
 

 

 

Θεσσαλονίκη, 31/5/2022 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

 

Μετά από μια σειρά συναντήσεων, σήμερα, Τρίτη 31 Μαΐου 2022, 

πραγματοποιήθηκε η τελευταία οργανωτική συνάντηση όλων των φορέων με το 

Δήμο Καλαμαριάς για τις δράσεις εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ποδηλάτου και 

της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος που πλησιάζουν στις 3 και 5 Ιουνίου 

αντίστοιχα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα τελικά διαδικαστικά ζητήματα και στην 

οριστικοποίηση εκκρεμοτήτων. 

Όλες οι συναντήσεις καθώς και οι μετέπειτα τηλεφωνικές επικοινωνίες αφορούσαν 

την επίτευξη της απαραίτητης συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων ή/και 

φορέων του προγράμματος για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα 

προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιμης κινητικότητας. Στόχο αποτέλεσε η επιτυχής 

κατάρτιση, οργάνωση και διεξαγωγή πληθώρας ενδιαφερουσών εκδηλώσεων για το 

Σαββατοκύριακο 4 και 5 Ιουνίου στο πλαίσιο των εορτασμών των προαναφερθεισών 

Παγκόσμιων Ημερών Ποδηλάτου και Περιβάλλοντος.  

Μεταξύ των εν λόγω δράσεων, στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η θεματική 

ποδηλατάδα για όλη την οικογένεια την οποία συνδιοργανώνουν ο Οργανισμός 

Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) και ο Δήμος Καλαμαριάς, με την 

επιστημονική υποστήριξη της Ερευνητικής Ομάδας Συστημάτων Μεταφοράς ΑΠΘ 

(ΕΟΣΜ/ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης του Ευρωπαϊκού έργου 

PE4Trans του Προγράμματος Interreg Europe. 

Η ποδηλατοδρομία πρόκειται να λάβει χώρα το πρωί της Κυριακής 5 Ιουνίου 2022 

στις 11.00πμ με σημείο εκκίνησης το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς (Χηλής & 

Πλαστήρα). Έχοντας λάβει τα απαραίτητα μέτρα αποκλεισμού κυκλοφορίας, η 

ποδηλατική διαδρομή προβλέπεται να καλύψει απόσταση 8 χιλιομέτρων μέσα στο 

πολεοδομικό συγκρότημα της Καλαμαριάς περνώντας από συγκεκριμένες οδούς. Σε 

αυτή μπορούν να συμμετέχουν πολίτες όλων των ηλικιών εφόσον το επιτρέπει η 

υγεία και η φυσική τους κατάσταση, ενώ οι ανήλικοι θα μπορούν να πάρουν μέρος 

με ευθύνη των κηδεμόνων τους.  

Για την ασφάλειας όλων, τον αγώνα θα παρακολουθούν σε όλη τη διάρκειά του 

εθελοντές διασώστες, ειδικευμένοι στην παροχή πρώτων (Α΄) βοηθειών, με στόχο να 

αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε μικρός ή σοβαρότερος τραυματισμός ή/και αδιαθεσία 

των παρευρισκόμενων. Παράλληλα, σε όλη τη διάρκεια θα υπάρχει η δυνατότητα 



 

μεταφοράς των ποδηλάτων που ενδέχεται να παρουσιάσουν τεχνικό πρόβλημα από 

όχημα του Δήμου στο σημείο τερματισμού- Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς 

(Χηλής & Πλαστήρα). Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθαρίζεται από τους συνδιοργανωτές 

πως όλοι οι ποδηλάτες παίρνουν μέρος στη θεματική ποδηλατάδα με αποκλειστικά 

δική τους ευθύνη. 

Σημειώνεται πως όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν, θα πρέπει να προσέλθουν 

τουλάχιστον τριάντα λεπτά (30’) νωρίτερα από την επίσημη ώρα έναρξης της 

εκδήλωσης στο σημείο αφετηρίας, όπου θα βρίσκεται η γραμματεία της 

ποδηλατάδας, ώστε να συμπληρώσουν την ανάλογη δήλωση συμμετοχής. 

Η Εικόνα 1 παρακάτω παρουσιάζει τη σχετική αφίσα η οποία περιέχει όλες τις 

χρήσιμες πληροφορίες για τη διεξαγωγή της επικείμενης θεματικής ποδηλατάδας και 

η οποία σχεδιάστηκε για τη διάχυση της εκδήλωσης και ενημέρωση/πρόσκληση των 

πολιτών. 

Η ποδηλατοδρομία θα τερματιστεί στο πάρκινγκ του Δημοτικού Κολυμβητηρίου 

Καλαμαριάς (προς το εκκλησάκι Αγ. Αλεξάνδρου) το οποίο ορίστηκε επίσημο σημείο 

τερματισμού κατά την χάραξη της διαδρομής από τους συνδιοργανωτές. Εκεί, μετά 

το πέρας της, στον τερματισμό θα δοθεί σε όλους τους ποδηλάτες ένα μικρό LED φως 

ασφαλείας ποδηλάτου ως συμβολικό αναμνηστικό συμμετοχής, με παράλληλη 

προσφορά ειδών ενυδάτωσης από τους χορηγούς της εκδήλωσης. Θα ακολουθήσει 

κλήρωση πλούσιων δώρων, μεταξύ των οποίων και ένα ποδήλατο, βάσει των 

στοιχείων στις αρχικές δηλώσεις συμμετοχής κατά την έναρξη της ποδηλατάδας. 

Η εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 εντάσσεται σε μια σειρά από 

θεματικές ποδηλατάδες και άλλες δράσεις προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας 

που υλοποιεί ο ΟΣΕΘ όντας ο δικαιούχος του Σχεδίου Δράσης PE4Trans με το ρόλο 

της Αρχής Μεταφορών της περιοχής της Θεσσαλονίκης (Transport Authority), με την 

επιστημονική υποστήριξη της ΕΟΣΜ/ΑΠΘ.  

Η πρόταση για αυτές τις δράσεις έχει προκύψει μέσω των δραστηριοτήτων 

συμμετοχικού σχεδιασμού του Ευρωπαϊκού έργου PE4Trans και έχει 

συνδιαμορφωθεί μαζί με τα Μέλη της «Συμβουλευτικής Επιτροπής Πολιτών για 

βιώσιμες μετακινήσεις»1. Η Επιτροπή συγκροτήθηκε πριν τρία χρόνια στο πλαίσιο του 

συγκεκριμένου έργου με στόχο να καταλήξει στις δράσεις που αφορούν στην περιοχή 

της Θεσσαλονίκης χρησιμοποιώντας συμμετοχικές μεθόδους, όπως και έγινε. Το 

τελικό έγγραφο του Σχεδίου Δράσης συντάχθηκε από την ΕΟΣΜ/ΑΠΘ που μετέχει ως 

εταίρος στο PE4Trans με πλήρη τίτλο «Public Engagement for Sustainable Public 

Transport». Έπειτα, υιοθετήθηκε επίσημα από τον ΟΣΕΘ, και τώρα υλοποιείται.  

 
1 https://el-gr.facebook.com/SumvouleutikiEpitropiPolitonPE4Trans/  

https://el-gr.facebook.com/SumvouleutikiEpitropiPolitonPE4Trans/


 

 

 

 

Εικόνα 1 Αφίσα για την ποδηλατάδα στην Καλαμαριά στις 5/6/2022 στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου 
Δράσης PE4Trans 

 



 

 

 

 

Σημείωση 

Το έργο PE4Trans είναι συγ-χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του προγράμματος 

διαπεριφερειακής συνεργασίας Interreg Europe. Aφορά στην προώθηση της βιώσιμης 

κινητικότητας μέσω της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες σχεδιασμού των μέτρων 

πολιτικής και των δράσεων. Στόχος του έργου είναι η κατάρτιση Σχεδίου Δράσης με 

συγκεκριμένες προτάσεις δράσεων προς υλοποίηση σε κάθε περιοχή. Ο χρονικός 

προγραμματισμός αφορά πέντε χρόνια, με έτος ολοκλήρωσης το 2023. Για περισσότερες 

πληροφορίες για το έργο: https://www.interregeurope.eu/pe4trans/ 

https://www.interregeurope.eu/pe4trans/

