
Πρωτοβουλία προκειμένου να καταστούν ασφαλείς οι 

διαδρομές που ακολουθούν καθημερινά οι μαθητές για τη 

μετάβασή τους από το σπίτι στο σχολείο, προωθούν από κοινού 

η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, το ΤΕΕ 

Μαγνησίας και η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 

Βόλου. 

Σε συνέντευξη τύπου, οι εκπρόσωποι των τριών φορέων 

παρουσίασαν το όλο εγχείρημα, το οποίο ο Διευθυντής της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σωκράτης Σαβελίδης 

χαρακτήρισε μεγαλεπήβολο. 

«Η πρωτοβουλία μας στηρίχθηκε στη δυσκολία προσπέλασης 

που αντιμετωπίζουν μαθητές αλλά και σε δύο μελέτες του 5ου 

Γυμνασίου Βόλου και του ΕΕΕΕΚ. Το δίκτυο ασφαλών 

διαδρομών που σχεδιάζουμε θα βασίζεται σε συγκεκριμένες 

προδιαγραφές και σε νομικές διατάξεις», εξήγησε ο ίδιος. 

Όπως είπε, ζητήθηκε η βοήθεια του ΤΕΕ Μαγνησίας 

προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαδρομές και να 

αξιοποιηθούν οι συμβουλές των μηχανικών. Κρίσιμος 

παράγοντας, σύμφωνα με τον κ. Σαβελίδη, είναι οι γονείς των 

μαθητών, οι οποίοι θα κληθούν να απαντήσουν σε 

ερωτηματολόγια, για να υποδείξουν τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους στη μετακίνησή τους. 

 

Όσον αφορά τη διαδικασίας, η πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας 

Νάνσυ Καπούλα εξήγησε πως αρχικά θα συσταθεί μια ομάδα 

εργασίας που θα επεξεργαστεί και θα παραδώσει τα απαραίτητα 

στοιχεία για τις οδούς στις οποίες μπορούν να γίνουν 

παρεμβάσεις. Το επόμενο στάδιο είναι η σύνταξη 

ερωτηματολογίου, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και 

τους γονείς, προκειμένου να αναδειχθούν τα προβλήματα. 

Έπειτα, θα συνταχθούν τεχνικά δελτία που θα αποσταλούν 

στους Δήμους της Μαγνησίας και στην Περιφέρεια για να 

γίνουν οι παρεμβάσεις. 



«Το γνωρίζουμε ότι η υλοποίηση των παρεμβάσεων είναι 

δύσκολη. Πιστεύουμε όμως πως τα αποτελέσματα θα είναι 

άμεσα και θα διεκδικήσουμε να γίνουν και άμεσα οι 

παρεμβάσεις αυτές» δήλωσε η κ. Καπούλα. 

Άκρως σημαντική χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ο πρόεδρος 

της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Βόλου 

Ηλίας Κουτσερής. «Η πρωτοβουλία αυτή ήρθε να κουμπώσει 

πάνω στις ανησυχίες γονέων για τη μετακίνηση των παιδιών 

τους. Τα πρωτοβάθμια όργανά μας θα συνδράμουν στην 

προσπάθεια αυτή και θα καταδείξουν τα προβλήματα αυτά». 

Στόχος η πρόληψη 
 

Όπως τονίστηκε στη συνέντευξη τύπου, η πρωτοβουλία 

αποσκοπεί στην πρόληψη ενώ οι διαδρομές που θα 

δημιουργηθούν δεν θα αφορούν μόνο τους μαθητές αλλά και τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες ή τους απλούς περιπατητές. Μάλιστα 

έγινε συζήτηση με τον σωματείο κινητικά αναπήρων 

«Ιππόκαμπος», τα στελέχη του οποίου ενημερώθηκαν για το 

δίκτυο ασφαλών σχολικών διαδρομών και συμφώνησαν να 

συνδράμουν στην πρωτοβουλία. 

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι προτάσεις του ΤΕΕ θα είναι 

έτοιμες και θα διανεμηθούν τα ερωτηματολόγια σε γονείς και 

εκπαιδευτικούς. Όπως διευκρίνισε η κ. Καπούλα, τα αιτήματα 

πρέπει να κατατεθούν τεκμηριωμένα στους Δήμους και την 

Περιφέρεια. 

 


