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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ξεκίνησε η λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Εορδαίας στην 

Πτολεμαΐδα. 

 

Αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού, επισκευής, συντήρησης, 

αποκατάστασης και καλλωπισμού, ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα η λειτουργία του  Πάρκου 

Κυκλοφοριακής Αγωγής Πτολεμαΐδας, το οποίο άνοιξε τις πύλες του για υποδεχτεί τους μαθητές 

και όσους επιθυμούν να περιηγηθούν στους χώρους του.  Έπειτα από πολλές προσπάθειες και 

αναβολές λόγω πανδημίας, αξιοποιήθηκε μία υποδομή του Δήμου Εορδαίας που στοχεύει κυρίως 

στην απόκτηση κυκλοφοριακής αγωγής και συνείδησης. 

Σύμφωνα με στατιστικές μελέτες, δυστυχώς η χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα 

οδικής ασφάλειας με έναν υψηλότατο δείκτη τροχαίων ατυχημάτων ανάμεσα στις χώρες της 

Ευρώπης, συνεπώς οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στην καλλιέργεια μιας ασφαλούς και 

κοινωνικά υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς είναι μείζονος σημασίας.  

Στο Δήμο Εορδαίας θέλουμε οι πολίτες μας και ιδιαίτερα οι μαθητές να μπορούν να είναι σε θέση 

να κινούνται ανεξάρτητα και με ασφάλεια ως πεζοί, αλλά και ως ποδηλάτες στους δρόμους της 

πόλης. Στο πλαίσιο αυτό και καθώς φέτος η κυκλοφοριακή αγωγή εισάγεται στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα των σχολείων μέσα από τα καινοτόμα εργαστήρια δεξιοτήτων, ως δήμος είμαστε 

έτοιμοι να συμβάλλουμε και να ενισχύσουμε βιωματικά την προσπάθεια των εκπαιδευτικών μας. 

Η χρήση λοιπόν του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, που αποτελεί μικρογραφία ενός αστικού 
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οδικού δικτύου, θα τους δώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον προκειμένου να 

ευαισθητοποιηθούν σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, να εξοικειωθούν με τα σήματα και τους 

κανόνες κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες 

που θα τους καταστήσουν μελλοντικά ευσυνείδητους και κοινωνικά υπεύθυνους οδηγούς. 

Να σημειώσουμε ότι η εκπαίδευση των μαθητών θα γίνεται από πιστοποιημένο εκπαιδευτή της 

Δημοτικής Αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος αρχικά (1η επίσκεψη) 

οι μαθητές θα ενημερώνονται για τις βασικές αρχές του ΚΟΚ σε ένα ανοιχτό διαμορφωμένο 

αμφιθέατρο και στη συνέχεια (2η επίσκεψη) θα ακολουθεί προσομοίωση σε πραγματικές 

συνθήκες κυκλοφορίας με ηλεκτροκίνητα οχήματα, ποδήλατα και τον απαιτούμενο εξοπλισμό. 

 

Παράλληλα σε όλους τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα διανεμηθεί έντυπο υλικό 

με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις θα 

πραγματοποιούνται  τηρουμένων πάντα όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

 

Για όλη τη διάρκεια του έτους, το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής θα λειτουργεί τις καθημερινές για 

την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των μαθητών των σχολικών μονάδων 

του Δήμου Εορδαίας, ενώ το Σαββάτο και την Κυριακή (ώρες 10:00– 20:00) το Πάρκο θα είναι 

ανοικτό και προσβάσιμο για περιήγηση στο χώρο για όλους τους πολίτες, με την ακλόνητη 

πεποίθηση ότι η εκμάθηση των κανόνων κυκλοφορίας και ο σεβασμός στο δικαίωμα της 

ελεύθερης και ασφαλούς μετακίνησης στην πόλη είναι επένδυση ποιότητας στη ζωή όλων μας. 

 

 


