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Σύνοψη

• Αναδρομή (2005-2020)

• Στόχοι/δράσεις

• Αττική και ποδήλατο 

• Τρέχουσα κατάσταση
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SAMPLE FOOTER TEXT

Ποδηλατικό
κίνημα - Αθήνα

• Η δεκατετία του ‘80 παγιοποιεί την 

«κουλτούρα» του αυτοκινήτου 

παντού στην Αθήνα και γενικότερα 

στην Αττική

o 1986 - Φίλοι του Ποδηλάτου

o 1999 - Φυλή του Ποδηλάτου

o 2005 - Ποδηλάτ-ισσ-ες
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SAMPLE FOOTER TEXT

Στόχοι - δράσεις

❑ Μαζικές κινητοποιήσεις/πορείες με 

στόχο την ένταξη του ποδηλάτου ως 

βασικού μέσου μεταφοράς στο αστικό 

περιβάλλον

➢ Συνδυασμένη μετακίνηση με ΜΜΜ και 

ποδήλατο (κινητοποιήσεις για 

ΗΣΑΠ/μετρό)

➢ Πανελλαδικές ποδηλατοπορείες

➢ Προώθηση ποδηλατικής κουλτούρας 

(24 ώρες για το ποδήλατο, μαθήματα 

ποδηλάτου στην πόλη)
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SAMPLE FOOTER TEXT

Στόχοι - δράσεις
❑ Παρεμβάσεις σε φορείς (ΟΑΣΑ, μετρό, 

ΗΣΑΠ, δήμους, αρμόδια υπουργεία, 

τροχαία) με στόχο την κατασκευή και 

βελτίωση ποδηλατικών υποδομών

➢ Χρήση λεωφορειολωρίδων από τα 

ποδήλατα

➢ Αλλαγή ΚΟΚ και μείωση ορίων 

ταχύτητας

➢ Θέσεις στάθμευσης (προδιαγραφές, 

σημεία τοποθέτησης)

➢ Χάραξη ποδηλατικών αξόνων και 

διαδρομών στην Αττική
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❑Παρεμβάσεις σε φορείς (δήμους, αρμόδια υπουργεία, τροχαία) με 

στόχο την κατασκευή και βελτίωση ποδηλατικών υποδομών

➢ Χάραξη ποδηλατικών αξόνων και διαδρομών στην Αττική

➢ Αλλαγή ΚΟΚ και μείωση ορίων ταχύτητας
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Προεκλογική δέσμευση, Κ. Μπακογιάννης, 2019

Ποδηλάτ-ισσ-ες, 2008



SAMPLE FOOTER TEXT

Στόχοι - δράσεις

❑ Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων 

και συζητήσεων με θέμα το ποδήλατο 

στην πόλη

➢ Ημερίδα για το ποδήλατο στην Αθήνα,

το 2019, όπου μίλησαν όλοι οι 

υποψήφιοι δήμαρχοι της Αθήνας
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SAMPLE FOOTER TEXT

Σήμερα-αύριο & 
μεθαύριο

❑ Συζήτηση και άσκηση πίεσης σε φορείς στο 

λεκανοπέδιο για την δημιουργία δικτύου 

ποδηλατόδρομων

❑ Στις μέρες της πανδημίας, αυξήθηκε πολύ η 

χρήση του ποδηλάτου

❑ O Μεγάλος Περίπατος δυστυχώς δεν είχε την 

αναμενόμενη εξέλιξη (στην Πανεπιστημίου θα 

παραμείνει μόνο πεζόδρομος)

❑ Τυπική δομή ποδηλατόδρομου που να μπορεί 

εύκολα να επαναλαμβάνεται σε διάφορους 

δήμους και σημεία της Αττικής και να 

αποτελέσει ένα πραγματικό δίκτυο
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