
 

  
 
 

 

GLI/MCH 

Αρ. Πρωτοκόλλου: AMSA_27315 

Ημερομηνία: 06/04/2022 

 

Προς: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας 

Δ. Τσάτσου 2 & Φαρσάλων 

Τ.Κ. 413 35, Λάρισα 

Υπόψη: κ. Αικ. Καραγιώργου, Διευθύντριας Δ/νσης Α’θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας 

Έργο: Σύμβαση Παραχώρησης Νόμος 3605/2007 του Έργου “Μελέτη, Κατασκευή, 

Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Τμήματος ΠΑΘΕ 
Μαλιακός - Κλειδί” 

Θέμα: Πρόσκληση συνδιοργάνωσης Φεστιβάλ Οδικής Ασφάλειας 

Σχετικά: - 

Αξιότιμη κα Καραγιώργου,  

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου συμβάλλει εδώ και χρόνια, μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης μαθητών 

αλλά κι ενηλίκων, στην ευαισθητοποίησή τους στους κανόνες οδικής ασφάλειας, αλλά και στη 

διαμόρφωση οδικής κουλτούρας στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει τη διοργάνωση του 

Φεστιβάλ Οδικής Ασφάλειας στη Λάρισα για μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.  

Σκοπός του Φεστιβάλ είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα θέματα που 

αφορούν το παιδί ως πεζό, αλλά κι ως οδηγό ποδηλάτου, μέσω ευφάνταστων διαδραστικών 

παιχνιδιών.   

Το Φεστιβάλ Οδικής Ασφάλειας για τα σχολεία θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 9 Μαΐου έως και 

την Παρασκευή 13 Μαΐου, κατά τις ώρες 09:00-12:00, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου 

Λαρισαίων στο Αλκαζάρ, με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Λαρισαίων και την πολύτιμη συμμετοχή 

του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», του οποίου τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων. 

Με την παρούσα επιστολή προσκαλούμε την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας στη 

συνδιοργάνωση του Φεστιβάλ Οδικής Ασφάλειας, με τη συμμετοχή σχολείων του νομού Λάρισας. Οι 

δράσεις χωρίζονται ανά ηλικίες: νηπίων (4-6 ετών), μαθητών Α’-Δ’ Δημοτικού και μαθητών Ε’-ΣΤ’ 

Δημοτικού και διαρκούν μία ώρα, ενώ ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι τα 25 άτομα. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής των σχολείων θα γίνονται απευθείας στη φόρμα: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e4i0zOCsIfZD3uvK54B_a0LTGXXtg6gM 

έως την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022. Για τα σχολεία εκτός κέντρου που δηλώσουν συμμετοχή και 

δεν θα μπορούν να προσέλθουν στο Πάρκο πεζή, θα χαρούμε να διευκολύνουμε τη μετακίνησή τους.  

Για τη διοργάνωση των δράσεων του Φεστιβάλ θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομοκικά 

πρωτόκολλα. Είναι απαραίτητο η συμμετοχή του κάθε παιδιού να συνοδεύεται από την αντίστοιχη 

υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης του γονέα. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e4i0zOCsIfZD3uvK54B_a0LTGXXtg6gM





