5. Επικοινωνία - εκπαίδευση
• Μαθήματα ποδηλάτου στα σχολεία και ένταξη οδηγιών συμπεριφοράς προς ποδηλάτες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχολών οδηγών.
• Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τα οφέλη
της μετακίνησης με ποδήλατο και ΒΚ, την οδική ασφάλεια και την
ασφαλή οδική συμπεριφορά.

6. Κίνητρα
• Μειωμένος ΦΠΑ για την αγορά ποδηλάτου και ποδηλατικού εξοπλισμού.
• Επιδότηση για την αγορά ή/και χρήση ποδηλάτου με βάση το οικονομικό και κοινωνικό όφελος που προκαλεί.
• Προνόμια για όσους κινούνται με το ποδήλατο στο κέντρο, όπως την
αποκλειστική πρόσβαση σε ορισμένους δρόμους για πεζούς και ποδηλάτες μόνο.

7. Κλοπές ποδηλάτων
• Οργάνωση συντονισμένης επιχείρησης καταπολέμησης των κυκλωμάτων κλοπών ποδηλάτων.
• Διευκόλυνση της διαδικασίας για την δήλωση κλοπής ποδηλάτου.

Σας καλούμε κοντά μας ώστε να αποτελέσουμε
μια ενωμένη, δυνατή φωνή, τόσο προς την δημόσια διοίκηση όσο και προς τους ιδιωτικούς φορείς,
και να τους ενθαρρύνουμε να λάβουν ευνοϊκότερα
μέτρα και να υιοθετήσουν θετικότερες πολιτικές
προς το ποδήλατο και την βιώσιμη κινητικότητα.

www.podilattiki.gr

info@podilattiki.gr

Μέλος της

1. Θεσμικά

Η ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα είναι σύλλογος
αστικών ποδηλατών που ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό να προωθήσει την χρήση του ποδηλάτου ως
μέσο μεταφοράς αλλά και ψυχαγωγίας.
Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των αστικών ποδηλατών και να διεκδικήσουμε καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες
στις καθημερινές μας μετακινήσεις.

Αιτήματα του συλλόγου
• Αναγνώριση του ευεργετικού ρόλου που μπορεί να παίξει
το ποδήλατο στην Βιώσιμη Κινητικότητα.
• Βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης με ποδήλατο και δευτερευόντως με τα πόδια και την αστική συγκοινωνία στην Αττική.
• Αντικατάσταση σημαντικού μέρους του μεριδίου χρήσης
(modal share) του ΙΧ από την χρήση ποδηλάτου και άλλων
τρόπων Βιώσιμης Κινητικότητας για τις αστικές μετακινήσεις (αστική συγκοινωνία και περπάτημα).
• Προώθηση του αστικού και εξωαστικού ποδηλατικού τουρισμού για τους κάτοικους και τους επισκέπτες της πόλης.
• Τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην χρήση
του ποδηλάτου.

• Δημιουργία κατάλληλου φορέα της πολιτείας για την προώθηση του
Ποδηλάτου και της Βιώσιμης Κινητικότητας στο πολεοδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας.
• Εκπόνηση και εφαρμογή, από τον φορέα αυτόν, Master Plan για την
προώθηση του Ποδηλάτου και της Βιώσιμης Κινητικότητας.

2. Υποδομές ποδηλατικής μετακίνησης
• Υλοποίηση δικτύου ποδηλατικής μετακίνησης κοινών προδιαγραφών για όλες τις αστικές περιοχές της Αττικής σε δύο επίπεδα:
α) Από την Περιφέρεια Αττικής, υλοποίηση του Μητροπολιτικού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών που περιγράφεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας (ν. 4277/2014)
β) Από τους Δήμους της Αττικής, δημιουργία τοπικών δικτύων που
να συνεργάζονται με το Μητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών.
• Κάθε σχέδιο, πρόγραμμα, έργο ή δραστηριότητα, να λαμβάνει υπόψη
τις ανάγκες της ποδηλατικής μετακίνησης.
• Δημιουργία ικανού αριθμού ασφαλών θέσεων στάθμευσης κατάλληλων προδιαγραφών.
• Δημιουργία συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων μητροπολιτικής
εμβέλειας. Το σύστημα πρέπει να ακολουθήσει ή τουλάχιστον να
συμβαδίσει με την δημιουργία του δικτύου

3. Αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
• Αναθεώρηση των διατάξεων του ΚΟΚ προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του ρόλου του ποδηλάτου στην βιώσιμη κινητικότητα.
• Εκσυγχρονισμός ρυθμίσεων και σημάτων, που αφορούν το ποδήλατο, σύμφωνα και με την διεθνή εμπειρία.

4. Συνδυασμένη μετακίνηση (ΣΜ)
• Διευκόλυνση της μεταφοράς ποδηλάτου στα ΜΜΜ.
• Το ποδήλατο να λαμβάνεται υπόψη στην πολιτική και στο σχεδιασμό
όλων των ΜΜΜ.

