
   
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

 

 

Δήμος Εορδαίας-Γραφείο Τύπου 
 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ταχ.  Δ/νση : 25ης Μαρτίου 15 
 

  

Ταχ. Κωδ. : 50200- Πτολεμαΐδα 
 

  

Τηλέφωνο : 24633 50148 
 

                                       Πτολεμαΐδα  18-12-2021 

                 

 

Fax : 24633 50150 
 

                      Προς: M.M.E.                    

E mail : grtyp@ptolemaida.gr 

 
 

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Πρόγραμμα μετακινήσεων Χριστουγεννιάτικου τραίνου Πτολεμαΐδας. 

 

Το Χριστουγεννιάτικο τραίνο της Πτολεμαΐδας ξεκινάει τα δρομολόγια του από αύριο Κυριακή 19-

12-2021 και μέχρι 6-1-2022. Θα κινείται καθημερινά στις ώρες: 

  

11:00 έως 15:00 (Πρωινά δρομολόγια-ανά μισή ώρα). 

17:00 έως 21:00 (Απογευματινά δρομολόγια-ανά μισή ώρα). 

 

Η διαδρομή που θα κάνει το Χριστουγεννιάτικο τραινάκι θα είναι η εξής: 

 

Αφετηρία: 

Χώρος της λαϊκής αγοράς από την πλευρά της οδού Καπετάν Φούφα. 

Διαδρομή από οδό Καπετάν Φούφα δεξιά προς την οδό Νοσοκομείου και έπειτα πάλι δεξιά στην 

οδό Βασ. Κων/νου. Συνέχεια αριστερά την οδό Δημοκρατίας. 

1
η
 στάση: 

Μπροστά στον πεζόδρομο (στην διασταύρωση οδών Δημοκρατίας και Μικράς Ασίας) που οδηγεί 

στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.  

Συνέχεια διαδρομής στην οδό Δημοκρατίας και έπειτα στροφή αριστερά στην οδό 28ης 

Οκτωβρίου. 

2
η
 στάση: 

Μπροστά στο Παλαιοντολογικό Μουσείο (επί της οδού 28ης Οκτωβρίου) 
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Συνέχεια στροφή δεξιά στην οδό Αγίας Τριάδος και συνέχεια σε ανώνυμη οδό που οδηγεί στην 

25ης Μαρτίου. 

Έπειτα στροφή αριστερά στην οδό 25ης Μαρτίου. Συνέχεια πορείας. 

3
η
 στάση: 

Κεντρική Πλατεία της πόλης. 

Συνέχεια πορείας δεξιά στην οδό Γονατά και έπειτα υποχρεωτική κυκλική πορεία και στην πρώτη 

έξοδο δεξιά, στην οδό Παυλίδη Αδαμοπούλου. Συνέχεια πορείας ευθεία επί της Βασ. Κων/νου. 

Συνέχεια πορείας επί της Βασ. Κων/νου και έπειτα στροφή δεξιά στην οδό Μακεδονομάχων. 

Συνέχεια πορείας και στροφή δεξιά στην οδό Καπετάν Φούφα. Πορεία προς το σημείο αφετηρίας 

της διαδρομής. 

 

Να σημειωθεί ότι τις ημέρες: Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021, Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021 και 

Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022, στα πρωινά δρομολόγια, η αφετηρία  θα βρίσκεται στην οδό 

Παυλίδη Αδαμοπούλου (Πίσω από την πιάτσα των ταξί). 

 

 

 

Να τονίσουμε ότι θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα 

αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού, τόσο στην αφετηρία, όσο και κατά την διαδρομή καθώς και 

τον τερματισμό του Χριστουγεννιάτικου τρένου, με την Δημοτική Αστυνομία εποπτεύουσα αρχή 

τήρησης αυτών. Επιβάτες που δεν φορούν μάσκα δεν θα επιβιβάζονται στο τρένο, ενώ η μάσκα 

θα φοριέται από κάθε επιβάτη σε όλο το δρομολόγιο. 

Επίσης στην αναμονή επιβίβασης επιβάλλεται η αποφυγή του συνωστισμού και η τήρηση 

αποστάσεων.  

 

Τέλος να υπογραμμιστεί ότι βάσει των προβλεπόμενων μέτρων το τρενάκι θα κινείται έχοντας 

αριθμό επιβατών στο 85% της πληρότητάς του, ήτοι με μέγιστο αριθμό τους 51 επιβάτες. 

 

 


