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ΘΕΜΑ : «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2019»

Σας αποστέλλω Επιστολή για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2019 και παρακαλώ να τη
διαβιβάσετε αρμοδίως σε όλους τους Δήμους της χώρας.
Με εκτίμηση,

Ο Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού
& Αστικού Περιβάλλοντος ΠΕΝ

ΕΥΘ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Συν. :
Επιστολή του Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού
& Αστικού Περιβάλλοντος
Ε.Δ.
-

Γρ. Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού
& Αστικού Περιβάλλοντος
Κ.Παπαδάκη

Αγαπητέ κ. Δήμαρχε, αγαπητέ Τοπικέ Συντονιστή Βιώσιμης Κινητικότητας,
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως θεματοφύλακας της προστασίας του αστικού
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών, για άλλη μία χρονιά συμμετέχει και στηρίζει ενεργά
τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας το
Σεπτέμβριο (16-22/09/2019). Σας καλούμε να ενώσετε μαζί μας τις δυνάμεις σας προκειμένου να
επιτύχουμε την αλλαγή των τρόπων συμπεριφοράς των πολιτών, όσον αφορά στις καθημερινές
μετακινήσεις τους. Στόχος είναι η ενίσχυση των ήπιων τρόπων μετακίνησης, όπως το βάδισμα, το
ποδήλατο, τα πατίνια, η αύξηση της χρήσης των ΜΜΜ, ο διαμοιρασμός όλων των μέσων και ο
συνδυασμός αυτών σε κάθε διαδρομή. Η επίτευξή του στόχου αυτού θα έχει σαν αποτέλεσμα πόλεις
καθαρές, ήσυχες, ασφαλείς, οικονομικά ενδυναμωμένες, προσβάσιμες και προσπελάσιμες από όλους, εν
τέλει ιδανικότερες για την καθημερινή διαβίωση όλων των κοινωνικών ομάδων.
Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» (ΕΕΚ) από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος
θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση
για την διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους. Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται το
διάστημα 16 με 22 Σεπτεμβρίου είναι η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην εισαγωγή και
προώθηση βιώσιμων τρόπων μετακίνησης και μεταφοράς στον αστικό ιστό και η ευαισθητοποίηση των
πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησής τους. Η εβδομάδα κορυφώνεται με την «Ημέρα
χωρίς αυτοκίνητο» κατά την οποία κεντρικοί δρόμοι ή και μεγάλα τμήματα των πόλεων κλείνουν για τα
αυτοκίνητα, αφήνοντας ελεύθερο χώρο στους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» (ΕΕΚ) εστιάζει κάθε χρόνο σε διαφορετικά θέματα που
συνδέονται με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Το θέμα που επιλέχθηκε για το 2019 είναι «Ασφαλές
περπάτημα – ασφαλή ποδηλασία». Προωθεί το ασφαλές περπάτημα και την ασφαλή ποδηλασία και
υπερθεματίζει τα οφέλη που εξασφαλίζουν οι δύο αυτές δραστηριότητες για την υγεία μας, το
περιβάλλον μας και την ισορροπία των πόλεων μας! Οι ενεργοί τρόποι μετακίνησης όπως το περπάτημα
και το ποδήλατο συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας μας και προστατεύουν το περιβάλλον από τις
επικίνδυνες εκπομπές αερίων, που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Οι πόλεις που προωθούν το περπάτημα και το ποδήλατο έναντι της μετακίνησης με τα Ι.Χ. αυτοκίνητα
είναι αναμφίβολα πιο ελκυστικές, έχουν λιγότερο κυκλοφοριακό κορεσμό και προσφέρουν υψηλότερη
ποιότητα ζωής στους κατοίκους και τους επισκέπτες τους.
Όσον αφορά τα οφέλη ως προς την υγεία των πολιτών, οι σχετικές μελέτες δείχνουν ότι οι ποδηλάτες
ζουν κατά μέσο όρο δύο χρόνια περισσότερο από τους μη ποδηλάτες και καταγράφουν 15% λιγότερες
ημέρες ασθένειας ετησίως, ενώ 25 λεπτά γρήγορου περπατήματος την ημέρα αυξάνουν έως και επτά
χρόνια τον μέσο όρο ζωής!
Συνεπώς, αυτό τον Σεπτέμβριο, «περπατήσετε μαζί μας»!

Η συμμετοχή των δήμων της Ελλάδας στην εκστρατεία αυξάνεται κάθε χρόνο εντυπωσιακά είτε
αριθμητικά είτε ποιοτικά. Είμαστε σίγουροι ότι, οι τοπικές αρχές και αυτήν την χρονιά θα συνεισφέρουν
πολλαπλά στην αλλαγή των συνηθειών των πολιτών και κατ’ επέκταση στην αναβάθμιση της ποιότητας
του περιβάλλοντος για τις παρούσες και τις μελλοντικές γενιές, προβάλλοντας την ταυτότητα των δήμων
μέσω της προώθησης και ενθάρρυνσης του βαδίσματος, της ποδηλασίας και της μικροκινητικότητας.
Βιώσιμη κινητικότητα σημαίνει υγιής πόλη και εξάλειψη των διακρίσεων στους πολίτες και στον χώρο. Η
ευαισθητοποίηση για τη βιώσιμη κινητικότητα συμπορεύεται με την ευαισθητοποίηση στα κάθε είδους
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα των πολιτών. Η συμμετοχή σας θα προβάλλει την ταυτότητα της
πόλης σας και την ανάδειξή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργώντας τη βάση για άμεσες και
μελλοντικές δράσεις.
Ευελπιστούμε ότι θα συμμετάσχετε και εσείς ενεργά στην εκστρατεία προγραμματίζοντας δράσεις και
μόνιμα μέτρα για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και θα εγγραφείτε στην ευρωπαϊκή
ιστοσελίδα (έως και την ημέρα έναρξης της εβδομάδας), προβάλλοντας τον Δήμο και τη χώρα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το ΥΠΕΝ έχει ζητήσει στο παρελθόν να ανατεθούν καθήκοντα “Τοπικού Συντονιστή Βιώσιμης
Κινητικότητας” σε υπάλληλο κάθε δήμου. Όσοι δήμοι δεν έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία
παρακαλούνται να επιλέξουν τον δικό τους Τοπικό Συντονιστή Βιώσιμης Κινητικότητας, και να
αποστείλουν τα στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)
στην διεύθυνση k.papadaki@prv.ypeka.gr. Οι Τοπικοί Συντονιστές γίνονται μέλη ενός εθνικού δικτύου με
επικεφαλής τους Εθνικούς Συντονιστές Βιώσιμης Κινητικότητας. Μέσω του δικτύου ενημερώνονται
άμεσα για όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με το θέμα (εκστρατεία ΕΕΚ, βέλτιστες πρακτικές, πρότυπα
και προδιαγραφές, ευρωπαϊκά εργαλεία, χρηματοδοτικά εργαλεία κλπ).
Επισημαίνεται ότι για την εγγραφή των τοπικών αρχών στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας»
(ΕΕΚ), χρειάζεται η διαδικτυακή συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής στην διεύθυνση:
http://registration.mobilityweek.eu. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να διοργανώσετε την εβδομάδα σας,
χωρίς κόπο και έξοδα ενεργοποιώντας τους συλλόγους της περιοχής (ποδηλατικούς, περιβαλλοντικούς,
πολιτιστικούς, μαθητικούς) καθώς και τα σχολεία, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
και να αναθέσετε σε εξωτερικούς συνεργάτες την οργάνωση των δράσεων σας. Αξιοποιήστε την
ιστοσελίδα του δήμου για να μεταδώσετε τα μηνύματα καθώς και τις κοινωνικές ιστοσελίδες.
Χρησιμοποιήστε όλο το έτοιμο υλικό (βίντεο, αφίσα, Gifs, flyer,κλπ) που βρίσκεται μέσα στην ιστοσελίδα
της εκστρατείας (όλα είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά) http://www.mobilityweek.eu/campaignresources-for 2019/ και http://www.mobilityweek.eu/communication-toolkit/.
Αναζητήστε στην ιστοσελίδα http://www.mobilityweek.eu/campaign-resources-for-2019/ τα χρήσιμα
εργαλεία
για την εκστρατεία
σας (φυλλάδιο,
Banners,
αφίσα
κλπ)
και στην
http://www.mobilityweek.eu/communication-toolkit/ το Εγχειρίδιο για την φετινή εκστρατεία στην
ελληνική γλώσσα. Θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς και μια σειρά από ιδέες για την
διοργάνωση δράσεων την εβδομάδα 16-22 Σεπτεμβρίου.
Για την συμμετοχή στην διεκδίκηση των βραβείων βιώσιμης κινητικότητας απαιτείται και η υπογραφή
του Ευρωπαϊκού Καταστατικού για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Επιπρόσθετες
πληροφορίες
μπορείτε
να
βρείτε
στον
σχετικό
διαδικτυακό
τόπο
της
Ε.Ε.
:

http://www.mobilityweek.eu/. Εκτός από τις τοπικές αρχές για δεύτερη συνεχή χρονιά μπορούν
επιπλέον, όλοι οι ενεργοί πολίτες, σύλλογοι, ΜΚΟ, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ να συμμετέχουν με τις
δράσεις τους, εγγράφοντάς τες στη διεύθυνση http://www.mobilityweek.eu/about-mobilityactions.
Παρακαλούμε για την διάδοση αυτής της πληροφορίας στους συλλόγους των ενεργών πολιτών της
περιοχής σας.
Ενημερωθείτε για τις παράλληλες εκστρατείες Social Biking Challenge (http://www.mobilityweek.eu/euinitiatives/social-biking-challenge/) για την κοινωνική ποδηλασία (από τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 έως 6
Οκτωβρίου, διάρκειας τριών εβδομάδων) και Project Edward (http://www.mobilityweek.eu/euinitiatives/project-edward/). Το Social Biking Challenge 2019 στοχεύει στην ενθάρρυνση της ποδηλασίας
ως κοινωνική συνήθεια. Η πρόκληση προωθεί τη σωματική δραστηριότητα, τη χρήση ενός τρόπου
βιώσιμης μεταφοράς (το ποδήλατο!), αλλά και την αύξηση του αριθμού των ατόμων που χρησιμοποιούν
ποδήλατα στην Ευρώπη δημιουργώντας ένα δίκτυο ποδηλατιστών. Η πρόκληση βασίζεται στην
εφαρμογή BikePrints, μια εφαρμογή παρακολούθησης για ποδηλάτες, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη στις
πλατφόρμες Google Play και Apple App Store.
Η Ευρωπαϊκή Γραμματεία, το ΥΠΕΝ και ο Εθνικός Συντονιστής Βιώσιμης κινητικότητας, πιστεύουμε ότι
είναι η κατάλληλη στιγμή να παρουσιαστούν σε όλους τα επιτεύγματα, οι δράσεις, τα προγράμματα και
τα έργα που πραγματοποιούν ή ετοιμάζουν οι δήμοι σας. Οι ιδέες και οι εμπειρίες σας θα
επικοινωνηθούν και θα διαμοιραστούν με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς δήμους.
Η Ευρωπαϊκή Γραμματεία θα παρακολουθήσει την κάλυψη της εκστρατείας (σε κάθε δήμο) από τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης κατά τη διάρκεια του EUROPEANMOBILITYWEEK 2019, συντάσσοντας συνολική
έκθεση όλων των σχετικών δημοσιευμάτων από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου. Θα
συγκεντρωθούν τα άρθρα που αναρτώνται στο διαδίκτυο, καθώς και οι έντυπες δημοσιεύσεις και οι
τηλεοπτικές ή/και ραδιοφωνικές εκπομπές. Όσον αφορά τα διαδικτυακά άρθρα παρακαλείστε να
συγκεντρώσετε τα σχετικά link καθώς και τις ημερομηνίες δημοσίευσης. Επίσης, αν γνωρίζετε την
"έκταση ανταπόκρισης" του άρθρου (πόσοι άνθρωποι το είδαν), παρακαλούμε να συμπεριλάβετε αυτήν
την πληροφορία στην καταγραφή σας. Τα παραπάνω στοιχεία εφόσον τα συγκεντρώσετε παρακαλείστε
να τα στείλετε στον Εθνικό Συντονιστή Βιώσιμης Κινητικότητας στο k.papadaki@prv.ypeka.gr.
Σε περίπτωση που χρειαστείτε οποιαδήποτε περεταίρω πληροφόρηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με
τον Εθνικό Συντονιστή Βιώσιμης Κινητικότητας κα Κ.Παπαδάκη (210 6975152, k.papadaki@prv.ypeka.gr).
Παράλληλα, παρακαλούμε, σε κάθε περίπτωση να ενημερώσετε για την συμμετοχή σας στην
«Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας».
Ευχαριστούμε για τις ενέργειές σας, και ταυτόχρονα υπολογίζουμε στην βοήθειά σας για την προώθηση
της βιώσιμης κινητικότητας και την αναβάθμιση, μέσω προγραμματισμένων δράσεων, της οικονομικής,
κοινωνικής και περιβαλλοντικής διάστασης της πόλης σας.
Με εκτίμηση,

Ο Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού
& Αστικού Περιβάλλοντος ΠΕΝ

ΕΥΘ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

