
                                     

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2015

Όπως  κάθε  χρόνο,  ο  ∆ήµος  Σερρών  συµµετέχει  στην  Ευρωπαϊκή

Εβδοµάδα  Κινητικότητας,  έναν  ευρωπαϊκό   θεσµό  που  έχει

εδραιωθεί  στην  πόλη  µας  µε  αντικείµενο  την  προώθηση  της

βιώσιµης  κινητικότητας,  δηλαδή  των  µετακινήσεων  που  δεν

επιβαρύνουν το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο.

∆ιαρκή  στόχο  της  ∆ηµοτικής  Αρχής  αποτελεί  η  ενηµέρωση  και

ευαισθητοποίηση  των  Σερραίων  σε  ότι  αφορά  τις  καθηµερινές

πρακτικές µετακίνησής τους.  

Και  φέτος,  οι  δράσεις  του  ∆ήµου  τελούν  υπό  την  Αιγίδα  του

Υπουργείου  Παραγωγικής  Ανασυγκρότησης  Περιβάλλοντος  &

Ενέργειας - ΥΠΑΠΕΝ

 µε σύνθηµα «Επιλέγω. Αλλάζω. Συνδυάζω.» 

Σε  µία  πόλη  που  αλλάζει,  βελτιώνεται  και  ενθαρρύνει  τους

εναλλακτικούς  προς  το  ΙΧ  αυτοκίνητο  τρόπους  µετακίνησης,

καλούµαστε όλοι να

• κάνουµε  καθηµερινά  σωστή  επιλογή  του  τρόπου  που

µετακινούµαστε,

• να αλλάξουµε συνήθειες κινητικότητας 



                                     

• να  εντείνουµε  τις  προσπάθειές  µας  για  συνδυασµό  µέσων

µετακίνησης και ορθή  χρήση του δηµόσιου αστικού χώρου 

• να  αντιληφθούµε  διαφορετικά  τη  µετακίνηση  αλλά  και  την

ίδια την πόλη µας, πιο οικολογικά, πιο βιώσιµα. 

Προτεραιότητά  µας η ευαισθητοποίηση των  νέων  µετακινούµενων

και  για  το  σκοπό  αυτό  αποστέλλονται  σε  όλες  τις  εκπαιδευτικές

µονάδες  της  πόλης  αφίσες  και  ενηµερωτικό  υλικό  για  τη  βιώσιµη

κινητικότητα.

Στο  πλαίσιο  της  Ευρωπαϊκής  Εβδοµάδας  Κινητικότητας  2015,

ενισχύονται  οι  υποδοµές  για  το  ποδήλατο  µε  χωροθέτηση  βάσεων

στήριξης ποδηλάτων σε κεντρικά σηµεία της πόλης ενώ υλοποιείται

η σήµανση των ποδηλατοδρόµων. 

Ακόµη, συντηρούνται διαβάσεις στην εγγύτητα σχολικών µονάδων

για την αναβάθµιση της οδικής ασφάλειας και την ενθάρρυνση της

µετακίνησης πεζή.

Οι ενέργειες αυτές υλοποιούνται υπό την αιγίδα του ΥΠΑΠΕΝ και

τη  χρηµατοδότηση  του  Πράσινου  Ταµείου.  Με  την  ίδια

χρηµατοδότηση θα καλυφθεί και η προµήθεια ενηµερωτικού υλικού

για  τις  όποιες  κυκλοφοριακές  αλλαγές  θα  προκύψουν  µε  την

έγκριση  της  Μελέτης  Αστικής  Κινητικότητας  καθώς  και  έντυπου

υλικού για τη λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής



                                     

Συνεχίζουµε  λοιπόν  την  προσπάθεια  υπέρ  της  προώθησης  της

Βιώσιµης Κινητικότητας και σας θέλουµε όλους κοντά µας. 
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