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Το ποδήλατο ως 

συγκοινωνιακό μέσο  

Στην περίπτωση μιας μεγάλης πόλης, το ποδήλατο 
μπορεί να αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος μεταφορών σε συνδυασμό με τη 
δημόσια συγκοινωνία. Σε τοπικό όμως επίπεδο όπου 
οι αποστάσεις είναι μικρότερες το δίκτυο κορμού του 
ποδηλάτου έχει σαν σκοπό να εξυπηρετεί τις 
μετακινήσεις από τις περιοχές κατοικίας προς τα 
εμπορικά και πολεοδομικά κέντρα και αντίστροφα 
αλλά και να συνδέει τα τοπικά κέντρα μεταξύ τους.  



Το ποδήλατο ως 

συγκοινωνιακό μέσο  

Το περιβάλλον της κάθε διαδρομής αφορά 
άμεσα τον ποδηλάτη γιατί το αγγίζει, το εισπνέει, 
το ακούει και το αισθάνεται. Ο ποδηλάτης δε θα 
περάσει ποτέ από βρώμικους και θορυβώδεις 
δρόμους καθώς δεν απομονώνεται όπως ο 
επιβάτης του αυτοκινήτου. Το δίκτυο του 
ποδηλάτου θα πρέπει να αξιοποιεί της ήδη 
υπάρχουσες όμορφες διαδρομές της πόλης και 
να συνδέει το ποδήλατο με την ποιότητα.  



Ποδήλατο / Αυτοκίνητο 

Είναι δεδομένο ότι οι ποδηλάτες 
έχουν πάντα αυξημένη την 
προσοχή τους απέναντι στα 
αυτοκίνητα. Έτσι ο κύριος στόχος 
της σηματοδότησης, σε αυτή την 
κατηγορία, είναι να προειδοποιεί 
και να εφιστά την προσοχή στους 
οδηγούς των αυτοκινήτων στις 
περιοχές συνύπαρξής τους με το 
ποδήλατο. Οι πιο κρίσιμες 
περιοχές, όπου και χρειάζεται 
καλύτερη και σαφέστερη σήμανση 
είναι προφανώς οι κόμβοι στους 
οποίους διασταυρώνονται 
αυτοκίνητα και ποδήλατα.  



Ποδήλατο / Πεζοί 

Η συνύπαρξη ποδηλατών και πεζών είναι πολύ 
συχνή και στενή στις πόλεις. Σε πολλές 
περιπτώσεις μοιράζονται τον ίδιο χώρο ή τους 
χωρίζει μόνο μία διαγράμμιση. Η σήμανση εδώ 
θα πρέπει να καθιστά σαφές και στους δύο τα 
όρια του χώρου στον οποίο μπορούν να 
κινηθούν, ώστε να επικρατεί αλληλοσεβασμός. 
Ειδικά στην Ελλάδα οι δύο αυτές ομάδες είναι και 
οι πιο αδικημένες στο δημόσιο χώρο της πόλης. 



 

Ποδήλατο / Πόλη  

 
Η πληροφοριακή σήμανση, η 
οποία στην Ελλάδα είναι 
ανεπαρκής τόσο για τον πεζό 
όσο και για τον ποδηλάτη, είναι 
η σήμανση που θα 
καθοδηγήσει τους χρήστες του 
δικτύου ποδηλάτου μέσα στην 
πόλη. Ο ρόλος της είναι να 
πληροφορεί σχετικά με τις 
δυνατές κατευθύνσεις σε κάθε 
κόμβο ποδηλάτου και επίσης 
να πληροφορεί τον ποδηλάτη 
για τα σημεία ενδιαφέροντος 
της που καλύπτει τα δίκτυο.  



Το ποδήλατο και 

αθλητισμός 
Η ποδηλασία είναι η χρήση του ποδηλάτου 

για μεταφορά, ψυχαγωγία και άσκηση, 

ιδιαίτερα διαδεδομένη σε όλον τον κόσμο. 

Επίσης, με τον όρο ποδηλασία εννοείται και η 

κίνηση με ανθρώπινη δύναμη κάθε μορφής 

τρίκυκλων, τετράκυκλων, μονόκυκλων ή 
άλλων οχημάτων. 



Το ποδήλατο και 

αθλητισμός 

Η αγωνιστική ποδηλασία περιλαμβάνει αρκετά αγωνίσματα, 
αρκετά εκ των οποίων είναι ή υπήρξαν αγωνίσματα των 
Ολυμπιακών Αγώνων. Η αγωνιστική ποδηλασία διαιρείται 
επίσημα σε: Ποδηλασία Δρόμου ,Ποδηλασία Πίστας ,Ορεινή 
Ποδηλασία  , Χωμάτινο ΒΜΧ , Συκλοκρός ,Τράιαλ 
,Καλλιτεχνική Ποδηλασία 
Τον έλεγχο του αθλήματος έχει η Παγκόσμια Ένωση 
Ποδηλασίας , που έχει ως μέλη τις Εθνικές Ομοσπονδίες 
Ποδηλασίας, 180 περίπου χωρών. Υπάρχουν επίσης και 
Ηπειρωτικές συνομοσπονδίες, που δρουν στα αντίστοιχα 
γεωγραφικά όρια των ηπείρων και διοργανώνουν 
αντίστοιχα πρωταθλήματα. 


