
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υποστηρίζει το θεσμό της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 

Κινητικότητας», από Σάββατο 16 έως Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017, που έχει καθιερωθεί 

ως ο σημαντικότερος, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων 

κινητικότητας, για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση των πολιτών και την προώθηση της 

κινητικότητας με εναλλακτικούς τρόπους πέραν της αυτοκίνησης. 

 

Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας θα πραγματοποιηθούν 

ποικίλες δράσεις με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα και στην ανθρώπινη ενέργεια, το 

περπάτημα/ βάδισμα, το τρέξιμο, την ποδηλασία, τις δημόσιες συγκοινωνίες και τη συνέργειά 

τους: 

1) απόδοση δημόσιου χώρου για κυκλοφορία μόνο για πεζούς και ποδηλάτες 

� Παρασκευή 22/9, «Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο», πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας μεταξύ των 

οδών Τσιμισκή και Λεωφ. Νίκης από τις 10:00 έως τις 22:00 

2) ποδηλατοδρομίες 

� Κυριακή 17/9, 6
ο
 Διεθνές Ποδηλατικό Διήμερο, Λαϊκή ποδηλατοδρομία και 

� Παρασκευή 22/9, «Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο», ευρωπαϊκό πρόγραμμα RESILIENT EUROPE 

– URBACT, ποδηλατοδρομία από την Τούμπα έως την Αγίας Σοφίας 

3) αθλητικοί αγώνες 

� Κυριακή 17/9, 6
ο
 Διεθνές Ποδηλατικό Διήμερο, Αγώνας Ατομικής Χρονομέτρησης και 

� Πέμπτη 21/9 έως Σάββατο 23/9, 4
ο
 Τρέξε Χωρίς Τερματισμό 

4) εκστρατείες ευαισθητοποίησης και παρακίνησης 

� Τρίτη 19/9 και Παρασκευή 22/9, ευρωπαϊκό πρόγραμμα RESILIENT EUROPE – URBACT, 

εκστρατεία ευαισθητοποίησης και προώθησης του ποδηλάτου και 

� Πέμπτη 21/9, ευρωπαϊκό πρόγραμμα REMEDIO, εκστρατεία κατά της αυθαίρετης 

στάθμευσης και της διπλοστάθμευσης 

5) συναντήσεις για την ενημέρωση των πολιτών και την προώθηση του συμμετοχικού 

σχεδιασμού 



 

 

� Τρίτη 19/9 και Παρασκευή 22/9, ευρωπαϊκό πρόγραμμα RESILIENT EUROPE – URBACT, 

έρευνα ερωτηματολογίου για την από κοινού δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για την 

ποδηλατοκίνηση σε μητροπολιτικό επίπεδο και 

� Πέμπτη 21/9 και Παρασκευή 22/9 ενημέρωση πολιτών για την ενεργό συμμετοχή τους 

στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που υλοποιεί ο Δήμος, στις έρευνες, στις 

δραστηριότητες, στις διαβουλεύσεις και την επιδιωκόμενη συνεργασία των κοινωνικών 

φορέων στο σχεδιασμό της "πόλης που θέλουμε". 

 

Συγκεκριμένα την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, που έχει καθοριστεί ως Ημέρα χωρίς 

Αυτοκίνητο, οι δράσεις κορυφώνονται με την πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας (μεταξύ των 

οδών Τσιμισκή και Λεωφ. Νίκης) για την ολοκλήρωση και ανάδειξη του άξονα της Αγίας 

Σοφίας ως βιώσιμου πεζόδρομου. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης καλούνται να 

συμμετέχουν στην εμπειρία, απολαμβάνοντας το δημόσιο χώρο και διεκδικώντας την 

απελευθέρωσή του από το αυτοκίνητο. 

 

Για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδας Κινητικότητας (16-22/2017) το ημερολόγιο δράσεων 

στο Δήμο Θεσσαλονίκης διαμορφώνεται ως εξής: 

Σά 16/9/2017  

Κυ 17/9/2017 � 6ο Διεθνές Ποδηλατικό Διήμερο, «Βέλος» - Αγώνας Ατομικής 

Χρονομέτρησης 

Δε 18/9/2017  

Τρ 19/9/2017 � RESILIENT EUROPE – URBACT: 5η Συνάντηση Τοπικού Σχήματος 

Υποστήριξης «Συν-διαμορφώνοντας το όραμα για την ενίσχυση της 

ποδηλατοκίνησης στις γειτονιές της Τούμπας» 

Τε 20/9/2017  

Πέ 21/9/2017 � REMEDIO - «Σχεδιάζουμε μαζί το δρόμο ξανά…: Σταθμεύουμε μόνον εκεί 

που δεν ενοχλούμε κανέναν ...» 

� 4
ο
 Τρέξε Χωρίς Τερματισμό 

Πα 22/9/2017 � Εκδηλώσεις για την Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο  

o Πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας μεταξύ των οδών Τσιμισκή και Λεωφ. 
Νίκης 

o Ποδηλατοδρομία από το γήπεδο της Τούμπας (ΠΑΟΚ) έως την Αγίας 
Σοφίας 

� 4
ο
 Τρέξε Χωρίς Τερματισμό 

 

 

 



 

 

Περιγραφή των εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2007 στο Δήμο 

Θεσσαλονίκης 

 

Κυριακή 17/9/2017 

Ο Ποδηλατικός Όμιλος «ΒΕΛΟΣ», σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και το 

Δήμο Βόλβης, διοργανώνει στις 16-17 Σεπτεμβρίου 2017 το «6ο Διεθνές Ποδηλατικό 

Διήμερο» κατηγορίας Ανδρών – Elite, Εφήβων και Open καθώς Λαϊκή Ποδηλατοδρομία. 

Ο αγώνας είναι ενταγμένος στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας και της Ένωσης Σωματείων Μακεδονίας Θράκης. 

Την Κυριακή 17/9/2017 θα διεξαχθεί Αγώνας Ατομικής Χρονομέτρησης σε διαδρομή 

πέντε (5) χιλιομέτρων στη Ν. Παραλία: Ομπρέλες - Όμιλος Φίλων Θαλάσσης (ΟΦΘ) – 

Μέγαρο Μουσικής – Ομπρέλες. 

 

Εικόνα 1 ∆ιαδροµή ποδηλατοδροµίας στην Ν. Παραλία Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του 6
ου

 

∆ιεθνούς Ποδηλατικού ∆ιηµέρου 

 
Τρίτη 19/9/2017 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος RESILIENT EUROPE – URBACT του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 5η Συνάντηση Τοπικού Σχήματος 

Υποστήριξης (ΤΣΥ) για τη 2η Φάση του δικτύου «Resilient Europe» του Προγράμματος 

Urbact III με θέμα «Συν-διαμορφώνοντας το όραμα για την ενίσχυση της 

ποδηλατοκίνησης στις γειτονιές της Τούμπας» στο Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας 



 

 

(αίθουσα Συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας) με 

κατοίκους της γειτονιάς της Τούμπας για τη διαμόρφωση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου 

Δράσης (Integrated Action Plan) για την ενίσχυση της ποδηλατοκίνησης. 

 

Πέμπτη 21/9/2017 

� Η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ, στο πλαίσιο του 

έργου «Εφαρμογή καινοτόμων συγκοινωνιακών λύσεων χαμηλού ανθρακικού 

αποτυπώματος σε πόλεις της Μεσογείου» (REMEDIO), διοργανώνει καμπάνια 

ευαισθητοποίησης του κοινού κατά της αυθαίρετης στάθμευσης και της 

διπλοστάθμευσης με τίτλο «Σχεδιάζουμε μαζί το δρόμο ξανά…: Σταθμεύουμε 

μόνον εκεί που δεν ενοχλούμε κανέναν ...» σε συνεργασία με το Τμήμα 

Εθελοντισμού και τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η δράση 

θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 12:00 και 14:00, στο τμήμα της Λεωφ. Βασ. Όλγας 

μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου και Ευζώνων και στοχεύει στην ανάδειξη της 

ανάγκης για εύρυθμη λειτουργία της λεωφορειολωρίδας. 

� Ο υπερμαραθώνιος αγώνας «Τρέξε Χωρίς Τερματισμό» Θεσσαλονίκης, ο 

οποίος διεξάγεται με την οργανωτική ευθύνη του συλλόγου ΕΡΜΗΣ 1877 και 

την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, του Καυτανζογλείου Σταδίου, αλλά και πολλών επώνυμων και 

ανώνυμων χορηγών και υποστηρικτών, θα διεξαχθεί μέσα σε ειδικά 

διαμορφωμένη κυκλική διαδρομή 1000 μέτρων στη Νέα Παραλία της 

Θεσσαλονίκης από την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου στις 18:00 και για 50 

συνεχόμενες ώρες, αφού τελειώνει το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου στις 20:00. Τα 

έσοδα από τα χιλιόμετρα που θα καλύψουν οι συμμετέχοντες, είτε τρέξουν, είτε 

περπατήσουν, θα διατεθούν για την ενίσχυση των συλλόγων «Αλέξανδρος 

Συμμεωνίδης, Φίλοι του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεαγένειο», «Φίλοι της 

Μέριμνας Θεσσαλονίκης» και για τις εθελοντικές δράσεις για τον άνθρωπο και 

το περιβάλλον του «Ολοι μαζί μπορούμε» που διοργανώνει ο ΣΚΑΪ. 

 

Παρασκευή 22/9/2017 

� Κατά την «Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο» οι δράσεις κορυφώνονται με την 

πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας μεταξύ των οδών Τσιμισκή και Λεωφ. Νίκης 

από τις 10:00 έως τις 22:00 και την απόδοση του χώρου αποκλειστικά σε πεζούς 



 

 

και ποδηλάτες. Η συμβολική πεζοδρόμηση την Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο έχει 

ως πρωταρχικό στόχο να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της ανακούφισης από 

την όχληση των αυτοκινήτων και να κάνει κατοίκους, εργαζόμενους και 

επισκέπτες της πόλης να απολαύσουν την Αγίας Σοφίας ως έναν εμπορικό 

πεζόδρομο και ως μια γραμμική πλατεία με θέα τη θάλασσα, όπως 

προβλέπεται και από την αντίστοιχη μελέτη που προβλέπεται να υλοποιήσει ο 

Δήμος. 

Τη συμβολική πεζοδρόμηση θα πλαισιώσουν μουσική από τη Φιλαρμονική 

Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και από νεανικά μουσικά σχήματα (μπάντα 

κρουστών Batala Salonica), μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής από την Τροχαία 

και τον Ποδηλατικό Αθλητικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΠΑΣΘ) και άλλες δράσεις 

και δρώμενα (από την Ένωση για τα δικαιώματα των πεζών, το Παράρτηµα 

Μακεδονίας – Θράκης του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών, τον Ποδηλατικό 

Όμιλο «ΒΕΛΟΣ», την εταιρία “Elektronio” σχεδίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων και 

θεατρικά δρώμενα από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού θεάτρου) στο δρόμο. 

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις μελέτες και 

τις ενέργειες που υλοποιεί ο Δήμος στο τρέχον χρονικό διάστημα και να 

συμμετέχουν από κοινού στο σχεδιασμό της πόλης όπως τη θέλουμε. 

Συγκεκριμένα, οι πολίτες θα γνωρίσουν: 

1) τη Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΜΒΑΚ), 

2) το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), 

3) το νέο σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης, 

4) το νέο ενιαίο ωράριο φορτοεκφορτώσεων και 

5) το ευρωπαϊκό έργο URBACT III – Resilient Europe 

που δίνουν έμφαση στην αλλαγή των τρόπων συμπεριφοράς, επιλέγοντας 

βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, στον εξορθολογισμό της στάθμευσης και του 

συστήματος αστικών μεταφορών και καθημερινής τροφοδοσίας της αγοράς και 

στοχεύουν συνολικά στην ελάφρυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος της 

πόλης και στην αναβάθμιση της εικόνας της. 

� Παράλληλα με τις δράσεις στην πεζοδρομημένη Αγίας Σοφίας, στις 17:00 θα 

πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο και του ευρωπαϊκού έργου URBACT III – 

Resilient Europe, ποδηλατοδρομία εννέα (9) χιλιομέτρων, σε συνεργασία με 

τον Ποδηλατικό Αθλητικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΠΑΣΘ) και με την υποστήριξη 



 

 

των διαχειριστών κοινόχρηστων ποδηλάτων Thessbike και BikeIT. Η 

ποδηλατοδρομία θα ξεκινήσει από την Τούμπα (Κέντρο Πολιτισμού Τούμπας, 

έναντι γηπέδου ΠΑΟΚ) και θα καταλήξει στο πεζοδρομημένο τμήμα της Αγίας 

Σοφίας, ώστε να κορυφωθεί η γιορτή της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 

και της Ημέρας χωρίς αυτοκίνητο. Η ποδηλατοδρομία στοχεύει στην 

ευαισθητοποίηση του κοινού και την προώθηση του ποδηλάτου ως μέσου 

μετακίνησης και στην ένταξή του στην καθημερινότητα των πολιτών. 

 

Εικόνα 2 ∆ιαδροµή ποδηλατοδροµίας την ηµέρα χωρίς αυτοκίνητο από την Τούµπα στην Αγίας 

Σοφίας 


