Ποια είναι τα οφέλη
της μετακίνησης
με τα πόδια;

Βιώσιμη
κινητικότητα και
πολίτες σήμερα
Το περπάτημα σε σχέση με το αυτοκίνητο είναι:
Φιλικό προς το περιβάλλον:
δεν ρυπαίνει, δεν προκαλεί θόρυβο.

Προστατεύεις το περιβάλλον.

Οικονομικό: εντελώς δωρεάν.

Εξοικονομείς χρήματα.

Διασκεδαστικό: κάθε μετακίνηση είναι ένας
ωραίος περίπατος.

Απολαμβάνεις την πόλη σου.

Φυσική μορφή άσκησης: γυμνάζονται οι
μύες των ποδιών, οι γλουτιαίοι, και το
καρδιοαναπνευστικό σύστημα.

Βελτιώνεις τη σιλουέτα σου και αποφεύγεις
διάφορες παθήσεις.

«Φάρμακο» για την ψυχολογία: καταπολεμά το
άγχος, ενισχύει την καλή διανοητική κατάσταση
και βελτιώνει την ψυχολογία.

Νιώθεις ευεξία και πνευματική
αναζωογόνηση.

Ευέλικτο: Τρόπος μετακίνησης με απόλυτη ελευθερία και ευελιξία κινήσεων

Το ήξερες;

• 30 λεπτά περπατήματος την ημέρα, μειώνουν κατά 60% την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη.
Πώς να αρχίσω; Ακολούθησε τα βήματα!
1. Βάλε το περπάτημα στην καθημερινότητά σου.
2. Ξεκίνα με οικείες διαδρομές κοντινών αποστάσεων, ή ακολούθησε νέες ευχάριστες διαδρομές.
3. Σταδιακά αύξησε το διασκελισμό και την ταχύτητά σου.
4. Αν έχεις έξυπνο κινητό, κατέβασε κάποια εφαρμογή για να μετράς τις αποστάσεις που διανύεις.
5. Συνδύασε το περπάτημα και τις δημόσιες συγκοινωνίες για τις μετακινήσεις σου.
6. Μοιράσου την εμπειρία σου με άλλους.
7. Διεκδίκησε καλύτερες συνθήκες για περπάτημα.

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/

