
                     
 

 

 

 
 

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» από το 2002 έχει 

καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την 

προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για 

την διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους. Σκοπός των 

δράσεων που υλοποιούνται το διάστημα 16 με 22 Σεπτεμβρίου είναι 

η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην εισαγωγή και 

προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και η ευαισθητοποίηση των 

πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησής στην πόλη τους. 

  

Το 2015 συμμετείχαν ενεργά στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» 

περισσότερες από 1.870 πόλεις από 45 χώρες τόσο Ευρωπαϊκές όσο και μη, 

ενώ κάθε χρόνο βραβεύεται από ειδική ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων η πόλη με τις καλύτερες 

επιδόσεις στην προώθηση βιώσιμων, εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς και στην ενεργή συμμετοχή των 

πολιτών. 

 

Προγραμματισμένες δράσεις  

 

Ο Δήμος Ηρακλείου συμμετέχει για 2η συνεχή χρονιά στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας», 

προσπαθώντας να αναδείξει θέματα που αφορούν στην Βιώσιμη Κινητικότητα και τη μετακίνηση στην 

πόλη.  

 

1. Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης των πολιτών επαναλειτουργεί το  επί σειρά ετών 

εγκαταλελειμμένο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Νέα Αλικαρνασσό, το οποίο ανοίγει και 

πάλι τις πύλες του για να υποδεχτεί μαθητές και όσους επιθυμούν να περιηγηθούν στους χώρους 

του. 

 

Το Πάρκο επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου με τη συνεργασία της  Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ), αφού έλαβαν χώρα όλες οι απαραίτητες ενέργειες 

καθαρισμού, επισκευής, συντήρησης και αποκατάστασης και δύναται να φιλοξενήσει σχολεία, 

συλλόγους και γενικότερα όσους θέλουν να το επισκεφθούν. 

 

Στόχος της λειτουργίας του είναι η εκπαίδευση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας σε 

θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Οι αυριανοί πολίτες είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να φέρουν την 

αλλαγή στη νοοτροπία πεζών και οδηγών και να συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των τροχαίων 

ατυχημάτων.  

 

Την Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί ένα διήμερο δράσεων 

κυκλοφοριακής αγωγής από τους συμμετέχοντες φορείς.  

 

Την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου  στις 10.00 πμ. θα γίνουν τα επίσημα εγκαίνια παρουσία του 

Δημάρχου Βασίλη Λαμπρινού. 

   

Θα ακολουθήσει σειρά από δράσεις από όλα τα σώματα ασφαλείας  (Ελληνική Αστυνομία, 

Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, Ερυθρός σταυρός)  που συμμετέχουν  στην προσπάθεια, προκειμένου με την 



παρουσία τους, ένα παιδί να καταλάβει και να δει από κοντά το νόημα ύπαρξης των υπηρεσιών και 

των οχημάτων αυτών, μέσα από βίντεο και αληθινές αναπαραστάσεις. 

Την πρώτη μέρα τις δράσεις θα παρακολουθήσει το δημοτικό σχολείο της Αλικαρνασσού με 200 

παιδιά και την επόμενη μέρα, Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου το 47ο Δημοτικό Σχολείο, με άλλα 200 παιδιά. 

2. Από 19 Σεπτεμβρίου διατίθεται στο κοινό εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα μέτρησης της 

κυκλοφοριακής κίνησης στην πόλη του Ηρακλείου Η εφαρμογή χρησιμοποιεί διάφορους αισθητήρες 

του κινητού τηλεφώνου του χρήστη, όπως GPS, επιταχυνσιόμετρο και γυροσκόπιο για να ανιχνεύει την 

κίνηση και την ταχύτητα κίνησης του χρήστη.  

 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα πλήθος από τεχνικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, 

λαμβάνει μετρήσεις για την ταχύτητα κίνησης του χρήστη μόνο σε προκαθορισμένους δρόμους (και όχι 

σε οποιοδήποτε μέρος) και μεταδίδει μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες σε έναν ενδιάμεσο 

εξυπηρετητή. Η εφαρμογή είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου RERUM.  
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