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    ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                             

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Εκατοντάδες Μυκονιάτες, μικροί και μεγάλοι, συμμετείχαν ενεργά στο κάλεσμα του Δήμου 

Μυκόνου, της ΚΔΕΠΠΑΜ και του Π.Α.Κ.Ο. Γ. Αξιώτης , στις δράσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Κινητικότητας, που στόχο έχουν την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και τη διαμόρφωση 

περιβαλλοντικού ήθους.  

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» έχει καθιερωθεί από το 2002 στην Ευρώπη. 

Σκοπός των δράσεων που διοργάνωσε για πρώτη φορά ο Δήμος Μυκόνου, είναι η ενθάρρυνση 

και προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση 

εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στην πόλη τους, όπως το ποδήλατο, το βάδισμα, τα μέσα 

μεταφοράς και ο συνδυασμός αυτών σε κάθε διαδρομή.  

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ποδηλατάδα για τους μικρούς μας φίλους στο Γιαλό, με 

σημείο εκκίνησης μπροστά από  το Ξενοδοχείο Λητώ και σημείο τερματισμού το Δημαρχείο. Στη 

συνέχεια, στο χώρο κάτω από το Δημαρχείο, σειρά είχε το κουκλοθέατρο, όπου έλαβε δράση η Κέλλυ 

Δοβέλλου με τις κούκλες της, ψυχαγωγώντας τα παιδιά. Παράλληλα, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που 

ανήκει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, πρόσφερε τη δυνατότητα σε όλους να κάνουν βόλτες κατά μήκος 

του Γιαλού.  

Αξίζει να σημειωθεί,  ότι πέραν της πολύ επιτυχημένης ποδηλατάδας, το ενδιαφέρον του 

κόσμου τράβηξαν και τα νέα οικολογικά ηλεκτρικά οχήματα της εταιρείας BMWi, τα οποία ήταν 

σταθμευμένα έμπροσθεν του Δημαρχείου Μυκόνου και υπήρχαν εκπαιδευμένα άτομα που παρείχαν 

όλες τις πληροφορίες στο κοινό. 

Ο Δήμος Μυκόνου στρέφοντας το ενδιαφέρον του σε πιο βιώσιμους και φιλικούς προς το 

περιβάλλον τρόπους μετακίνησης,  έχει ήδη εντάξει τη Μύκονο στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας CIVITAS Network, ενώ παράλληλα προκειμένου να ενισχύσει αυτή τη 

στρατηγική, συμμετέχει ενεργά σε προτάσεις και δράσεις που προάγουν τη βιώσιμη αστική 

κινητικότητα.  

Επιπλέον, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων», για το Κλίμα 

και την Ενέργεια. 

*Τα βασικά hashtags της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 
#Europeanmobilityweek #mobilityweek 
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