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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δεύτερη συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδας Κινητικότητας». 

Ο Δήμος Εορδαίας συμμετέχει φέτος για δεύτερη φορά στην εκστρατεία για την «Ευρωπαϊκή 

Εβδομάδα Κινητικότητας». 

«Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο, για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για 

τη διαμόρφωση  και την ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους. 

Σκοπός των συγκεκριμένων δράσεων, που θα υλοποιηθούν το διάστημα 16 με 22 Σεπτεμβρίου 

2021, είναι η ενθάρρυνση των Ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην εισαγωγή και προώθηση 

βιώσιμων τρόπων μετακίνησης και μεταφοράς στον αστικό ιστό και η ευαισθητοποίηση των 

πολιτών στην χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησής τους. 

 

Οι δράσεις θα κορυφωθούν με την «Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο», κατά την οποία μεγάλα τμήματα 

της πόλης θα κλείσουν για τα αυτοκίνητα, αφήνοντας ελεύθερο χώρο σε πεζούς, σε ποδηλάτες  

και σε μέσα μαζικής μεταφοράς. 

Να σημειωθεί ότι «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» εστιάζει κάθε χρόνο σε διαφορετικά 

θέματα, που συνδέονται με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. 

 

Τέλος να τονίσουμε ότι μεθαύριο Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021, σε τελετή που διοργανώνει το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το Πράσινο Ταμείο στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Εορδαίας θα βραβευτεί για τις δράσεις που πραγματοποίησε στο πλαίσιο 

της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2020».  
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Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Εορδαίας, στην πρώτη του συμμετοχή στον θεσμό, συγκέντρωσε την 

4η υψηλότερη βαθμολογία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σύνολο 87 Ελληνικών συμμετοχών, 

διοργανώνοντας δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων 

μετακίνησής όπως το ποδήλατο, το βάδισμα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ο συνδυασμός 

αυτών σε κάθε διαδρομή. 

 

Από πλευράς του Δήμου Εορδαίας στην  τελετή βράβευσης θα παραβρεθούν ο Δήμαρχος 

Παναγιώτης Πλακεντάς και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων 

Μαρία Αντωνιάδου. 

 


