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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

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.
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Με εκτίμηση,
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