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Αρχές σχεδιασμού δικτύου 

• Εντοπισμός πόλων έλξης του δήμου και σύνδεσή τους 

 

• Εντοπισμός των υπαρχουσών ή εν δυνάμει περιοχών ήπιας 

κυκλοφορίας 

 

•  Σχεδιασμός διαδρομής - κορμού για το ποδήλατο  

 

• Σχεδιασμός εσωτερικών δικτύων ποδηλάτου σε αυτές 

 

• Εντοπισμός των αναγκαίων σημειακών παρεμβάσεων  

 

• Ένταξη του ποδηλάτου στον οδικό χώρο 



Η ανάπτυξη του δικτύου 

Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να κυκλοφορήσει το ποδήλατο 

στους δρόμους: η ποιότητα του περιβάλλοντος και η ασφάλεια.  

Αυτές επιτυγχάνονται: 

 

•Με θωράκιση του ποδηλάτου από το αυτοκίνητο, εκεί όπου οι ταχύτητες 

είναι υψηλές. Αποκλειστικές λωρίδες κίνησης του ποδηλάτου έχουν νόημα 

μόνο στους δρόμους εκείνους που είναι βασικοί για την κυκλοφορία των 

αυτοκινήτων και στους οποίους η ταχύτητα δεν μπορεί εύκολα να  

περιοριστεί. 

 

•Με μείωση των ταχυτήτων σε δρόμους περιοχών κατοικίας, ώστε το 

ποδήλατο να μπορεί να συνυπάρχει με το αυτοκίνητο χωρίς να απαιτείται 

υλοποίηση ειδικής υποδομής, δηλαδή αποκλειστικών λωρίδων κίνησης.  



Η δημιουργία δικτύου για το ποδήλατο σημαίνει 

παρέμβαση σε τρία επίπεδα διαφορετικής κλίμακας  

(α) Στο επίπεδο του πολεοδομικού και κυκλοφοριακού 

σχεδιασμού.  
Ο πολεοδομικός και κυκλοφοριακός σχεδιασμός για να υλοποιηθεί προϋποθέτει την 

ιεράρχηση του οδικού δικτύου. Πρωτεύον αντικείμενο της ιεράρχησης είναι η δημιουργία 

και η διασφάλιση περιοχών ήπιας κυκλοφορίας, προστατευμένων από διαμπερείς ροές. 

  

(β)    Στο επίπεδο του κύριου οδικού δικτύου.  
Στο κύριο οδικό δίκτυο ο διαχωρισμός μεταξύ ποδηλάτων και αυτοκινήτων είναι 

απαραίτητος. Επιτυγχάνεται με την κατασκευή αποκλειστικών λωρίδων ή διαδρόμων για 

το ποδήλατο. 

 

(γ)   Στο επίπεδο των σημείων μετεπιβίβασης από το ποδήλατο. 
Στα σημεία αλλαγής μέσου το βασικό αντικείμενο είναι η δημιουργία χώρων στάθμευσης 

και φύλαξης των ποδηλάτων. Έτσι θα εξυπηρετούνται αυτοί που μετακινούνται με 

ποδήλατο σε ένα τμήμα της διαδρομής τους που είναι μέσης ή μεγάλης απόστασης  









ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 



ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ (SAS) ΣΕ ΚΟΜΒΟ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 



ΛΩΡΙΔΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΖΩΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 



ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ 

ΠΛΑΤΟΥΣ  



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΤΥΠΟΥ «Τ» 



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΤΥΠΟΥ «Υ» 



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 

 ΣΕ ΚΟΜΒΟ ΤΥΠΟΥ «Γ» 



ΛΩΡΙΔΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΣΕ ΖΩΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  



ΛΩΡΙΔΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΣΕ  ΑΜΦΙΔΡΟΜΟ ΔΡΟΜΟ ΜΕ  ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ 

ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ 



ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΛΩΡΙΔΑ 

ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ CONTRA FLOW ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ 

ΟΜΟΡΡΟΠΑ ΣΕ ΚΟΜΒΟ ΤΥΠΟΥ «Τ» 



ΛΩΡΙΔΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΣΕ ΙΣΟΠΕΔΟ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΟΜΒΟ ΜΕ 

ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ 



 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΥΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ 

ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 



ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΣΕ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΜΕ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 



ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΣΕ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  



ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΛΩΡΙΔΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΟΔΟ  



ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ 



ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ 

ΛΩΡΙΔΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ   



ΤΟΜΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΩΡΙΔΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΜΕ 

ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΟΔΟ. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ  



ΤΟΜΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΟΔΟ ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΥΨΩΣΗ. 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ  



ΛΩΡΙΔΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ  ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ  



ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 



Συμπεράσματα για το δίκτυο ποδηλάτου  

• Συνδέει σημαντικούς πόλους έλξης και αξιοποιεί υφιστάμενες ποιοτικές 

διαδρομές. 

 

• Περιλαμβάνει ενιαίες αναγνώσιμες διαδρομές για την ασφάλεια του ποδηλάτη 

 

• Υπάρχει άμεση προσέγγιση προορισμού. 

 

• Ως ιδανική λύση προτείνεται η υψομετρική διαφορά μεταξύ του οδοστρώματος 

και του ποδηλατόδρομου  -  αμφίδρομος. 

 

• Οι ελκυστικές διαδρομές θεωρούνται απαραίτητες για τον ποδηλάτη που 

αλληλεπιδρά περισσότερο με τον περιβάλλοντα χώρο από τον αυτοκινητιστή.  

 

• Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δικτύων ποδηλάτου (κλίση, ακτίνα 

καμπυλότητας, διατομή κ.λπ.) αλλά και τα υλικά επιλέγονται σε συνάρτηση με το 

ανάγλυφο, τη δυναμική της κίνησης του ποδηλάτη και την επιθυμητή παρέμβαση.  

 



Προτάσεις για τον ΚΟΚ 








