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Ποιες είναι οι ελληνικές πόλεις που βραβεύθηκαν
στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2018»
2019/04/08 16:10 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Οι καινοτόμες δράσεις των ελληνικών πόλεων, που πρωτοπορούν και εμπνέουν στην
ανάδειξη της βιώσιμης κινητικότητας, βραβεύτηκαν, στο Μέγαρο της Παλαιάς
Βουλής, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Η τελετή των ελληνικών συμμετοχών στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
2018» πραγματοποιήθηκε αναδεικνύοντας τους βιώσιμους ελληνικούς δήμους στην
αστική κινητικότητα και το ενεργό ενδιαφέρον τους να εξασφαλίσουν για τις πόλεις
τους βιώσιμη κινητικότητα και κατά συνέπεια καθαρό περιβάλλον, ασφάλεια,
πολιτισμό, οικονομική ανάπτυξη και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες.
Οι 62 ελληνικές πόλεις που συμμετείχαν στην εκστρατεία «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας» είχαν την ευκαιρία να προβάλουν τις δράσεις και τα επιτεύγματά
τους για τη βιώσιμη κινητικότητα, ενώ παράλληλα η σημαντική δουλειά τους
αποτυπώθηκε και αυτή τη χρονιά σε ειδικό Επετειακό Λεύκωμα.
Το 1ο Βραβείο στην κατηγορία των Μικρών Πόλεων δόθηκε στην πόλη της
Καρδίτσας, η οποία κατά την ευρωπαϊκή βράβευση της Εβδομάδας Κινητικότητας
2018 βρέθηκε στην κορυφή της τελικής τριάδας των φιναλίστ, της ίδιας κατηγορίας,
και βραβεύτηκε σε μια εκστρατεία που συμμετείχαν περίπου 2.800 ευρωπαϊκές πόλεις.
Το 1ο Βραβείο στην κατηγορία Μεγάλων Πόλεων δόθηκε στο Δήμο Ηρακλείου

Κρήτης, ενώ το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος βραβεύτηκε στην
κατηγορία Mobility Actions.
Βραβείο Συμμετοχής έλαβαν ακόμη 10 Δήμοι: η Ηγουμενίτσα (η πόλη που το 2017
αναδείχθηκε ως νικήτρια του ευρωπαϊκού βραβείου βιώσιμης κινητικότητας για
πόλεις με πληθυσμό μικρότερο των 50.000 κατοίκων και θα αποτελέσει το Εθνικό
Επίκεντρο της ελληνικής εκστρατείας ΕΕΚ 2019), η Σάμος, οι Δελφοί, τα Γρεβενά, η
Ξάνθη, τα Τρίκαλα, η Κοζάνη, το Ρέθυμνο, ο Βόλος και η Νίκαια-Ρέντης, ενώ οι Δήμοι
Αγίου Δημητρίου, Αλίμου και Καλαμαριάς έλαβαν τιμητική διάκριση συμμετοχής.
Η εκδήλωση, αφιερωμένη στις πρωτοποριακές δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή ιδεών, γνωριμία και δικτύωση μεταξύ των
συμμετεχόντων.

