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Ποδηλατική Αττική Οδός: Θετική η Περιφέρεια,
θετικοί και οι Δήμοι

Θετική είναι η άποψη των δημάρχων της Βορειοανατολικής Αττικής

Θετική είναι η άποψη των δημάρχων της Βορειοανατολικής Αττικής ως προς την μετατροπή

της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής Αγ. Αναργύρων - Λαυρίου, σε ποδηλατικό δρόμο μήκους

62 χλμ. Άποψη η οποία εκφράστηκε στη διάρκεια διαβούλευσης που «άνοιξε» η περιφέρεια

Αττικής προκειμένου να ενημερωθούν για τα οφέλη αυτής της εξέλιξης αλλά και να την

εντάξουν στους ευρύτερους σχεδιασμούς τους. 
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Κατά την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Κορωπίου υπό τον συντονισμό

του αντιπεριφερειάρχη Πέτρου Φιλίππου και του αρμόδιου περιφερειακού συμβούλου

Παναγιώτη Πατσαβού έγινε η παρουσίαση του προγράμματος από τη Μονάδα Βιώσιμης

Κινητικότητας του ΕΜΠ. 

 

Ο καθηγητής Θάνος Βλαστός, αναφερόμενος στον ποδηλατόδρομο τον χαρακτήρισε

«Ποδηλατική Αττική Οδό» αφού θα ξεκινά από το πάρκο «Αντώνη Τρίτση» των Αγ. Αναργύρων

και θα διασχίζει την μισή Αττική παράλληλα σχεδόν με τον αυτοκινητόδρομο. Σκοπός,

υπογράμμισε είναι η δημιουργία ενός διαδρόμου ποδηλάτου και περπατήματος ο οποίος θα

αποτελεί και τον κορμό αναβάθμισης της περιοχής των Μεσογείων με πολιτιστικές και

τουριστικές προεκτάσεις. 

 

Ο διάδρομος θα έχει πλάτος κοντά στα 5 μέτρα και θα συμπεριλαμβάνει 2 ρεύματα για

ποδηλάτες, αλλά και χώρο για περπάτημα. «Για εκείνους που το ποδήλατο είναι πλέον τρόπος

έκφρασης και lifestyle θα είναι μία διαδρομή ασφαλής, ευχάριστη, ενώ θα «κλείνει το μάτι»

και σε εκείνους που διστάζουν ακόμη να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο, σημείωσε

χαρακτηριστικά ο Θάνος Βλαστός.» 

 

Το χαρακτηριστικό στοιχείο της διαδρομής που την καθιστά ιδανική για τους ποδηλάτες,

υπογράμμισε ο συγκοινωνιολόγος Ευθύμιος Μπακογιάννης είναι «η πολύ ελαφρά κλίση, η

σχετική ευθυγράμμιση και οι ελάχιστες καμπύλες, στοιχεία που περιορίζουν σημαντικά το

απαιτούμενο κόστος κατασκευής.» 

 

Ο Πέτρος Φιλίππου επισήμανε ότι δεν είναι μόνο ένα διαδημοτικό έργο, αλλά και για ένα

ενοποιητικό δίκτυο για τους δεκάδες δήμους. Κατά μήκος της γραμμής, πρόσθεσε οι δήμοι

μπορούν να συνεργαστούν ώστε να αναδειχθούν αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, πολιτιστικά

κέντρα, εστιατόρια, οινοποιεία, επισκέψιμες αγροτικές μονάδες. 

 

Ακόμη μπορούν να συμβάλουν στην ανάδειξη και αξιοποίηση ενός δικτύου τουριστικού

ενδιαφέροντος με την αναπαλαίωση - διαμόρφωση των παλιών πέτρινων σταθμών σε κέντρα

αναψυχής, αναψυκτήρια σημεία επισκευών και χώρους υγιεινής. 

 

Πέρα από την οικονομική αναπτυξιακή προοπτική που θα προκύψει σε όλες αυτές τις

περιοχές με την υλοποίηση του προγράμματος τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης δίνεται η

ευκαιρία στον κάτοικο ή τον τουρίστα να διασχίζει την Αττική κάνοντας μία βόλτα στα

Μεσόγεια, περνώντας από σημαντικούς πολιτιστικούς πόλους, θα φτάνει στο λιμάνι του

Λαυρίου και θα τερματίζει στο Σούνιο, με το εκπληκτικό αρχαιολογικό μνημείο του

Ποσειδώνα. 

 

Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Πατσαβός εστίασε στην αναγκαιότητα ύπαρξης ενός

ποδηλατοδρόμου στην πρωτεύουσα. «Απαραίτητος για τους χιλιάδες ποδηλάτες οι οποίοι

σήμερα αναγκάζονται να οργανώνουν νυχτερινές διαδρομές στους δύσκολους δρόμους της

πόλης.» Ο συγκεκριμένος ανέφερε, ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο της αειφόρου

ανάπτυξης θα αποτελεί «όαση» για την υγεία και το περιβάλλον, καθώς θα συμβάλει στην
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επιστροφή στην κορυφή

ευεξία και την ψυχαγωγία, θα έχει μειωμένους ρύπους και ένταση, ενώ θα βελτιώνει το

βιοτικό επίπεδο των πολιτών. 

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Αυτοκινητόδρομοι

Ροή Ειδήσεων

Θεσσαλία:
Εγκρίθηκε η
μελέτη για τη
βελτίωση του
οδικού τμήματος
Ε.Ο Μουργκάνι –
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Απεργιακές κινητοποιήσεις σε προαστιακά
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τη…
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Θεσσαλία: Εγκρίθηκε η μελέτη για τη
βελτίωση του οδικού τμήματος Ε.Ο
Μουργκάνι –…
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Δυτική Ελλάδα: Σε λειτουργία προσεχώς 4
γραφεία Τουριστικής Ανάπτυξης
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Νέες μελέτες για οδικούς άξονες με
συνολικό προϋπολογισμό 2,8 εκατ. ευρώ
στην Πε…
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Προχωρά η υλοποίηση έργων υποδομής
στον Δήμο Λαυρεωτικής
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Θεσσαλία: Δύο νέες μελέτες 1,6 εκατ. ευρώ
για οδικούς άξονες
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Νέο site απέκτησε ο Δήμος Πειραιά
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Κρήτη: Προκηρύχθηκε η κατασκευή του Α/Κ
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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 Κιάτο-
Ροδοδάφνη, 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

Hochtief: Δεν φεύγουμε από Ολυμπία

Οδό και Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου

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 Αθήνας-
Θεσσαλονίκης από τη Maccaferri

Εγκαινιάστηκε η ηλεκτρική διασύνδεση

της Μυκόνου με το Ηπειρωτικό
Σύστημα

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας.
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https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/metro/athinas/item/47627-me-4-neous-stathmoys-i-grammi-4-tha-ftasei-meso-neas-filadelfeias-kai-agion-anargyron-stin-petroypoli
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/metro/athinas
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/metro/athinas/item/47627-me-4-neous-stathmoys-i-grammi-4-tha-ftasei-meso-neas-filadelfeias-kai-agion-anargyron-stin-petroypoli
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/sidirodromoi/uperastikos-ose/item/47602-anatropi-sto-diagonismo-ilektrokinisis-tis-grammis-kiato-rododafni-i-terna-nea-anadoxos
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/metro/athinas/item/47649-i-stasy-anasyrei-apo-ta-syrtaria-tin-ypogeiopoiisi-tis-grammis-1-apo-faliro-mexri-peiraia
https://www.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptiksi/erga-polis/item/47628-zontaneyei-to-ergo-fantasma-dianoiksis-tis-odoy-agias-annis-sto-votaniko-egkrithikan-oi-perivallontikoi-oroi
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/uperastikoi/olumpia-odos/item/47518-hochtief-den-feygoume-apo-olympia-odo-kai-aftokinitodromo-aigaiou
https://www.ypodomes.com/index.php/special-editions/oikonomia-xrimatodotisi/item/47349-diathesimoi-oi-ploysioi-kai-ananeomenoi-katalogoi-megalon-ergon-ioulios-2018
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/sidirodromoi/uperastikos-ose/item/47651-treno-i-ilektrokinisi-fernei-ton-proastiako-thessalonikis-mexri-to-volo
https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/videos/item/47653-video-deite-tis-ergasies-topothetisis-plegmatos-oplismoy-asfaltou-ston-aksona-athina-thessaloniki-apo-ti-maccaferri
https://www.ypodomes.com/index.php/energeia/ilektriki-energeia/item/47673-egkainiastike-i-ilektriki-diasyndesi-tis-mykonou-me-to-ipeirotiko-systima
https://www.ypodomes.com/
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Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την Γ'
Φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης
Κυκλάδων

Ενέργεια - ΑΠΕ

| Περιβάλλον

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

Εγκαινιάστηκε η ηλεκτρική διασύνδεση

της Μυκόνου με το Ηπειρωτικό
Σύστημα

Υδρογονάνθρακες: «Πράσινο φως» σε

TOTAL - EXXON MOBIL – ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τις περιοχές Δυτικά και
Νοτιοδυτικά της Κρήτης

Ηγουμενίτσα: Έργα για τη διευθέτηση

του ρέματος Λάκκας

Αττική: Νέα έργα αντιπλημμυρικής

προστασίας στην ΠΕ Πειραιά

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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https://www.ypodomes.com/index.php/energeia/ilektriki-energeia/item/47708-prokiryxthike-o-diagonismos-gia-tin-g-fasi-tis-ilektrikis-diasyndesis-kykladon
https://www.ypodomes.com/index.php/energeia/ilektriki-energeia/item/47708-prokiryxthike-o-diagonismos-gia-tin-g-fasi-tis-ilektrikis-diasyndesis-kykladon
https://www.ypodomes.com/index.php/energeia/ilektriki-energeia/item/47701-ypovlithikan-oi-prosfores-gia-tin-mikri-ilektriki-diasyndesis-kritis
https://www.ypodomes.com/index.php/energeia/ilektriki-energeia/item/47697-stin-epomeni-fasi-tou-diagonismoy-kai-oi-6-ypopsifioi-gia-ta-lignitika-tis-dei
https://www.ypodomes.com/index.php/energeia/fusiko-aerio/item/47687-simantikes-synantiseis-gia-tin-proothisi-tou-agogoy-eastmed-pragmatopopoiithikan-sto-ypen
https://www.ypodomes.com/index.php/energeia/ilektriki-energeia/item/47673-egkainiastike-i-ilektriki-diasyndesi-tis-mykonou-me-to-ipeirotiko-systima
https://www.ypodomes.com/index.php/all-news/item/47652-ydrogonanthrakes-prasino-fos-se-total-exxon-mobil-ellinika-petrelaia-gia-tis-perioxes-dytika-kai-notiodytika-tis-kritis
https://www.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptiksi/perivalontika-erga/item/47689-igoumenitsa-erga-gia-ti-diefthetisi-tou-rematos-lakkas
https://www.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptiksi/perivalontika-erga/item/47684-attiki-nea-erga-antiplimmyrikis-prostasias-stin-pe-peiraia
https://www.ypodomes.com/
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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

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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https://www.ypodomes.com/index.php/component/banners/click/7
https://www.ypodomes.com/index.php/component/banners/click/6
https://www.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptiksi/perivalontika-erga/item/47655-olokliromeno-systima-katagrafis-dedomenon-gia-tis-plimmyres-stin-poli-tis-igoumenitsas
https://www.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptiksi/perivalontika-erga/item/47621-attiki-se-ekseliksi-simantiko-antiplimmyriko-ergo-ston-agio-stefano
https://www.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptiksi/perivalontika-erga/item/47614-epafes-tou-proedrou-esdak-stin-athina-gia-simantika-erga-diaxeirisis-aporrimmaton-stin-kriti
https://www.ypodomes.com/
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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

| Ειδήσεις Ανά Περιφέρεια

| Νέα από τον Κόσμο

| News In English

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας.
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https://www.ypodomes.com/index.php/all-news/item/47059-sti-siemens-to-systima-elegxou-syrmon-gia-tin-epektasi-tis-grammis-14-tou-parisinoy-metro
https://www.ypodomes.com/index.php/all-news/item/45927-sygxrono-ethniko-theatro-apoktoyn-ta-tirana
https://www.ypodomes.com/index.php/all-news/item/46109-stin-v-fasi-kataskevis-kai-leitourgias-tou-neou-metro-tis-ierousalis-stasy-kai-gek-terna
https://www.ypodomes.com/index.php/all-news/item/45733-i-siemens-parexei-ti-simatodotisi-gia-to-metro-tis-malaisias
https://www.ypodomes.com/index.php/all-news/item/45550-kina-megali-promitheia-30-epivatikon-aeroskafon-c919
https://www.ypodomes.com/index.php/component/banners/click/8
https://www.ypodomes.com/
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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

Το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε τις

τροπολογίες μεταρρύθμισης των οδικών
εμπορευματικών μεταφορών

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

| Eυρωπαϊκές Yποδομές

Current Weather

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας.
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https://www.ypodomes.com/index.php/special-editions/news-in-english/item/47704-bosnian-line-reopens-with-through-service-from-sarajevo
https://www.ypodomes.com/index.php/special-editions/news-in-english/item/47692-offers-tor-salamina-underwater-road-tunnel-to-be-submitted-by-early-2019
https://www.ypodomes.com/index.php/special-editions/news-in-english/item/47669-plans-reemerge-for-partial-undergrounding-of-athens-metro-line-1
https://www.ypodomes.com/index.php/special-editions/news-in-english/item/47645-large-scale-investments-to-trasform-greece-in-strategic-logistics-hub
https://www.ypodomes.com/index.php/special-editions/news-in-english/item/47639-usa-amtrak-plans-amfleet-i-replacement
https://www.ypodomes.com/index.php/special-editions/europaikes-ypodomes/item/47672-to-evrokoinovoylio-aperripse-tis-tropologires-metarrythmisis-ton-odikon-emporevmatikon-metaforon
https://www.ypodomes.com/index.php/special-editions/europaikes-ypodomes/item/47646-i-trainose-kleidose-tin-eksagora-tis-eessty
https://www.ypodomes.com/index.php/special-editions/europaikes-ypodomes/item/47473-resceu-o-epitropos-stylianidis-parousiase-to-neo-programma-antimetopisis-fysikon-katastrofon-stin-koilada-tou-axeloouo
https://www.ypodomes.com/index.php/special-editions/europaikes-ypodomes/item/47206-resceu-stin-koilada-tou-axeloou-o-epitropos-x-stylianidis-gia-tin-parousiasi-tou-neou-evropaikoy-systimatos-antimetopisis-fysikon-katastrofon
https://www.ypodomes.com/index.php/special-editions/europaikes-ypodomes/item/46773-kyrkos-epityximeni-i-episkepsi-tis-epitropis-metaforon-se-ipeiro-kai-dytiki-ellada
https://www.ypodomes.com/
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Athens

Αυτοκινητόδρομοι

Αττική Οδός

Περιφερειακή Θεσσαλονίκης

Ολυμπία οδός

Ιόνια Οδός

Εγνατία Οδός

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου

Κεντρική Οδός Ε65

Αυτοκινητόδρομος Μορέας

Νέα Οδός

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

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

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας.
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https://www.ypodomes.com/index.php/component/k2/item/12294-provlitheite-sto-ypodomescom
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/astikoi/attiki-odos
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/astikoi/periferiaki-thessalonikis
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/uperastikoi/olumpia-odos
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/uperastikoi/ionia-odos
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/uperastikoi/egnatia-odos
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/uperastikoi/autokinitodromos-aigaiou
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/uperastikoi/kentriki-odos-e65
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/uperastikoi/autokinitodromos-moreas
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/uperastikoi/nea-odos
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/uperastikoi/voreios-odikos-axonas-kritis
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/uperastikoi/loipoi-autokinitodromoi
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/loipa-odika-erga
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/nea-megala-erga-se-parahorisi
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/metro/athinas
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/metro/thessalonikis
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/tram/athinas
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/tram/patras
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/tram/ioanninon
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/tram/tram-thessalonikis
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/sidirodromoi/uperastikos-ose
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/sidirodromoi/proastiakos-athinas
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/sidirodromoi/proastiakos-thessalonikis
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/sidirodromoi/proastiakos-patras
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/monorail
https://www.ypodomes.com/index.php/metafores/astikes
https://www.ypodomes.com/
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Ηλεκτρική ενέργεια

Άλλες Υποδομές
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