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Δελτίο Τύπου 

 

Δράσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από τον Δήμο Ιλίου 
 

O Δήμος Ιλίου συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2019 διοργανώνοντας σειρά 

δράσεων, με βασικό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση 

εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης.  

Στο πλαίσιο αυτό, εκπονεί μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που αποτελεί 

Στρατηγικό Σχέδιο με ορίζοντα δεκαετίας, με βασικό στόχο την εξασφάλιση βιώσιμων τρόπων 

μετακίνησης, όπως η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, ποδηλάτου και η πεζή μετακίνηση έναντι 

στην ολοένα αυξανόμενη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου.  

Οι δράσεις του Δήμου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας περιλαμβάνουν: 

1) Διαρκή ενημέρωση των πολιτών μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 

2) Εκδήλωση που αποσκοπεί στην εκπαίδευση  των στελεχών του Δήμου τα οποία 

απαρτίζουν την ομάδα έργου και τα οποία θα κληθούν στο άμεσο μέλλον να 

παρακολουθήσουν και να διαχειριστούν την υλοποίηση του ΣΒΑΚ. 

3) Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Αττικής για 

την απρόσκοπτη κίνηση στις πόλεις και θέματα ασφάλειας των πολιτών, την Παρασκευή 

27 Σεπτεμβρίου 2019. 

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος: 

«Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και την ανάπτυξη 

περιβαλλοντικού ήθους. Ο ρόλος των δημοτικών αρχών για την αλλαγή συμπεριφορών και 

συνηθειών μετακίνησης των πολιτών είναι κομβικός, υπό την προϋπόθεση ότι θα προάγουν 

βιώσιμα τοπικά σχέδια κινητικότητας. Η πρόκληση για το Δήμο Ιλίου είναι η ορθολογική διαχείριση 

του υπάρχοντος μεταφορικού δικτύου και η προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης που 

θα μειώσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση στην πόλη και προς αυτήν την κατεύθυνση 

κινούμαστε». 

 

 

 

Ίλιον, 18.09.2019 
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Στιγμιότυπα από την εκπαιδευτική ημερίδα των στελεχών της ομάδας έργου του ΣΒΑΚ Δήμου Ιλίου, στην 

οποία παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Νίκος Ζενέτος 
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