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Υπεύθυνη  :  Θωμοπούλου Ιωάννα 
Δ/νση  :  Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου 
Ταχ. Κώδ.  :  26223 ΠΑΤΡΑ 
Τηλέφωνο :  2610-465837 
Φαξ            :  2610-465836 
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Πρόσκληση συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και τις δράσεις  

Οδικής Ασφάλειας – Κυκλοφοριακής Αγωγής 

 

           ΣΧ.:  το με αρ. Πρ. 1335/19-09-2018 έγγραφο του Επιμελητηρίου Αχαΐας 

 
 

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας προσκαλεί τα σχολεία 

της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας να συμμετέχουν στο  «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και τις δράσεις Οδικής Ασφάλειας 

– Κυκλοφοριακής Αγωγής», που θα πραγματοποιηθούν στην Πάτρα από τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 

2018 έως την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018  και ώρες 09.00-13.30 και 18.30-21.00. 

 

Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 10ου Διεθνούς Σιρκουϊ Καρτ 

Πάτρας P.I.C.K. 2018 (PATRAS INTERNATIONAL CIRCUIT for KARΤ) που θα πραγματοποιηθεί στην 

Πάτρα το διήμερο 29-30 Σεπτεμβρίου 2018.  

Φορέας της διοργάνωσης του P.I.C.K., το οποίο φέτος τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, είναι η ΛΕ.Μ.Α.Ν. (Λέσχη 

Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Νέων) εγκεκριμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υπό τη 

θεσμική επίβλεψη της Επιτροπής Αγώνων Αυτοκινήτου & Καρτ (ΕΠΑ) και της Ομοσπονδίας 

Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ). 

Το εύρος της δυναμικής της διοργάνωσης και της αναπτυξιακής αλλά και της κοινωνικής και 

εκπαιδευτικής της σημασίας, αποτυπώνεται στην καθολική αναγνώριση και υποστήριξή της από τους 

τοπικούς φορείς: την αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, 
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την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το ν Δήμο Πατρών, το Επιμελητήριο Αχαΐας, τον Οργανισμό Λιμένος 

Πατρών και την ΠΕΔ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δ. Ελλάδος). 

Η φετινή επετειακή διοργάνωση του 10ου Διεθνούς Σιρκουϊ Καρτ Πάτρας P.I.C.K. 2018 

πλαισιώνεται από ένα δεκαήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων, από το Σάββατο 22 έως την 

Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου που περιλαμβάνει: 

 Σεµινάρια ασφαλούς οδήγησης και οδηγικής συµπεριφοράς µε τη συµµετοχή του Ινστιτούτου 

Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», στην πλατεία Γεωργίου, με τη χρήση προσομοιωτών. 

 Ηµερίδες και οµιλίες για την πρόληψη τροχαίων ατυχηµάτων, µε οµιλητές τον Ιαβέρη και τον 

προϊστάµενο της ΟΕΠΤΑ (Οµάδα Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων), Αστυνόµο Α΄ Σπ. 

Νιάρο. 

 Στην πλατεία Γεωργίου  θα βρίσκεται κινητό συνεργείο αιµοληψίας. Η εθελοντική προσφορά 

αίµατος είναι πράξη ζωής. 

 Μονάδα του ΚΕ∆ΜΟΠ – Χάρισε Ζωή θα βρίσκεται στην πλατεία Γεωργίου προκειµένου να 

ενηµερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά µε το πως µπορούν να γίνουν 

εθελοντές δότες µυελού των οστών. 

 Έκθεση στην πλατεία Γεωργίου για την «Πρόληψη τροχαίων ατυχηµάτων» από την Αστυνοµική 

∆ιεύθυνση Αχαΐας και το Τµήµα Τροχαίας Πατρών, µε παρουσίαση οχηµάτων µετά από 

τροχαία ατυχήµατα. 

 Έκθεση φωτογραφίας αφιερωµένη στα 10 χρόνια P.I.C.K., σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο στην 

πλατεία Γεωργίου. 

 Πλούσιο πρόγραµµα µε live events και happenings µε καλλιτέχνες από την τοπική και εγχώρια 

µουσική σκηνή. 

 

Ειδικότερα,  το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα   για τους μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς των 

σχολείων της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας,  χωρίζεται σε δύο μέρη: 

 

Α. Το θεωρητικό μέρος, το οποίο περιλαμβάνει εισηγήσεις, παρουσιάσεις και συζήτηση, 

διάρκειας μίας (1) ώρας, το οποίο μπορεί να απευθύνεται σε σύνολο 80 - 100 ατόμων και θα 

πραγματοποιηθεί  στις αίθουσες συνεδριάσεων του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών (πλατεία Γεωργίου 

Α΄25, 1ος όροφος) ή του Επιμελητηρίου Αχαΐας (Ρήγα Φεραίου 58).  Οι διαλέξεις θα 

πραγματοποιηθούν από τον Προϊστάμενο της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων 

του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, Αστυνόμο Β΄ κ. Σπυρίδωνα ΝΙΑΡΟ και από τον βετεράνο των 

αγώνων ταχύτητας ΙΑΒΕΡΗ. 

Β. Το βιωματικό μέρος,  κατά το οποίο οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες σχετικές με την απόσπαση προσοχής,  την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων 

ουσιών, την χρήση ζώνης ασφαλείας κ.ά. Οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται με τη χρήση 



 

ειδικού εξοπλισμού – προσομοιωτών που θα βρίσκεται στην πλατεία Γεωργίου Α΄ και έχει αποκτηθεί 

από το Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς", όπως οι προσομοιωτές ανατροπής, πρόσκρουσης κ.ά.   

 

  Επισημαίνεται ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δωρεάν για τους μαθητές/τριες, ενώ η 

συμμετοχή των ανηλίκων μαθητών/τριών στην εκπαίδευση είναι προαιρετική και προϋποθέτει την 

έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/ κηδεμόνων τους. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή 

διάθεσης οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών 

ατόμων ή φορέων. 

 

Εστιάζοντας στη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

του μαθητικού πληθυσμού σε θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας για την  

πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, καλούμε τα σχολεία της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας να συμμετέχουν στα 

ανωτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις, παρά τους υπάρχοντες χρονικούς περιορισμούς.   

  

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, 

παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας 

συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αγωγής Υγείας  Δ.Δ.Ε. Αχαΐας: 

health-promotion@dide.ach.sch.gr Κατά προτεραιότητα θα επιλεγούν να συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα τα σχολεία που θα δηλώσουν συμμετοχή  έως την  Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, 

ώρα 11.30. 

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε 

με τη Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας κα Ιωάννα Θωμοπούλου στο τηλ. 2610 465837. 

 

Συν.: 1. Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

 
                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                     

                                                
                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. Ε΄                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
               ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

  
                                                                                                                

                                                                                                                       
                 ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΜΑΡΑΝΤΗ                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ 
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