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Θέμα: Χάραξη και υλοποίηση  πολιτικής για το ποδήλατο 

 

Κύριε Υπουργέ,  

 

Σε λίγες ημέρες θα γιορταστεί για ακόμα μια φορά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αστικής 

Κινητικότητας. Οι «Ποδηλάτ-ισσ-ες» με ποδηλατοπορεία στις 21/9/2008 θα διεκδικήσουν 

τις αναγκαίες υποδομές και πολιτικές για ασφαλή μετακίνηση, τα οποία θα συμβάλλουν στη 

διάδοση της καθημερινής χρήσης του ποδηλάτου. 

Οι μέχρι τώρα ασκούμενες πολιτικές (π.χ. αυτοκινητόδρομοι, που μετά από μερικά χρόνια 

έχουν κορεστεί) ευνοούν τα αυτοκίνητα, που αυξάνονται κάθε χρόνο κατά χιλιάδες, και 

επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την ποιότητα ζωής.. Η πόλη έχει φτάσει σε ένα πολλαπλό 

αδιέξοδο που όλο και πιο δύσκολα μπορεί να λυθεί. Η εμπειρία πολλών ευρωπαϊκών 

πόλεων, ακόμα και του μεγέθους του Παρισιού ή του Λονδίνου, υποδεικνύει την δυνατότητα 

και την αναγκαιότητα χρήσης του ποδηλάτου.  

Είναι γεγονός ότι παρά τις αντίξοες κυκλοφοριακές συνθήκες στην Αθήνα και την έλλειψη 

υποδομών όλο και περισσότεροι πολίτες επιλέγουν το ποδήλατο σαν μέσο καθημερινής 

μετακίνησης. 

Το ΥΠΕΧΩΔΕ, ως τώρα, υστερεί στην προώθηση του ποδηλάτου σαν ένα βασικό μέσο για 

την συνδυασμένη μετακίνηση. Σε θεωρητικό επίπεδο υπάρχει η έκδοση «Φτιάχνοντας 

Πόλεις για Ποδήλατο» (στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) και η εισήγηση για την Αστική 

Κινητικότητα. Η κατάσταση στην Αθήνα δεν επιτρέπει άλλη καθυστέρηση. Γι’ αυτό 

καλούμε το ΥΠΕΧΩΔΕ, σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπου χρειάζεται, να προχωρήσει 

στα παρακάτω μέτρα: 

• Να περιληφθεί ως προδιαγραφή για κάθε έργο οδοποιίας (εθνικό δίκτυο, 
επαρχιακοί δρόμοι, γέφυρες κλπ.) η πρόβλεψη για την κυκλοφορία ποδηλάτων.  

• Να περιληφθεί στις προδιαγραφές πολεοδομίας η κυκλοφορία ποδηλάτων. 



• Ειδικά για την κατασκευή των νέων σταθμών του Μετρό η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ να 
κατασκευάσει υποδομές για τη διευκόλυνση της μεταφοράς του ποδηλάτου στο 
Μετρό. 

• Να σχεδιασθούν και να κατασκευαστούν ποδηλατικοί άξονες που θα διατρέχουν την 
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας (έχουμε επεξεργαστεί σχετική πρόταση την οποία 
μπορούμε να σας την παρουσιάσουμε). 

• Ειδικότερα για το κέντρο της Αθήνας, σε συνεργασία με τον Δήμο, να υλοποιηθεί η 
κατασκευή ενός ικανοποιητικού δικτύου ποδηλατόδρομων. 

• Να εξετασθούν άμεσα οι δυνατότητες προώθησης της χρήσης του ποδηλάτου με 
τις υπάρχουσες οδικές υποδομές (οδοί που φέρει την ευθύνη το ΥΠΕΧΩΔΕ).  

Τέλος σας καλούμε να συνηγορήσετε και να ασκήσετε την επιρροή σας στην ΑΜΕΛ Α.Ε. 
ώστε να επιτραπεί η μεταφορά ποδηλάτων στο Μετρό όπως γίνεται με  σε όλα τα ΜΜΜ 
σταθερής τροχιάς, δηλ. στον ΗΣΑΠ,  στο Τραμ και τον Προαστιακό, όπως γίνεται σε 
πάρα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. 

Με βάση τα παραπάνω σας προτείνουμε να συναντηθούμε για να συζητήσουμε τη χάραξη 
και υλοποίηση μια πολιτικής που αφορά το ποδήλατο.  

 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων 

 

«Ποδηλάτ-ισσ-ες» 

        www.podilates.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


