
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Πειραιά, ως εταίρος του έργου CycleCities, συμμετέχει στο Διαγωνισμό

Ευρωπαϊκή Πρόκληση Ποδηλάτου 2014 (Euro Cycling Challenge 2014). 

Ψηφίστηκε  στις  24  Φεβρουαρίου  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  η  συμμετοχή  του

Δήμου Πειραιά στην Ευρωπαϊκή Πρόκληση Ποδηλάτου 2014 (Euro Cycling Challenge 2014).

Πρόκειται  για  έναν  ετήσιο  ευρωπαϊκό  διαγωνισμό  στον  οποίο  συμμετέχουν  σημαντικές

πόλεις  της  Ευρώπης  που  στοχεύουν  να  εντάξουν  ή  να  επεκτείνουν  στην  περιοχή  τους

φιλικές προς το περιβάλλον και το ποδήλατο στρατηγικές και πολιτικές. Αντικείμενο του

διαγωνισμού  είναι  η  καταγραφή  των  μετακινήσεων  και  των  σχετικών  χιλιομετρικών

αποστάσεων με ποδήλατο των δημοτών & επισκεπτών της συμμετέχουσας πόλης κατά το

μήνα  Μάϊο  (01/05/2014-31/05/2014).  Η  πόλη  που  με  την  ομάδα  της  θα  κάνει  τις

περισσότερες  χιλιομετρικές  αποστάσεις  με  ποδήλατο,  θα είναι  αυτή  που θα νικήσει  το

διαγωνισμό και  θα αναδειχθεί  από τις  συμμετέχουσες,  ως η  «φιλικότερη» πόλη για  το

ποδήλατο.  

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού και για την προώθηση της συμμετοχής του,  ο

Δήμος Πειραιά θα διοργανώσει μια ποδηλατική εκδήλωση το Σάββατο στις  10 Μαϊου

2014. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει την πραγματοποίηση 2-3 διαφορετικών ποδηλατικών

διαδρομών εντός της πόλης του Πειραιά. Στην εκδήλωση καλούνται να συμμετέχουν όλοι

οι δημότες και οι φίλοι ποδηλάτες του Πειραιά. 

Η καταγραφή των χιλιομετρικών αποστάσεων με ποδήλατο για όλο το μήνα Μαϊο, θα

γίνει  χρησιμοποιώντας  την  τεχνολογία  διαδικτυακής  πλατφόρμας  καθώς  και  της

τεχνολογίας για «έξυπνα τηλέφωνα» (smartphones) μέσω ειδκής δωρεάν εφαρμογής. Όλοι

οι συμμετέχοντες για την πόλη του Πειραιά, θα μπορούν να καταγραφούν ως μέλη της

ομάδας της πόλης του Πειραιά. Με τον τρόπο αυτό, όλες οι αποστάσεις που θα κάνουν με

ποδήλατο οι συμμετέχοντες κατά το μήνα Μάϊο 2014, θα μπορούν να προσμετρώνται υπέρ

της πόλης του Πειραιά. 

Ενδεικτικά, Πόλεις που έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν είναι : Η Μπολόνια, η Λίλ,

το Ταλίν, το Δουβλίνο, η Πάδοβα, η Ουτρέχτη, η Βαρκελώνη, κ.α.  

Το  κόστος  συμμετοχής  του  Δήμου  Πειραιά  και  το  πληροφοριακό  υλικό  που  θα

χρειαστεί για την ενημέρωση του κοινού και των συμμετεχόντων (flyer,  poster, κ.λ.π.) θα

καλυφθεί  από  το  έργο  CycleCities (INTERREG IVC -  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής

Ανάπτυξης/ΕΤΠΑ), σαν τμήμα της εκστρατείας του Πειραιά για την ευαισθητοποίηση του

κοινού  για  το  έργο  CycleCities,  στο  οποίο  συμμετέχει  ως  επικεφαλής  εταίρος.  Κύριος

στόχος του έργου  CycleCities είναι η ενσωμάτωση της ποδηλασίας σε ευρωπαϊκές πόλεις,

μέσω  συστημάτων  αειφόρου  διαχείρισης  κινητικότητας  καθώς  και  της  ανταλλαγής

τεχνογνωσίας, της μεταφοράς καλών πρακτικών και της δημιουργίας πολιτικής συναίνεσης. 

Για  να  μάθετε  περισσότερα  για  το  έργο  CycleCities,  επισκεφθείτε  την  ιστοσελίδα
www  .  cyclecities  .  eu

http://www.cyclecities.eu/
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Για να μάθετε περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Πρόκληση Ποδηλάτου 2014 επισκεφθείτε
τις ιστοσελίδα

http  ://  www  .  ecc  2014.  eu

Αλλά και στο Facebook:  https  ://  www  .  facebook  .  com  /  europeancyclingchallenge

https://www.facebook.com/europeancyclingchallenge
http://www.ecc2014.eu/

