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Αγαπητοί αναγνώστες, 
Καλώς ήρθατε στο 3ο ενημερωτικό δελτίο του έργου e-smartec . 

 

Το έργο e-smartec τηρεί την υπόσχεσή του για πιο βιώσιμες μετακινήσεις και το 2021! Εστιάζοντας στην 
επικείμενη ανάκαμψη από την COVID-19 και βασιζόμενοι στα διδάγματα και στις ευκαιρίες βιώσιμης 
κινητικότητας που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κρίσης, οι περιοχές του e-smartec συνεχίζουν 
να προσελκύουν πολίτες και ενδιαφερόμενους φορείς για να αποφασίσουν μαζί τις καλύτερες 
προσεγγίσεις προώθησης με σκοπό την ενίσχυση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).  
 

Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο για να ενημερωθείτε και να συμμετέχετε στο έργο μας! 

  

«Νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον, 

νοιαζόμαστε για το χώρο μας, 

γινόμαστε μέρος του σχεδιασμού κινητικότητας» 

 

Συντονιστής έργου 

Δρ. Μαρία Μουρφουλάκη 

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας! 

Στις 29 Ιανουαρίου και στις 3 Φεβρουαρίου 2021, το CC-SUM/HTAI του Hessen, φιλοξένησε την 4η 

Συνάντηση  Εταίρων (Project Meeting) και της Επιτροπής Καθοδήγησης (Steering Committee) του έργου. 

Μπορείτε να το διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες στο Δελτίο Τύπου του Hessen. 

Το κρατίδιο του Hessen, ξεκίνησε μια διαδικτυακή έρευνα για να ανακαλύψει πώς οι συμμετέχοντες 

πολίτες της Ομοσπονδιακής Πολιτείας ενημερώνονται για τις προσφορές που αφορούν στην κινητικότητα. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Επίσης, στις 22 Ιανουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 1η Συνάντηση Ενδιαφερομένων 

Μερών του Hessen. Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα αποτελέσματα της συνάντησης (και τα 

αποτελέσματα της έρευνας), διαβάστε το Δελτίο Τύπου. 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προσάρμοσε επιτυχώς το Open Street Event των Πολιτών με τους 

ισχύοντες κανόνες COVID-19. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Για να κινήσει το ενδιαφέρον των γονέων και των μαθητών να στραφούν προς τη βιώσιμη κινητικότητα, η 

ΠΚΜ υλοποίησε διαγωνισμό μαθητών από τον Οκτώβριο ως το Δεκέμβριο του 

2020. Το τηλεοπτικό κανάλι SKAI παρουσίασε το διαγωνισμό. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
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Συμμετοχή σε εκδηλώσεις το 2020 

Πατήστε εδώ για περισσότερα: ΕLTIS, POLIS, EWRC! 

Ο Δήμος του Venlo δημοσίευσε έρευνα σχετικά με την κινητικότητα. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Ο εταίρος Coventry University Enterprises Ltd συμμετείχε στην τελική εκδήλωση του έργου ERASMUS + 

RUN for HEALTH στις 22 Οκτωβρίου 2020. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Η Αυτόνομη Περιφέρεια της Bratislava διεξήγαγε την Πρώτη Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων 

δια ζώσης τον Οκτώβριο του 2020. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διοργάνωσε την πρώτη της Συνάντηση 

Ενδιαφερομένων για τη βιώσιμη κινητικότητα στα σχολείαπ και συνεργάστηκε με τo έργο 

PE4Trans. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 

Επερχόμενες Εκδηλώσεις 

Velo-city 

Λισαβώνα | 1 – 4 Ιουνίου, 2021 

Περισσότερες πληροφορίες 

 

Urbanism Next Europe 

Online 

Ρότερνταμ  

10 – 11 Ιουνίου, 2021 

Περισσότερες πληροφορίες 

 

Urban Future (Αστικό Μέλλον) 

Online 

Ρότερνταμ  

16 – 18 Ιουνίου, 2021 

Περισσότερες πληροφορίες 

 

ITS World Congress (Παγκόσμιο Συνέδριο ITS) 

Αμβούργο 

11 – 15 Οκτωβρίου, 2021 

Περισσότερες Πληροφορίες 

Εγγραφείτε στο newsletter μας 

και ακολουθήστε μας στα κοινωνικά μέσα: 

Twitter: @e_smartec 

LinkedIn: e-smartec group 
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