


Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» από το 2002 έχει 
καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπε-
δο για την προαγωγή βιώσιμων μορφών κινητικότητας και κατ’ 
επέκταση για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού 
ήθους. 
Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται το διάστημα 16 με 22 
Σεπτεμβρίου είναι η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρ-
χών και κοινωνιών να υιοθετήσουν βιώσιμους τρόπους μετακί-
νησης και μεταφοράς στον αστικό ιστό και η ευαισθητοποίηση 
των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησής τους. 
Η εβδομάδα κορυφώνεται με την «Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο» 
κατά την οποία μεγάλα τμήματα της πόλης κλείνουν για τα αυτο-
κίνητα, αφήνοντας ελεύθερο χώρο στους πεζούς, τους ποδηλά-
τες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 
Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» (ΕΕΚ) εστιάζει κάθε 
χρόνο σε διαφορετικά θέματα που συνδέονται με τη βιώσιμη αστι-
κή κινητικότητα. Το θέμα που επιλέχθηκε για το 2020 είναι «Πρά-
σινη μετακίνηση χωρίς ρύπους για όλους» (Zero-emission 
mobility for all) και το σύνθημα «Μετακινήσου υπεύθυνα!».



ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ!

 Ώρα 12.00
  Στάση Ιωνίας και Κύπρου Άνω Καλαμάκι

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας ανοίγει την 
αυλαία της για 3η συνεχόμενη χρονιά στον Δήμο 
Αλίμου και ξεκινά δυναμικά! Είναι πλέον γεγονός: 
ο Άλιμος από σήμερα διαθέτει τη δική του Δημο-
τική Συγκοινωνία! Οι νέες γραμμές παραδίδονται 
επισήμως στο κοινό με μία ανοιχτή εκδήλωση. Με 
μεγάλη χαρά πραγματοποιούμε τα εγκαίνια των 
νέων λεωφορειακών γραμμών! Δυο δρομολόγια, 
η γραμμή 10 και η γραμμή 20, παρέχουν τη δυ-
νατότητα στους πολίτες και τους επισκέπτες της 
πόλης να μετακινούνται δωρεάν αξιοποιώντας τη 
Δημοτική Συγκοινωνία Αλίμου.

«ΜΕΤΑ… ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»!
 Ώρα 12.00   Δημοτικά σχολεία της πόλης

Η θεατρική ομάδα «Παλιάτσοι του Δρόμου» δί-
νουν μια μοναδική εκπαιδευτική παράσταση σε 
μαθητές του Αλίμου, η οποία γράφτηκε και σκη-
νοθετήθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδο-
μάδας Κινητικότητας! Η παράσταση με τίτλο 
«ΜΕΤΑ… κινούμαι στο μέλλον» έχει στόχο να 
ευαισθητοποιήσει τα μικρά παιδιά και να τα οδη-
γήσει σε ένα νοητό ταξίδι στο 2050.
Η ευαισθητοποίηση των παιδιών και η ενεργοποί-
ηση της φαντασίας τους θα είναι το μεγαλύτερο 
επίτευγμα της γενιάς μας. Ας μην ξεχνάμε άλλω-
στε πως απευθυνόμαστε στους επιστήμονες του 
μέλλοντος!  
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ΧΡΩΜΑΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ!

  All day    Δρόμοι του Αλίμου
Μια όμορφη πρωτοβουλία που εφαρμόστηκε σε 
πολλές από τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης 
φτάνει στον Άλιμο! Χρωματίζουμε τους δρόμους 
με όμορφα σκίτσα που παράλληλα ενημερώνουν 
τους περαστικούς για τις γραμμές λεωφορείων 
που περνούν από το συγκεκριμένο σημείο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/9

ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΒΓΑΛΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ!

  10.30    6ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου
Η εθελοντική ομάδα Αλίμου θα ενώσει την φαντα-
σία της με τα πιο ζωηρά χρώματα και θα μεταμορ-
φώσει τις διαγραμμίσεις των διαβάσεων έξω από 
το 6ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου σε ένα όμορφο πα-
ραμύθι. Πρώτος στόχος η ασφάλεια των μικρών 
μαθητών και δεύτερος μια όμορφη πόλη! 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ!
  All day    Πολυκατοικίες της πόλης

Μια διασκεδαστική δράση στην οποία συμμετέ-
χουν μικροί και μεγάλοι και διαγωνίζονται από τα 
μπαλκόνια τους! Ναι, καλά ακούσατε! Ζωγραφίστε 
την ομορφότερη ζωγραφιά σχετικά με την ΕΕΚ και 
κρεμάστε την το πρωί της Κυριακής στο μπαλκόνι 
σας. Οι τρείς ωραιότερες και πιο ευφάντασταστες 
ζωγραφιές θα κερδίσουν από ένα ποδήλατο.
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TEST DRIVE ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ 
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ!

  All day    Επιχειρήσεις
Σε μια πρώτη, διερευνητική επαφή με τα ηλεκτρι-
κά αυτοκίνητα και μηχανάκια, θα έρθουν οι επιχει-
ρηματίες της πόλης. Μέσα στα πλαίσια της ΕΕΚ 
μια ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων θα επισκε-
φτεί επιχειρήσεις που μετακινούνται με μεγάλο 
στόλο στον Άλιμο για να τους ενημερώσει και να 
τους παρουσιάσει τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης. 
Στόχος να έχουν την ευκαιρία να δουν από κο-
ντά πως λειτουργούν τα ηλεκτρικά μέσα και να 
ενημερωθούν για την αυτονομία που διαθέτουν, 
ενώ όσοι θέλουν θα μπορούν να κάνουν και test 
drive! Προσδοκία μας… η επόμενη ανανέωση του 
εξοπλισμού τους να είναι στην κατηγορία των ηλε-
κτροκίνητων οχημάτων!

«ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΕΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΕΝ ΜΕΣΏ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ»
Τηρούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και τις συστάσεις των αρμόδιων αρχών.

Στις εκδηλώσεις της πόλης μας για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 
συμμετέχουμε φορώντας μάσκα και τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας.



ΜΟΝΑΔΙΚΟ SHOW ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ!

  12.00
   Κύπρου και Δωδεκανήσου Άνω Καλαμάκι 

Μη χάσετε την πρωτότυπη αυτή δράση, ένα show 
με το οποίο δίνουμε για πρώτη φορά τη δυνατό-
τητα στους δημότες και τους περαστικούς ενός 
κεντρικού δρόμου να δουν χρωματιστούς τους 
ρύπους που αποβάλουν τα αυτοκίνητα! Διαπιστώ-
στε με τα ίδια σας τα μάτια πως οι βλαβεροί ρύποι 
σκορπούν στην ατμόσφαιρα και φτάνουν στους 
περαστικούς, στα κτίρια, στο περιβάλλον.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
ΜΕ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ!

  19.00    Λ. Ποσειδώνος και Καλαμακίου
Γιορτάζουμε την Πανευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυ-
τοκίνητο υποστηρίζοντας τον θεσμό της Πανελ-
λήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών. 
Λαμπαδηδρόμοι εθελοντές αιμοδότες από όλη την 
Ελλάδα φέρνουν την φλόγα στην πόλη μας περ-
νώντας από την Λεωφόρο Ποσειδώνος! Η φλόγα 
της Αγάπης συνδέεται και με την αγάπη για τη 
φύση, την πόλη μας, την χώρα, τον πλανήτη μας. 
Αυτή την ξεχωριστή ημέρα ας δώσουμε άλλο ένα 
νόημα στην φλόγα της αγάπης… ας γίνει σύμβο-
λο της  εξαφάνισης των ρύπων στην ατμόσφαιρα!

ΤΡΙΤΗ 22/9

Μετακινήσου Υπεύθυνα στη πόλη μας!

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/9

ALIMOS WEB RADIO
Από τις 16 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ όλες οι εκπομπές του σταθμού της πόλης μας, 
είναι αφιερωμένες στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και την αξία της.
Συνδεθείτε μέσω της ιστοσελίδας www.alimos.gr για να ακούστε ζωντανά συνεντεύξεις, συζητή-
σεις και αφιερώματα στις δράσεις και τους στόχους του σημαντικότερου θεσμού. σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο. για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ' επέκταση για την διαμόρ-
φωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους.



www.mobilityweek.eu

Για περισσότερες πληροφορίες:

Alimos European Mobility Week


	75aba87c821a9a69b98f38b79f98e83922967e1be0bbb1ea58fbcea98ab7c47b.pdf
	75aba87c821a9a69b98f38b79f98e83922967e1be0bbb1ea58fbcea98ab7c47b.pdf
	75aba87c821a9a69b98f38b79f98e83922967e1be0bbb1ea58fbcea98ab7c47b.pdf
	75aba87c821a9a69b98f38b79f98e83922967e1be0bbb1ea58fbcea98ab7c47b.pdf

