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ΠΡΟ: 
 
 

 
 

  

 

 Πάηξα: 29/10/2020  
 

 
Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Ν.Αραΐαο  
Δξκνύ 70, Σ.Κ. 26 221  

 
Δληαύζα 
 

ΚΟΙΝ. : 
 

 
 

1. Γ/λζε Παηδείαο Γηα Βίνπ 
Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο. 
 

2. θ. Γηεπζπληέο - Γηεπζύληξηεο, 
ρνιείσλ Α΄/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο    
Γήκνπ Παηξέσλ 

   
 

 
    ΘΔΜΑ: « Έλαξμε ιεηηνπξγίαο Πάξθνπ Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο ρνιηθνύ Έηνπο 

2020-2021 θαη ηξόπνο απνζηνιήο αηηεκάησλ ζπκκεηνρήο ζην 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ». 
 

       αο γλσξίδνπκε όηη γηα ελδέθαηε ζπλερόκελε ρξνληά ην Πάξθν 
Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο Γήκνπ Παηξέσλ «Πάλνο Μπισλάο» ζα μεθηλήζεη ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ από ηελ Σεηάξηε 04 Ννεκβξίνπ 2020. 

 
Για ηην ομαλή & επιλεκηική επίζκετη ζηο Π.Κ.Α. ηος Δήμος Παηπέυν 

ζύμθυνα με ηον ΕΟΔΤ θα ηηπούνηαι όλα ηα μέηπα, καηά ηος COVID-19 

και  η επίζκετη θα ππαγμαηοποιείηε ανά Σμήμα, με ηην ηήπηζη όλυν 

ηυν μέηπυν κοινυνικήρ απόζηαζηρ και αηομικήρ ςγιεινήρ ώζηε να 
ππαγμαηοποιείηε ζηο ζςγκεκπιμένο πλαίζιο ηηρ εκπαιδεςηικήρ 

διαδικαζίαρ.  

 

Οη Γ/ληέο/ηξηεο ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ θαη νη ππεύζπλνη εθπαηδεπηηθνί, 
πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηήζνπλ ηελ εκεξνκελία επίζθεςεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπο ή 
γηα πιεξνθνξίεο, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνύλ ηειεθσληθά κε ην Πάξθν 

Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο (θ. Αθανάζιο Πάνος ηηλ. 2610-421.850 & 
6978721955) . 

 

        Λόγω εθαπμογήρ ηος ηλεκηπονικού ππωηοκόλλος από ηιρ ςπηπεζίερ ηος Γήμος 

Παηπέων, η ζςμπληπωμένη αίηηζη  και η ζςμπληπωμένη  Καηάζηαζη Δπιζκεπηών 

(επιζςνάπηονηαι), θα ππέπει από ηώπα και ζηο εξήρ να αποζηέλλονηαι  με ηλεκηπονική 

αλληλογπαθία ή να καηαηίθενηαι  αποκλειζηικά και μόνο  ζηο κενηπικό ππωηόκολλο ηος 

Γήμος Παηπέων – Μαιζώνορ 147 – ιζόγειο , ηηλ. 2613610221, e-mail: 

protodp@patras.gr. 

 

 
Δήμος Πατρέων 
Αρ.Πρ. : 51723 

Ημ.Πρ. : 29/10/2020
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Το αίηημα θα απεςθύνεηαι  

Ππορ 

Γ/νζη Παιδείαρ, Για Βίος Μάθηζηρ  

και Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ 

Τμήμα Απαζσόληζηρ & Για Βίος Μάθηζηρ 

  
      Καηά ην ζρνιηθό έηνο (2020-2021) ε ιεηηνπξγία ηνπ Πάξθνπ ζα είλαη 

θαζεκεξηλή θαη ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ην επηζθεθζνύλ καζεηέο/ηξηεο,  όισλ 
ησλ ηάμεσλ ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ, αιιά θαη ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο άιισλ Γήκσλ, εθόζνλ δειώζνπλ ηελ  επηζπκία ηνπο απηή. Σα 

λεπηαγσγεία ζα επηζθέπηνληαη ην ρώξν γηα μελάγεζε. 
 

        Οη καζεηέο/ηξηεο ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ην 
επηζθέπηνληαη θαηόπηλ πξνγξακκαηηζκνύ όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ηεο 

εβδνκάδαο,  από Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή.  
 
Αμηνπνηώληαο ηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο θαη εγθαηαζηάζεηο, ν ηξόπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Πάξθνπ Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο ζα έρεη σο εμήο :  
 

Σν Πάξθν Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο κπνξεί λα ππνδέρεηαη θαζεκεξηλά 
καζεηέο/ηξηεο ενόρ ημήμαηορ μιαρ ηάξηρ ενόρ ζσολείος Α΄/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 
από ηηο 9:00π.κ. κέρξη ηηο 13:00κ.κ. ην αξγόηεξν αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, βάζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ 
ζην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο θπθινθνξηαθήο Αγσγήο θαη νδηθήο αζθάιεηαο. 

 
 Κάζε  ζρνιηθή κνλάδα Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη 

ηε κεηάβαζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε δηθό ηνπ κεηαθνξηθό κέζν,  αλαιακβάλνληαο 

θαη ην θόζηνο κεηαθνξάο. 
 

Ο πξνγξακκαηηζκόο ηεο επίζθεςεο ζα γίλεηαη απζηεξά γηα ην επόκελν 
δίκελν  πξνθεηκέλνπ λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα δεύηεξεο επθαηξίαο ζε ηκήκαηα πνπ 
αλαβιήζεθε ε επίζθεςή ηνπο ιόγσ δπζκελώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ. Η επίζθεςε 

απηώλ ησλ ηκεκάησλ θα ππαγμαηοποιείηαι καηά πποηεπαιόηηηα ηην αμέζυρ 
επόμενη  διαθέζιμη ημεπομηνία. 

 
       
                                 Καλή Εκπαιδεςηική Υπονιά.  

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
O AΝΣΙΔΗΜΑΡΥΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟ 
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