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Κινητικότητα 
και Mεταφορές



Το DO THE RIGHT MIX είναι μια 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την προώθηση της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας. Δεν υπάρχει μια ενιαία 
συνταγή επιτυχίας και η κάθε πόλη πρέπει 
να βρει τον κατάλληλο συνδυασμό που 
λειτουργεί για αυτήν, στο πλαίσιο των 
τοπικών συνθηκών.

Το DO THE RIGHT MIX περιλαμβάνει αρκετές 
δραστηριότητες όλο το χρόνο:
>  Το κεντρικό στοιχείο του DO THE RIGHT MIX είναι 

η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΈΒΔΟΜΑΔΑΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
>  Κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου χρόνου οι 

εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να καταχωρή-
σουν τις δικές τους δράσεις βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας στο www.dotherightmix.eu

>  Εργαστήρια οργανώνονται ετησίως συγκεντρώ-
νοντας παράγοντες της ΕΕΚ από τοπικό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο για ανταλλαγή ιδεών.

>  Οι τοπικές αρχές θα βραβευθούν για την 
βέλτιστη πρακτική τους στην αύξηση της 
ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη 
βιώσιμη κινητικότητα σε μια μεγάλου κύρους 
τελετή απονομής. Θα απονεμηθούν βραβεία  
για την καλύτερη τοπική εκστρατεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ- 
ΈΒΔΟΜΑΔΑΣΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, για αριστεία στο 
σχεδιασμό της βιώσιμης αστικής κινητικότητας 
και για την καλύτερη καταχωρημένη δράση.

H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΈΒΔΟΜΑΔΑΚΙΝΗΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑΣ διοργανώνεται κάθε χρόνο 
μεταξύ 16-22 Σεπτεμβρίου. Στοχεύει 
στην ενθάρρυνση των τοπικών αρχών 
να παρουσιάσουν και να προωθήσουν 
μέτρα βιώσιμης μετακίνησης και να 
προσκαλέσουν τους κατοίκους να 
δοκιμάσουν εναλλακτικούς τρόπους 
μετακίνησης και όχι το αυτοκίνητο.

Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με την «Ημέρα Χωρίς 
Αυτοκίνητο», όπου οι Δήμοι που συμμετέχουν 
απομονώνουν μια ή αρκετές περιοχές για 
αποκλειστική χρήση των πεζών, των ποδηλατών 
και των δημόσιων μεταφορικών μέσων.

Το κάθε ταξίδι είναι διαφορετικό, αλλά συχνά 
βασιζόμαστε στο ίδιο μέσο μεταφοράς και 
μπορεί να πάρουμε ενστικτωδώς το 
αυτοκίνητό μας, έστω και αν το ποδήλατο  
ή η δημόσια συγκοινωνία μπορεί να είναι 
πιο αποτελεσματική επιλογή.
  Violeta Bulc,  

Επίτροπος Μεταφορών

Από το 2002, ο αντίκτυπος της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ- 
ΈΒΔΟΜΑΔΑΣΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ μεγαλώνει σταθερά, 
τόσο σε όλη την Ευρώπη, όσο και ανά τον κόσμο.  
Το 2014, συνολικά 2 013 πόλεις από 44 χώρες 
καταχωρήθηκαν επίσημα στην εκστρατεία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 
www.dotherightmix.eu

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε  
mobilityweek.eu

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
16-22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ


