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 Ρέθυμνο, 13/04/2017 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην εκδήλωση «Βιώσιμη κινητικότητα και Τουριστική ανάπτυξη» 
την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017, στο Ρέθυμνο. 

 
O Δήμος Ρεθύμνης έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην εκδήλωση «Βιώσιμη κινητικότητα 
και Τουριστική Ανάπτυξη», η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Έτους των 
Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Τουριστική Ανάπτυξη και της Ευρωπαϊκής 
πρωτοβουλίας CIVITAS Destinations, στις 5 Μαΐου 2017 στο Ρέθυμνο, στην αίθουσα 
«Παντελής Πρεβελάκης» (Ωδείο). 
 
Το CIVITAS Destinations χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 και αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και την ανάδειξη των 
πόλεων ως αειφόρων τουριστικών προορισμών. Στα επόμενα χρόνια, το CIVITAS Destinations θα 
εφαρμόσει ένα σύνολο πρωτοπόρων λύσεων κινητικότητας που συνδυάζουν καινοτόμες 
τεχνολογίες, ρυθμιστικές αλλαγές και μέτρα με μεγάλη δυνατότητα αναπαραγωγής, σε έξι 
νησιωτικές – τουριστικές περιοχές στην Ευρώπη με 1,2 εκατομμύρια κατοίκους και 6 εκατομμύρια 
επισκέπτες: Φουνσάλ (Μαδέιρα, Πορτογαλία), Λας Πάλμας (Κανάρια, Ισπανία), Λεμεσός 
(Κύπρος), Βαλέτα (Μάλτα), Έλμπα (Ιταλία) και Ρέθυμνο (Ελλάδα). 
 
Το Ρέθυμνο είναι η πρώτη ελληνική πόλη που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα της πρωτοβουλίας 
CIVITAS. Στο πλαίσιο του CIVITAS Destinations, ο Δήμος Ρεθύμνης και το Εργαστήριο 
Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα 
υλοποιήσουν στοχευμένες στρατηγικές και καινοτόμες λύσεις βιώσιμης κινητικότητας, που 
συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών και 
στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα, ενισχύουν 
την εικόνα της πόλης ως τουριστικό προορισμό, βελτιώνουν την ασφάλεια και τη προσβασιμότητα 
τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τους επισκέπτες, ενώ επιφέρουν θετική και μετρήσιμη 
συμβολή στην τοπική επιχειρηματικότητα και στην οικονομική ανάπτυξη. 
 
Η εκδήλωση θα εστιάσει σε καλές πρακτικές στην πράσινη κινητικότητα, που ταιριάζουν στις 
ανάγκες των τουριστικών περιοχών, προκειμένου να εμπνεύσει τις συμμετέχουσες πόλεις να 
αναλάβουν δράση για την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων κινητικότητας και την αλλαγή 
συμπεριφοράς των κατοίκων και των επισκεπτών προς εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς για 
υγιή, ενεργητική και ασφαλή μετακίνηση. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν φορείς και 
εμπειρογνώμονες του τομέα των μεταφορών, της ενέργειας και του τουρισμού, τόσο σε ευρωπαϊκό 
όσο και σε εθνικό επίπεδο, φορείς χάραξης πολιτικής και λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς. Στόχος της 
εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών και η ανάδειξη των προοπτικών για τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων βιώσιμης κινητικότητας σε τουριστικούς προορισμούς, για την 
αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού με σεβασμό στο περιβάλλον και τους πολίτες. Καθώς επίσης και 
η δυνατότητα να δημιουργήσουμε μέσα από τις αυξανόμενες προκλήσεις μια πραγματική ευκαιρία 
για ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη στις τουριστικές περιοχές και τις τοπικές κοινωνίες. 
 
Ως διοργανωτές της εκδήλωσης, πιστεύουμε βαθύτατα ότι η παρουσία σας θα ενισχύσει τις 
προσπάθειες μας για προώθηση καλών πρακτικών βιώσιμης κινητικότητας στην χώρα μας 
και ελπίζουμε πως θα αποδεχθείτε την πρόσκληση μας. 

 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

Για τον Δήμο Ρεθύμνης 
 
 

Ο Δήμαρχος 
Γιώργης Χ. Μαρινάκης 
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