πεδνδξόκσλ θαη κνλνπαηηώλ ζηνπο πεξηζζόηεξνπο επηζπκεηνύο πξννξηζκνύο
Η αζθάιεηα κεηαθίλεζεο
Η άλεζε κεηαθίλεζεο
Η ηαρύηεηα πξόζβαζεο ζηνλ πξννξηζκό κνπ
Απνηειεί πγηεηλό ηξόπν κεηαθίλεζεο
Καλέλα από ηα παξαπάλσ
4.β. Θεηικά ζηοισεία ηηρ μεηακίνηζηρ με ΙΧ αςηοκίνηηο
Γελ ρξεζηκνπνηώ απηό ην κέζν
Η πνηόηεηα ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ
Η επάξθεηα ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο
Η πξόζβαζε πνπ παξέρεη ην νδηθό δίθηπν ζηνπο πεξηζζόηεξνπο επηζπκεηνύο πξννξηζκνύο
Η αζθάιεηα κεηαθίλεζεο
Η άλεζε κεηαθίλεζεο
Η ηαρύηεηα κεηαθίλεζεο
Τα ρακειά θόζηε θαπζίκνπ θαη ζπληήξεζεο
Η πεξηνξηζκέλε πηζαλόηεηα θινπήο
Καλέλα από ηα παξαπάλσ

4.γ. Θεηικά ζηοισεία ηηρ μεηακίνηζηρ με μησανή
Γελ ρξεζηκνπνηώ απηό ην κέζν
Η πνηόηεηα ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ
Η επάξθεηα ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο
Η ακεζόηεηα ηεο πξόζβαζεο πνπ έρσ ζηνπο πεξηζζόηεξνπο επηζπκεηνύο πξννξηζκνύο
Η αζθάιεηα κεηαθίλεζεο
Η άλεζε κεηαθίλεζεο
Η ηαρύηεηα κεηαθίλεζεο
Τα ρακειά θόζηε θαπζίκνπ θαη ζπληήξεζεο
Η πεξηνξηζκέλε πηζαλόηεηα θινπήο
Καλέλα από ηα παξαπάλσ
4.δ. Θεηικά ζηοισεία ηηρ μεηακίνηζηρ με λεωθοπείο - ΚΣΔΛ
Γελ ρξεζηκνπνηώ απηό ην κέζν
Η επάξθεηα ησλ ζηάζεσλ
Η πνηόηεηα ησλ ζηάζεσλ
Η πξόζβαζε πνπ παξέρεη ην δίθηπν δξνκνινγίσλ ζηνπο πεξηζζόηεξνπο επηζπκεηνύο πξννξηζκνύο
Ο θαιόο ρξνληθόο ζπληνληζκόο ησλ δξνκνινγίσλ
Η αζθάιεηα κεηαθίλεζεο
Η άλεζε κεηαθίλεζεο
Η ηαρύηεηα κεηαθίλεζεο
Ο κηθξόο ρξόλνο αλακνλήο ζηελ ζηάζε
Τν ρακειό θόζηνο ηνπ εηζηηεξίνπ
Καλέλα από ηα παξαπάλσ

4.ε. Θεηικά ζηοισεία ηηρ μεηακίνηζηρ με ηαξί
Γελ ρξεζηκνπνηώ απηό ην κέζν
Η επθνιία λα θαιέζεηο όρεκα
Η ηαρύηεηα αληαπόθξηζεο ζηελ θιήζε
Η ζπρλόηεηα δηέιεπζεο από ηα ζεκεία πνπ ζπλήζσο εθθηλώ ηελ κεηαθίλεζή κνπ
Η ακεζόηεηα ηεο πξόζβαζεο πνπ έρσ ζηνπο πεξηζζόηεξνπο επηζπκεηνύο πξννξηζκνύο
Η αζθάιεηα κεηαθίλεζεο
Η άλεζε κεηαθίλεζεο
Η ηαρύηεηα κεηαθίλεζεο
Τν ρακειό θόζηνο ρξέσζεο
Καλέλα από ηα παξαπάλσ
4.ζη. Θεηικά ζηοισεία ηηρ μεηακίνηζηρ με ποδήλαηο
Γελ ρξεζηκνπνηώ απηό ην κέζν
Η πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππνδνκώλ εληόο ησλ νηθηζκώλ (πνδειαηόδξνκνη, πεδόδξνκνη, νδνί ήπηαο θπθινθνξίαο)
Η επάξθεηα θαη ε πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππνδνκώλ εθηόο ησλ νηθηζκώλ (πνδειαηόδξνκνη, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο ζηελ ύπαηζξν)
Η ακεζόηεηα ηεο πξόζβαζεο πνπ έρσ ζηνπο πεξηζζόηεξνπο επηζπκεηνύο πξννξηζκνύο
Η αζθάιεηα κεηαθίλεζεο
Η άλεζε κεηαθίλεζεο
Η ηαρύηεηα πξόζβαζεο ζηνλ πξννξηζκό κνπ
Η πεξηνξηζκέλε πηζαλόηεηα θινπήο
Απνηειεί πγηεηλό ηξόπν κεηαθίλεζεο
Καλέλα από ηα παξαπάλσ

5. Πνηα ζεσξείηε ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ησλ ηξόπσλ κεηαθίλεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζηε πόιε ηεο Βόληηζαο; (πξάγκαηα
πνπ ζέιεηε λα αιιάμνπλ)
(επηιέμηε σο ηξεηο απαληήζεηο ζε θάζε θαηεγνξία)
5.α. Πποβλήμαηα ηηρ μεηακίνηζηρ με ηα πόδια
Γελ ρξεζηκνπνηώ απηό ην κέζν
Η απνπζία πεδνδξνκίσλ θαηά κήθνο ησλ θύξησλ νδώλ εληόο ησλ νηθηζκώλ
Η απνπζία πεδνδξνκίσλ θαηά κήθνο ησλ θύξησλ νδώλ εκτός ησλ νηθηζκώλ
Η απνπζία πεδνδξνκίσλ/πεδνδξόκσλ θαηά κήθνο παξαζαιάζζησλ νδώλ
Η θαηάιεςε ησλ πεδνδξνκίσλ από ζηαζκεπκέλα νρήκαηα, ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη άιια εκπόδηα
Η έιιεηςε ζεβαζκνύ από ηνπο νδεγνύο
Η ύπαξμε πνιιώλ ζθαιηώλ
Η έιιεηςε ζθηάο
Η έιιεηςε ζεκείσλ ζηάζεο θαη αλάπαπζεο
Ο ειιηπήο νδνθσηηζκόο
Καλέλα από ηα παξαπάλσ

5.β. Πποβλήμαηα ηηρ μεηακίνηζηρ με ΙΧ αςηοκίνηηο
Γελ ρξεζηκνπνηώ απηό ην κέζν
Η απνπζία αλαγθαίσλ νδηθώλ ζπλδέζεσλ κεηαμύ θάπνησλ νηθηζκώλ
Τν πεξηνξηζκέλν πιάηνο ησλ νδώλ
Η αλεπάξθεηα ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο
Η ειιηπήο δηακόξθσζε ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο
Η παξάλνκε ζηάζκεπζε
Η ειιηπήο ζήκαλζε
Ο ειιηπήο νδνθσηηζκόο
Τα πςειά θόζηε θαπζίκνπ θαη ζπληήξεζεο
Καλέλα από ηα παξαπάλσ

5.γ. Πποβλήμαηα ηηρ μεηακίνηζηρ με μησανή
Γελ ρξεζηκνπνηώ απηό ην κέζν
Η αθαηαιιειόηεηα ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ
Η απνπζία ρώξσλ ζηάζκεπζεο γηα δίθπθια
Η ειιηπήο ζήκαλζε
Ο ειιηπήο νδνθσηηζκόο
Η έιιεηςε ζεβαζκνύ από ηνπο νδεγνύο ησλ ινηπώλ νρεκάησλ
Τα πςειά θόζηε θαπζίκνπ θαη ζπληήξεζεο
Η πηζαλόηεηα θινπήο
Καλέλα από ηα παξαπάλσ
5.δ. Πποβλήμαηα ηηρ μεηακίνηζηρ με λεωθοπείο
Γελ ρξεζηκνπνηώ απηό ην κέζν
Η απνπζία δξνκνινγίσλ ηνλ ρεηκώλα
Η απνπζία ζηάζεσλ ζε ζεκαληηθά ζεκεία
Η αθαηαιιειόηεηα ησλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηα θαηξηθά θαηλόκελα
Η κηθξή ζπρλόηεηα ησλ δξνκνινγίσλ
Ο θαθόο ρξνληθόο ζπληνληζκόο ησλ δξνκνινγίσλ
Ο κεγάινο ρξόλνο κεηαθίλεζεο
Ο κεγάινο ρξόλνο αλακνλήο ζηελ ζηάζε
Τν πςειό θόζηνο ηνπ εηζηηεξίνπ
Η κε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο πνδειάηνπ
Η ειιηπήο πιεξνθόξεζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν γηα ηελ ζέζε ησλ νρεκάησλ
Καλέλα από ηα παξαπάλσ

5.ε. Πποβλήμαηα ηηρ μεηακίνηζηρ με ηαξί
Γελ ρξεζηκνπνηώ απηό ην κέζν
Η δπζθνιία εύξεζεο δηαζέζηκνπ ηαμί
Η αξγή αληαπόθξηζε ζηελ θιήζε
Η ρακειή πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ
Τν πςειό θόζηνο ρξέσζεο
Η κε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο πνδειάηνπ
Η ειιηπήο πιεξνθόξεζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν γηα ηελ ζέζε ησλ νρεκάησλ
Καλέλα από ηα παξαπάλσ
5.ζη. Πποβλήμαηα ηηρ μεηακίνηζηρ με ποδήλαηο
Γελ ρξεζηκνπνηώ απηό ην κέζν
Η απνπζία πνδειαηνδξόκσλ εληόο ησλ νηθηζκώλ
Η απνπζία πνδειαηηθώλ δηαδξνκώλ εθηόο ησλ νηθηζκώλ
Ο κεγάινο ρξόλνο κεηαθίλεζεο
Η θνύξαζε ιόγσ αλεθνξηθώλ δξόκσλ
Τα πνιιά ζθαιηά εληόο ησλ νηθηζκώλ
Η ειιηπήο ζήκαλζε
Η έιιεηςε ζεβαζκνύ από ηνπο νδεγνύο ησλ ινηπώλ νρεκάησλ
Η πηζαλόηεηα θινπήο
Καλέλα από ηα παξαπάλσ

6. Σπκπιεξώζηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία
6.α. Φύλο
Άλδξαο
Γπλαίθα
Άιιν
Γελ ζέισ λα απαληήζσ
6.β. Ηλικία
15-24 εηώλ
25-29 εηώλ
30-49 εηώλ
50-64 εηώλ
65 εηώλ θαη άλσ
Γελ ζέισ λα απαληήζσ
6.γ. Μηνιαίο καθαπό ειζόδημα
έσο 650 €
650-1000 €
1000-1500 €
1500-2000€
2000-3000€
άλσ ησλ 3000€
Γελ ζέισ λα απαληήζσ

6.ε. Σο νοικοκςπιό μος διαθέηει ηα ακόλοςθα ιδιόκηηηα οσήμαηα.
(ζςμπληπώζηε ηο πλήθορ ηων οσημάηων για κάθε ηύπο οσήμαηορ)
ΙΦ Απηνθίλεηα
Μεραλέο
Πνδήιαηα
Θαιάζζηα ζθάθε
Βαξέα νρήκαηα
Άιιν όρεκα (γξάςηε ηη)
6.ζη. Πποβλήμαηα κινηηικόηηηαρ
Κηλεηηθά αλάπεξνο
Ηιηθησκέλνο
Υπέξβαξνο
Γνληόο κε παηδί ζε βξεθηθή ειηθία
Πξνζσξηλό πξόβιεκα ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ
Καλέλα πξόβιεκα θηλεηηθόηεηαο
Γελ ζέισ λα απαληήζσ
6.δ. Δηαλπόκελα ρηιηόκεηξα (πξναηξεηηθή ε απάληεζε, αιιά ζα βνεζήζεη πνιύ ηελ έξεπλα)
[ζςμπληπώζηε, για κάθε μησανοκίνηηο όσημα πος έσεηε ζηο νοικοκςπιό ζαρ (ΙΧ, δίκςκλο, βαπύ όσημα), ηα αναγπαθόμενα σιλιόμεηπα και ηην
ημεπομηνία, όπυρ καηαγπάθηκαν ζηον ηελεςηαίο και πποηελεςηαίο έλεγσο ΚΤΔΟ ή SERVICE ηος οσήμαηορ]
Όσημα 1:
Hκεξνκελία

Όσημα 2:
Hκεξνκελία

Φηιηόκεηξα

Φηιηόκεηξα

Ηκεξνκελία

Ηκεξνκελία

Φηιηόκεηξα

Φηιηόκεηξα

Όσημα 3:
Hκεξνκελία

Όσημα 4:
Hκεξνκελία

Φηιηόκεηξα

Φηιηόκεηξα

Ηκεξνκελία

Ηκεξνκελία

Φηιηόκεηξα

Φηιηόκεηξα

Όσημα 5:
Hκεξνκελία
Φηιηόκεηξα
Ηκεξνκελία
Φηιηόκεηξα

