
Αγαπεηνί γνλείο,  

Τν 4ν, 6ν, 7ν, 12ν, 21ν Γεκνηηθό Σρνιείν Ηιηνύπνιεο, ην 1ν Γπκλάζην 

Ηιηνύπνιεο θαη ηα Δθπαηδεπηήξηα «Σύγρξνλε Παηδεία» δηνξγαλώλνπλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Ηιηνύπνιεο ποδηλατοπορεία ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ζέκα «Το ποδήλατο», πνπ 

εθπνλείηαη εθέηνο από νξηζκέλεο ηάμεηο ηωλ ζρνιείωλ καο. Η 

πνδειαηνπνξεία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κσριακή 8 Ιοσνίοσ 2014 ζηηο 9.30 

π.μ. (ππνδνρή 9.00 – 9.30 π.κ.) 

Γιατί το κάνουμε αυτό;  

 Γηαηί ζέινπκε λα πξνβάινπκε ην πνδήιαην ωο ελαιιαθηηθό ηξόπν 
κεηαθίλεζεο ηωλ πνιηηώλ ζηελ πόιε καο. 

 Γηαηί ζεωξνύκε ην πνδήιαην απαξαίηεην ζηνηρείν βηώζηκεο κεηαθίλεζεο 
ρωξίο απηνθίλεην, πνπ πξνάγεη ηνλ Πνιηηηζκό, ηελ πνηόηεηα ηνπ  
Πεξηβάιινληνο θαη ηελ Πνηόηεηα ηεο δωήο καο. 

 Γηαηί ζέινπκε πνδειαηόδξνκνπο ζηελ πόιε καο γηα αζθαιή κεηαθίλεζε κε 
ην πνδήιαην. 
 

 
1. Οη πνδειάηεο ζα θηλεζνύλ ζηνπο δξόκνπο: 

Λεωθόξνο Δηξήλεο ζηελ πιαηεία Φιέκηλγθ / Ηξών (αθεηεξία θαη 

ηεξκαηηζκόο) – Πιαηεία Δζληθήο Αληίζηαζεο – Λεωθόξνο Σνθνθιή 

Βεληδέινπ – πιαηεία 25εο Μαξηίνπ - Λεωθόξνο Σνθνθιή Βεληδέινπ – 

Λεωθόξνο Ηξώο Κωλζηαληνπνύινπ – Πιαηεία Παιαηώλ Παηξώλ 

Γεξκαλνύ – Λεωθόξνο Μαξίλνπ Αληύπα – Πιαηεία Καλάξηα / Καξαϊζθάθε 

- Λεωθόξνο Αλδξέα Παπαλδξένπ – Λεωθόξνο Δηξήλεο (πεξίπνπ 3,7 

ρηιηόκεηξα).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Οη καζεηέο/ηξηεο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από γονέα ή κηδεμόνα.  



3. Οη καζεηέο/ηξηεο πξέπεη λα θνξνύλ κράνος. Δίλαη βέβαηα ζεκαληηθό  

λα θνξά θξάλνο θαη ν/ε ζπλνδόο.  

4. Οη ζπµµεηέρνληεο ζηελ πνδειαηνπνξεία ζα ζπµµεηέρνπλ µε δηθή ηνπο 

επζύλε θαη νη αλήιηθνη µε επζύλε ηωλ γνλέωλ ηνπο.  

5. Θεωξείηαη αλαγθαία ε ηήξεζε ηωλ θαλόλωλ νδηθήο ζπµπεξηθνξάο θαη 

ηωλ νδεγηώλ ηωλ δηνξγαλωηώλ. 

6. Έρεη ελεκεξωζεί ην Αζηπλνκηθό Τκήκα Ηιηνύπνιεο λα κεξηκλήζεη γηα 

ζπλνδεία. 

7. Τελ πνδειαηνπνξεία ζα αθνινπζεί απηνθίλεην µε γηαηξνύο θαη 

θαξµαθείν γηα ηελ παξνρή πξώηωλ βνεζεηώλ αλ ρξεηαζηεί. 

Αζζελνθόξν ηνπ ΔΚΑΒ ζα βξίζθεηαη ζε εηνηµόηεηα.  

8. Σηελ πνδειαηνπνξεία ζα καο βνεζήζνπλ νη “Πνδειάηεο-ηζζεο 

Ηιηνύπνιεο”. 

 

Παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε ηελ παξαθάηω δήιωζε ζπκκεηνρήο θαη λα 

δνζεί ζην ζρνιείν ωο ηε Δεστέρα 12 Μαΐοσ 2014. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΓΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΔΤΟΦΗΣ 

Ο παξαθάηω ππνγξαθόκελνο ___________________________, γνλέαο ή 

θεδεκόλαο ηνπ/ηεο καζεη______  _____________________    

_____________ ηνπ ______ ηκήκαηνο ηνπ 21νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ 

Ηιηνύπνιεο, δειώλω όηη ζπκθωλώ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ πνδειαηνδξνκία 

ηελ Κσριακή 8 Ιοσνίοσ 2014 (9.30 π.μ., ππνδνρή 9.00 – 9,30 π.μ.). 

Γειώλω όηη έιαβα γλώζε ηωλ παξαπάλω νδεγηώλ. 

Αξηζκόο ζπλνδώλ : _____ 

Υπνγξαθή γνλέα ή θεδεκόλα  

 

-------------------------------------- 

 


