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Περίληψη 
 
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την παρουσίαση μιας μεθοδολογίας εξέτασης και αξιολόγησης της οδικής 
υποδομής υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων. Στο πρώτο μέρος της εργασίας εκπονείται μια θεωρητική 
ανασκόπηση των χαρακτηριστικών μετακίνησης με το ποδήλατο, της οδικής ασφάλειας των ποδηλατών και των 
μεθοδολογιών που εξετάζουν το αστικό οδικό περιβάλλον κίνησης των ποδηλατών. Στο δεύτερο μέρος της 
εργασίας παρατίθεται η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας στο δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην πόλη της 
Καρδίτσας. Η μεθοδολογία βασίζεται στην εφαρμογή ενός εργαλείου ελέγχου που αποτελείται από δυο 
καταλόγους ελέγχου για την εξέταση των χαρακτηριστικών των οδικών τμημάτων και των διαβάσεων. Τέλος, 
παρουσιάζονται τα συμπεράσματα εφαρμογής του εργαλείου ελέγχου και προτάσεις ανάπλασης του δικτύου 
ποδηλατοδρόμων και του οδικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο της βιωσιμότητας.  
 
Λέξεις κλειδιά: Ποδηλατόδρομος, εργαλείο ελέγχου, οδικό περιβάλλον, βιωσιμότητα. 

 
 

Abstract 
 
This study presents a methodology of examination and evaluation of existing bikeway infrastructure. In the first 
part of the study, is conducted a literature review regarding issues of bicyclists’ transport characteristics, 
bicyclists’ road safety and methodologies evaluating the bicyclists’ urban road environment. In the second part 
of the study, is presented a methodology evaluating the existing bikeway network in the city of Karditsa, Greece. 
The methodology is based on the implementation of an audit tool of two checklists, one for the road segments 
and one for the crosswalks. Finally, is presented the conclusions of our study and proposals for remedial actions 
of the bikeway network and road environment in the framework of sustainability.  
 
Keywords: Bikeway, audit tool, road environment, sustainability. 
 

1. Εισαγωγή 

1.1 Χρήση του Ποδηλάτου  

Το ποδήλατο είναι ένα μέσο μετακίνησης που χρησιμοποιείται για μετακινήσεις εργασίας και 
άθλησης – αναψυχής, τόσο σε αστικό όσο και σε υπεραστικό οδικό περιβάλλον. Σε πολλές 
χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπως στις Κάτω Χώρες και τη Δανία, οι μετακινήσεις με το 
ποδήλατο αντιπροσωπεύουν το 20% - 30% των καθημερινών μετακινήσεων σε αστικές 
περιοχές, ενώ αντίθετα σε χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως στην Ιταλία και την Ελλάδα, οι 
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αντίστοιχες μετακινήσεις είναι λιγότερες από 5% του κυκλοφοριακού φόρτου (International 
Bicycle Fund).  

Το ποδήλατο είναι ένα δημοφιλές μέσο μετακίνησης στη Δυτική Αυστραλία μεταξύ των 
ανδρών, των νεαρών ενηλίκων και των πολιτών που είναι σωματικά πιο δραστήριοι (Bull et 
al., 2000). Στις Η.Π.Α., μεταξύ των ετών 2000 και 2012, ο αριθμός των πολιτών που 
μετακινούνται στη δουλειά τους με ποδήλατο αυξήθηκε από 488.000 σε 786.000 (U.S. 
Census Bureau, May 2014). Σύμφωνα με τηλεφωνική έρευνα της “National Highway Traffic 
Safety Administration” (NHTSA) σε εθνικό επίπεδο των Η.Π.Α. για το έτος 2012, σε μια 
τυπική ημέρα η μέση διάρκεια μετακίνησης με το ποδήλατο ήταν 45 λεπτά. Η πιο 
συνηθισμένη διάρκεια διαδρομής ήταν 30 λεπτά ή λιγότερο (42%), ακολουθεί διάρκεια 31 
έως 60 λεπτά (36%), 61 έως 120 λεπτά (15%) και περισσότερο από 121 λεπτά (7%), (2012 
National Survey of Bicyclist and Pedestrian Attitudes and Behavior). Οι μετακινήσεις για 
αναψυχή (33%) και άσκηση (28%) ήταν πιο συνηθισμένες, ακολουθούμενες από 
μετακινήσεις για προσωπικούς λόγους (17%), φιλική επίσκεψη (8%), μετακίνηση στην 
εργασία (7%) ή μετακίνηση στο σχολείο (4%).    

Οι κυριότεροι παράγοντες που σχετίζονται τόσο με την ιδιοκτησία, όσο και με τη χρήση του 
ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης είναι οι εξής (Handy et al., 2010): 

 Προσωπικοί: Προτίμηση άνεση και ικανότητα μετακίνησης με το ποδήλατο.  
 Κοινωνικό περιβάλλον: Ποδηλατική κουλτούρα της κοινωνίας. 
 Δομημένο περιβάλλον: Υποδομές, ανάμειξη των χρήσεων γης.  

1.2 Οδική Ασφάλεια Ποδηλατών  

Οι ποδηλάτες είναι ευάλωτοι χρήστες της οδού εξαιτίας της υψηλότερης πιθανότητας να 
υποστούν σοβαρές ή θανατηφόρες σωματικές βλάβες σε περίπτωση που εμπλακούν σε 
τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με το «Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας» 
(European Road Safety Observatory), οι θάνατοι ποδηλατών αποτελούν το 6,8% του 
συνολικού αριθμού θανάτων από τροχαία ατυχήματα σε 20 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ-20), (Traffic Safety Basic Facts 2012, Cyclists). Στις χώρες αυτές, 
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος, 1994 ποδηλάτες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία 
ατυχήματα το έτος 2010, ποσοστό 9% λιγότερο από τους 2196 ποδηλάτες το έτος 2009. Στις 
εν λόγω χώρες, παρατηρήθηκε μείωση 38% του αριθμού θανάτου ποδηλατών από τροχαία 
ατυχήματα τη δεκαετία 2001-2010. Οι χώρες που παρατηρήθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό 
θανάτου ποδηλατών το έτος 2010 στο σύνολο των θανάτων σε τροχαία ατυχήματα ήταν οι 
Κάτω Χώρες (21%), η Ουγγαρία (12%) και η Σλοβενία (12%), ενώ αντίθετα τα χαμηλότερα 
ποσοστά παρατηρήθηκαν σε Ελλάδα (2%) και Ιρλανδία (2%).  

Στις Η.Π.Α., σύμφωνα με την «Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Κυκλοφορίας 
Αυτοκινητοδρόμων» (National Highway Traffic Safety Administration), 726 ποδηλάτες 
έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα το έτος 2012, που αντιστοιχεί στο 2% του 
συνολικού αριθμού θανάτων εμπλεκόμενων σε τροχαία ατυχήματα το έτος αυτό (Traffic 
Safety Facts, 2012 Data). Το 69% των θανάτων έλαβαν χώρα σε αστικές περιοχές και το 60% 
εκτός διασταυρώσεων. Η κατανάλωση αλκοόλ αναφέρθηκε ως υπεύθυνη για το 37% των 
θανατηφόρων ατυχημάτων που εμπλέκονταν ποδηλάτες το έτος 2012.   
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1.3 Εργαλεία Αξιολόγησης Οδικού Περιβάλλοντος για τους Ποδηλάτες 

Το επίπεδο εξυπηρέτησης που  προσφέρει το οδικό περιβάλλον στους ποδηλάτες, διαφέρει 
σημαντικά μεταξύ χωρών, πόλεων και οδών ή συνοικιών εντός μιας πόλης. Οι ποδηλάτες 
πρέπει να μπορούν να μετακινηθούν με το ποδήλατό τους σε ολόκληρο των αστικό ιστό, είτε 
αυτοτελώς είτε σε συνδυασμό με άλλα μέσα μετακίνησης, όπως να μεταφέρουν το ποδήλατό 
τους εντός λεωφορείου, μετρό ή σιδηρόδρομου.  

Η επίδραση των χαρακτηριστικών δομημένου περιβάλλοντος στην αύξηση της φυσικής 
μετακίνησης έχει επιχειρηθεί να προσεγγιστεί από πληθώρα εργαλείων διεθνώς (Brownson et 
al, 2009).  Σημαντικοί θεωρούνται παράγοντες του οδικού περιβάλλοντος που σχετίζονται με 
την ποιότητα της διαδρομής, όπως οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, η σήμανση και 
σηματοδότηση, οι παρεχόμενες υποδομές για τον ποδηλάτη, το επίπεδο οδικού φωτισμού, οι 
καιρικές συνθήκες και οι χρήσεις γης (Landis et al., 2001; Moritz, 1998). Ορισμένα εργαλεία 
εξετάζουν την άνεση, ικανοποίηση και το επίπεδο οδηγικού άγχους του ποδηλάτη (Landis et 
al., 1997). Ένας αριθμός εργαλείων έχει αναπτυχθεί με σκοπό την αξιολόγηση του επιπέδου 
υποδομής ποδηλατόδρομων. Ορισμένες μεθοδολογίες εξετάζουν το παρεχόμενο επίπεδο 
εξυπηρέτησης που παρέχουν οι αστικές και υπεραστικές οδοί στους ποδηλάτες 
δημιουργώντας κατάλληλους δείκτες (Jensen, 2008). Η εγκυρότητα και αξιοπιστία αυτών των 
εργαλείων δεν έχει πλήρως εξεταστεί (Moudon & Lee, 2003).  

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μεθοδολογιών για την αξιολόγηση την επίδρασης του δομημένου 
περιβάλλοντος στη φυσική μετακίνηση. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει έρευνες 
ερωτηματολογίου που στοχεύουν σε πεζούς, ποδηλάτες, πολίτες ή αξιωματούχους της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, που εξετάζουν τη γειτονιά που διαμένουν ή μια ολόκληρη πόλη 
(Neighbourhood Quality of Life Study, 2002; Saint Louis University Prevention Research 
Center, 1999). Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει η εφαρμογή κατάλληλων εργαλείων 
ελέγχου για τη συστηματική αξιολόγηση χαρακτηριστικών του οδικού περιβάλλοντος (Pikora 
et al., 2002; Emery et al., 2003). Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τη χρήση δεδομένων από 
υφιστάμενες βάσεις δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί και κωδικοποιηθεί με Γεωγραφικά 
Συστήματα Πληροφοριών (GIS).   

Τα εργαλεία ελέγχου επιτρέπουν συστηματική παρατήρηση των χαρακτηριστικών του οδικού 
περιβάλλοντος. Για την εφαρμογή τους απαιτούν τη συλλογή δεδομένων μέσω προσωπικών 
παρατηρήσεων από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Συμπληρωματικά, μπορεί να γίνει 
συλλογή δεδομένων μέσω λήψης φωτογραφιών και βίντεο. Η τυπική μονάδα εξέτασης είναι 
το οδικό τμήμα και η διασταύρωση. Τα εργαλεία ελέγχου αναπτύσσονται σε έντυπη μορφή 
μέσω της συμπλήρωσης ερωτημάτων κλειστού και ανοικτού τύπου για την υποβολή σχολίων. 
Επιλέγεται η συλλογή δεδομένων για κάθε οδικό τμήμα και διασταύρωση, καθώς δεν είναι 
δυνατή η λεπτομερής εξέταση μιας ολόκληρης οδού, εκτός από ορισμένες μεθοδολογίες (Lee 
et al., 2005). Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί εργαλεία για τη συλλογή δεδομένων μέσω της 
χρήσης ειδικών συσκευών (Personal Digital Assistant – PDA), όπως το “Pedestrian 
Environment Data Scan” (PEDS), (Clifton et al., 2007). Η χρήση αυτών των συσκευών 
μπορεί να μειώσει το χρόνο συλλογής των δεδομένων, καθώς είναι δυνατή η απευθείας 
μεταφορά και επεξεργασία τους στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

Η παρούσα εργασία παραθέτει τη μεθοδολογική προσέγγιση και τα αποτελέσματα εφαρμογής 
ενός εργαλείου ελέγχου για την εξέταση και αξιολόγηση υφιστάμενων υποδομών ποδηλάτου 
στην πόλη της Καρδίτσας. Αντίστοιχη πρώτη εφαρμογή του εργαλείου ελέγχου έγινε για το 
δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην πόλη του Βόλου στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος, όπου 
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εξετάστηκε το επίπεδο οδικής ασφάλειας και άνεσης κίνησης των ποδηλατών και 
προτάθηκαν επανορθωτικές δράσεις (Galanis & Eliou, 2014).   

 

2. Μεθοδολογία Ελέγχου Υποδομής 

2.1 Εργαλείο Ελέγχου Ποδηλατικής Υποδομής (ΕΕΠΥ) 

Το «Εργαλείο Ελέγχου Ποδηλατικής Υποδομής» (ΕΕΠΥ) αναπτύχθηκε με στόχο την 
αξιολόγηση τόσο υφιστάμενων, αλλά και προς μελέτη οδικών υποδομών κίνησης του 
ποδηλάτου. Το εργαλείο αποτελείται από δυο καταλόγους ελέγχου: 

 Κατάλογος Οδικών Τμημάτων. Αφορά 16 κύριες κατηγορίες και 62 επιμέρους 
υποκατηγορίες χαρακτηριστικών (Πίνακας 1). 

 Κατάλογος Διαβάσεων. Αφορά 11 κύριες κατηγορίες και 38 επιμέρους υποκατηγορίες 
χαρακτηριστικών (Πίνακας 2). 

 

Πίνακας 1: Κατάλογος οδικών τμημάτων 

 

Κατάλογος ελέγχου ποδηλατόδρομου (οδικά τμήματα) 
Οδός: 

1 Τύπος οδού 11 
Υλικό κατασκευής επιφάνειας 
ποδηλατόδρομου 

1.1 Κύρια αρτηρία 11.1 Άσφαλτος 
1.2 Συλλεκτήρια αρτηρία 11.2 Σκυρόδεμα 
1.3 Τοπική οδός 11.3 Πλάκες πεζοδρομίου  
1.4 Οδός ήπιας κυκλοφορίας 11.4 Κυβόλιθοι 
1.5 Πεζόδρομος 11.5 Χώμα 
2 Τύπος ποδηλατόδρομου 11.6 Άλλο 

2.1 Κλάση Ι (αποκλειστική υποδομή) 12 
Προβλήματα συντήρησης επιφάνειας 
ποδηλατόδρομου 

2.2 Κλάση ΙΙ (λωρίδα εντός του οδοστρώματος) 12.1 Φθορά 
2.3 Κλάση ΙΙΙ (μεικτή κίνηση) 12.2 Καθίζηση 
3 Χωροθέτηση ποδηλατόδρομου 12.3 Λιμνάζοντα υγρά 

3.1 Εκτός οδού 12.4 Στερεά υλικά 
3.2 Πεζοδρόμιο 12.5 Σκουπίδια 
3.3 Εντός του οδοστρώματος 12.6 Άλλο 

4 
Συνέχεια ποδηλατόδρομου στο οδικό 
τμήμα 

13 
Μόνιμα εμπόδια στον άξονα κίνησης των 
ποδηλατών 

4.1 Ναι 13.1 Στύλοι οδικής σήμανσης 
4.2 Όχι 13.2 Στύλοι οδικής σηματοδότησης 

5 
Οριζόντιος διαχωρισμός ποδηλατόδρομου 
& οδού 

13.3 Στύλοι οδικού φωτισμού 

5.1 Υποδομή βαρέως τύπου  13.4 Δέντρα 
5.2 Υποδομή ελαφρού τύπου 13.5 Φρεάτια αποχέτευσης 
5.3 Οριζόντια σήμανση  13.6 Άλλο 

5.4 Οδικός εξοπλισμός (ενδιάμεση ζώνη) 14 
Κινητά εμπόδια στον άξονα κίνησης των 
ποδηλατών 

6 
Κατακόρυφος διαχωρισμός 
ποδηλατόδρομου & οδού 

14.1 Οχήματα  
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6.1 Ανισοσταθμία  14.2 Δίκυκλα 
6.2 Ισοσταθμία 14.3 Πεζοί 
7 Κατεύθυνση κίνησης ποδηλάτων 14.4 Αδέσποτα ζώα 

7.1 Μονή κατεύθυνση 14.5 Κάδοι απορριμμάτων 
7.2 Διπλή κατεύθυνση 14.6 Κλαδιά δέντρων 
8 Πλάτος ποδηλατόδρομου 14.7 Άλλο 

8.1 Συνολικό πλάτος 15 
Εγκάρσια εμπόδια στον άξονα κίνησης των 
ποδηλατών 

8.2 Καθαρό πλάτος  15.1 Πρόσβαση σε παρόδιους χώρους στάθμευσης 
8.3 Λειτουργικό πλάτος 15.2 Πρόσβαση σε παρόδιες εγκαταστάσεις 
9 Κατά μήκος κλίση ποδηλατόδρομου 15.3 Πρόσβαση σε πρατήριο υγρών καυσίμων 

9.1 Χαμηλή 1-2% 15.4 Πρόσβαση σε στάση λεωφορείου 
9.2 Μέτρια 3-4% 16 Οδικός φωτισμός 
9.3 Υψηλή >4% 16.1 Πλήρης ορατότητα 
10 Εγκάρσια κλίση ποδηλατόδρομου 16.2 Μειωμένη ορατότητα 

10.1 Χαμηλή 1-2% 16.3 Ελάχιστη ορατότητα 
10.2 Μέτρια 3-4%     
10.3 Υψηλή >4%     

 

Πίνακας 2: Κατάλογος διαβάσεων 

 

Κατάλογος ελέγχου ποδηλατόδρομου (διαβάσεις)  

Διάβαση: 

1 Τύπος κάθετης οδού 7 Υλικό κατασκευής επιφάνειας διάβασης 
1.1 Κύρια αρτηρία 7.1 Άσφαλτος 
1.2 Συλλεκτήρια αρτηρία 7.2 Σκυρόδεμα 
1.3 Τοπική οδός 7.3 Πλάκες πεζοδρομίου  
1.4 Οδός ήπιας κυκλοφορίας 7.4 Κυβόλιθοι 
1.5 Πεζόδρομος 7.5 Χώμα 
2 Έλεγχος οδικής κυκλοφορίας στη διάβαση 7.6 Άλλο 

2.1 Φωτεινός σηματοδότης 8 
Προβλήματα συντήρησης επιφάνειας 
διάβασης 

2.2 Οδική σήμανση 8.1 Φθορά 
2.3 Τίποτα 8.2 Καθίζηση 
3 Συνέχεια ποδηλατόδρομου στη διάβαση 8.3 Λιμνάζοντα υγρά 

3.1 Ναι 8.4 Στερεά υλικά 
3.2 Όχι 8.5 Σκουπίδια 
4 Μήκος διάβασης ποδηλατόδρομου 8.6 Άλλο 

4.1 Μήκος (μ) 9 Ορατότητα σήμανσης & σηματοδότησης 
5 Κατά μήκος κλίση διάβασης 9.1 Πλήρης ορατότητα 

5.1 Χαμηλή 1-2% 9.2 Μειωμένη ορατότητα 
5.2 Μέτρια 3-4% 9.3 Ελάχιστη ορατότητα 
5.3 Υψηλή >4% 10 Ορατότητα εισερχόμενων οχημάτων 
6 Εγκάρσια κλίση διάβασης 10.1 Πλήρης ορατότητα 

6.1 Χαμηλή 1-2% 10.2 Μειωμένη ορατότητα 
6.2 Μέτρια 3-4% 10.3 Ελάχιστη ορατότητα 
6.3 Υψηλή >4% 11 Οδικός φωτισμός 
    11.1 Πλήρης ορατότητα 
    11.2 Μειωμένη ορατότητα 
    11.3 Ελάχιστη ορατότητα 
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Και στους δύο καταλόγους, κάθε κατηγορία αποτελείται από υποκατηγορίες με τους 
αντίστοιχους κωδικούς. Οι κωδικοί κάθε χαρακτηριστικού (κατηγορίας και υποκατηγορίες) 
κατά τον έλεγχο πεδίου  παρατίθενται σε κατάλληλο σχέδιο, ώστε να γνωρίζουν οι ερευνητές 
την ακριβή τους θέση (Σχήμα 1). Για τα οδικά τμήματα, οι κωδικοί αναφέρονται ως “RB x.y” 
(Πίνακας 1) ενώ για τις διαβάσεις ως “CW x.y” (Πίνακας 2).  

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ΕΕΠΥ κάθε ερευνητής συμπληρώνει τους δικούς του 
καταλόγους ελέγχου για κάθε οδικό τμήμα και διάβαση κατά μήκος του δικτύου 
ποδηλατοδρόμων σύμφωνα με την κωδικοποίηση. Οι τελικοί κατάλογοι ελέγχου προκύπτουν 
ως συνισταμένη των επιμέρους καταλόγων κατά τη διάρκεια ανάλυσης των δεδομένων στο 
γραφείο, μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.  

Τέλος, παράλληλα με την εφαρμογή του εργαλείου ελέγχου, οι ερευνητές προχωρούν σε 
λήψη φωτογραφιών κατά μήκος του δικτύου ποδηλατοδρόμων. Κάθε φωτογραφία έχει ένα 
κωδικό αριθμό, ορίζεται πχ ως “Φ1…n” και επισημαίνεται στο σχέδιο, ώστε να μπορεί ο 
ερευνητής να ανατρέξει σε αυτές όποτε χρειαστεί για να τεκμηριώσει τα αποτελέσματα 
εφαρμογής του εργαλείου. Όλες οι φωτογραφίες αρχειοθετούνται και αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο της συνολικής μεθοδολογίας.  

 

  

 

Σχήμα 1: Παράδειγμα εφαρμογής ΕΕΠΥ σε διασταύρωση με αναγραφή κωδικών 

 

2.2 Case Study εφαρμογής ΕΕΠΥ 

Η εφαρμογή της μεθοδολογίας έγινε στην πόλη της Καρδίτσας, η οποία αποτελεί πρωτοπόρο 
πόλη στην Ελλάδα όσον αφορά τη χρήση του ποδηλάτου από τους πολίτες της. Η Καρδίτσα 
διαθέτει ένα εκτεταμένο για το μέγεθός της δίκτυο ποδηλατοδρόμων μήκους 7300μ στον 
αστικό ιστό και 10500μ στον υπεραστικό ιστό (Ιστοσελίδα Δήμου Καρδίτσας). Οι βάσεις για 
την ανάπτυξη του δικτύου τέθηκαν το έτος 2000, όταν η τότε δημοτική αρχή έθεσε το ζήτημα 
της ένταξης του ποδηλάτου στις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών της και το πρώτο 
δίκτυο ποδηλατοδρόμων συνολικού μήκους 2700μ άρχισε να κατασκευάζεται το έτος 2003.  

Για την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας εφαρμόσαμε το ΕΕΠΥ σε δίκτυο 
αστικών ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Καρδίτσας και σε μήκος 5,5 χλμ τους μήνες 
Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2012. Στο Σχήμα 2 φαίνονται οι οδοί εφαρμογής.  
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Σχήμα 2: Δίκτυο ποδηλατοδρόμων προς εφαρμογή του ΕΕΠΥ  

 

Η ομάδα των «ελεγκτών» που κλήθηκαν να εφαρμόσουν το εργαλείο ελέγχου συστάθηκε από 
δυο προπτυχιακούς φοιτητές και έναν διδάκτορα (επικεφαλής) του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η εκπαίδευση στη χρήση του εργαλείου 
περιλάμβανε τρία στάδια: θεωρητική εκπαίδευση της ομάδας στο γραφείο, δοκιμαστική 
εφαρμογή του εργαλείου ελέγχου σε τμήμα ποδηλατοδρόμου στην πόλη του Βόλου, τελική 
εκπαίδευση και σχεδιασμός για εφαρμογή στην περιοχή μελέτης.   

 

3. Αποτελέσματα 

3.1 Οδικά Τμήματα 

Η διατομή και το υλικό επιφάνειας του δικτύου ποδηλατοδρόμων δεν είναι ίδια σε όλες τις 
οδούς, αλλά διαφέρει ανάλογα με την οδό και τα χρονικά στάδια ανάπτυξης του δικτύου. 
Στον Πίνακα 3, παρατίθενται τα κυριότερα προβλήματα συντήρησης στην επιφάνειας του 
δικτύου ποδηλατοδρόμων στις υπό μελέτη οδούς, όπως αναφέρονται σε ποσοστό παρουσίας 
επί των οδικών τμημάτων. Σε όλες σχεδόν τις οδούς παρατηρήθηκε φθορά στην επιφάνεια 
του ποδηλατόδρομου ενώ παρατηρήθηκαν και καθιζήσεις στην επιφάνεια του 
ποδηλατόδρομου που ενέχει αυξημένους κινδύνους για την οδική ασφάλεια των ποδηλατών 
σε συγκεκριμένες οδούς  (Σακελλαρίου, Ζήνωνος, Καμινάδων, Κονδύλη & Μπόσδρα). 
Επομένως, απαιτείται βελτίωση της επιφάνειας του ποδηλατόδρομου, ώστε να γίνει πιο 
ομαλή για την κίνηση των ποδηλατών. Στην οδό Καραϊσκάκη (6% του πλήθους οδικών 
τμημάτων της οδού, εφεξής 6% και αντίστοιχα για τις υπόλοιπες οδούς), παρατηρήθηκαν 
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λιμνάζοντα ύδατα που δημιουργούν ολισθηρότητα στην επιφάνεια του ποδηλατόδρομου και 
αποτρέπουν αισθητικά τη χρήση τους από τους ποδηλάτες Στερεά υλικά (πχ οικοδομικά 
υλικά) παρατηρήθηκαν στις οδούς Σακελλαρίου, Ζήνωνος, Καμινάδων, Κονδύλη, Μπόσδρα 
(13%). Τέλος, σκουπίδια λόγω παρουσίας κάδων σκουπιδιών εντοπίστηκαν σε αρκετές 
οδούς: Καραϊσκάκη, Σακελλαρίου, Ζήνωνος, Καμινάδων, Κονδύλη, Μπόσδρα (6%), και 18ης 
Αυγούστου, Αγίου Σεραφείμ, Τρικάλων (13%). Επομένως, απαιτείται καλύτερη συντήρηση 
της επιφάνειας των ποδηλατοδρόμων, ώστε να απομακρύνονται στερεά υλικά, σκουπίδια και 
λιμνάζοντα ύδατα.  
 

Πίνακας 3: Ποσοστό οδικών τμημάτων των οδών με προβλήματα συντήρησης στην επιφάνεια του 
δικτύου ποδηλατοδρόμων 

 

12 
Προβλήματα συντήρησης 
επιφάνειας ποδηλατοδρόμου 
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12.1 Φθορά 0,19 0,00 0,56 0,17 0,19 
12.2 Καθίζηση 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 
12.3 Λιμνάζοντα υγρά 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 
12.4 Στερεά υλικά 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 
12.5 Σκουπίδια 0,06 0,00 0,06 0,00 0,13 
12.6 Άλλο 0,00 0,00 0,13 0,00 0,06 

 

Στον Πίνακα 4, παρατίθενται τα μόνιμα εμπόδια στον άξονα κίνησης των ποδηλατών κατά 
μήκος του δικτύου ποδηλατοδρόμων στις υπό μελέτη οδούς, όπως αναφέρονται σε ποσοστό 
παρουσίας επί των οδικών τμημάτων. Το κυριότερο μόνιμο εμπόδιο για τους ποδηλάτες που 
εντοπίστηκε ήταν τα φρεάτια αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων που δημιουργούν πρόβλημα 
για την οδική ασφάλεια των ποδηλατών, καθώς μπορούν να προκαλέσουν απώλεια της 
ισορροπίας και πτώση του ποδηλάτη. Επομένως, απαιτείται μια αναθεώρηση του τρόπου 
απορροής των ομβρίων υδάτων στις οδούς, ώστε οι θέσεις των φρεατίων να μη 
χωροθετούνται εντός του ποδηλατόδρομου ή κατά μήκος του άξονα κίνησης των ποδηλατών. 
 
Στον Πίνακα 5, παρατίθενται τα κινητά εμπόδια στον άξονα κίνησης των ποδηλατών κατά 
μήκος του δικτύου ποδηλατοδρόμων ως ποσοστό επί των οδικών τμημάτων των οδών. 
Σταθμευμένα οχήματα εντός του ποδηλατόδρομου, κυρίως σε θέσεις όπου ο ποδηλατόδρομος 
διακόπτεται ή στην αρχή και στο τέλος του οδικού τμήματος, εντοπίστηκαν στις οδούς 
Καραϊσκάκη (6%), Σακελλαρίου, Ζήνωνος, Καμινάδων, Κονδύλη και Μπόσδρα (13%), 18ης 
Αυγούστου, Αγίου Σεραφείμ και Τρικάλων (19%). Σταθμευμένα δίκυκλα εντοπίστηκαν σε 
πέντε οδούς, τα οποία παρατηρήθηκαν κυρίως εντός του ποδηλατόδρομου σε όλο το μήκος 
του οδικού τμήματος. Κάδοι απορριμμάτων εντός του ποδηλατόδρομου εντοπίστηκαν στις 
οδούς Καραϊσκάκη (25%), Σακελλαρίου, Ζήνωνος, Καμινάδων, Κονδύλη και Μπόσδρα 
(31%), οι οποίοι εμποδίζουν την κίνηση των ποδηλατών. Τέλος, κατακόρυφα εμπόδια όπως 
είναι τα κλαδιά δέντρων εντός του ποδηλατόδρομου εντοπίστηκαν στις οδούς Καραϊσκάκη 
(6%), Σακελλαρίου, Ζήνωνος, Καμινάδων, Κονδύλη και Μπόσδρα (19%). 
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Πίνακας 4: Ποσοστό οδικών τμημάτων των οδών με μόνιμα εμπόδια στον άξονα κίνησης των 
ποδηλατών 

 

13 
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13.1 Στύλοι οδικής σήμανσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 
13.2 Στύλοι οδικής σηματοδότησης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13.3 Στύλοι οδικού φωτισμού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 
13.4 Δέντρα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13.5 Φρεάτια αποχέτευσης 0,06 0,45 0,38 0,00 0,19 
13.6 Άλλο 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 

 

Πίνακας 5: Ποσοστό οδικών τμημάτων των οδών με κινητά εμπόδια στον άξονα κίνησης των 
ποδηλατών 

 

14 
Κινητά εμπόδια στον άξονα 
κίνησης των ποδηλατών  
(οδικά τμήματα %) 
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14.1 Οχήματα  0,06 0,00 0,13 0,00 0,19 
14.2 Δίκυκλα 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 
14.3 Πεζοί 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
14.4 Αδέσποτα ζώα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
14.5 Κάδοι απορριμμάτων 0,25 0,00 0,31 0,00 0,00 
14.6 Κλαδιά δέντρων 0,06 0,00 0,19 0,00 0,00 
14.7 Άλλο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

3.2 Διαβάσεις 

Το πρώτο χαρακτηριστικό για την οδική ασφάλεια των ποδηλατών που εξετάστηκε ήταν το 
μήκος της διάβασης, όπως ορίστηκε από τη νοητή ευθεία της προέκτασης των οικοδομικών 
τετραγώνων. Παρατηρήθηκε ότι το μέσο μήκος της διάβασης κυμαίνεται από 7,38μ (18ης 
Αυγούστου, Αγίου Σεραφείμ, Τρικάλων) έως 5,90μ (Μπλατσούκα).  

Όσον αφορά τα κυριότερα προβλήματα συντήρησης της επιφάνειας του οδοστρώματος στις 
διαβάσεις, φθορά στην επιφάνεια τους εντοπίστηκε σε όλες τις οδούς εκτός από την 
Μπλατσούκα. Καθιζήσεις εντοπίστηκαν στις οδούς: Σακελλαρίου, Ζήνωνος, Καμινάδων, 
Κονδύλη, Μπόσδρα (8% του πλήθους διαβάσεων κατά μήκος της οδού, εφεξής 8% και 
αντίστοιχα στις υπόλοιπες οδούς) και 18ης Αυγούστου, Αγίου Σεραφείμ και Τρικάλων 
(29%). Λιμνάζοντα ύδατα εντοπίστηκαν στην οδό Υψηλάντη (10%).  

Στον Πίνακα 6, παρατίθενται τα αποτελέσματα αξιολόγησης της ορατότητας της σήμανσης & 
σηματοδότησης των ποδηλατών στις διαβάσεις, αναφέροντας το ποσοστό διαβάσεων κατά 
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μήκος των οδών με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Η ορατότητα ήταν αρκετά καλή στις 
διαβάσεις των οδών. Εντοπίστηκε μόνο πρόβλημα μειωμένης ορατότητας σε διάβαση της 
οδού Καραϊσκάκη (13%). Απαιτείται επομένως βελτίωση της ορατότητας της σήμανσης στη 
διάβαση αυτής της οδού. Επιπλέον, παρατίθενται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των 
προβλημάτων ορατότητας εισερχόμενων οχημάτων από τους ποδηλάτες στις διαβάσεις. 
Μειωμένη ορατότητα εντοπίστηκε στις οδούς 18ης Αυγούστου, Αγίου Σεραφείμ και 
Τρικάλων (21%). Επομένως, απαιτείται η λήψη μέτρων βελτίωσης της ορατότητας των 
εισερχόμενων οχημάτων σε αυτές τις διαβάσεις κατά μήκος των ποδηλατοδρόμων των οδών. 
Επίσης, παρατίθενται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του οδικού φωτισμού που υπήρχε 
στις διαβάσεις. Παρατηρούμε ελάχιστη ορατότητα στην οδό Καραϊσκάκη (73%). Επομένως, 
απαιτείται βελτίωση του οδικού φωτισμού στη διάβαση αυτής της οδού.  

 

Πίνακας 6: Χαρακτηριστικά ορατότητας στις διαβάσεις στον άξονα κίνησης των ποδηλατών (ποσοστό 
διαβάσεων των οδών) 

 

Χαρακτηριστικά ορατότητας και 
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9 Ορατότητα σήμανσης & σηματοδότησης (διαβάσεις %) 
9.1 Πλήρης ορατότητα 0,87 1,00 1,00 1,00 1,00 
9.2 Μειωμένη ορατότητα 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 
9.3 Ελάχιστη ορατότητα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 Ορατότητα εισερχόμενων οχημάτων (διαβάσεις %) 

10.1 Πλήρης ορατότητα 1,00 1,00 1,00 1,00 0,79 
10.2 Μειωμένη ορατότητα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 
10.3 Ελάχιστη ορατότητα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Νυκτερινή ορατότητα, οδικός φωτισμός (διαβάσεις %) 

11.1 Πλήρης ορατότητα 0,27 1,00 1,00 1,00 1,00 
11.2 Μειωμένη ορατότητα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11.3 Ελάχιστη ορατότητα 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

4. Συμπεράσματα-Προτάσεις 

4.1 Συμπεράσματα 

Από την εφαρμογή του εργαλείου  ελέγχου στο δίκτυο ποδηλατοδρόμων προέκυψαν χρήσιμα 
συμπεράσματα για το επίπεδο οδικής ασφάλειας, άνεσης και εξυπηρετικότητας στους 
ποδηλάτες αλλά και τη χρήση του ΕΕΠΥ. Συνοπτικά, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

Ως προς τη μεθοδολογία: 

 Αξιόπιστο εργαλείο ελέγχου. 
 Επαρκής κατάλογος χαρακτηριστικών ποδηλατοδρόμου με ικανότητα προσαρμογής 

(ανοικτή αρχιτεκτονική). 
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 Διάκριση σε δυο μεγάλες κρίσιμες κατηγορίες (τμήματα – διαβάσεις).  
 Ευκολία στην εφαρμογή ανεξάρτητα μήκους ή διάρθρωσης του δικτύου. 
 Τεκμηρίωση αξιολόγησης μέσω οπτικού υλικού. 
 Δυνατότητα πρότασης στοχευμένων επανορθωτικών δράσεων. 

 

Ως προς τα αποτελέσματα στην περιοχή μελέτης: 

 Αν και γενικά η συνολική διατομή του ποδηλατόδρομου είναι 2μ, το πλάτος που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ποδηλάτες είναι λιγότερο από 1,6μ, λόγω της παρουσίας 
από μεταλλικά κολωνάκια ή κράσπεδα. Επιπλέον, η παρουσία του ερείσματος για την 
απορροή των ομβρίων υδάτων της οδού, αλλά και των φρεατίων αποχέτευσης μειώνει το 
λειτουργικό πλάτος του ποδηλατόδρομου, ώστε να μη δύναται να χρησιμοποιηθεί από 
τους ποδηλάτες που κινούνται και στις δυο κατευθύνσεις. 

 Σε κάποιες διαδρομές παρατηρούνται μόνιμα εμπόδια τα οποία καθιστούν επικίνδυνη τη 
διέλευση του ποδηλάτη. 

 Τα κράσπεδα διακόπτονται σε αρκετά οδικά τμήματα, ενώ σε αρκετές θέσεις όπου 
υπάρχουν προσβάσεις σε παρόδιες εγκαταστάσεις διακόπτονται πλήρως χωρίς την 
αντίστοιχη σήμανση για την ενημέρωση των ποδηλατών. 

 Εντοπίστηκαν πολλά κινητά εμπόδια εντός των ποδηλατοδρόμων, όπως σταθμευμένα 
οχήματα και δίκυκλα, φερτές ύλες, σκουπίδια, κάδοι απορριμμάτων. Η παρουσία αυτών 
των εμποδίων καθιστά ανέφικτη τη χρήση του ποδηλατοδρόμου.   

 Η παρουσία κάδων απορριμμάτων και σκουπιδιών μειώνει την αισθητική και 
ελκυστικότητα της χρήσης των ποδηλατοδρόμων. 

 Η επιφάνεια των ποδηλατοδρόμων είναι κατασκευασμένη από άσφαλτο ή κυβόλιθους ή 
σκυρόδεμα. Στα τμήματα από κυβόλιθο και άσφαλτο εντοπίστηκαν αρκετά προβλήματα 
μειωμένης συντήρησης, όπως φθοράς και καθιζήσεων σε αντίθεση με το κομμάτι του 
δικτύου που έχει κατασκευασθεί με χρωματισμένο σκυρόδεμα. 

 Η ορατότητα των εισερχόμενων οχημάτων από τους ποδηλάτες είναι μειωμένη σε πολλές 
διαβάσεις, λόγω της παρουσίας μόνιμων ή κινητών εμποδίων.  

 Ο νυχτερινός φωτισμός είναι μειωμένος σε ορισμένα οδικά τμήματα όσο και σε κάποιες 
διαβάσεις κατά μήκος των ποδηλατοδρόμων στις υπό μελέτη οδούς.  

 

4.2 Προτάσεις 

Η εφαρμογή του εργαλείου ελέγχου παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης στοχευμένων 
δράσεων σε υφιστάμενους, αλλά και σε υπό μελέτη ποδηλατοδρόμους. Στο Σχήμα 3, 
παρατίθεται μια φωτορεαλιστική απεικόνιση ανάπλασης του ποδηλατόδρομου στην οδό 
Μπόσδρα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ΟΜΟΕ-Δ και ΟΜΟΕ-ΙΚ. Συνοπτικά, οι 
προτάσεις βελτίωσης του δικτύου ποδηλατοδρόμων στην περιοχή μελέτης μπορούν αν 
αποτελέσουν γενικές προτάσεις για την ασφάλεια και  την άνεση των ποδηλατών σε 
αντίστοιχα δίκτυα. Συνοπτικά προτείνεται: 
 Κάλυψη της επιφάνειας του ποδηλατόδρομου με έγχρωμο ασφαλτικό τάπητα. 
 Αφαίρεση διαχωριστικών μεταξύ ποδηλατόδρομου και οδοστρώματος. 
 Υιοθέτηση καθαρού πλάτους ποδηλατόδρομου 2μ και μεταβατικής ζώνης 0,75μ. 
 Βελτίωση της υποδομής των πεζοδρομίων παρά των ποδηλατοδρόμων, ώστε οι πεζοί να 

κινούνται στο πεζοδρόμιο και όχι εντός του ποδηλατόδρομου. 
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 Απομάκρυνση των φρεατίων κατά μήκος των ποδηλατοδρόμων.  
 Απομάκρυνση όλων των κάδων απορριμμάτων κατά μήκος των ποδηλατοδρόμων. 
 Αύξηση του επιπέδου νυχτερινού φωτισμού κατά μήκος των ποδηλατοδρόμων, δίνοντας 

έμφαση στις διασταυρώσεις. 
 Τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στις θέσεις εγκάρσιων προσβάσεων 

παρόδιων εγκαταστάσεων κατά μήκος των ποδηλατοδρόμων, καθώς και ράμπας για την 
πρόσβαση σε αυτές. 

 Συνέχεια του ποδηλατόδρομου στις διαβάσεις, μέσω κατάλληλης οριζόντιας σήμανσης 
και τοποθέτησης έγχρωμου ασφαλτικού τάπητα που θα κατευθύνει τους ποδηλάτες και 
θα προειδοποιεί τους οδηγούς για την παρουσία τους. 

 Απομάκρυνση σταθμευμένων οχημάτων και λοιπών εμποδίων στις διασταυρώσεις, ώστε 
να αυξηθεί το μήκος ορατότητας μεταξύ ποδηλατών και λοιπών οδικών χρηστών. 

 Αλλαγή της σήμανσης με τοποθέτηση σήμανσης Ρ-2 για τα οχήματα και απόδοση 
προτεραιότητας στους ποδηλάτες στις διασταυρώσεις.  

 Αυστηρή αστυνόμευση των ποδηλατοδρόμων για την αποτροπή παράνομης στάθμευσης 
οχημάτων και δικύκλων, ακόμα και μέσω της δημιουργίας ειδικού τμήματος 
αστυνομικών που θα κινούνται με ποδήλατα κατά μήκος των ποδηλατοδρόμων. 

 Βελτίωση της αισθητικής των οδών μέσω της απομάκρυνσης σκουπιδιών, διαφημιστικών 
αφισών και γκράφιτι που επιπλέον αποσπούν την προσοχή των ποδηλατών. 

 Τακτικός έλεγχος και συντήρηση της οδικής υποδομής, ώστε να διαθέτει συνεχώς υψηλό 
επίπεδο λειτουργικότητας και ασφάλειας. Σε αυτό περιλαμβάνεται η αποψίλωση ή και το 
κόψιμο των δέντρων που εμποδίζουν τη ασφαλή διέλευση του ποδηλάτη. 

 Τοποθέτηση συγκολλητικού αρμού στα σημεία όπου δεν υπάρχει συνοχή μεταξύ των 
κυβόλιθων, ώστε να μην είναι εύκολη η αφαίρεση τους. 

 

  

 

Σχήμα 3: Φωτορεαλιστική απεικόνιση πρότασης ανάπλασης ποδηλατόδρομου στην οδό Μπόσδρα   

 

Η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας και του εργαλείου ελέγχου παρέχει τη 
δυνατότητα αξιολόγησης του επιπέδου οδικής ασφάλειας των ποδηλατόδρομων και 
προσφερόμενου επιπέδου άνεσης στους ποδηλάτες, χωρίς περιορισμό για το μήκος ή τη 
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διάρθρωση του εξεταζόμενου δικτύου. Επιπλέον, το εργαλείο ελέγχου είναι «ανοικτής» 
αρχιτεκτονικής, προσφέροντας τη δυνατότητα στους χρήστες να προσθαφαιρέσουν στοιχεία 
που θεωρούν ότι είναι ή όχι χρήσιμα. Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών (applications) για χρήση 
από έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες (smartphones, tablets) μπορεί να δώσει τη δυνατότητα 
τόσο σε αρμόδιους υπαλλήλους, μελετητές, αλλά και πολίτες να αξιολογήσουν τις 
υφιστάμενες υποδομές κίνησης ποδηλατών, πεζών και οχημάτων σε αστικές και υπεραστικές 
οδούς, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση του επιπέδου βιωσιμότητας των πόλεων. 
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