ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Αθήνα 9/1/2014
Αριθμ. Πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ.36 /Φ. 961

ΠΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:
Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ. Κώδικας: 114 73 Αθήνα
Πληροφορίες: κα Χατζοπούλου Μ
κα Καλεμικέρη Κ.
Τηλέφωνο:
210 64 00 552 & 210 64 62 822
Fax:
210 64 00 559 & 210 64 32 546

1. Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας
Λ. Σπύρου Λούη & Κύμης
Τ.Κ. 151 23
e_mail: eopbike@otenet.gr
2. Φίλοι Ποδηλάτου
Περικλέους 123
Τ.Κ. 152 31 Χαλάνδρι
e_mail: filoipod@gmail.com
3. Ποδηλάτες-ισσες
e_mail: podilates@yahoo.gr & r55than@gmail.com

ΘΕΜΑ : Παροχή στοιχείων σχετικά με τη χρήση ποδηλάτου σε αστικό περιβάλλον και ποδηλατόδρομοι.

Σύμφωνα με την με αρ. ΔΜΕΟ /οικ./3996/17-10-2013 Απόφαση Υπουργού , έχει ορισθεί ομάδα εργασίας για την
Σύνταξη Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατόδρομους.
Στόχος της ομάδας εργασίας είναι να καταλήξει σε ένα ρεαλιστικό κείμενο το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον
Ελληνικό χώρο από τους αρμόδιους Φορείς, οι οποίοι σχεδιάζουν την χρήση ποδηλάτου στο Αστικό Οδικό Δίκτυο.
Ως χρήστες του μέσου, οι απόψεις σας είναι σημαντικές για την ομάδα εργασίας.
Θεωρούμε χρήσιμο, να μας χωρηγείσετε στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε Πανελλαδικό Επίπεδο όπως:
1.

Ποια προβλήματα έχετε εντοπίσει στη λειτουργία υφιστάμενων ποδηλατικών υποδομών (με αναφορά στην

πόλη/περιοχή)
2.

Τι δυσκολίες συναντάτε στις μετακινήσεις σας (οι δυσκολίες αφορούν την οδική υποδομή)

3.

Ποιες παρεμβάσεις στο οδικό περιβάλλον θεωρείτε ότι διευκολύνουν την ασφαλή και άνετη κίνηση του ποδηλάτου

4.

Ποιόν τρόπο θεωρείτε καταλληλότερο για τον καθορισμό του χώρου κίνησης του ποδηλάτου στην οδό (π.χ.

οριζόντια σήμανση, χρωματισμό, κατασκευή διαχωριστικής νησίδας, τοποθέτηση στοιχείου διαχωρισμού, παράνομη
στάθμευση, άλλο)
5.

Ποια υλικά θεωρείτε καταλληλότερα για την επίστρωση της επιφάνειας κύλισης του ποδηλάτου

6.

Ποια είναι η εμπειρία σας από τη χρήση λεωφορειολωρίδων

7.

Ποιοι προορισμοί σε μια πόλη / γειτονιά θεωρείτε ότι πρέπει να συνδέονται με υποδομές ποδηλάτου

8.

Ποσοστά σκοπού μετακίνησης (π.χ. εργασια, διασκέδαση κ.λ.π)

9.

Ποσοστά χρηστών ανα ηλικία σε σχέση με τον σκοπό μετακίνησης

10.

Άλλα στοιχεία που κατά την άποψη σας θεωρούνται χρήσιμα

Οι παραπάνω πληροφορίες θα αξιοποιηθούν και θα χρησιμοποιηθούν από την Υπηρεσία μας κατά τα επόμενα στάδια
σύνταξης των ανωτέρω Τεχνικών Οδηγιών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Εσωτερική Διανομή:
1) ΔΜΕΟ/στ’-ζ
2) Χρον. Αρχείο
3) κα Χατζοπούλου Μ.
4) κα Καλεμικέρη Κ.
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