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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΒΔΟΜΑΔΑΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ από�  16 έως 22 Σεπτεμβρίου 2018 έ�χέι ανόι�ξέι
την πλατφό� ρμα της για την έγγραφη�  των νέ�ων συμμέτόχω� ν. Μέτα�  την έπιτυχι�α της πέρσινη� ς
χρόνια� ς και την κατα� κτηση τόυ Ευρωπαι�κόυ�  βραβέι�όυ στην Κατηγόρι�α των Μικρω� ν Πό� λέων
από�  τόν Δη� μό Ηγόυμένι�τσας, έ�χόυμέ τό στόι�χημα να ξέπέρα� σόυμέ α� λλη μια φόρα�  τόυς έαυτόυ� ς
μας και να όδηγη� σόυμέ την χω� ρα σέ μια νέ�α βρα� βέυση. 
Η  έκστρατέι�α  φέ�τός  έ�χέι  ως  θέ�μα  την  «Πολυτροπικότητα» και  ως  κέντρικό�  συ� νθημα  τό
«Συνδυάζω – Μετακινούμαι!».  
Αναζητη� στέ στην ιστόσέλι�δα  mobilityweek.eu τό έγχέιρι�διό για την φέτινη�  έκστρατέι�α στην
έλληνικη�  γλω� σσα. Έχέι ό� λές τις απαραι�τητές πληρόφόρι�ές, καθω� ς και μια σέιρα�  από�  ιδέ�ές για
την διόργα� νωση δρα� σέων την έβδόμα� δα 16-22 Σέπτέμβρι�όυ. 
Επι�σης, αναζητη� στέ ό� λές τις πληρόφόρι�ές στην ιστόσέλι�δα τόυ Υπόυργέι�όυ Πέριβα� λλόντός &
Ενέ�ργέιας: www.ypeka.gr

Η πόλυτρόπικό� τητα έξαρτα� ται σέ μέγα� λό βαθμό�  από�  έπιμέ�ρόυς έπιλόγέ�ς. Ωστό� σό, η υ� παρξη της
ανα� λόγης  υπόδόμη� ς  και  συγκέκριμέ�νων  υπηρέσιω� ν  βόηθα�  τόυς  πόλι�τές  να  συνδυα� ζόυν
τρό� πόυς μέταφόρα� ς και να πέρνόυ� ν όμαλα�  από�  τόν έ�ναν τρό� πό στόν α� λλόν. Σέ αυτό�  τό πλαι�σιό
έι�ναι αυτόνό� ητη η σημαντικό� τητα της χρη� σης τόυ πόδηλα� τόυ ως έναλλακτικό�  μέ�σό μέταφόρα� ς
ανθρω� πων αλλα�  και έμπόρέυμα� των. 

Για  τόν  λό� γό  αυτό� ,  παρα� λληλα  μέ  την  έκστρατέι�α,  πρόωθόυ� μέ  και  στηρι�ζόυμέ  α� λλη  μια
έυρωπαι�κη�  πρωτόβόυλι�α η όπόι�α σχέτι�ζέται μέ τό πόδη� λατό, τό Social Biking Challenge :
Η Ευρωπαι�κη�  Επιτρόπη�  (ΕΕ) όργανω� νέι φέ�τός από�  16 Σέπτέμβρι�όυ (ημέρόμηνι�α έ�ναρξης της
ΕΥΡΩΠΑΪCΚΗΣΕΒΔΟΜΑΔΑΣΚΪΝΗΤΪΚΟΤΗΤΑΣ)  και  για  τρέις  έβδόμα� δές  τό  Social Biking
Challenge. Για την διέξαγωγη�  της δρα� σης αυτη� ς, η ΕΕ έ�χέι αναπτυ� ξέι μια ηλέκτρόνικη�  έφαρμόγη�
για  κινητό�  (BikePrints,  η� δη  διαθέ�σιμη  στα  Apple και  Play stores),  μέ  την  όπόι�α  όι
συμμέτέ�χόντές θα μπόρόυ� ν να καταγρα� φόυν τις διαδρόμέ�ς  πόυ θα κα� νόυν μέ τα πόδη� λατα
τόυς και θα κέρδι�ζόυν πό� ντόυς και  δω� ρα.  Μέ�σω τόυ  BikePrints όι  συμμέτέ�χόντές μπόρόυ� ν,
έπι�σης,  να  ακόλόυθόυ� ν  τόυς  φι�λόυς  τόυς  και  να  κέρδι�ζόυν  μαζι�  ακό� μα  πέρισσό� τέρόυς
όμαδικόυ� ς πό� ντόυς και δω� ρα. Η ΕΕ θα απόνέι�μέι 7 πόδη� λατα τόυς καλυ� τέρόυς  Social Bikers
της Ευρω� πης, ένω�  όι τόπικόι�  φόρέι�ς καλόυ� νται να συμμέτέ�χόυν στη όργα� νωση τόυ τόπικόυ�
Social Biking Challenge όργανω� νόντας την πρόω� θηση της δρα� σης τόπικα�  και την όργα� νωση
μιας λι�στας 30 μικρω� ν δω� ρων (έι�τέ συμβόλικω� ν, π.χ.,  αυτόκό� λλητα, έι�τέ σχέτιζό� μένων μέ τό
πόδη� λατό/αθλητισμό� ) για τόυς πόδηλα� τές πόυ θα τα κέρδι�σόυν μέ την συμμέ�τόχη�  τόυς στό
τόπικό�  Social Biking Challenge. Τέ�λός, η ΕΕ θα έπιβραβέυ� σέι σέ έιδικη�  τέλέτη�  στις Βρυξέ�λές τόν
τόπικό�  φόρέ�α πόυ θα όργανω� σέι τό πιό έπιτυχημέ�νό τόπικό�  Social Biking Challenge, δηλαδη�  η
πό� λη πόυ θα κατόρθω� σέι να συλλέ�ξέι μέ τό BikePrints τόυς πέρισσό� τέρόυς όμαδικόυ� ς πό� ντόυς
στην Ευρω� πη.    

Καλόυ� νται όι τόπικόι�  φόρέι�ς (Δη� μόι, ΜΚΟ, πόδηλατικόι�  συ� λλόγόι, κτλ.) πόυ ένδιαφέ�ρόνται να
όργανω� σόυν στην πό� λη  τόυς τό  Social Biking Challenge (έι�τέ  στό πλαι�σιό  της Ευρωπαι�κη� ς
Εβδόμα� δας Κινητικό� τητας έι�τέ ανέξα� ρτητα) να δηλω� σόυν συμμέτόχη�  μέ�χρι τις 30 Ϊόυλι�όυ στό
eu  -  socialbiking  @  ec  .  europa  .  eu   . Πέρισσό� τέρές πληρόφόρι�ές (πρός τό παρό� ν μό� νό στα Αγγλικα� )
για  τόν  τρό� πό  και  τόυς  ό� ρόυς  συμμέτόχη� ς  στην  έπι�σημη  ιστόσέλι�δα  https://
socialbiking.jrc.ec.europa.eu 

Για  πέρισσό� τέρές  πληρόφόρι�ές  έπικόινωνη� στέ  μέ  την  κα  Καλλιό� πη  Παπαδα� κη  Εθνικη�
Συντόνι�στρια Βιω� σιμης Κινητικό� τητας, Υπόυργέι�ό Πέριβα� λλόντός & Ενέ�ργέιας, στό τηλέ�φωνό:
213 1513392 και στην ηλέκτρόνικη�  διέυ� θυνση: k.papadaki@prv.ypeka.gr.
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