
 
 

 

 

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής, ο πρώτος «BIKE FRIENDLY» προορισμός στην Ελλάδα! 

Το σήμα πιστοποίησης υπηρεσιών, δομών και υποδομών για την εξυπηρέτηση του ποδηλατικού 

τουρισμού (bike friendly) απέκτησε ο Δήμος Αριστοτέλη, μετά τη δημιουργία δεκατριών (13) 

περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών, οι οποίες προγραμματίζεται να παρουσιασθούν 

επίσημα στο κοινό το τετραήμερο από τις 26 έως τις 30 Μαρτίου 2020.  

Τις ημέρες εκείνες θα διεξαχθεί διεθνές trekking trip, κατά τη διάρκεια του οποίου ευρωπαίοι 

trekking & cycling specialists αναμένεται να ακολουθήσουν τμήματα των εν λόγω διαδρομών - 

τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στην παράκτια ζώνη του Δήμου. Η παρέμβαση διοργανώνεται από 

τα Γραφεία Ε.Ο.Τ. Μεγάλης Βρετανίας, Γερμανίας, Κάτω Χωρών και Πολωνίας αλλά και πολλούς 

τοπικούς φορείς ή τουριστικούς επιχειρηματίες. Η απόκτηση του σήματος σημαίνει ότι ο 

προορισμός αλλά και αρκετά καταλύματά του πληρούν εννέα (9) κριτήρια ποιότητας, τα οποία 

αποτελούν τη βάση εξοικείωσης δυνητικών ποδηλατών με τον προορισμό – είτε αυτοί τον 

επισκεφθούν με δικό τους ποδήλατο, είτε το ενοικιάσουν από τοπικές δομές και επιχειρήσεις.  

Ολόκληρος ο Δήμος Αριστοτέλη, φυσικά χωροθετημένος στους πράσινους πρόποδες τριών (3) 

προστατευμένων από την ευρωπαϊκή συνθήκη Natura 2000 ορεινών όγκων αλλά και 300χιλ. 

λοφώδους ακτογραμμής, ενδείκνυνται για ποδηλασία, η οποία αποτελεί ήπιας μορφής ανθρώπινη 

δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε περιβαλλοντικά κατάλληλους προορισμούς περιηγήσεων και 

αποδράσεων.  

Η παρέμβαση αποτελεί συνέχεια και επιστέγασμα προγενέστερων πρωτοβουλιών τοπικών 

τουριστικών και επαγγελματικών φορέων, οι οποίοι εδώ και χρόνια τοποθετούν τις βάσεις 

δημιουργίας και προώθησης ενός εξαιρετικού εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος – πολλά 

υποσχόμενου για την παράλληλη (της μεταλλευτικής) ανάπτυξη ολόκληρης της Ανατολικής 

Χαλκιδικής.  

Ποδηλατικές διοργανώσεις, προετοιμασίες ποδηλατικών ομάδων και προσέλκυση ειδικών ομάδων 

επισκεπτών αποτελούν τους στόχους του Δήμου και των τοπικών επιχειρηματιών, οι οποίοι 

συστρατεύονται στις ομαδικές αναπτυξιακές προσπάθειες:  

• λειτουργώντας μόνο με επαγγελματικούς όρους, 

• συνθέτοντας ταυτότητες στα προσφερόμενα προϊόντα και  

• ακολουθώντας ροές στρατηγικών σχεδιασμών, οι οποίες μέχρι σήμερα λειτούργησαν άκρως 

αποτελεσματικά ως προς την τουριστική αναβάθμιση της περιοχής.  

Ως πρώτο «δείγμα γραφής», αξίζει να αναφερθεί ότι από τις 22 έως τις 24 Μαΐου 2020 ο Δήμος 

Αριστοτέλη θα φιλοξενήσει μέρος του UCI MACEDONIAN GRANFONDO, διοργάνωση που 

συνθέτει αγώνες ποδηλασίας μεγάλων αποστάσεων, απευθυνόμενη σε ευρωπαίους ερασιτέχνες 

ποδηλάτες με ή χωρίς άδεια. Επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης θα είναι η Ιερισσός και τα 

περίχωρά της.  



 
 

 

 

Το ποδηλατικό πρόγραμμα της Ανατολικής Χαλκιδικής εξάλλου με τίτλο «από το Χολομώντα 

μέχρι το Αριστοτελικό Όρος και τον Άθωνα», το οποίο θα συνδεθεί άμεσα με το αντίστοιχο 

πρόγραμμα του Παγγαίου Όρους, προωθείται συστηματικά σε ειδικά ευρωπαϊκά τουριστικά 

γραφεία και ποδηλατικές ομοσπονδίες, έτσι ώστε - ως δομημένο προϊόν - να αποτελέσει λόγο και 

τρόπο δικτύωσης της περιοχής με ομοειδείς περιοχές ανά τον κόσμο.  

Το συγκεκριμένο σήμα (bike friendly) λειτουργεί από 2016, διαχειριζόμενο από την Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρία ΝΑΤΤΟΥΡ, η οποία συνεργάζεται με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της 

Φύσης. Δεδομένου ότι η ΝΑΤΤΟΥΡ έχει πιστοποιήσει σχεδόν εκατό (100) τουριστικές επιχειρήσεις 

σε όλη την Ελλάδα, ο Δήμος Αριστοτέλη και οι εν προκειμένω συνεργάτες του προετοιμάζουν 

ειδικό ταξίδι εξοικείωσης στον προορισμό, απευθυνόμενο σε εκπροσώπους των ήδη 

πιστοποιημένων ελληνικών τουριστικών γραφείων που συμμετέχουν στην καινοτόμα προσπάθεια. 

Από το Γραφείο Τύπου 


