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Η εκστρατεία Free Mobility υλοποιήθηκε 

φέτος για πρώτη φορά ως παράλληλη 

δράση της εκστρατείας Ecomobility με τη 

συμμετοχή 26 ΕΕΕΕΚ και ΤΕΕ Ειδικής 

Αγωγής, ανάμεσά τους και ομάδα 

μαθητών του ΕΕΕΕΚ Νάουσας  



Στόχοι της έρευνας 

 Εντοπισμός προβλημάτων μετακίνησης 

 Εμπόδια πεζών ή ατόμων με κινητικές 
δυσκολίες 

Παρατυπίες που προκαλούν προβλήματα 
στην καθημερινή μετακίνηση στην πόλη 

 Εύρεση λύσεων για τα παραπάνω 
προβλήματα 

 Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική 
κοινωνία 

 



Μεθοδολογία 

Παρατήρηση 

 

 Καταγραφή 

 

 Ενεργή συμμετοχή 



Διαδικασία 

Μελέτη του Κ.Ο.Κ. και εντοπισμός 

σημείων που αφορούν στους πεζούς και 

στα πεζοδρόμια 

Η ομάδα μεταφέρθηκε «εικονικά» μέσω 

του Google maps σε μια τυχαία 

Ευρωπαϊκή πόλη και παρατηρήσαμε τη 

δομή και την οργάνωση της αναφορικά με 

την μετακίνηση των πεζών 

 



Διαδικασία 

 Συζητήσαμε με τους μαθητές ποια είναι τα 
σημεία της πόλης που πρέπει να είναι 
προσβάσιμα από όλους τους πολίτες και 
τα σημειώσαμε στο χάρτη 

 Σχεδιάσαμε μια διαδρομή στο χάρτη 
συμπεριλαμβάνοντας τα παραπάνω 
σημεία,την οποία ακολουθήσαμε για να 
εντοπίσουμε και να καταγράψουμε τα 
προβλήματα μετακίνησης στην πόλης μας 

 





Διαδικασία 

Περπατήσαμε τη διαδρομή, εντοπίσαμε, 

καταγράψαμε, φωτογραφήσαμε αλλά και 

συζητήσαμε με πολίτες για τα προβλήματα 

που συναντούν οι ίδιοι στις μετακινήσεις 

τους 

  



Αποτελέσματα 
Τα προβλήματα που εντοπίσαμε ήταν 

ποικίλα: 

 Αυτοκίνητα παρκαρισμένα σε πεζοδρόμια 

 



Μισοσβησμένες διαβάσεις 



 Ανύπαρκτα - στενά πεζοδρόμια 



 Αυτοκίνητα παρκαρισμένα σε ράμπες 



Μη προσβάσιμα δημόσια κτίρια (έλλειψη 

ασανσέρ, ανύπαρκτες ράμπες) 



 Κατάληψη πεζοδρομίων από 

εμπορεύματα και τραπεζοκαθίσματα  



 Διάφορα άλλα εμπόδια σε πεζοδρόμια  



Ανάληψη δράσης 

Ψάχνοντας άμεσες λύσεις στα παραπάνω 

προβλήματα, η ομάδα δημιούργησε καρτέλες 

τις οποίες τοποθέτησε σε αυτοκίνητα 

παρκαρισμένα πάνω στα πεζοδρόμια 





Παρουσίαση της έρευνας 



Παρουσίαση της έρευνας 



Παρουσίαση της έρευνας 



Βράβευση ΕΕΕΕΚ Νάουσας σε 

κεντρική εκδήλωση στην Αθήνα 

  



Συνεργασία με τον δήμο 



 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΛΑΟΣ 

 Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2015 16:16  
Ξεκίνησε με έργο η συνεργασία ΕΕΕΕΚ Νάουσας-δήμου 

Αναρτήθηκε από τον  Κώστα Παναγιωτίδη 

http://www.laos-epea.gr/topika/itemlist/user/404-kwstapanagiwtidh.html
http://www.laos-epea.gr/topika/itemlist/user/404-kwstapanagiwtidh.html


 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΛΑΟΣ 
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015 13:32 

Βάζει… ΄χέρι΄ στα υπό κατάληψη πεζοδρόμια και 

οδοστρώματα η δημοτική αρχή της Νάουσας 
Αναρτήθηκε από τον  Κώστα Παναγιωτίδη 

http://www.laos-epea.gr/topika/itemlist/user/404-kwstapanagiwtidh.html


Ευχαριστούμε!! 

 


