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ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Βραβεύουμε σήμερα τους πρωτοπόρους Δήμους της Ελλάδας που προχώρησαν 

σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας τα οποία έχουν διακριθεί σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Ο Δήμος Καρδίτσας που έλαβε το πρώτο βραβείο έχει προχωρήσει την 

ποδηλατοκίνηση και την πεζοκίνηση μέσα στην πόλη του και έχει περιορίσει σε 

πολύ μεγάλο βαθμό το αυτοκίνητο. Αυτά τα θετικά παραδείγματα των Δήμων που 

βραβεύουμε σήμερα, θέλουμε να ακολουθήσουν και οι άλλοι Δήμοι. Η κυβέρνηση 

όχι μόνο επιβραβεύει αλλά προωθεί αυτά τα έργα βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν σημαντικά κονδύλια για την ενίσχυση αυτού του 

εγχειρήματος, όπως από το Πράσινο Ταμείο, ενώ επίσης χρήματα θα διατεθούν και 

από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα κατά την καινούργια προγραμματική περίοδο 

2021-2027. Είναι σημαντικό οι Δήμοι να ετοιμαστούν, ξεκινώντας τις μελέτες ώστε 

να προχωρήσουμε άμεσα στην υλοποίηση των έργων. Οι ελληνικές πόλεις πρέπει 

να αλλάξουν, να γίνουν βιώσιμες, δίνοντας τη δυνατότητα στον πεζό και τον 

ποδηλάτη να κινείται άνετα, ελεύθερα, χωρίς καυσαέριο και με ασφάλεια μέσα 

στην πόλη, περιορίζοντας παράλληλα την μετακίνηση με ΙΧ αυτοκίνητα.  

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας είναι μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης των 

πολιτών. Έχει στόχο να αλλάξει τη νοοτροπία των ανθρώπων για τις μετακινήσεις 

τόσο των ίδιων, όσο επίσης των αγαθών και των υπηρεσιών. Είναι μια εκστρατεία 

ευρωπαϊκή, που όμως εκτείνεται και πέραν της Ευρώπης, καθώς συμμετέχουν 

πόλεις και χώρες εκτός Ευρώπης λόγω της μεγάλης ανάγκης που υπάρχει να 

αλλάξουμε τον τρόπο που μετακινούμαστε, την ίδια στιγμή που η κλιματική αλλαγή 

είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Τα κριτήρια βράβευσης για μία πόλη που 

συμμετέχει στην εκστρατεία είναι κατ’ αρχήν να πάρει μέρος και στις 3 δράσεις της 

εκστρατείας αυτής. Η πρώτη δράση είναι να υλοποιήσει μια  επικοινωνιακή 

εκστρατεία, που μπορεί να περιλαμβάνει από προβολή, μέχρι διάφορα δρώμενα 



 

 

στους δρόμους, τους χώρους και τις πλατείες της πόλης. Το δεύτερο κριτήριο είναι 

η πόλη να συμμετέχει σε μία  

 

μέρα χωρίς αυτοκίνητο, να κλείσει δηλαδή ένα κομμάτι της ή ένα βασικό δρόμο της 

και να δει πώς μπορεί να δουλέψει η περιοχή αυτή χωρίς αυτοκίνητα. Και το τρίτο, 

πιο σημαντικό ίσως, είναι η πόλη να προγραμματίσει δράσεις, έργα και μόνιμα 

μέτρα τα οποία να προχωρούν και να μένουν,  όσο η πόλη αλλάζει. Οι 10 ελληνικοί 

δήμοι που διακρίθηκαν, μέσα από περίπου 3.000 ευρωπαϊκές συμμετοχές, 

επιλέχθηκαν από την ευρωπαϊκή επιτροπή, με συγκεκριμένα κριτήρια που 

αποτυπώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα της εκστρατείας. Το κεντρικό μήνυμα 

προς τους πολίτες είναι βοηθήστε, συμμετέχετε. Είστε εσείς οι οποίοι πρέπει να 

αλλάξετε την πόλη σας. Η πόλη δεν αλλάζει ούτε από τους αιρετούς, ούτε από τους 

θεσμούς. Εκείνοι που πραγματικά αλλάζουν την πόλη είναι οι πολίτες της. Πρέπει 

όλοι μαζί σ’ αυτήν την εβδομάδα να δοκιμάσουμε τι μπορούμε να κάνουμε, ώστε 

να είμαστε έτοιμοι όταν η πόλη αλλάξει, να είμαστε κι εμείς αλλαγμένοι και να 

κινούμαστε πλέον διαφορετικά.  

 

ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Το βραβείο που έλαβε ο Δήμος Καρδίτσας ήταν η επιβράβευση μιας συνολικής 

προσπάθειας, όχι μόνο της δημοτικής αρχής, αλλά πολλών εθελοντών μιας 

ολόκληρης πόλης η οποία κινείται στο πνεύμα της βιώσιμης κινητικότητας. 

Χρησιμοποιούμε το ποδήλατο και το βάδισμα περισσότερο από κάθε άλλη πόλη 

στην Ελλάδα και παίρνουμε συνεχώς μέτρα για να τονώσουμε την αυτοπεποίθηση 

του κόσμου και φυσικά να αναδείξουμε την πόλη μας μέσα από τη χρήση του 

ποδηλάτου αλλά και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα γενικότερα. Η έμπνευση να 

συμμετέχουμε στην ευρωπαϊκή εβδομάδα Κινητικότητας μας δόθηκε γιατί στην 

πόλη μας χρησιμοποιούμε ήδη τη βιώσιμη κινητικότητα, κατά συνέπεια θέλαμε 

αυτό να το αναδείξουμε και μέσα από την αυτοπεποίθηση που δημιουργείται στους 

πολίτες μας να το προάγουμε. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται εδώ και χρόνια και 

γι’ αυτό άξιζε να διαγωνιστεί και να αξιολογηθεί. Θέλω να ευχαριστήσω όσους 

συμμετείχαν αλλά και όλους τους συντελεστές που μας έδωσαν το πρώτο βραβείο 

στη χώρα και ένα από τα τρία καλύτερα στην Ευρώπη στην κατηγορία των μικρών 

πόλεων.  

 



 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Είναι μεγάλη τιμή για την πόλη μας, το Ηράκλειο της Κρήτης ,να βραβεύεται με το 

πρώτο βραβείο στην κατηγορία των μεγάλων ελληνικών πόλεων σε αυτόν τον 

σημαντικό ευρωπαϊκό θεσμό για το περιβάλλον, την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Κινητικότητας. Το Ηράκλειο οφείλει να γίνει φιλικό για όλους και γι’ αυτόν τον 

στόχο εργαζόμαστε συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Ο Δήμος μας οργάνωσε τις 

δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, ως μια ευκαιρία για τους 

πολίτες του Ηρακλείου, να βιώσουν τη δυνατότητα ότι η πόλη μπορεί να ανήκει σε 

όλους και ότι ο τρόπος μετακίνησής μας μέσα σε αυτήν, μπορεί να γίνει με τρόπο 

φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Το βραβείο αποτελεί μια επισφράγιση 

της συνεχόμενης προσπάθειας της Δημοτικής αρχής να δημιουργήσει προοπτικές 

και να προσφέρει λύσεις έχοντας τη βιώσιμη κινητικότητα ως βασικό πυλώνα του 

σχεδιασμού μας τόσο στην προσπάθεια μας για βελτίωση των υποδομών του 

Δήμου, για την προώθηση σύγχρονων τρόπων μετακίνησης όσο και στη σταδιακή 

απεξάρτηση των δημοτών από τα ΙΧ. Με χαρά βλέπουμε την αναγνώριση για τη 

δουλειά μας! Μπράβο σε όλους τους συνεργάτες της Ομάδας μας που συνέβαλαν 

στη μεγάλη διάκριση και βέβαια στον Δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό ! 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Για μας η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας έχει γίνει πλέον θεσμός στον οποίο 

συμμετέχουμε σταθερά, γιατί σκοπός μας είναι να αλλάξουμε τη φιλοσοφία και την 

κουλτούρα της κινητικότητας μέσα στην πόλη μας. Θέλουμε να αναπτύξουμε ήπιας 

μορφής υποδομές, με χρήση του ποδηλάτου και των πεζοδρόμων, να φτιάξουμε 

διαβάσεις για τους πεζούς, να δημιουργήσουμε ηλεκτροκίνητες μετακινήσεις και 

γενικά να κάνουμε το περιβάλλον πιο φιλικό προς τον πολίτη ώστε εκεί να 

αισθάνεται ασφαλής και να κινείται ελεύθερα. Ένα ιδιαίτερο γνώρισμα της 

Ηγουμενίτσας είναι ότι φιλοξενεί το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας με υψηλή 

επισκεψιμότητα σε τουριστική και εμπορική κίνηση. Η Δημοτική αρχή θα ήθελε ο 

κόσμος που φτάνει στο λιμάνι να επισκέπτεται και να γνωρίζει το κέντρο της πόλης 

μας χρησιμοποιώντας το ποδήλατο και την πεζοπορία. Μας δόθηκε έμπνευση για 

τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από τη βούληση του 

κόσμου να αλλάξουμε τη νοοτροπία στην πόλη μας για καλύτερη και πιο ασφαλή 

κινητικότητα. Με τη συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος εργαστήκαμε προς 

αυτήν την κατεύθυνση με μεγάλη επιτυχία, καθώς το 2017 η Ηγουμενίτσα πήρε το 

πρώτο βραβείο στην Ευρώπη για τις πόλεις κάτω από 50.000 κατοίκους!  Ένα 



 

 

γεγονός που εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου το οποίο θέλουμε να πετύχουμε 

αναδεικνύοντας τη βιώσιμη κινητικότητα μέσα στην πόλη μας. Η  βούλησή μας ως 

δημοτική αρχή είναι να μπορέσουμε να συνηθίσουμε τον κόσμο να χρησιμοποιεί 

όλο και περισσότερο το ποδήλατο και το πεζοδρόμιο.  


