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Επιστολή προς την Περιφέρεια Αττικής και η
εκ μέρους της απάντηση

Η αξιολόγηση σας: Κανένα Μέση αξιολόγηση: 5 (2 ψήφοι)

Είναι η επιστολή που επιδόσαμε στην Περιφέρεια στην φετινή ΠΠ. Εδώ η προηγούμενη επιστολή (/content/epistoli-pros-tin-perifereia-attikis)

Αξιολόγηση: 

1802 εμφανίσεις

Συνημμένο

 Περιφ Αττ 2016.doc (https://www.podilates.gr/sites/default/files/%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%20%CE%91%CF%84%CF%84%202016

 ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ_signed.pdf
(https://www.podilates.gr/sites/default/files/%20%CE%A3%CE%95%20%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%91%CE%A4%CE%95%CE%A3_s
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 Αναλυτικό ημερολόγιο (/calendar-node-field-datestamp)

 Σημεία συνάντησης (/map)

 Πρόγραμμα Φίλων του Ποδηλάτου (http://www.filoi-podilatou.gr/calendar)

(webcal://www.podilates.gr/calendar-node-field-datestamp/ical/2018-07/calendar.ics)

Γνωριζόμαστε

Η ομάδα podilates.gr στο Facebook (https://www.facebook.com/groups/84587447593/)
Η σελίδα ΠΟΔΗΛΑΤΙ-ισσ-ΕΣ στο Facebook
(https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%91%CE%A4%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%95%CE%A3-
131010160400707/)
Φίλοι του Ποδηλάτου (http://www.filoi-podilatou.gr)  (https://www.facebook.com/filoi.podilatou) 
Kάθε Παρασκευή μετά τις 20:30

Δράσεις

Ιούλιος (https://www.podilates.gr/calendar-node-field-datestamp/month/2018-07)

 (https://www.podilates.gr/content/epistoli-pros-tin-perifereia-attikis-kai-i-ek-meroys-tis-apantisi?mini=2018-06)

 (https://www.podilates.gr/content/epistoli-pros-tin-perifereia-attikis-kai-i-ek-meroys-tis-apantisi?mini=2018-08)
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https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%91%CE%A4%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%95%CE%A3-131010160400707/
http://www.filoi-podilatou.gr/
https://www.facebook.com/filoi.podilatou
https://www.podilates.gr/calendar-node-field-datestamp/month/2018-07
https://www.podilates.gr/content/epistoli-pros-tin-perifereia-attikis-kai-i-ek-meroys-tis-apantisi?mini=2018-06
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Συνδεθείτε μαζί μας   (https://twitter.com/podilates)

 

 (/aimodosia) 

14η Ποδηλατική Αιμοδοσία 
20 MAIOY 2018  (/forum/draseis-stohoi/14i-podilatiki-aimodosia)

Βοήθεια!

ΨΑΧΝΩ ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΙΚΟ 
Χάρτης ποδηλατάδικων της Αττικής (http://maps.google.com/maps/ms?
source=embed&ie=UTF8&hl=en&oe=UTF8&msa=0&msid=113070671964081904687.00047324b47f06606a304&ll=37.968561,23.735962&spn=0.30855,0.560989&z=
ΨΑΧΝΩ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ 
Xάρτης ποδηλατόδρομων της Ελλάδας (https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1eF8Hs4iXwIMhQwRQ1Pl0vjtrVa4) & σχολιασμός τους
(/forum/metakinisi-stin-poli/podilatikos-hartis-tis-elladas)
ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΦΤΕΡΑ 
Καταχώρηση κλεμμένου ποδηλάτου (/content/klopi-podilatoy-0)
ΛΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΦΑΝΕ ΛΑΧΑΝΟ; 
Δέκα τρόποι να αποφύγεις τη σύγκρουση (/content/pos-na-apofygeis-ti-sygkroysi-me-aytokinito-otan-podilateis)
TA ΦΩΤΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ... 
Ο δεκάλογος του αρχάριου ποδηλάτη (/forum/metakinisi-stin-poli/o-dekalogos-toy-arharioy-podilati)
ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΙΤΑΞΩ; 
Χρήσιμα (/content/hrisima)
ΠΛΟΗΓΗΣΗ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
Οδηγίες (/forum/stisimo-toy-istohoroy/odigies-ploigisis-periigisis-ston-istohoro-podilatisses)

Νέα θέματα στο forum

Αγορά fitness (/forum/agora-podilatoy-klp/agora-fitness-6)
[Πωλείται] MTB Ghost se 2920 (/forum/aggelies-gia-podilata/poleitai-mtb-ghost-se-2920)
Χτυπημένο πίσω ντεραγιέ (/forum/tehnika-themata-ki-idiokataskeyes/htypimeno-piso-nteragie)
Πωλείται Specialized crosstrail sport / Full Deore - 350 ευρώ (/forum/aggelies-gia-exartimata-ki-axesoyar/poleitai-specialized-crosstrail-sport-full-deore-350-
eyro)
Απορίες για το city run και μετατροπή (/forum/anakataskeyes-kai-metatropes/apories-gia-city-run-kai-metatropi)
ΖΗΤΑΩ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΟΥΡΣΑΣ (/forum/zitisi-antikeimenon/zitao-podilato-koyrsas)

Περισσότερα (/forum)

Ενεργά θέματα στο forum

Χτυπημένο πίσω ντεραγιέ (/forum/tehnika-themata-ki-idiokataskeyes/htypimeno-piso-nteragie)
Σχέδιο νόμου Κ.Ο.Κ (/forum/podilato-kai-poli/shedio-nomoy-kok)
Αγορά fitness (/forum/agora-podilatoy-klp/agora-fitness-6)
Rock 'n' Roll Bikers (/forum/horis-trohoys/rock-n-roll-bikers)
[Πωλείται] MTB Ghost se 2920 (/forum/aggelies-gia-podilata/poleitai-mtb-ghost-se-2920)
SERVICE (/forum/tehnika-themata-ki-idiokataskeyes/service)

Περισσότερα (/forum)

 Ασφάλεια του ποδηλάτου (/lock): Tι πρέπει να γνωρίζετε για να μη σας κλέψουν το ποδήλατο. Προτάσεις για πρόληψη και τρόποι επιλογής και
χρήσης της κλειδαριάς.

 Αγορά Ποδηλάτου (/content/thelo-na-agoraso-podilato): Μερικές συμβουλές προτού αγοράσετε ποδήλατο, αγγελίες και γνώμες.
 Τύπος και Ποδήλατο (/press): Δημοσιεύματα σχετικά με το ποδήλατο στον Ελληνικό τύπο.
 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ  

Πως να αποφύγεις τη σύγκρουση (/content/pos-na-apofygeis-ti-sygkroysi-me-aytokinito-otan-podilateis): Μερικές συμβουλές για το δρόμο.
 Ποιοι είμαστε (/content/poioies-eimaste): Λίγα λόγια για εμάς, τον ιστοχώρο και τους τρόπους ενημέρωσης κι επικοινωνίας.
 Πρόβλημα πρόσβασης ή αποκλεισμού από τον ιστοχώρο (/forum/stisimo-toy-istohoroy/provlima-prosvasisapokleismoy-stonapo-ton-

istohoro#content). Τι να κάνω αν δεν έχω πρόσβαση. Οδηγίες για Ελλάδα και εξωτερικό.

 Επικοινωνία (/contact)
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Οργανωτική Επιτροπή Αθήνας      
9ης Πανελλαδικής Ποδηλατοπορείας    Αθήνα 4/5/2016 

        

 

      

 Προς: κα Ρένα Δούρου  

                             Περιφερειάρχη Αττικής 

     

    Κοιν.: κα Ερμιόνη Κυπριανίδου, 

           Αντιπεριφερειάρχη 

Κεντρικού Τομέα Αθηνών 

 

                 κα Βασιλική Λάσκαρη-Κρασοπούλου  

                Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών 

 

 

Θέμα: Πανελλαδική Ποδηλατοπορεία - Υλοποίηση του Μητροπολιτικού Δικτύου 

Ποδηλατικών Διαδρομών 

 

 

   Αξιότιμη κυρία Περιφερειάρχη, 

 

 Οι ποδηλατικές συλλογικότητες της Ελλάδας οργανώνουν την 9
η
 Πανελλαδική 

Ποδηλατοπορεία στις 15/5/2016 για να διεκδικήσουν για μια ακόμα φορά τα στοιχειώδη 

αιτήματα για την δημιουργία συνθηκών ασφαλούς οδήγησης και προώθησης του ποδηλάτου 

και τον περιορισμό του Ι.Χ. Διεκδικούμε από όλους τους θεσμούς της πολιτείας: 

 ποδηλατικές υποδομές 

 αναθεώρηση του ΚΟΚ, με στόχευση την προστασία  των ευάλωτων χρηστών του 

δρόμου από τα μηχανοκίνητα οχήματα,  

 αναβάθμιση των συγκοινωνιών ώστε να αυξηθεί η χρήση τους, ιδιαίτερα από οδηγούς 

Ι.Χ. και 

 αντιμετώπιση των κλοπών ποδηλάτων 

  Μετά από δεκαετίες ενίσχυσης της κίνησης με Ι.Χ., που είχαν σαν αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ασφυκτικών συνθηκών κυκλοφορίας στους αστικούς ιστούς των πόλεων, την  

πρόκληση αλλεπάλληλων θανατηφόρων ατυχημάτων, τη ρύπανση, τον εξοβελισμό των 

πεζών, τις τεράστιες δαπάνες για νέους αυτοκινητόδρομους και την εισαγωγή ρυπογόνων και 

συναλλαγματοβόρων καυσίμων, είναι καιρός πια να τεθεί και να οικοδομηθεί μια 

εναλλακτική στρατηγική βιώσιμης κινητικότητας με κεντρικές επιλογές την πεζή και 

ποδηλατική κίνηση, ταυτόχρονα με την αναβάθμιση των συγκοινωνιών. 

  Σε αυτό το πλαίσιο η υλοποίηση του Μητροπολιτικού Δικτύου Ποδηλατικών Αξόνων, 

που έχει γίνει νόμος μετά την ψήφιση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας από την Ελληνική 



Βουλή, θα σηματοδοτήσει μια τομή στην αλλαγή του αποτυχημένου και εξαντλημένου 

αυτοκινητοκεντρικού συστήματος μετακίνησης.  

  Διαπιστώνουμε όμως ότι η Περιφέρεια Αττικής ένα χρόνο μετά τη συνάντησή μας με 

την ηγεσία της και παρά την επιστολή μας στις 26/11/2015 (επισυνάπτεται), στην οποία 

προτείναμε συνάντηση εργασίας, δεν έχει πράξει τίποτε ή δεν μας έχει ενημερώσει σχετικά, 

όπως θα όφειλε. 

    Το ποδηλατικό κίνημα διεκδικώντας αποφασιστικά το δικαίωμα των πολιτών της 

Αττικής να οδηγούν τα ποδήλατά τους σε ασφαλείς συνθήκες καθώς και την ανάπτυξη 

εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης σε σχέση με την Ι.Χ. Μετακίνηση, ζητάει από την 

Περιφέρεια να πάρει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες τόσο για την εύρεση χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων (Παράρτημα) όσο και για τον συντονισμό ενεργειών (σχεδιασμός, 

προκηρύξεις) προκειμένου να ξεκινήσει επιτέλους η άμεση υλοποίηση του Μητροπολιτικού 

Δικτύου Ποδηλατικών Αξόνων. 

ΠΟΔΗΛΑΤ-ισσ-ΕΣ  και ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα 

Τηλ. Επικοινωνίας: 

ΠΟΔΗΛΑΤ-ισσ-ΕΣ: Ροίκος Θανόπουλος 6975401107 

ΠοδηλΑττική Κοινόνητα: Πιτσιλός Παναγιώτης 6958053132 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία για το ποδήλατο, από τον καθηγητή της Σχολής Αγρονόμων και 

Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ και μέλος της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας κ. 

Θύμιο Μπακογιάννη  

http://www.myota.gr/index.php/podilato/7894-2016-01-19-08-37-42  

 

Και από την ECF (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατών) 

https://ecf.com/what-we-do/european-funding/eu-funds-observatory-cycling 

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γιάννης Τσιρώνης συμφωνεί μαζί 

μας για την ανάγκη προώθησης της χρήσης ποδηλάτων 

http://www.econews.gr/2016/04/15/tsironis-kinitikotita-129726/ 

 

Το ποδήλατο ως εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης και εξοικονόμησης χρημάτων 

http://www.sofokleousin.gr/archives/267043.html 

 

Νέοι αυτοκινητόδρομοι εντός Αττικής; 

http://ypodomes.com/index.php/special-editions/oikonomia-xrimatodotisi/item/34126-

ypodomon-ypothalassia-salaminas-perifereiaki-ymittoy-kai-epektasi-pros-layrio-sto-paketo-

gioynker 

 

Με κόστος 800 εκατομμυρίων ευρώ, τουλάχιστον 

http://www.kathimerini.gr/857010/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/pws-to-paketo-

gioynker-epanaferei-to-sxedio-epektasewn-ths-attikhs-odoy 

 

http://www.newsbomb.gr/ellada/apokalypseis/story/667986/apokalypsi-o-xristos-spirtzis-kai-

ta-ekatommyria-poy-moirazontai-oi-ethnikoi-ergolavoi 
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http://www.newsbomb.gr/ellada/apokalypseis/story/667986/apokalypsi-o-xristos-spirtzis-kai-ta-ekatommyria-poy-moirazontai-oi-ethnikoi-ergolavoi


 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  

  

Αθήνα,  10 Ιουνίου 2016    

Αρ. Πρωτ.: 108567 

 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 - 17 

Ταχ. Κώδικας:  117 43, Αθήνα  

Τηλ.: 2106914145 

Fax: 2106984182 

E-mail: gperatt@patt.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:   

- ΠΟΔΗΛΑΤ-ισσ-ΕΣ 

http://www.podilates.gr/ 

- Σύλλογο Αστικών Ποδηλάτων 

«ΠοδηλΑττική Κοινότητα» 

http://podilattiki.gr/ 

 

 

 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Αξιότιμες κυρίες,  

 

 

Μας εκπλήσσει το ύφος της από 4.5.2016 επιστολής σας, το οποίο δε συντελεί στην 

οικοδόμηση ενός καλού κλίματος συνεργασίας, τη στιγμή μάλιστα που η Περιφέρεια 

Αττικής, εν μέσω της ιδιαίτερα δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, έχει ήδη 

προχωρήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σε συγκεκριμένες ενέργειες σχετικά 

με τις ποδηλατικές υποδομές, τόσο κατά το παρελθόν όσο και στην παρούσα φάση. 

Παρόλ΄αυτά, και σε απάντηση στα διαλαμβανόμενα στην επιστολή σας σχετικά με το 

Μητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι: 

 

Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2007 – 2013, χρηματοδότησε 

μεγάλο αριθμό ποδηλατικών υποδομών, με προεξέχον το έργο του Ποδηλατικού 

Άξονα «Φαληρικός Όρμος – Κηφισιά / Νότιο Τμήμα». Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 

2014 – 2020 και συγκεκριμένα στον άξονα Προτεραιότητας 5, προβλέπονται μεταξύ 

άλλων μικρής και τοπικής κλίμακας δράσεις ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών, 

με δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων.  

 

Περαιτέρω, στο πλαίσιο εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, 

προβλέπεται η εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, 

μέρος των οποίων είναι οι πράσινες διαδρομές και οι ποδηλατικές υποδομές. Εξάλλου, 

τόσο το τρέχον όσο και το επόμενο έτος (2017), θα ενεργοποιηθούν δράσεις συναφείς 

με τα ανωτέρω, προκειμένου το ΠΕΠ Αττικής να συνδράμει στην υλοποίηση νέων 

ποδηλατικών διαδρομών. 

 

Από τα ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει πάρει σειρά 

πρωτοβουλιών που αφορούν τις ποδηλατικές υποδομές, αποδεικνύοντας εμπράκτως 

mailto:gperatt@patt.gov.gr
http://www.patt.gov.gr/


ότι δε μένει σε λόγια αλλά προχωρεί με σχέδιο στην υλοποίηση συγκεκριμένων 

δράσεων στις υποδομές ασφαλούς μετακίνησης των πολιτών με ποδήλατα, οι οποίες 

κατ’ επέκταση βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην Αττική.  

  

Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε αρωγός στην προσπάθειά σας και αναμένουμε από 

εσάς να συντελέσετε στην οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης καθώς κι ενός καλού 

κλίματος συνεργασίας, καθόσον αυτά αποτελούν αποτελούν προϋπόθεση για μία 

αποτελεσματική συνεργασία.  

 

 

         Με εκτίμηση,  

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

       ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ 
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