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                     «Εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ  Κυκλοφοριακήσ Αγωγήσ – Οδικήσ 

Αςφάλειασ ςε ςχολεία Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Αχαΐασ» 

Χ.:  θ με αρ. Πρ. Φ.15/81244/91871/Δ1/01-06-2017 Ζγκριςη του ΤΠ.Π.Ε.Θ. για τισ δράςεισ πρόλθψθσ, 

ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και προαγωγισ τθσ Τγείασ ςε ςχολεία τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 

 

  Η Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Αχαΐασ δια τθσ Τπευκφνου Αγωγισ Τγείασ ςε ςυνεργαςία με τθ 

Γενικι Περιφερειακι Αςτυνομικι Δ/νςθ Δυτικισ Ελλάδασ /Σμιμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ και 

Εκπαίδευςθσ και τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, διοργανϊνουν «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Οδικήσ 

Αςφάλειασ – Κυκλοφοριακήσ Αγωγήσ» για τουσ μακθτζσ /τριεσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ Δ/κμιασ 

Εκπ/ςθσ Αχαΐασ. 

το πλαίςιο των ςυνεχϊν προλθπτικϊν δράςεων τθσ Γενικισ Περιφερειακισ Αςτυνομικισ 

Δ/νςθσ Δυτικισ Ελλάδασ και ςε ςυνζχεια τθσ ςυνεργαςίασ μασ ςχετικά με τθν πραγματοποίθςθ 

ενθμερωτικϊν διαλζξεων ςε μακθτζσ, Αξιωματικοί των Σμθμάτων Σροχαίασ δφνανται να επιςκεφκοφν 

ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ και να αναπτφξουν ενθμερωτικζσ διαλζξεισ ςχετικά με τα επίκαιρα 

ηθτιματα τθσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ, τθσ Οδικισ Αςφάλειασ και τθσ Πρόλθψθσ Σροχαίων 

Ατυχθμάτων. 

   Οι διαλζξεισ κα ζχουν διάρκεια μία (1) διδακτικι ϊρα και κα πραγματοποιθκοφν ςε χϊρουσ - 

αίκουςεσ των ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων ι ςε χϊρο που κα ορίςουν οι ςχολικζσ μονάδεσ, οι οποίεσ κα 

μεριμνιςουν για τθν εξαςφάλιςθ του κατάλλθλου υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ, προκειμζνου κατά τισ 

διαλζξεισ να προβλθκεί και ςχετικό οπτικοακουςτικό υλικό. Αναμφίβολα, κοινόσ μασ ςτόχοσ είναι όςο 

το δυνατό περιςςότεροι μακθτζσ να παρακολουκιςουν τισ τροχονομικζσ ενθμερωτικζσ διαλζξεισ 
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αλλά και να εξαχκεί από αυτζσ ζνα κατάλλθλο εκπαιδευτικό αποτζλεςμα το οποίο κα 

ευαιςκθτοποιιςει και κα προκαλζςει γόνιμο προβλθματιςμό ςτον μακθτικό πλθκυςμό. 

 

Για τθν πόλθ τθσ Πάτρασ και τη Δυτική Αχαΐα οι διαλζξεισ κα πραγματοποιθκοφν από τον 

Προϊςτάμενο τθσ Ομάδασ Ελζγχου και Πρόλθψθσ Σροχαίων Ατυχθμάτων του Σμιματοσ Σροχαίασ 

Πατρϊν, Αςτυνόμο Β΄ κ. πυρίδωνα ΝΙΑΡΟ (τθλζφωνο επικοινωνίασ για τον προγραμματιςμό των 

εκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων:  6938 717775). 

Για τθν πόλθ του Αιγίου και την ευρφτερη περιοχή τησ Αιγιαλείασ οι διαλζξεισ κα 

πραγματοποιθκοφν από τθν Τποδιοικθτι του Σμιματοσ Σροχαίασ Αυτοκινθτοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αχαΐασ, 

Αςτυνόμο Β΄ κα Νικολίτςα ΣΕΚΟΤΡΑ (τθλζφωνο επικοινωνίασ για τον προγραμματιςμό των 

εκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων:  6977 508799, 6906 462085).   

Κακθμερινά κα πραγματοποιοφνται ζωσ δυο διαλζξεισ από τον/τθν κάκε Αξιωματικό. ε 

περίπτωςθ εκτάκτων υπθρεςιακϊν αναγκϊν, παρακαλοφμε όπωσ το πρόγραμμα που κα καταρτιςτεί  

να ζχει τθν δυνατότθτα μερικισ τροποποίθςθσ, μετά από ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ 

από τον ομιλθτι Αξιωματικό. Όςεσ διαλζξεισ κατϋ εξαίρεςθ δεν πραγματοποιθκοφν ςτον 

προγραμματιςμζνο χρόνο, κα πραγματοποιθκοφν ςε άλλθ θμερομθνία, κατόπιν απευκείασ 

ςυνεννόθςθσ του Αξιωματικοφ Ομιλθτι με τον/τθν Διευκυντι/ντρια του χολείου. 

  

 Επιςθμαίνεται ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δωρεάν και προαιρετικό για τουσ 

μακθτζσ και κα πραγματοποιθκεί χωρίσ να παρακωλφεται θ ομαλι λειτουργία των ςχολείων  και μετά 

από ςυνεννόθςθ με τουσ /τισ Διευκυντζσ /ντριεσ των ςχολικϊν μονάδων, ενϊ θ ςυμμετοχι των 

ανθλίκων μακθτϊν ςτθν εκπαίδευςθ προχποκζτει τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ των γονζων/ 

κθδεμόνων τουσ. Επίςθσ, κρίνεται απαραίτθτθ θ αποφυγι διάκεςθσ οποιουδιποτε υλικοφ, θ οποία 

αφορά ζμμεςθ ι άμεςθ διαφιμιςθ παροχισ υπθρεςιϊν ατόμων ι φορζων.   

 
                                                                                                                                                                               

                      ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ                                                    Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ 
       Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 
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