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ΘΕΜΑ:«Ενημέρωση Μαθητών σε Θέματα Παράβασης του
Κ.Ο.Κ.»
Καταρχήν θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το άμεσο ενδιαφέρον
που δείξατε για την πρόταση μας .
Καθηγητές του δικού σας διαμετρήματος προάγουν την ελληνική
παιδεία.
Το σκεπτικό της πρότασής μας αφορά στη σωστή ενημέρωση των
μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων του Πειραιά σε θέματα
παράβασης του Κ.Ο.Κ. και των οδυνηρών συνεπειών που μπορεί να
υπάρξουν μετά από ατυχήματα, με δική τους ή μη υπαιτιότητα.
Πολύ μεγάλο ποσοστό της νεανικής παραβατικότητας οφείλεται στις
παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Σκοπός του Συμβουλίου
είναι να παρέμβει δυναμικά στην καταπολέμηση της επιπόλαιης οδικής
συμπεριφοράς που διακατέχει μεγάλη μερίδα του λαού μας και που
δυστυχώς μεταδίδεται με γεωμετρική πρόοδο και στα παιδιά.
Η Δημοτική Αστυνομία, το Συμβούλιο Πρόληψης της Νεανικής
Παραβατικότητας, ο Δήμος Πειραιά, η Τροχαία Πειραιά, ο Σύλλογος
Ειδικευόμενων Ιατρών Αθηνών – Πειραιά (Σ.Ε.Ι.Α.Π.) και το Κέντρο
Πρόληψης και Υγείας των Εφήβων (Κ.Ε.Π.Y.Ε) συμμετάσχουν σε μια
εκστρατεία ενημέρωσης των μαθητών, αναπτύσσοντας τα παρακάτω
θέματα:
1. Ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας όσον αναφορά στην
αστυνόμευση των δρόμων (πρέπει να ξεκαθαριστεί με τον πιο σαφή
τρόπο η σπουδαιότητα του ελέγχου της ταχύτητας, των αλκοτέστ, της
παράβασης των ερυθρών σηματοδοτών, του ελέγχου για κράνος και
ζώνη ασφάλειας κ.λ.π.)
2. Ενημέρωση των μαθητών σε θέματα τόσο οδικής συμπεριφοράς
όσο και συμπεριφοράς πεζών.
3. Πλήρης και σαφής ενημέρωση των ποινών που αντιστοιχούν σε
παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. (η πλειοψηφία των ατόμων που οδηγούν χωρίς
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δίπλωμα και ασφαλιστική κάλυψη δε γνωρίζουν τη δεινή θέση στην
οποία θα βρεθούν σε περίπτωση ατυχήματος).
4. Παρουσίαση στοιχείων και μελετών από τους γιατρούς που θα
συμμετέχουν στην ομάδα ενημέρωσης πάνω σε ατυχήματα νέων.
5. Ανάδειξη με τον πιο σαφή τρόπο της μεγάλης σπουδαιότητας του
κράνους και της ζώνης ασφάλειας, από τους γιατρούς.
6. Επισήμανση των επιπτώσεων των τραυματικών κακώσεων από
ατυχήματα.
7. Ενημέρωση για στοιχειώδεις ενέργειες στον τόπο του ατυχήματος,
από όλη την ομάδα.
Η πρόταση, κατά τη γνώμη μας, προάγει το πνεύμα συνεργασίας
διαφορετικών φορέων με σκοπό τη σωστή και ολοκληρωμένη
ενημέρωση των μαθητών.
Μετά την πρώτη μας επαφή και τις ημερομηνίες που μας δώσατε, όλοι
οι φορείς συμφώνησαν την Πέμπτη 2 Μαρτίου και ώρα 12:00 να
ξεκινήσουμε, με τη σύμφωνη γνώμη σας, την ενημέρωση των μαθητών
σας πάνω σε θέματα παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
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