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ΔΗΜΟ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    
                                                   Π. ΦΑΛΗΡΟ,19/9/2018 
 

ΓΔΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 
 

Δςπωπαϊκή Δβδομάδα Κινηηικόηηηαρ ζηο Παλαιό Φάληπο 
 

Μεγάλη ποδηλαηοδπομία και ζςναςλία ηος Κώζηα Μακεδόνα ζηιρ 
22 επηεμβπίος 

 
Τελ Δςπωπαϊκή Δβδομάδα Κινηηικόηηηαρ ζα γηνξηάζνπλ κε κηα κεγάιε 
πνδειαηνδξνκία, ην άββαηο 22 επηεμβπίος νη Γήμοι Αλίμος, Βάπηρ 
Βούλαρ Βοςλιαγμένηρ, Γλςθάδαρ θαη Παλαιού Φαλήπος, κε ζηόρν ηελ 

αλάδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπζηήκαηνο Κνηλόρξεζηωλ πνδειάηωλ πόιεο i-
bike πνπ ιεηηνπξγεί ζην παξαιηαθό κέηωπν ηεο Αζήλαο, κε ηελ ρνξεγία ηεο 

Δζληθήο Τξάπεδαο. 
 

Η πνδειαηνδξνκία ζα μεθηλήζεη ην άββαηο 22 επηεμβπίος, ζηηο 17.00 από 
ηνλ Γήμο Παλαιού Φαλήπος (είζνδν ηνπ Γεκνηηθνύ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ - 
ΔΑΚ), ζα δηαζρίζεη ην παξαιηαθό κέηωπν θάλνληαο ζηάζε ζηελ παξαιία 

Αλίμος, ζηηο 18.00 θαη ζηελ παξαιία Γλςθάδαρ, ζηηο 19.00 θαη ζα θαηαιήμεη 
ζηε Β’ Πιαδ Βούλαρ, ζηηο 20.00 όπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεγάιε ζπλαπιία 

κε ηνλ Κώζηα Μακεδόνα (εληόο ηεο Β’ Πιαδ).  Παξάιιεια κε ηελ 
πνδειαηνδξνκία θαη κέρξη ηελ νινθιήξωζή ηεο, θάζε Γήκνο ζα θηινμελήζεη 

εθδειώζεηο πξνώζεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ πνδειάηνπ θαη αλάδεημεο ηωλ 
ωθειεηώλ ηεο βηώζηκεο θηλεηηθόηεηαο ζηηο θαζεκεξηλέο κεηαθηλήζεηο. 

 
Τν Σύζηεκα Κνηλόρξεζηωλ Πνδειάηωλ πόιεο i-bike, εγθαηαζηάζεθε γηα 

πξώηε θνξά ην 2014 ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηνλ Ινύλην ηνπ 2016 μεθίλεζε ηελ 
παξνπζία ηνπ ζην παξαιηαθό κέηωπν ηεο Αζήλαο. Σπλνιηθά ζηνπο 4 Γήκνπο 

ιεηηνπξγνύλ 12 ζηαζκνί, κε 95 πνδήιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 
δηθαηώλνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο από ηνπο Γήκνπο πνπ πηνζεηνύλ 

ζηελ πξάμε κεζόδνπο βηώζηκεο θηλεηηθόηεηαο, αθνινπζώληαο ην παξάδεηγκα 
κεγάιωλ επξωπαϊθώλ πόιεωλ. 

 
Αμίδεη λα ζεκεηωζεί όηη ζε ζρεηηθή ζπλέληεπμε Τύπνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην  Press Room ηεο  Δζληθήο Τξάπεδαο παξνπζία εθπξνζώπωλ ηωλ 
ηεζζάξωλ παξαιηαθώλ Γήκωλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζύζηεκα θνηλόρξεζηωλ 

πνδειάηωλ ν Αληηδήκαξρνο Παιαηνύ Φαιήξνπ θαη ππεύζπλνο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γιώπγορ Αζημακόποςλορ αλαθέξζεθε ζηελ ζεηηθή 

αληαπόθξηζε πνπ ζπλάληεζε ην ζύζηεκα ζην Παιαηό Φάιεξν ελώ  ζύκθωλα 
κε επίζεκα ζηνηρεία ηα πνδήιαηα i-bike ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ, 

εμππεξεηνύλ πεξηζζόηεξνπο από 2.500 σπήζηερ. Δπίζεο ζηνπο 12 ζηαζκνύο 
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πνδειάηωλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από πνιίηεο θαη επηζθέπηεο ηεο Αζήλαο 
πεξηζζόηεξεο από 19.000 μιζθώζειρ ποδηλάηων θαη εθηηκάηαη όηη 

δηαλύζεθαλ πεξηζζόηεξα από 150.000 σιλιόμεηπα κε πνδήιαην. Απηό έρεη ωο 
απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλόκεζε ηνπιάρηζηνλ 25 ηόνων διοξειδίος ηος 
άνθπακα (CO2), θαζώο ππνινγίδεηαη όηη θάζε ρηιηόκεηξν πνδειαζίαο 

εμνηθνλνκεί 271 gr CO2 ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε απηνθηλήηνπ γηα ηελ ίδηα 
απόζηαζε. 

 
Μέζω ηνπ i-bike, ε Δζληθή Τξάπεδα ζηεξίδεη ηελ θαηλνηνκία, ηηο πξωηνπόξεο 
ηδέεο θαη ηε ρξήζε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ κεηαθίλεζεο ηνπ πιεζπζκνύ, εληόο 

αζηηθνύ ρώξνπ, ελώ παξάιιεια, πξνωζεί ηόζν ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε 
θαζεκεξηλή άζθεζε ζηελ πγεία ηωλ θαηνίθωλ ηωλ πόιεωλ, όζν θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάπηπμε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο. 
Οη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο εθδειώζεηο ηεο 22 Σεπηεκβξίνπ ζα 

αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα http://i-bike.gr 
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