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Άγιος Δημήτριος, 25/07/2022 

 

                 
Προς: 
Δήμος Αγίου Δημητρίου 
Υπόψη: κ. Σπήλιου Διαβολίτση 
Λεωφ. Αγ. Δημητρίου 55       
Τηλ: 2132007759 
E-mail: sp.diavolo@yahoo.gr, sdiavolitsis@dad.gr      
 
Κοινοποίηση: 
Γραφείο Δημάρχου 
Λεωφ. Αγ. Δημητρίου 55  
Τηλ: 2132007702 / 2132007703 
E-mail: dad-may@dad.gr 

Κοινοποίηση: 
20ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου 
Υπόψη: Διεύθυνσης & Συλλόγου Διδασκόντων 
Μουσών & Γ. Ρίτσου 17342 Άγιος Δημήτριος 
Τηλ: 210 9849088 
E-mail: mail@20dim-ag-dimitr.att.sch.gr 

 

 

Αξιότιμε κύριε Διαβολίτση, 

 

Σε συνέχεια των συναντήσεων μας σχετικά με την Εβδομάδα Κινητικότητας 16-22 Σεπτεμβρίου, σας 
αποστέλλουμε ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 20ου Δημοτικού Σχολείου και εγγράφως τις 
προτάσεις, όπως αναφέρθηκαν και στην τελευταία μας συνάντηση στις 20 Ιουνίου 2022. 

Συγκεκριμένα: 

• Υλοποίηση/πρόσκληση για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» από το 
Ινστιτούτο «Πάνος Μυλωνάς». 

• Περίπατος για τις μεγαλύτερες τάξεις, Δ, Ε και ΣΤ και μικρή ρύθμιση της κυκλοφορίας των παιδιών 
με σήματα που θα φτιάξουν τα ίδια τα παιδιά (αριστερά, δεξιά, στοπ κλπ). 

• Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο προαύλιο χώρο του σχολείου όπου κάθε τάξη (όχι τμήμα) θα 
κάνει μια παρουσίαση (παρκούρ, χορός, μάθημα οδικής κυκλοφορίας κλπ). 

• Παίρνουμε πατίνι ή ποδήλατο στο σχολείο για μια εβδομάδα και το παρκάρουμε στο σχολείο σε 
συγκεκριμένο χώρο. 

• Γινόμαστε τροχονόμοι για λίγο με επίβλεψη των σχολικών τροχονόμων, αλλά και των εκπαιδευτικών 
για τις μικρότερες τάξεις, ίσως στα σημεία που ήδη βρίσκονται οι Σχολικοί Τροχονόμοι αλλά και σε 
παρακείμενους δρόμους. 

• Ποδηλατοδρομία με έναρξη και τερματισμό το Πάρκο Οικογένειας (Αργοστολίου) με ανοικτή 
συμμετοχή των παιδιών. 

• Δράσεις για μικρά παιδιά, Α + Β τάξη, να φτιάξουν σήματα, να τα χρωματίσουν ή μηνύματα /κανόνες 
για την οδική ασφάλεια και να κρεμαστούν σε διάφορα σημεία στο σχολείο, ώστε να τα βλέπουν 
όλοι. 

• Έκθεση ζωγραφικής από τους μαθητές με θέμα την εβδομάδα κινητικότητας. 

• Παιχνίδι παντομίμας στο σχολείο. 

• Διαχωρισμός δρόμου στη Ρίτσου με μπογιά, ώστε να χωριστεί ο δρόμος τυπικά σε 2 λωρίδες (με 
βέλη προς το σχολείο η μια λωρίδα και η άλλη με βέλη από το σχολείο καθώς θα αναχωρούν, για 
την ομαλή προσέλευση και αναχώρηση) 

• Διαγράμμιση στη Μακρυγιάννη, όπου βρίσκεται η Σχολική Τροχονόμος, από τα μεγαλύτερα παιδιά, 
με τη βοήθεια του Δήμου για το περίγραμμα και την προμήθεια χρωμάτων. Επιπλέον, η 
διαγράμμιση στην Αργοστολίου θα πρέπει να περαστεί και ένα χέρι, για να βελτιωθεί η σχολική 
διάβαση. 
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Φυσικά, οι παραπάνω προτάσεις προϋποθέτουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών από τον αρμόδιο 
φορέα του Δήμου, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες συζητήσεις 
μεταξύ της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων, αλλά και με τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων. 

Οι συζητήσεις αυτές είναι απαραίτητες για να αποφασισθεί τι πραγματικά μπορεί να υλοποιηθεί, καθώς 
αρκετές δράσεις χρειάζονται προετοιμασία από την πρώτη εβδομάδα έναρξης του σχολείου. Πάντως, 
σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε ο Σύλλογός μας να ασκήσει πιέσεις ή να επιφορτίσει περισσότερο 
τους εκπαιδευτικούς. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 

του 20ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου 

  

Η Πρόεδρος 

Σοφία Αγγελοπούλου 
 

  

  


