
8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΟΜΑΔΑ ECOMOBILITY 2017-2018



8ο  Γυμνάσιο Αθήνας – κτίριο «Μιχαήλ 
Νομικού» Ένα ιστορικό σχολείο στα Κάτω 

Πατήσια

Εσωτερική όψη του 8ου Γυμνασίου Αθήνας



Πρόσοψη του Η΄ Γυμνασίου Αθήνας

Προαύλιο του σχολείου 



Λίγα λόγια για το σχολείο και τη γειτονιά 
μας 

▶ Ιστορικά στοιχεία
▶  Στο κτήμα του Μιχαήλ Νομικού, 

στην οδό Νικοπόλεως 31-33, σε 
σχέδια του αρχιτέκτονα Γεωργίου 
Πάντζαρη κτίζεται το σχολικό 
συγκρότημα που 
ολοκληρώθηκε το 1931 . Στο 
προαύλιο του σχολείου, ο 
αρχιτέκτονας Νικόλαος 
Μητσάκης σχεδίασε το 1934 ένα 
παρεκκλήσι αφιερωμένο στους 
αρχαγγέλους Γαβριήλ και Μιχαήλ, 
σύμφωνα με την επιθυμία του 
ευεργέτη Μιχαήλ Νομικού, το 
οποίο αγιογραφήθηκε από τον 
ζωγράφο Σπύρο Παπαλουκά, 
φίλο του Μητσάκη.

▶ Η γειτονιά του σχολείου μας
▶ είναι μια ιδιαίτερα «κτισμένη» και 

πυκνοκατοικημένη περιοχή.
▶ δεν έχει χώρους πρασίνου εκτός 

της λεγόμενης «Φυτευτής», ένα 
μικρό οικοδομικό τετράγωνο στο 
διπλανό δρόμο, με κούνιες, 
γήπεδο μπάσκετ, λίγο πράσινο κι 
ένα παλιό σπίτι που ξεχάστηκε … 

▶ Οι δρόμοι είναι στενοί με 
παρκαρισμένα αυτοκίνητα και 
κάδους σκουπιδιών ανάμεσά 
τους.

▶ Τα πεζοδρόμια, στενά  όπου  
δύσκολα κινείσαι  ανεμπόδιστα.



Τοποθεσία του Σχολείου και της 
γειτονιάς μας

Κτιριο 8ου Γυμν.

«ηλεκτρικό 
τραίνο»

«ηλεκτρικό 
τραίνο

Πατησίων
Αχαρνών

«Φυτευτή»



Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της  
περιοχής μας

Το σχολείο και η γειτονιά μας εξυπηρετείται από 
▶ 2 σταθμούς του «ηλεκτρικού» τρένου (Αγιο Νικόλαο και Κ. 

Πατήσια) 
▶ Λεωφορεία και τρόλευ στην οδό Αχαρνών
▶ Λεωφορεία και τρόλευ στην Πατησίων
▶ Για να χρησιμοποιήσουμε το μετρό  πρέπει να μεταφερθούμε είτε 

σε κάποιο κόμβο  μέσω του ηλεκτρικού, μεσω των το λεωφορείων-
τρόλευ σε σταθμό του μετρό ή του ηλεκτρικού από την οδό 
Πατησίων.

▶ Η χρήση ποδηλάτου έχει αυξηθεί τελευταία αλλά παραμένει 
δύσκολη και επικίνδυνη για μας , τόσο στους μεγάλης κυκλοφορίας 
δρόμους  του κέντρου όσο και στους παράδρομους.



Προβλήματα κυκλοφορίας στην γειτονιά 
μας

Η η γειτονιά μας όπως και η πόλη 
μας, αντιμετωπίζει διάφορα 
προβλήματα, όπως : 

• Στενοί κι απότομοι δρόμοι.
• Χαλασμένα και στενά πεζοδρόμια 

που δεν μπορείς να περπατήσεις 
ανεμπόδιστα

• Κατεστραμμένα φανάρια , σήματα 
αλλά και πινακίδες

• Έλλειψη φαναριών–σήμανσης 
στους δρόμους κοντά στα 
σχολεία.

• Μη επαρκείς χώρους στάθμευσης
• Παράνομη στάθμευση πάνω στα 

πεζοδρόμια 
• Παράβλεψη Κ.Ο.Κ.



• Κακή συμπεριφορά των 
οδηγών 

• Κίνηση των αυτοκίνητων 
στις λωρίδες για τα 
λεωφορεία 

•  Ρύπανση του 
ατμοσφαιρικού αέρα

Γενικότερα προβλήματα στην γειτονιά μας

• Κάδοι σκουπιδιών  
βρώμικοι, ανάμεσα στα 
παρκαρισμένα αυτοκίνητα

• Ελλειψη χώρων 
«έξυπνης» ανακύκλωσης

• Ελλειψη 
ποδηλατόδρομων  



1η Δράση: Δοκιμή των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
(ΜΜΜ): Επίσκεψη στο «Πεδιον του Αρεως» :Το μεγάλο Πάρκο 

της Πατησίων

▶ Η ομάδα που πήγε με το τρένο διαπίστωσε ότι ο χρόνος έκδοσης των 
εισιτηρίων ήταν μεγάλος κι έτσι καθυστέρησε περισσότερο. 

▶ Η απόσταση για τον ηλεκτρικό είναι μεγαλύτερη από τη στάση των 
λεωφορείων.

▶ Χρόνος μετάβασης : 30 min («ηλεκτρικός)-20 min (τρόλευ)

Ο σταθμός Βικτώριας

Μετακίνηση με τον «Ηλεκτρικό»: Σταθμός Κάτω Πατήσια – Πλατεία Βικτώριας



Η ομάδα στο 
Πάρκο



Εκπληξη ημέρας: 
Οικολογική μετακίνηση στο πάρκο



Τα αυτοκίνητα 
λόγω της  
έκθεσης ήταν 
μια αταίριαστη 
παρουσία!

 Το πάρκο είναι ιδανικό για  ποδήλατο – περπάτημα - 
τρέξιμο



Το τρόλευ που εξυπηρετεί την περιοχή μας από την Λεωφόρο 
Αλεξάνδρας  (το 14) θα έρθει σε 12min : Η καθυστέρηση των μέσων οδηγεί 
στο να υπάρχει περισσότερος κόσμος από το επιτρεπτό όριο… 



2η Δράση: Ερωτηματολόγιο σχετικά με τα ΜΜΜ: 
Β’ και Γ’ Γυμνασίου – 150 έρωτηματολόγια που συνέταξε η 
ομάδα ECOMOBILITY απαντήθηκαν από τους συμμαθητές 

μας



▶ Οι απαντήσεις των συμμαθητών μας συνοπτικά  και 
τα συμπεράσματα της έρευνας

Μεγάλο ποσοστό κρίνει 
ότι τα μέσα μεταφοράς 
πρέπει να είναι συχνότερα 
(79%)

Μόνο το 12% κρίνει ότι η 
ταχύτητα δεν είναι 
καθόλου ικανοποιητική



Μισο - ευχαριστημένοι 
φαίνονται οι μαθητές από τις 
θέσεις των στάσεων – 
μάλλον εξαρτάται από τη 
θέση κατοικίας τους

Μεγάλο ποσοστό κρίνει 
ότι τα μέσα μεταφοράς 
χρειάζονται βελτίωση

▶ Οι απαντήσεις των συμμαθητών μας συνοπτικά  και 
τα συμπεράσματα της έρευνας



▶ Οι απαντήσεις των συμμαθητών μας συνοπτικά  και 
τα συμπεράσματα της έρευνας

54% δεν μπορεί να 
απαντήσει αφού τα παιδιά 
μετακινούνται 
περιορισμένα μόνα τους 
αλλά το 41% κρίνει ότι δεν 
καλύπτονται για όλες τις 
περιοχές της Αθήνας

Μεγάλο 
ποσοστό δεν 
αισθάνεται 
ασφαλές στα 
μέσα μαζικής 
μεταφοράς



▶ Οι απαντήσεις των συμμαθητών μας συνοπτικά  και 
τα συμπεράσματα της έρευνας

Η γνώμες των μαθητών 
διχάζονται και  για την 
εξυπηρέτηση του προσωπικού 
κα για την τιμή του εισιτηρίου



▶ Οι απαντήσεις των συμμαθητών μας συνοπτικά  και 
τα συμπεράσματα της έρευνας

Το τρόλευ – το τρένο – το 
αυτοκίνητο είναι τα μέσα 
εξυπηρέτησης
με ποσοστά περίπου 30%

Το 66% πιστεύει ότι θα βοηθούσε 
ένας ποδηλατόδρομος στο κέντρο 
της Αθήνας 



 αν και μόνο 8/150 
μαθητές   χρησιμοποιούν 
ποδήλατο στην πόλη

Το 66% των μαθητών 
πιστεύουν ότι θα ήταν 
πολύ χρήσιμος ένας 
ποδηλατοδρόμος στο 
κέντρο της πόλης.   

Κάθε χρόνο διοργανώνουμε 
ποδηλατικούς αγώνες την ημέρα του 
αθλητισμού και συμμετέχουν αρκετοί 
μαθητές…. Αλλά η ποδηλασία στους 
δρόμους του κέντρου είναι επικίνδυνη …



▶ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

3η Δράση: Συνέντευξη σχετικά με την μετακίνηση των 
μαθητών του σχολείου μας,  για μια εκπαιδευτική 

επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο: 

http://www.youtube.com/watch?v=vmcK4QeGTJ8


Η ομάδα ECOMOBILITY 
δούλεψε με μεράκι :



Η ομάδα ECOMOBILITY 
δούλεψε με μεράκι :



4η Δράση: Η ομάδα δημιουργεί  …
 την αφίσα μας 

πεζόδρομοι, χωροί  πρασίνου και ποδηλατόδρομοι 
για μια βιώσιμη πόλη  



• Να προστεθούν κολώνες στις γωνίες, ώστε να 
εμποδίζεται η στάθμευση 

• Απελευθέρωση χώρων  για ελεύθερα δημόσια 
πάρκινγκ αυτοκινήτων-Υπέργεια πολυόροφα 
πάρκινγκ

• Δημιουργία ποδηλατοδρόμων στην μια άκρη του 
δρόμου 

• Δημιουργία ενός ανυψωμένου  μπετό για την 
διαχώριση της Λ.Ε.Α.   ( Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης 
) από τον δρόμο των υπολοίπων αυτοκινήτων 

• Προσθήκη χρονοδιακοπτών στα φανάρια
• Απελευθέρωση των δρόμων από τα σταθμευμένα 
αυτοκίνητα

• Φθηνά εισιτήρια για τις μετακινήσεις
• Χρονική ρύθμιση της διέλευσης των λεωφορείων 
ανάλογα με την πυκνότητα των επιβατών 

•  

ΛΥΣΕΙΣ/ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
▶ Στο σχολείο μας - αν  και ανακαινίστηκε πρόσφατα- δεν έγινε καμιά 

πρόβλεψη για  την πρόσβαση στους χώρους του (ισόγειο + 2 
όροφοι), σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ ) Δεν υπάρχουν 
ράμπες στα εξωτερικά σκαλοπάτια αλλά ούτε και ανελκυστήρας 
εσωτερικός ή εξωτερικός . Αυτό είναι ζητούμενο εδώ και αρκετά 
χρόνια από την διεύθυνση του σχολείου όπως πληροφορηθήκαμε 
και έχουμε σκοπό να το διεκδικήσουμε από τον αρμόδιο φορέα του 
Δήμου.

▶ Αυτό που επίσης θα θέλαμε να διεκδικήσουμε αλλά δεν προλάβαμε 
είναι  μας παρέχεται η δυνατότητα δέσμευσης -κατόπιν 
συνεννόησης -εxtra λεωφορείων της γραμμής, για τις μετακινήσεις 
μας κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στο κέντρο και εντός Αττικής 
με  αστικό μαθητικό εισιτήριο. 

▶ Σχετικά δε με τα υπόλοιπα προβλήματα που αναφέραμε, αν και δεν 
ενημερώσαμε το 5ο και 6ο διαμέρισμα του Δήμου Αθήνας  
νομίζουμε  ότι  είναι ευρύτερα τα προβλήματα και δεν θα είναι σε 
θέση να μας δώσουν κάποιες άμεσες λύσεις. 



Επισήμανση της ανάγκης πρόσβασης σε 
ΑμΕΑ στους χώρους του σχολείου μας.



Η ομαδα μας
▶ Τσάκα Σάρα
▶ Μαρίτσι Ντέλια
▶ Κώτση Κατερίνα
▶ Ζούπα Χρήστος
▶ Ντοϊτσεσκου Κριστιάν
▶ Ντόκος Νικολής
▶ Πίρε Έλνις
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