Βραβεία Βιώσιμης Κινητικότητας
Το Βραβείο της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ αναδεικνύει τοπικές αρχές
που καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες
για την προαγωγή της βιώσιμης αστικής
κινητικότητας.
Το
2017,
προστέθηκε
μια δεύτερη κατηγορία με την οποία
αναγνωρίζονται τα επιτεύγματα μικρότερων
πόλεων της Ευρώπης στο πεδίο της βιώσιμης
κινητικότητας. Το Βραβείο SUMP απονέμεται
για τον καλύτερο σχεδιασμό βιώσιμης αστικής
κινητικότητας.

Οι νικητές του Βραβείου Βιώσιμης Κινητικότητας για το 2017 ήταν οι εξής:

ΒΙΕΝΝΗ ΑΥΣΤΡΙΑ

Βραβείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΒΔΟΜΑΔΑΣΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2017 για μεγαλύτερους δήμους

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΕΛΛΑΔΑ

Περισσότερες πληροφορίες
www.mobilityweek.eu
Ευρωπαϊκή Γραμματεία
EUROCITIES
Square de Meeûs 1
B-1000 Brussels – BELGIUM
Τηλ. +32 2 552 08 75
info@mobilityweek.eu

@MobilityWeek
@EuropeanMobilityWeek
@europeanmobilityweek

Δημοσιεύσεις και εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να διοργανώσετε τις δικές σας
τοπικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΒΔΟΜΑΔΑΣΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤ
ΑΣ είναι διαθέσιμα στον ιστότοπό μας.
Έχετε κάποια ερώτηση; Επικοινωνήστε με την Ευρωπαϊκή Γραμματεία ή τον
Εθνικό Συντονιστή σας: www.mobilityweek.eu/contact

Βραβείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΒΔΟΜΑΔΑΣΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2017 για μικρότερους δήμους

ΤΟΥΡΝΤΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

6ο Βραβείο SUMP

Παρακολουθήστε βίντεο παρουσίασης των φιναλίστ στο YouTube:

youtube.com/europeanmobilityweek

Με την πολιτική και οικονομική υποστήριξη της:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών
Rue Jean-André de Mot 28 / Jean-André de Motstraat 28
B-1049 Brussels – BELGIUM

Συνδυάζω - Μετακινούμαι

Σχετικά με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΒΔΟΜΑΔΑΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΒΔΟΜΑΔΑΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ πραγματοποιείται από τις 16 έως τις
22 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο, παρέχοντας στις κωμοπόλεις και τις πόλεις μια ευκαιρία
να δοκιμάσουν βιώσιμους εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς. Ενθαρρύνοντας τους
ανθρώπους να επιλέγουν βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, όπως το περπάτημα και
το ποδήλατο, μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα, να βελτιώσουμε την
ποιότητα του αέρα και να καταστήσουμε τις αστικές περιοχές πιο ευχάριστους τόπους
διαβίωσης και εργασίας. Το 2017 ήταν η πιο επιτυχημένη διοργάνωση της ΕΥΡΩΠΑ
ΪΚΗΣΕΒΔΟΜΑΔΑΣΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ έως σήμερα, με τη συμμετοχή περισσότερων
από 2.500 κωμοπόλεων και πόλεων
Καταχωρίστε τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις σας online στον ιστότοπο
www.mobilityweek.eu

#mobilityweek

Συνδυάζω - Μετακινούμαι

Οι Ευρωπαίοι αγαπούν την ποικιλία στο φαγητό, στη μόδα, στη μουσική. Επομένως,
γιατί οι περισσότεροι από εμάς επιμένουμε στη χρήση ενός μέσου μεταφοράς; Τη
φετινή χρονιά, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΒΔΟΜΑΔΑΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ μάς ενθαρρύνει να
εξερευνήσουμε τις πολλές διαφορετικές διαθέσιμες επιλογές μετάβασης από το σημείο
Α στο σημείο Β και να σκεφτούμε το μέσο μεταφοράς που μας εξυπηρετεί καλύτερα
για τη συγκεκριμένη διαδρομή. Γιατί να μη δοκιμάσουμε να πάμε με το ποδήλατο
στο γυμναστήριο, να πάρουμε το μετρό για τη δουλειά ή να περπατήσουμε για να
κάνουμε τα ψώνια μας στα μαγαζιά; Υιοθετώντας την έννοια της πολυτροπικότητας
και χρησιμοποιώντας ορισμένους βιώσιμους τρόπους μεταφοράς για τις μετακινήσεις
μας, μπορούμε να επιτύχουμε θετικό αντίκτυπο για το περιβάλλον και ταυτόχρονα
ίσως ανακαλύψουμε ότι με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η φυσική μας κατάσταση,
ανεβαίνει η διάθεσή μας και εξοικονομούμε χρήματα!
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.mobilityweek.eu/theme-2018

#MixAndMove

ΔΡΑΣΕΙΣΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Θέλετε να συμμετάσχετε στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΒΔΟΜΑΔΑΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ πέρα
από το διάστημα μεταξύ 16 και 22 Σεπτεμβρίου.
Οι επιχειρήσεις, οι ΜΚΟ, τα σχολεία και άλλοι φορείς που θέλουν να συμμετάσχουν
στην καμπάνια της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΒΔΟΜΑΔΑΣΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ μπορούν να
καταχωρίσουν τη δική τους ΔΡΑΣΗΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ online.
Σε αντίθεση με τη συμμετοχή στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΒΔΟΜΑΔΑΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
οι ΔΡΑΣΕΙΣΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ μπορούν να πραγματοποιούνται όλο τον χρόνο.
Παρουσιάστε στον κόσμο τα βήματα που κάνετε, για να ενθαρρύνετε τη χρήση
εξυπνότερων τρόπων μετάβασης από το σημείο Α στο σημείο Β.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.mobilityweek.eu/mobility-actions

www.mobilityweek.eu

