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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2021
Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο 
σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων μορ-
φών κινητικότητας και κατ’ επέκταση για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλ-
λοντικού ήθους. 
Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται το διάστημα 16 με 22 Σεπτεμβρίου είναι η 
ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών και κοινωνιών να υιοθετήσουν βιώσι-
μους τρόπους μετακίνησης 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 αυτοκίνητα, αφήνοντας ελεύθερο χώρο στους πε-
ζούς, τους ποδηλάτες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

«ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ EΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ»
Τηρούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και τις συστάσεις των αρμόδιων αρχών.
Στις εκδηλώσεις της πόλης μας για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2021 
συμμετέχουμε φορώντας μάσκα και τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας.



Η ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ 
ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΎ 
ΚΑΤΑΣΚΕΎΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ!

  Ώρα 11.00 – 13.00    Μαρίνα Αλίμου 

Συνάντηση ενημέρωσης και προώθησης των αρ-
χών της ΕΕΚ με την εταιρία μελέτης των έργων. 
Μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, η Μαρίνα Αλίμου στα-
διακά θα μετατρέπεται σε μία από τις πιο σύγχρονες 
Μαρίνες στη Μεσόγειο και σε έναν νέο ψυχαγωγικό 
προορισμό για τους κατοίκους και για τους επισκέ-
πτες της πρωτεύουσας. 
Η ολοκλήρωση του έργου θα αναβαθμίσει τόσο τον 
Άλιμο, όσο και ολόκληρη την «Αθηναϊκή Ριβιέρα». 
Χιλιάδες Έλληνες επισκέπτες, αλλά και εκατομμύρια 
τουρίστες που έρχονται κάθε χρόνο στην πρωτεύου-
σα, θα κάνουν βόλτα στην υπερσύγχρονη Μαρίνα 
Αλίμου, που θα διαθέτει έναν μοναδικό ποδηλατό-
δρομο και έναν τεράστιο πεζόδρομο. 
Η σημαντική αυτή επένδυση θα εκτοξεύσει την επι-
σκεψιμότητα στον Άλιμο και θα αποτελέσει πόλο έλ-
ξης. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ΕΕΚ, ο Δήμος 
θεωρεί χρέος του να προχωρήσει σε μια συνάντηση 
ενημέρωσης των στόχων και οραμάτων του για μια 
πόλη σύγχρονη και μια Μαρίνα εναρμονισμένη με 
την βιώσιμη κινητικότητα. 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΎ ΠΟΔΗΛΑΤΟΎ! 
(Διαδραστική θεατρική παράσταση)

  Ώρα 12.00 – 14.00  
  Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Υποδεχόμαστε μαθητές και κατοίκους της πόλης 
μας και μαζί ταξιδεύουμε στο χρόνο! Πώς ξεκίνησε 
το ποδήλατο... ποιος το εφεύρε; 200 χρόνια μετά 
το πρώτο ποδήλατο, υπολογίζεται πως σήμερα 
κυκλοφορούν περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο 
ποδήλατα στον πλανήτη μας. Μια περιπέτεια σε 
δυο ρόδες που θα μείνει αξέχαστη! Γιορτάζουμε τα 
200 χρόνια, με ποδήλατα στους δρόμους!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/9ΠΕΜΠΤΗ 16/9



SΤΑΘΜΟΣ SELF SERVICE 
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

  All-day    Δρόμοι του Αλίμου

Για πρώτη φορά τοποθετούμε στην πόλη μας έξυ-
πνους σταθμούς επισκευής ποδηλάτων. Οι ποδη-
λάτες της πόλης μας, καθώς και εκείνοι που θα 
την επισκέπτονται, θα μπορούν σε αυτούς τους 
σταθμούς να φουσκώνουν τα λάστιχα ή να κάνουν 
μικροεργασίες.
Ο σταθμός θα είναι πλήρως εξοπλησμένος με ερ-
γαλεία ασφαλισμένα και χρήσιμα σε κάθε ποδηλά-
τη σε πολύ μικρές, άμεσες και έκτακτες εργασίες.

ΟΛΗ Η ΠΟΛΗ ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ!
THE MOVIE

  All-day

Η πόλη μας ενώνεται για καλό σκοπό! Οι δημότες 
γίνονται οι πρωταγωνιστές του βίντεο συμμετο-
χής του Αλίμου στον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Κινητικότητας! 
Γεμίζουμε παντού καρδιές και μεταφέρουμε το 
ωραιότερο μήνυμα... αυτό της Αγάπης! Αγάπη για 
την πόλη μας, για την φύση, για τον εαυτό μας: 
καθαρό περιβάλλον χωρίς ρύπους, μετακίνηση 
που συμβάλει στην καλή φυσική μας κατάσταση 
και την υγεία μας. Η καρδιά συμβολίζει την υγεία 
και την αγάπη για την βιώσιμη κινητικότητα! Κι 
εμείς φωνάζουμε δυνατά με μια φωνή... Αγαπώ 
τον Άλιμο!

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/9

ΧΡΩΜΑΤΙΖΟΎΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝΟΎΜΕ 
ΕΞΎΠΝΑ «PARKING» 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΜΑΣ!

  Ώρα 13.00 – 18.00

Οι βάσεις ποδηλάτων στον Άλιμο αποκτούν χρώ-
μα και σχέδια με φαντασία και μεράκι! Στη συνέ-
χεια κατασκευάζουμε σημεία όπου μπορούμε να 
«παρκάρουμε» τα κατοικίδια μας. Δημιουργούμε 
έτσι ελκυστικά spot παρκαρίσματος των ποδηλά-
των και ευκολίες για όσους θέλουν να μετακινη-
θούν με τα πόδια, συνδυάζοντας και μια βόλτα με 
το ζωάκι τους!

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/9
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HAPPY STATIONS
ΧΑΡΟΎΜΕΝΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ 

  All-day    Δρόμοι του Αλίμου

Τι θα μπορούσε να σας κάνει να αγαπήσετε πε-
ρισσότερο τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, από το 
να συναντήσετε μια χαρούμενη στάση; Αποφασί-
σαμε για μια μέρα να μεταμορφώσουμε τις στά-
σεις και να κάνουμε τους Αλιμιώτες να εύχονται 
να αργήσουν τα λεωφορεία! Οι στάσεις θα έχουν 
αθλητικές δοκιμασίες, δωρεάν προσβάσιμες για 
όλους, όπως air hockey, ping pong, ποδοσφαι-
ράκι, μπιλιάρδο και πολλά ακόμα συναρπαστικά 
happenings! Σας περιμένουμε όλους!

ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΎΤΟΚΙΝΗΤΟ! 
BIKE TO SCHOOL DAY!

  All-day    Δρόμοι του Αλίμου

Οι μαθητές του Αλίμου θα βρουν τους δρόμους 
άδειους και ελεύθερους για ποδηλατάδα! Εξα-
σφαλίζουμε διαδρομές για να μετακινηθούν τα 
παιδιά προς τα σχολεία με ποδήλατα και οι αντί-
στοιχοι δρόμοι θα κλείσουν την ώρα του σχολά-
σματος. Τους μικρούς ποδηλάτες θα περιμένουν 
εκπλήξεις και happenings!
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Για περισσότερες πληροφορίες:

Alimos European Mobility Week

www.mobilityweek.eu


