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Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για το EuroVelo 
συστήνεται στην Ελλάδα με αντικείμενο 
την ανάδειξη του ποδηλατικού τουρισμού, 

μετά την ομόφωνη έγκριση του ελληνικού αιτήμα-
τος από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατι-
στών (European Cyclists Federation - ECF), κατά 
την διάρκεια του Συνεδρίου EuroVelo & Ποδη-
λατικός Τουρισμός, που πραγματοποιήθηκε στη 
Βαρκελώνη, από 5 έως 7 Οκτωβρίου 2021.

Σκοπός του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου είναι 

να μελετά και να συντονίζει τις απαραίτητες εργα-
σίες για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού δικτύου 
ποδηλατικών διαδρομών, αλλά και να ενημερώνει 
τους φορείς ώστε να ενθαρρύνεται η χρήση τους.  
Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη των ποδηλατικών δια-
δρομών μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά ώστε να 
αναδειχθούν μικρά χωριά και κωμοπόλεις που δια-
συνδέονται μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο (National 
EuroVelo Coordination Center Greece) θα λειτουρ-
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γεί βάσει μνημονίου συνεργασίας που έχει υπο-
γραφεί ανάμεσα σε τέσσερις φορείς, το υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών, το υπουργείο 
Τουρισμού, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος 
(ΚΕΔΕ) και τον οργανισμό «Πόλεις για Ποδήλατο».

Το EuroVelo είναι ένα δίκτυο που συνδέει ευρω-
παϊκές χώρες και περιλαμβάνει 17 ποδηλατικές 
διαδρομές με μήκος που ξεπερνά τα 51.000 χιλιό-
μετρα πιστοποιημένων διαδρομών και διασχίζει 
42 χώρες, ενώ όταν ολοκληρωθεί, προβλέπεται να 
ξεπεράσει τα 70.000 χλμ. 

Κάθε χρόνο εκτιμάται ότι χρησιμοποιούν αυτό 
το δίκτυο περίπου 5,3 εκατομμύρια επισκέπτες οι 
οποίοι κάνουν διακοπές με ποδήλατο στην Ευρώ-
πη, συνδυάζοντας συχνά το ταξίδι τους και με άλλα 
μέσα μεταφοράς. Το Συνέδριο διαπίστωσε ότι ο 
ποδηλατικός τουρισμός ανθεί και τα τελευταία δύο 
χρόνια, η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής 
των προηγούμενων τάσεων από όλη την Ευρώπη, 
με περισσότερους ανθρώπους να επιλέγουν να 

περνούν τον πολύτιμο ελεύθερο χρόνο τους κινού-
μενοι με ποδήλατο. Ο αντίκτυπος της πανδημίας 
στις μεταβαλλόμενες μορφές ταξιδιού ήταν αξιο-
σημείωτος, με ένα σαφές παράδειγμα να είναι η 
ανάπτυξη της ποδηλασίας αναψυχής και του τουρι-
σμού. Τα δεδομένα δείχνουν ότι υπήρξε αύξηση 
12% τα Σαββατοκύριακα κατά τους πρώτους οκτώ 
μήνες του 2021 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο 
του 2019.

Την Ελλάδα διατρέχουν τρεις ευρωπαϊκές ποδη-
λατικές διαδρομές (EV8, EV11 και EV13):

• Στη Δυτική Ελλάδα η Μεσογειακή διαδρομή 
EV8, (5.900 χλμ.): ξεκινά από το Καντίθ της Ανδα-
λουσίας στην Ισπανία και καταλήγει, μέσω Ηγου-
μενίτσας στην Αθήνα, διατρέχοντας σε ελληνικό 
έδαφος, τις Περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Ελλά-
δας, Πελοποννήσου και Αττικής.

• Από τον Βορά στον Νότο, η διαδρομή EV11 
(6.000 χλμ.): ξεκινά από το Βόρειο Ακρωτήριο της 
Νορβηγίας και καταλήγει μέσω Θεσσαλονίκης στην 
Αθήνα, διατρέχοντας τις Περιφέρειες Κεντρικής 
Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και 
Αττικής.

• Η διαδρομή EV13 (10.400 χλμ.) ξεκινά από 
τον Αρκτικό Ωκεανό και τη θάλασσα του Μπάρεντς 
στα σύνορα Νορβηγίας και Ρωσίας και καταλήγει 
στην Μαύρη Θάλασσα διασχίζοντας την Ελλάδα 
σε δύο τμήματα. Από τον Προμαχώνα Σερρών έως 
την Εξοχή Δράμας και από τον Κυπρίνο έως τις 
Καστανιές Έβρου, κατά μήκος του Άρδα ποταμού, 
διατρέχοντας τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονί-
ας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
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