ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΒΔΟΜΑΔΑΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2018
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΒΔΟΜΑΔΑΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου 2018 έχέι ανόιξέι
την πλατφόρμα της για την έγγραφη των νέων συμμέτόχων. Μέτα την έπιτυχια της πέρσινης
χρόνιας και την κατακτηση τόυ Ευρωπαικόυ βραβέιόυ στην Κατηγόρια των Μικρων Πόλέων
από τόν Δημό Ηγόυμένιτσας, έχόυμέ τό στόιχημα να ξέπέρασόυμέ αλλη μια φόρα τόυς έαυτόυς
μας και να όδηγησόυμέ την χωρα σέ μια νέα βραβέυση.
Η έκστρατέια φέτός έχέι ως θέμα την «Πολυτροπικότητα» και ως κέντρικό συνθημα τό
«Συνδυάζω – Μετακινούμαι!».
Αναζητηστέ στην ιστόσέλιδα mobilityweek.eu τό έγχέιριδιό για την φέτινη έκστρατέια στην
έλληνικη γλωσσα. Έχέι όλές τις απαραιτητές πληρόφόριές, καθως και μια σέιρα από ιδέές για
την διόργανωση δρασέων την έβδόμαδα 16-22 Σέπτέμβριόυ.
Επισης, αναζητηστέ όλές τις πληρόφόριές στην ιστόσέλιδα τόυ Υπόυργέιόυ Πέριβαλλόντός &
Ενέργέιας: www.ypeka.gr
Η πόλυτρόπικότητα έξαρταται σέ μέγαλό βαθμό από έπιμέρόυς έπιλόγές. Ωστόσό, η υπαρξη της
αναλόγης υπόδόμης και συγκέκριμένων υπηρέσιων βόηθα τόυς πόλιτές να συνδυαζόυν
τρόπόυς μέταφόρας και να πέρνόυν όμαλα από τόν έναν τρόπό στόν αλλόν. Σέ αυτό τό πλαισιό
έιναι αυτόνόητη η σημαντικότητα της χρησης τόυ πόδηλατόυ ως έναλλακτικό μέσό μέταφόρας
ανθρωπων αλλα και έμπόρέυματων.
Για τόν λόγό αυτό, παραλληλα μέ την έκστρατέια, πρόωθόυμέ και στηριζόυμέ αλλη μια
έυρωπαικη πρωτόβόυλια η όπόια σχέτιζέται μέ τό πόδηλατό, τό Social Biking Challenge :
Η Ευρωπαικη Επιτρόπη (ΕΕ) όργανωνέι φέτός από 16 Σέπτέμβριόυ (ημέρόμηνια έναρξης της
ΕΥΡΩΠΑΪCΚΗΣΕΒΔΟΜΑΔΑΣΚΪΝΗΤΪΚΟΤΗΤΑΣ) και για τρέις έβδόμαδές τό Social Biking
Challenge. Για την διέξαγωγη της δρασης αυτης, η ΕΕ έχέι αναπτυξέι μια ηλέκτρόνικη έφαρμόγη
για κινητό (BikePrints, ηδη διαθέσιμη στα Apple και Play stores), μέ την όπόια όι
συμμέτέχόντές θα μπόρόυν να καταγραφόυν τις διαδρόμές πόυ θα κανόυν μέ τα πόδηλατα
τόυς και θα κέρδιζόυν πόντόυς και δωρα. Μέσω τόυ BikePrints όι συμμέτέχόντές μπόρόυν,
έπισης, να ακόλόυθόυν τόυς φιλόυς τόυς και να κέρδιζόυν μαζι ακόμα πέρισσότέρόυς
όμαδικόυς πόντόυς και δωρα. Η ΕΕ θα απόνέιμέι 7 πόδηλατα τόυς καλυτέρόυς Social Bikers
της Ευρωπης, ένω όι τόπικόι φόρέις καλόυνται να συμμέτέχόυν στη όργανωση τόυ τόπικόυ
Social Biking Challenge όργανωνόντας την πρόωθηση της δρασης τόπικα και την όργανωση
μιας λιστας 30 μικρων δωρων (έιτέ συμβόλικων, π.χ., αυτόκόλλητα, έιτέ σχέτιζόμένων μέ τό
πόδηλατό/αθλητισμό) για τόυς πόδηλατές πόυ θα τα κέρδισόυν μέ την συμμέτόχη τόυς στό
τόπικό Social Biking Challenge. Τέλός, η ΕΕ θα έπιβραβέυσέι σέ έιδικη τέλέτη στις Βρυξέλές τόν
τόπικό φόρέα πόυ θα όργανωσέι τό πιό έπιτυχημένό τόπικό Social Biking Challenge, δηλαδη η
πόλη πόυ θα κατόρθωσέι να συλλέξέι μέ τό BikePrints τόυς πέρισσότέρόυς όμαδικόυς πόντόυς
στην Ευρωπη.
Καλόυνται όι τόπικόι φόρέις (Δημόι, ΜΚΟ, πόδηλατικόι συλλόγόι, κτλ.) πόυ ένδιαφέρόνται να
όργανωσόυν στην πόλη τόυς τό Social Biking Challenge (έιτέ στό πλαισιό της Ευρωπαικης
Εβδόμαδας Κινητικότητας έιτέ ανέξαρτητα) να δηλωσόυν συμμέτόχη μέχρι τις 30 Ϊόυλιόυ στό
eu-socialbiking@ec.europa.eu . Πέρισσότέρές πληρόφόριές (πρός τό παρόν μόνό στα Αγγλικα)
για τόν τρόπό και τόυς όρόυς συμμέτόχης στην έπισημη ιστόσέλιδα https://
socialbiking.jrc.ec.europa.eu
Για πέρισσότέρές πληρόφόριές έπικόινωνηστέ μέ την κα Καλλιόπη Παπαδακη Εθνικη
Συντόνιστρια Βιωσιμης Κινητικότητας, Υπόυργέιό Πέριβαλλόντός & Ενέργέιας, στό τηλέφωνό:
213 1513392 και στην ηλέκτρόνικη διέυθυνση: k.papadaki@prv.ypeka.gr.

