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Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος έχει τεθεί στόχος μία νέα χάραξη στρατηγικής
Βιώσιμης Κινητικότητας με σκοπό την προώθηση και ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας,
του περπατήματος καθώς και την ένταξη του ποδηλάτου στην πόλη.
Η έρευνα διεξάγεται από την ομάδα έργου του προγράμματος σε συνεργασία με το Δήμο
Πειραιά. Στόχος είναι η διερεύνηση των απόψεων και των επιθυμιών των κατοίκων του
Πειραιά ως προς τη βίωση της πόλης τους και τα προβλήματα που συναντούν.
Τώρα μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε και να βοηθήσετε την έρευνα αυτή. Οι απαντήσεις
στο ερωτηματολόγιο, θα επιτρέψουν στην ερευνητική ομάδα να προτείνει λύσεις που θα
εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες σας, ενσωματώνοντας τις σκέψεις και τις προτάσεις σας
στο σχεδιασμό.
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα, η συμπλήρωσή του διαρκεί κατά μέσο όρο 4
λεπτά και όλα τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς
σκοπούς. Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση ή σχόλιο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με
τον επιστημονικό υπεύθυνο της έρευνας, είτε τηλεφωνικά, είτε με email.
Για να κατευθυνθείτε στην έρευνα πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο
https://www.surveymonkey.com/s/peiraias

Για πληροφορίες: Ευθύμιος Μπακογιάννης
E-mail: cyclecitiesproject@gmail.com
Τηλέφωνο: 210 7722646

Share this story:
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Μετρό Σιδηρόδρομος - Τραμ
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Γραμμής 1 ΦάληροΠειραιάς
αναζητείται
χρηματοδότηση

Μετρό
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λαμαρίνων και
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Τρένο: Η
ηλεκτροκίνηση
φέρνει τον
Προαστιακό
Θεσσαλονίκης
μέχρι το Βόλο

Η ΣΤΑΣΥ ανασύρει
από τα συρτάρια
την Υπογειοποίηση
της Γραμμής 1 από
Φάληρο μέχρι
Πειραιά

04 Ιούλιος, 2018

04 Ιούλιος, 2018

Αυτοκινητόδρομοι

07 Ιούλιος, 2018

07 Ιούλιος, 2018

Θεσσαλία:
Νέες μελέτες για
Εγκρίθηκε η
οδικούς άξονες με
μελέτη για τη
συνολικό
βελτίωση του
προϋπολογισμό 2,8
οδικού τμήματος
εκατ. ευρώ στην
Ε.Ο Μουργκάνι –
Περ. Θεσσαλίας
Γρεβενά
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07 Ιούλιος, 2018

07 Ιούλιος, 2018

Προχωρά η
υλοποίηση έργων
υποδομής στον
Δήμο Λαυρεωτικής

Θεσσαλία: Δύο
νέες μελέτες 1,6
εκατ. ευρώ για
οδικούς άξονες

Ροή Ειδήσεων
Απεργιακές κινητοποιήσεις σε προαστιακά
και υπεραστικά δρομολόγια τραίνων από
τη…
Ιούλιος 07, 2018

Θεσσαλία: Εγκρίθηκε η μελέτη για τη
βελτίωση του οδικού τμήματος Ε.Ο
Μουργκάνι –…
Ιούλιος 07, 2018

Δυτική Ελλάδα: Σε λειτουργία προσεχώς 4
γραφεία Τουριστικής Ανάπτυξης
Ιούλιος 07, 2018

Νέες μελέτες για οδικούς άξονες με
συνολικό προϋπολογισμό 2,8 εκατ. ευρώ
στην Πε…
Ιούλιος 07, 2018

Προχωρά η υλοποίηση έργων υποδομής
στον Δήμο Λαυρεωτικής
Ιούλιος 07, 2018
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στην ιστοσελίδα μας.
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Νέο site απέκτησε ο Δήμος Πειραιά
Ιούλιος 07, 2018

Κρήτη: Προκηρύχθηκε η κατασκευή του Α/Κ
και της Παράκαμψης Αρκαλοχωρίου
Ιούλιος 07, 2018

Δες όλες τις ειδήσεις

Top Stories

Με 4 νέους σταθμούς η Γραμμή 4 θα φτάσει
μέσω Νέας Φιλαδέλφειας και Αγίων
Αναργύρων στην Πετρούπολη
03, Ιούλιος, 2018 Μετρό Αθήνας

Ανατροπή στο διαγωνισμό
ηλεκτροκίνησης της γραμμής ΚιάτοΡοδοδάφνη, η ΤΕΡΝΑ νέα ανάδοχος
Η ΣΤΑΣΥ ανασύρει από τα συρτάρια την
Υπογειοποίηση της Γραμμής 1 από
Φάληρο μέχρι Πειραιά
Ζωντανεύει το έργο-φάντασμα
διάνοιξης της οδού Αγίας Άννης στο
Βοτανικό, εγκρίθηκαν οι
Περιβαλλοντικοί Όροι
Δεν φεύγουμε
από Ολυμπία
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookiesHochtief:
για τη μέτρηση
της επισκεψιμότητάς
της και τη βελτίωση της περιήγησής σας.
Πατώντας «OK» αποδέχεστε τη χρήση αυτών
των Αυτοκινητόδρομο
cookies κατά την περιήγησή
σας στην ιστοσελίδα μας.
Οδό και
Αιγαίου
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Διαθέσιμοι οι ανανεωμένοι ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
Τρένο: Η ηλεκτροκίνηση φέρνει τον
Προαστιακό Θεσσαλονίκης μέχρι το
Βόλο
[VIDEO] Δείτε τις εργασίες
τοποθέτησης πλέγματος οπλισμού
ασφάλτου στον άξονα ΑθήναςΘεσσαλονίκης από τη Maccaferri
Εγκαινιάστηκε η ηλεκτρική διασύνδεση
της Μυκόνου με το Ηπειρωτικό
Σύστημα

Ενέργεια - ΑΠΕ

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την Γ'
Φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης
Κυκλάδων

Υποβλήθηκαν οι προσφορές για την
«μικρή» ηλεκτρική διασύνδεσης Κρήτης
Στην επόμενη φάση του διαγωνισμού και
οι 6 υποψήφιοι για τα λιγνιτικά της ΔΕΗ
Σημαντικές συναντήσεις για την
προώθηση του αγωγού EastMed
πραγματοποποιήθηκαν στο ΥΠΕΝ
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας.

Εγκαινιάστηκε η ηλεκτρική διασύνδεση

Πατώντας «OK» αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.
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Decline
Σύστημα
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Υδρογονάνθρακες: «Πράσινο φως» σε
TOTAL - EXXON MOBIL – ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τις περιοχές Δυτικά και
Νοτιοδυτικά της Κρήτης

| Περιβάλλον

Ηγουμενίτσα: Έργα για τη διευθέτηση
του ρέματος Λάκκας
Αττική: Νέα έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας στην ΠΕ Πειραιά
Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής
δεδομένων για τις πλημμύρες στην
πόλη της Ηγουμενίτσας
Αττική: Σε εξέλιξη σημαντικό
αντιπλημμυρικό έργο στον Άγιο
Στέφανο
Επαφές του Προέδρου ΕΣΔΑΚ στην
Αθήνα για σημαντικά έργα διαχείρισης
απορριμμάτων στην Κρήτη
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| Ειδήσεις Ανά Περιφέρεια

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας.
Πατώντας «OK» αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.
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| Νέα από τον Κόσμο

Στη Siemens το σύστημα ελέγχου συρμών
για την επέκταση της γραμμής 14 του
Παρισινού Μετρό
Σύγχρονο Εθνικό Θέατρο αποκτούν τα
Τίρανα
Στην Β`φάση κατασκευής και λειτουργίας
του νέου Μετρό της Ιερουσαλήμ ΣΤΑΣΥ
και ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ
Η Siemens παρέχει τη σηματοδότηση για
το Μετρό της Μαλαισίας
Κίνα: Μεγάλη προμήθεια 30 επιβατικών
αεροσκαφών C919

| News In English

Bosnian line reopens with through service
from Sarajevo
Offers tor Salamina Underwater Road
Tunnel to be submitted by early 2019
Plans reemerge for partial undergrounding
of Athens Metro Line 1
Large-scale investments to trasform Greece
in strategic logistics hub
USA: Amtrak plans Am eet I replacement

| Eυρωπαϊκές Yποδομές
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας.
Πατώντας «OK» αποδέχεστε τη χρήση αυτών
των cookies κατά την
περιήγησή
σας στην ιστοσελίδα μας.
Το Ευρωκοινοβούλιο
απέρριψε
τις

τροπολογίες
των οδικών
OK
Decline μεταρρύθμισης
Διαβάστε περισσότερα
εμπορευματικών μεταφορών
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Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ "κλείδωσε" την εξαγορά της
ΕΕΣΣΤΥ
RescEU: Ο Επίτροπος Στυλιανίδης
παρουσιάσε το νέο πρόγραμμα
αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
στην Κοιλάδα του Αχελώου
RescEU: Στην Κοιλάδα του Αχελώου ο
Επίτροπος Χ.Στυλιανίδης, για την
παρουσίαση του νέου ευρωπαϊκού
συστήματος αντιμετώπισης φυσικών
καταστροφών
Κύρκος: Επιτυχημένη η επίσκεψη της
Επιτροπής Μεταφορών σε Ήπειρο και
Δυτική Ελλάδα

Current Weather
Athens

Αυτοκινητόδρομοι
Αττική Οδός
Περιφερειακή Θεσσαλονίκης
Ολυμπία οδός
Ιόνια Οδός
Εγνατία Οδός
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου
Κεντρική Οδός Ε65
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies
για τη μέτρηση
της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας.
Αυτοκινητόδρομος
Μορέας
Πατώντας «OK» αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.
Νέα Οδός
Βόρειος
Άξονας Κρήτης
OK Οδικός
Decline
Διαβάστε περισσότερα
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Λοιποί Αυτοκινητόδρομοι
Λοιπά Οδικά έργα
Νέα Μεγάλα Έργα Σε Παραχώρηση

Μέσα Σταθερής Τροχιάς
Μετρό Αθήνας
Μετρό Θεσσαλονίκης
Τραμ Αθήνας
Τραμ Πάτρας
Τραμ Ιωαννίνων
Tραμ Θεσσαλονίκης
Υπεραστικός - ΟΣΕ
Προαστιακός Αθήνας
Προαστιακός Θεσσαλονίκης
Προαστιακός Πάτρας
Monorail

Μεταφορές
Αστικές
Τρένο
Οδικές - Logistics
Υδροπλάνα

Αστική Ανάπτυξη
Έργα Πόλης
Ποδηλατόδρομοι
Πεζοδρομήσεις
Συγκοινωνίες
Ύδρευση - Αποχέτευση
Περιβαλλοντικά Έργα
Αθλητικές Υποδομές

Ενέργεια
Πετρέλαιο - Αγωγοί
Φυσικό Αέριο
Πράσινη Ενέργεια
Ηλεκτρική ενέργεια
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας.
Πατώντας «OK» αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

Άλλες Υποδομές
OK
Decline
Λοιπά Έργα

Διαβάστε περισσότερα
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Τουριστικές Υποδομές
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