Ποια είναι
τα οφέλη
χρήσης
ποδηλάτου;

Βιώσιμη
κινητικότητα και
πολίτες σήμερα
Το ποδήλατο σε σχέση με το αυτοκίνητο είναι:
Φιλικότερο προς το περιβάλλον

Δεν ρυπαίνει, δεν προκαλεί θόρυβο.

Οικονομικό

Καμιά σκοτούρα για καύσιμα και φόρους.

Εύχρηστο και ευέλικτο

Χωράει παντού, είναι μικρό.

Διασκεδαστικό

Κάθε μετακίνηση είναι μια ωραία βόλτα.

Όργανο γυμναστικής

Κινείται με τη μυϊκή δύναμη.

Το ήξερες;

• Μπορούν να χωρέσουν περίπου 15 ποδήλατα στον ίδιο χώρο που καταλαμβάνει ένα αυτοκίνητο!
• Η μέγιστη ταχύτητα που έχει καταγραφεί για οδήγηση ποδηλάτου σε επίπεδη επιφάνεια είναι 133,75 km/h!
• Η ενέργεια και οι πόροι που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία 1 μόνο αυτοκινήτου μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία έως και 100 ποδηλάτων.

Πώς να αρχίσω;
1. Διάλεξε τον κατάλληλο τύπο ποδηλάτου που σου ταιριάζει: «ποδήλατο πόλης» κατάλληλο για
ασφαλτοστρωμένους δρόμους, ή «ποδήλατο βουνού» κατάλληλο για δύσκολες ανηφόρες, κ.λπ.
2. Προμηθεύσου εξοπλισμό για την ασφάλειά σου (π.χ. φανάρια).
3. Αρχικά εξοικειώσου με το ποδήλατό σου και δοκίμασε εύκολες διαδρομές κοντινών αποστάσεων.
4. Ξεκίνα με μια μικρή διαδρομή προς τη στάση των λεωφορείων που βρίσκεται κοντά στο σπίτι ή τη
δουλειά σου.
5. Αν έχεις έξυπνο κινητό κατέβασε κάποια εφαρμογή για να μετράς τις αποστάσεις που διανύεις με το
ποδήλατο (π.χ. Move, Endomondo, Runtastic, Sports Traker, κ.λπ.).
6. Μοιράσου την εμπειρία σου με άλλους και βγείτε παρέα.

Εμπλοκή κοινού για βιώσιμη κινητικότητα στο ευρωπαϊκό έργο PE4Trans
Το έργο PE4Trans, στο οποίο η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ μετέχει ως εταίρος,
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe του ΕΤΠΑ και ασχολείται με την
προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας μέσω της εμπλοκής πολιτών στη διαδικασία σχεδιασμού
στρατηγικής.
Προς αυτή την κατεύθυνση, συγκροτήθηκε η Συμβουλευτική Επιτροπή Πολιτών η οποία πραγματοποιεί
συναντήσεις και συν-διαμορφώνει τις δράσεις που θα προταθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
προς υλοποίηση στο τελικό Σχέδιο Δράσης που θα προκύψει.
Έχουν πραγματοποιηθεί ήδη τρεις συναντήσεις! Ετοιμαζόμαστε για τις επόμενες!

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Πολιτών
και συμμετοχή σας στον συνεχιζόμενο διάλογο για τις βιώσιμες μετακινήσεις στην πόλη,
στον εξής σύνδεσμο στο facebook ή μέσω QR code:
https://www.facebook.com/SumvouleutikiEpitropiPolitonPE4Trans/
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο PE4Trans:
https://www.interregeurope.eu/pe4trans/

