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Η π�λη πάει µπρ�στά µε τ� π�δήλατ�

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡJΠΗ

Γ∆ LΙ — Περι2άλλ�ν,
πυρηνική ασ�άλεια και πρ�στασία των π�λιτών





άθε µέρα �ι ευρωπαϊκές π�λεις απ�δεικνύ�υν �τι η
µείωση της &ρήσης των ιδιωτικών αυτ�κινήτων δεν
είναι µ�ν� επιθυµητή αλλά και ε)ικτή. Τ�
Άµστερνταµ, η Βαρκελ�νη, η Βρέµη, η Κ�πεγ&άγη, τ�

Εδιµ2�ύργ�, η Φερράρα, τ� Γκρατς και τ� Στρασ2�ύργ�
ε)αρµ�6�υν κίνητρα π�υ ενθαρρύν�υν τη δηµ�σια
συγκ�ινωνία, τη συλλ�γική ιδι�κτησία τ�υ αυτ�κινήτ�υ και
τ� π�δήλατ�, συνδυά6�ντάς τα µε περι�ριστικά µέτρα στη
&ρήση τ�υ ιδιωτικ�ύ αυτ�κινήτ�υ στα κέντρα των π�λεων.
Αυτές �ι π�λεις δεν 2λάπτ�υν την �ικ�ν�µική τ�υς
ανάπτυ8η, �ύτε περι�ρί6�υν την πρ�σ2αση στα εµπ�ρικά
τ�υς κέντρα. Αντίθετα, τις πρ�ωθ�ύν γιατί καταν��ύν �τι η
α&αλίνωτη &ρήση των αυτ�κινήτων για ατ�µικές
µετακινήσεις δεν είναι πλέ�ν συµ2ατή µε την �µαλή
κινητικ�τητα της πλει�ψη)ίας των π�λιτών.

Η κατεύθυνση π�υ ακ�λ�υθ�ύν αυτές �ι π�λεις είναι στην
ίδια λ�γική µε τις διεθνείς δεσµεύσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σ&ετικά µε τη µείωση των εκπ�µπών των αερίων
π�υ πρ�καλ�ύν τ� )αιν�µεν� τ�υ θερµ�κηπί�υ και µε την
ευρωπαϊκή ν�µ�θεσία για την π�ι�τητα τ�υ αέρα. Αυτ�
συνεπάγεται �τι τα τ�πικά σ&έδια για τη δια&είριση και τη
2ελτίωση της π�ι�τητας τ�υ αέρα στις π�λεις πρέπει να
ε)αρµ�στ�ύν και �ι π�λίτες πρέπει να ενηµερών�νται στην
περίπτωση επεισ�δίων ρύπανσης. Αυτ� συνέ2αινε για
αρκετά &ρ�νια µε τ� �6�ν. < τρ�π�ς µε τ�ν �π�ί� �ι π�λεις
(και κατά συνέπεια �ι µεγάλες εταιρείες) �ργανών�υν τα
συστήµατα των µετα)�ρών τ�υς, πρ�ϊ�ντων και πρ�σωπικ�ύ,
θα είναι συνεπώς ένα κυρίαρ&� πρ�2ληµα στα επ�µενα
&ρ�νια, ιδιαίτερα καθώς κάθε &ρ�ν� η Επιτρ�πή θα
δηµ�σιεύει έναν κατάλ�γ� µε τις περι�&ές �π�υ η π�ι�τητα
τ�υ αέρα δεν είναι ικαν�π�ιητική.

Μέσα σ’ αυτ� τ� πλαίσι�, απ�)άσισα µη ακ�λ�υθώντας την
πεπατηµένη, να σας πλησιάσω άµεσα εσάς τ�υς 

εκλεγµέν�υς διαµ�ρ)ωτές της π�λιτικής των µικρών και
µεγάλων π�λεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τ� 2ι2λί� «Η π�λη
πάει µπρ�στά µε τ� π�δήλατ�» απ�ρρέει απ� την ιδέα �τι �ι
&ειρ�τερ�ι ε&θρ�ί τ�υ π�δηλάτ�υ στις αστικές περι�&ές δεν
είναι τα αυτ�κίνητα αλλά �ι 8επερασµένες πρ�καταλήψεις.
Τ� 2ι2λί� λ�ιπ�ν αντιµά&εται µερικές απ� τις πρ�καταλήψεις
π�υ συνδέ�νται µε τη &ρήση τ�υ π�δηλάτ�υ ως εν�ς µέσ�υ
για τις καθηµερινές µετακινήσεις. Επίσης, πρ�τείνει µερικά
απλά, )τηνά και δηµ�)ιλή µέτρα, τα �π�ία θα µπ�ρ�ύσαν να
ε)αρµ�στ�ύν άµεσα. Σίγ�υρα, � στ�&�ς είναι )ιλ�δ�8�ς,
αλλά τ� 2ασικ� είναι να κάνεις τ� πρώτ� 2ήµα, γιατί καθώς η
&ρήση τ�υ π�δηλάτ�υ είναι µια ατ�µική επιλ�γή, είναι
σηµαντικ� να πρ�ωθείς τη διαδικασία µε την �π�ία η π�λη
&τί6ει πάνω στις πρωτ�2�υλίες και τις συνήθειες µερικών
απ� τ�υς π�λίτες της για ένα πι� υγιές αστικ� περι2άλλ�ν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή, ως εργ�δ�της η ίδια, συνε&ί6ει τις
πρ�σπάθειές της να µειώσει τις συνέπειες των
δραστηρι�τήτων της στ� αστικ� περι2άλλ�ν των Βρυ8ελλών.
Τ� 1998, �ι ενώσεις π�δηλατών στις Βρυ8έλλες ανέδει8αν
την Επιτρ�πή ως τ�ν )�ρέα εκείν� π�υ έκανε κάθε δυνατή
πρ�σπάθεια για να ενθαρρύνει τ�υς εργα6�µέν�υς της να
&ρησιµ�π�ι�ύν τ� π�δήλατ�.

Ελπί6ω �τι αυτ� τ� 2ι2λί� θα τ� &αρείτε και �τι θα σας
ενθαρρύνει να ε)αρµ�σετε &ωρίς καθυστέρηση τις 2ασικές
τ�υ πρ�τάσεις, εάν αυτ� είναι ακ�µη αναγκαί� στην π�λη
σας.

5 ^

Ritt BJERREGAARD
Eπίτρ�π�ς στα θέµατα περι2άλλ�ντ�ς
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Στην π�λη σας �ι δυνατ�τητες ανάπτυ ης τ�υ π�δηλάτ�υ πιθαν�τατα είναι
π�λύ µεγαλύτερες απ� �,τι δια%αίνεται απ� τη σηµερινή κατάσταση: εάν η
καθηµερινή π�δηλασία δεν είναι ίσως µία απ� τις συνήθειες των συµπ�λιτών
σας, ωστ�σ� τ� π�δήλατ� δεν παύει να είναι ένα µέσ� µετα%�ράς π�υ µπ�ρεί
να διαδραµατίσει έναν καθ�λ�υ αµελητέ� ρ�λ� στη δια+είριση της
κινητικ�τητας. Γιατί �ι π�λεις π�υ .ρίσκ�νται σε ανάλ�γη κατάσταση µε τη
δική σας ανταπ�κρίθηκαν στην πρ�κληση αυτή; Μπ�ρεί τ� π�δήλατ� να
διαδραµατίσει κάπ�ι� ρ�λ� στην επιδίω ή σας για τη .ελτίωση της π�ι�τητας
1ωής στην π�λη και την αύ ηση της αίγλης των δηµ�σιων συγκ�ινωνιών;

Τ� π�δήλατ�, η ελευθερία, η καλή υγεία και η καλή
διάθεση συµ.αδί1�υν. Τ� π�δήλατ� ανακαλεί παντ�ύ τις
ίδιες εικ�νες ελευθερίας και 1ωντάνιας. Υπάρ+ει
πράγµατι αλλαγή της ν��τρ�πίας υπέρ των π�λιτικών
µετακίνησης π�υ σέ.�νται τ� αστικ� περι.άλλ�ν;

3
Παλαι�τερα, τ� π�δήλατ� απ�τελ�ύσε τ� κατ’ ε �+ήν µέσ� µετα%�ράς
σε µεγάλ� µέρ�ς των +ωρών µας. 5π�υ υπήρ+ε δρ�µ�ς ή µ�ν�πάτι τ�
π�δήλατ� κυριαρ+�ύσε, απ� τ�ν Β�ρρά µέ+ρι τ�ν Ν�τ� της Ευρώπης.
Σήµερα �µως; 8ρησιµ�π�ιείται τ� π�δήλατ� σε άλλες +ώρες εκτ�ς απ�
τις Κάτω 8ώρες και τη ∆ανία; 8ρησιµ�π�ιείται τ� π�δήλατ� στις +ώρες
µε ήπι� και  ηρ� κλίµα, µακριά απ� τ�υς άνεµ�υς τ�υ Β�ρρά; Π�ιες
είναι �ι π�λεις �π�υ τ� π�δήλατ� εντάσσεται σε µια νέα πρ�σέγγιση
της κινητικ�τητας;

4
: κίνδυν�ς ατυ+ήµατ�ς είναι τ� µ�ναδικ� θεωρητικ� µει�νέκτηµα τ�υ
π�δηλάτ�υ. Π�ια είναι �µως η πραγµατικ�τητα; Έ+ει απ�δει+θεί πλέ�ν �τι
για �ρισµένες ηλικιακές �µάδες τ� αυτ�κίνητ� απ�τελεί π�λύ
σηµαντικ�τερ� κίνδυν� συν�λικά απ’ �,τι τ� π�δήλατ�. Έ+ει επίσης
απ�δει+θεί �τι �ι θετικές συνέπειες τ�υ π�δηλάτ�υ στην υγεία και στην
π�ι�τητα 1ωής υπερ.αίν�υν κατά π�λύ τα +ρ�νια 1ωής π�υ +άν�νται στα
ατυ+ήµατα…
Μ�λαταύτα, κάθε π�λιτική υπέρ τ�υ π�δηλάτ�υ πρέπει να ελα+ιστ�π�ιεί
τ�υς κινδύν�υς για τ�υς π�δηλάτες. Με π�ι�ν τρ�π�; :ι π�δηλατ�δρ�µ�ι
είναι πάντα συνώνυµ� της ασ%άλειας; Η εµπειρία π�λλών π�λεων και �ι
επιστηµ�νικές έρευνες έ+�υν δεί ει �τι η ασ%άλεια των π�δηλατών
µπ�ρεί να επιτευ+θεί και στ� �δ�στρωµα. Με π�ι�ν τρ�π�;

Π:Ι: Τ: :ΦΕΛ:Σ ΤJΥ ΠJ∆ΗΛΑΤJΥ;

Η ΝΕΑ Ν::ΤΡ:ΠΙΑ

ΝΕΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ Π:ΛΕΩΝ
ΠJΥ ΕΥΝJJΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛJΦJΡΙΑ
ΜΕ ΠJ∆ΗΛΑΤJ

Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΩΝ ΠJ∆ΗΛΑΤΩΝ
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Εάν ενδια%έρεστε για την π�λιτική υπέρ τ�υ
π�δηλάτ�υ, δεν είστε � µ�ν�ς. ∆ίκτυα π�λεων π�υ
ευν��ύν την κυκλ�%�ρία µε π�δήλατ� υπάρ+�υν σε
π�λλές +ώρες. Σ+εδ�ν κάθε +ρ�ν� δι�ργανώνεται
ένα συνέδρι� ή µια διάσκεψη, �π�υ συγκεντρών�νται
�λ�ι �σ�ι έ+�υν µια εµπειρία ή γνώσεις π�υ θα
µπ�ρ�ύσαν να σας %αν�ύν +ρήσιµα. Αλλά και κ�ντά
σας, στην π�λη σας, υπάρ+�υν π�δηλάτες π�υ είναι
πρ�θυµ�ι να σας .�ηθήσ�υν για να κινηθεί η π�λη
στ� ρυθµ� τ�υς. Π�ύ .ρίσκ�νται �ι π�ρ�ι π�υ
µπ�ρείτε να εκµεταλλευθείτε και πώς µπ�ρείτε να
α ι�π�ιήσετε κατά τ�ν καλύτερ� τρ�π� τις
συνεργίες;
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Εάν +ρεια1�ταν ένα µ�ν� πράγµα για να
 εκινήσετε η για να πρ�+ωρήσετε
γρηγ�ρ�τερα, π�ι� θα ήταν αυτ�; :
πρ�σδι�ρισµ�ς εν�ς αρµ�δι�υ ή συντ�νιστή
για τ� π�δήλατ�. Τ� πρ�σωπ� αυτ� πρέπει να
κατέ+ει θέση πλήρ�υς απασ+�λησης. Π�ια
είναι τα καθήκ�ντα π�υ πρέπει να τ�υ
ανατεθ�ύν; Π�ια είναι η κατάλληλη δι�ικητική
διάρθρωση π�υ πρέπει να δηµι�υργηθεί και
π�ια τα απαραίτητα κ�νδύλια; Τι πρέπει να
γίνει πρώτα απ� �λα;

5

:ι δυνητικ�ί π�δηλάτες είναι π�λυάριθµ�ι, γιατί σε �λ�υς
αρέσει η π�δηλασία �ταν συντρέ+�υν �ρισµένες ελά+ιστες
πρ�ϋπ�θέσεις. 5ταν έ+ει +αθεί η συνήθεια των π�λιτών να
σκέπτ�νται τις µετακινήσεις τ�υς µε .άση τ� π�δήλατ�,
πρέπει να τ�υς συστήσ�υµε και να τ�υς θυµίσ�υµε �τι τ�
π�δήλατ� µπ�ρεί να απ�τελέσει έναν απ�τελεσµατικ� και
ευ+άριστ� τρ�π� καθηµερινής µετακίνησης. Πρέπει να τ�υς
δεί �υµε τ� δρ�µ�. Π�ια είναι η σ+έση µετα ύ τ�υ
π�δηλάτ�υ ως µέσ�υ ψυ+αγωγίας και τ�υ π�δηλάτ�υ ως
µέσ�υ µετα%�ράς; Πέραν των δύ� αυτών σηµαντικών
συνιστωσών, π�ια είναι τα υπ�λ�ιπα στ�ι+εία µιας π�λιτικής
υπέρ τ�υ π�δηλάτ�υ; Π�σ� θα κ�στι1ε η π�λιτική αυτή; Τι
πρέπει να γνωρί1�υµε για να γίν�υν τα πρώτα (σωστά)
.ήµατα;

Συ+νά �ι π�δηλάτες .ρίσκ�υν α.ίαστα τη θέση τ�υς στ�
κέντρ� των π�λεων µετά απ� έργα ανάπλασης µε ά �να
την κυκλ�%�ρία των πε1ών. 5ταν τ� αυτ�κίνητ� δεν
κατακυριεύει τ� +ώρ�, τ� π�δήλατ� .ρίσκει τ� δρ�µ�
τ�υ. 5ταν �µως πρέπει να λη%θεί µια γενναία απ�%αση
σ+ετικά µε τη διάθεση +ώρ�υ για την κυκλ�%�ρία των
αυτ�κινήτων και τη διάθεση +ώρ�υ για την κυκλ�%�ρία
των π�δηλάτων, �ι επιλ�γές είναι π�λλές %�ρές
δυσ+ερέστατες. Είναι �λ�ι υπέρ τ�υ αυτ�κινήτ�υ πάση
θυσία; Πώς µπ�ρεί να συµ%ιλιωθεί η 1ήτηση +ωρ�τα ικών
ρυθµίσεων για π�δήλατα µε τις «απαιτήσεις» της
κυκλ�%�ρίας των αυτ�κινήτων; Π�ι�ι περι�ρισµ�ί
µπ�ρ�ύν να επι.ληθ�ύν σε ένα µέσ� µετα%�ράς ώστε να
επιτραπεί η ανάπτυ η εν�ς άλλ�υ µέσ�υ;
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ΑΝΑΚΑΤΑΝ:ΜΗ 8ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
ΜΕ ΤJΛΜΗ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙK:ΥΜΕ

Β:ΗΘΗΜΑΤΑ

ΑΠJ ΠJΥ ΜΠJΡΕΙ
ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΡ8Η;6
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Ως αιρετ�ς άρ��ντας έ�ετε την ευθύνη να
ε$ασ�αλίσετε υγιεινές 2ι�τικές συνθήκες στ�υς
κατ�ίκ�υς της π�λης σας. Πρέπει επίσης να
διευκ�λύνετε τις επαγγελµατικές µετακινήσεις
δηµι�υργώντας ευν�ϊκές συνθήκες ανάπτυ$ης για
τις επι�ειρήσεις, τις υπηρεσίες και τα καταστήµατα.
Επιπλέ�ν, πρέπει να ε$ασ�αλίσετε καλές συνθήκες
µετακίνησης για �λ�υς παρέ��ντας ευ�ερή
πρ�σ2αση στα καταστήµατα, στα σ��λεία, στις
δηµ�σιες υπηρεσίες, στις κ�ιν��ρηστες εγκα-
ταστάσεις και στ�υς τ�π�υς εργασίας.

Jρισµέν�ι �δηγ�ί αυτ�κινήτ�υ διεκδικ�ύν τ�
«δικαίωµα κινητικ�τητας» π�υ συ�νά συγ�έ�υν µε
τ� «δικαίωµα �ρησιµ�π�ίησης τ�υ αυτ�κινήτ�υ υπ�
�π�ιεσδήπ�τε συνθήκες». Αντιλαµ2άν�νται τ�
αυτ�κίνητ� ως τ� «τέλει� και αναντικατάστατ�»
µέσ� µετα��ράς.

Ωστ�σ�, στην πρά$η τ� αυτ�κίνητ� δεν καλύπτει
�λες τις ανάγκες: ένα σηµαντικ� µέρ�ς των
ν�ικ�κυριών στις π�λεις δεν διαθέτει µη�αν�κίνητ�
µετα��ρικ� µέσ�, ενώ π�λλά µέλη των ν�ικ�κυριών
π�υ διαθέτ�υν αυτ�κίνητ� δεν έ��υν δίπλωµα
�δήγησης, δεν έ��υν δικαίωµα να �δηγ�ύν (παιδιά,
έ�η2�ι) ή δεν έ��υν πρ�σ2αση στ� αυτ�κίνητ�.

Η αλ�γιστη �ρήση τ�υ αυτ�κινήτ�υ ιδιωτικής
�ρήσης έ�ει π�λύ σ�2αρές επιπτώσεις για τ�
κ�ινωνικ� σύν�λ�. Τ� αυτ�κίνητ� συµ2άλλει στη
σπατάλη τ�υ αστικ�ύ �ώρ�υ, καταναλώνει τεράστιες
π�σ�τητες �υσικών π�ρων και απ�τελεί 2άρ�ς για
τ� περι2άλλ�ν. Η ρύπανση θέτει σε κίνδυν� την
ιστ�ρική κληρ�ν�µιά, κυρίως �µως την υγεία

(ατµ�σ�αιρική ρύπανση και η��ρύπανση). Τ�
ανθρώπιν� και �ικ�ν�µικ� κ�στ�ς των τρ��αίων
ατυ�ηµάτων ακ�λ�υθεί µεν πτωτική π�ρεία, αλλά
παραµένει υπέρ�γκ� και εν π�λλ�ίς δεν γίνεται
γνωστ�. Σήµερα �ι �ικ�ν�µικές συνέπειες της
κυκλ���ριακής συµ��ρησης έ��υν �θάσει σε
κρίσιµ� σηµεί�.

Ήδη τ� 1989, � ίδι�ς � πρ�εδρ�ς και γενικ�ς
διευθυντής της Volvo διαπίστωνε �τι τ� αυτ�κίνητ�
ιδιωτικής �ρήσης είναι ένα µέσ� µετα��ράς π�υ δεν
είναι πρ�σαρµ�σµέν� στην π�λη.

Τ� αυτ�κίνητ� θύµα της επιτυ+ίας τ�υ

Τ� ιδιά}�ν �αρακτηριστικ� της π�λης είναι �τι
πρ�σ�έρει απαράµιλλ� πλ�ύτ� επιλ�γών και
δυνατ�τήτων: η πρ�ν�µιακή πρ�σ2αση στ� πλήθ�ς
των υπ�δ�µών και εγκαταστάσεων τ�υ αστικ�ύ
περι2άλλ�ντ�ς (π�λιτισµ�ς, εµπ�ρι�, εκπαίδευση,
υπηρεσίες, κ�ινωνικές και π�λιτικές δραστηρι�-
τητες) πρέπει να ε$ασ�αλί}εται κατά τ�ν καλύτερ�
δυνατ� τρ�π� για �λ�υς πρ�ς ��ελ�ς τ�υ γενικ�ύ
συµ�έρ�ντ�ς.

Πιστέψαµε �τι τ� αυτ�κίνητ� θα ε$ασ�άλι}ε τη
δυνατ�τητα πρ�σ2ασης τ�σ� για τ�υς κατ�ίκ�υς
της π�λης �σ� και για τ�υς κατ�ίκ�υς των µη
αστικών περι��ών. ∆ιαπιστώνεται �µως �τι η
επιτυ�ία τ�υ αυτ�κινήτ�υ λειτ�ύργησε ως
µπ�ύµερανγκ. Εκατ�µµύρια ώρες �άν�νται ήδη
λ�γω της κυκλ���ριακής συµ��ρησης. Η κινη-
τικ�τητα π�υ συνδέεται µε τ� αυτ�κίνητ� ιδιωτικής
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ΝΕΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤ:Ν Τ:ΜΕΑ 
ΤJΥ ΑΣΤΙΚJΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛJΝΤJΣ

Αριθµ�ς ατ�µων π�υ κυκλ�%�ρ�ύν σε διάστηµα µιας ώρας
σε +ώρ� πλάτ�υς 3,5 µέτρων στην π�λη

Τ� αυτ�κίνητ� ιδιωτικής &ρήσης είναι µε δια)�ρά λιγ�τερ� απ�τελεσµατικ�

απ� τα άλλα µέσα µετα)�ράς στην π�λη, &ωρίς να συνυπ�λ�γιστεί � &ώρ�ς

π�υ καταλαµ2άνεται για τη στάθµευση.

Πηγή: Botma & Papendrecht, Traffic operation of bicycle traffic, TU-Delft.

«Η ΚΙΝΗΤΙΚ�ΤΗΤΑ 
Π�Υ ΣΥΝ∆ΕΕΤΑΙ 
ΜΕ Τ� ΑΥΤ�ΚΙΝΗΤ�
Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ �ΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΤΩΡΑ 
ΣΕ ��ΦΕΡΕΣ ΕΙΚ�ΝΕΣ
ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ Π�ΛΕΩΝ.»

ρα)ική παράσταση: VCÖ



�ρήσης παραπέµπει τώρα σε }��ερές εικ�νες
παράλυσης των π�λεων.

Η µείωση της �ρησιµ�π�ίησης τ�υ αυτ�κινήτ�υ έ�ει
γίνει απαραίτητη πρ�ϋπ�θεση για τη διατήρηση της
κινητικ�τητας µε τ� αυτ�κίνητ�. Απ�τελεί επίσης
πρ�ϋπ�θεση για τη διατήρηση της δυνατ�τητας
πρ�σ2ασης στα κυρι�τερα κέντρα δραστηρι�τητας
και ενδια�έρ�ντ�ς στις π�λεις µας. Η πλει�ν�τητα
τ�υ πληθυσµ�ύ �λων των ευρωπαϊκών �ωρών
επιθυµεί αυτή τη µείωση. Ήδη τ� 1991 µια αντι-
πρ�σωπευτική δηµ�σκ�πηση π�υ πραγµατ�π�ιή-
θηκε απ� τη ∆ιεθνή Ένωση ∆ηµ�σιων Μετα��ρών
[Union Internationale des Transports Publics (UITP)]
µετα$ύ 1 000 π�λιτών σε κάθε �ώρα µέλ�ς της
Ευρωπαϊκής Κ�ιν�τητας έδει$ε �τι κατά µέσ�ν �ρ�
τ� 83 % των Ευρωπαίων τάσσ�νται υπέρ της
πρ�ν�µιακής µετα�είρισης των δηµ�σιων µετα��-
ρών σε σ�έση µε τ� αυτ�κίνητ�. Έρευνες π�υ
πραγµατ�π�ι�ύνται σε τ�πική κλίµακα, �πως �ι
έρευνες π�υ πραγµατ�π�ιήθηκαν πρ�σ�ατα στη
Γαλλία, ενισ�ύ�υν αυτά τα συµπεράσµατα.

Π�λεις και π�δήλατα

Jι δηµ�σιες µετα��ρές δεν
απ�τελ�ύν τη µ�ναδική
εναλλακτική λύση έναντι τ�υ
αυτ�κινήτ�υ.

Η Ένωση Αυτ�κινήτ�υ
(Automobile Association) τ�υ
Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ τάσσε-
ται υπέρ της λύσης να ωθη-

θ�ύν τα µέλη της να �ρησιµ�π�ι�ύν συ�ν�τερα τ�
π�δήλατ� και εκπ�νησε µελέτη σ�ετικά µε τ�υς
�δηγ�ύς αυτ�κινήτ�υ π�υ �ρησιµ�π�ι�ύν παράλλη-
λα και τ� π�δήλατ� («cycling motorists»).

Jι π�λεις π�υ συνδυά}�υν τα µέτρα υπέρ τ�υ
π�δηλάτ�υ µε µέτρα υπέρ των δηµ�σιων µετα-
��ρών κατ�ρθών�υν να µειώσ�υν τ� π�σ�στ�
�ρησιµ�π�ίησης τ�υ αυτ�κινήτ�υ. Κατ’ αυτ�ν τ�ν
τρ�π� παρατηρείται µείωση τ�υ π�σ�στ�ύ �ρησι-
µ�π�ίησης τ�υ αυτ�κινήτ�υ ιδιωτικής �ρήσης στις
π�λεις αυτές σε σ�έση µε άλλες π�λεις µε παρα-
πλήσι� π�σ�στ� µη�αν�κίνησης.

∆ιαπιστώνεται λ�ιπ�ν �τι �ι �δηγ�ί δέ��νται να
�ρησιµ�π�ι�ύν τακτικά τ� π�δήλατ� —κρατώντας
παράλληλα τ� �ικ�γενειακ� τ�υς αυτ�κίνητ�— ή
�τι �σ�ι µετακιν�ύνταν µε αυτ�κίνητ� ως
συνεπι2άτες γίν�νται αυτ�ν�µ�ι κυκλ���ρώντας
µε π�δήλατ�.

Τ�ύτ� απ�δεί�τηκε στην π�λη Arhus της ∆ανίας
µέσω µιας πρωτ�2�υλίας π�υ �ν�µάστηκε
bikebusters (µετακιν�ύµεν�ι µε π�δήλατ� και
λεω��ρεί�): ακ�µη και σε µια �ώρα �π�υ έ��υν ήδη
αναπτυ�θεί εναλλακτικές λύσεις έναντι τ�υ
αυτ�κινήτ�υ, υπάρ��υν ακ�µη περιθώρια αλλαγής
των συνηθειών των �δηγών αυτ�κινήτ�υ υπέρ
µέσων µετα��ράς π�υ σέ2�νται περισσ�τερ� τ�
περι2άλλ�ν.

Μια πρ�σ�ατη έρευνα σ�ετικά µε τις µετακινήσεις
σε µικρές απ�στάσεις, η �π�ία �ρηµατ�δ�τείται απ�
την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισηµαίνει τ� π�λύ υψηλ�
π�σ�στ� των µετακινήσεων π�υ πραγµατ�π�ι-

�ύνται σήµερα µε αυτ�κίνητ�, ενώ θα µπ�ρ�ύσαν
κάλλιστα να πραγµατ�π�ι�ύνται µε άλλ� µέσ�
µετα��ράς �ωρίς σηµαντική δια��ρά ως πρ�ς τ�
�ρ�ν� µετακίνησης απ� π�ρτα σε π�ρτα (Walcyng,
σ�έδι� έρευνας τ�υ τέταρτ�υ πρ�γράµµατ�ς-
πλαισί�υ της ΕΕ, Γ∆ VII, 1997).

Lάρη στις τε�νικές 2ελτιώσεις τα σύγ�ρ�να
π�δήλατα έ��υν υψηλές επιδ�σεις και είναι
εύ�ρηστα. Τ� π�δήλατ� δεν ρυπαίνει, είναι αθ�ρυ-
2�, �ικ�ν�µικ�, διακριτικ�, µπ�ρεί να �ρησιµ�-
π�ιηθεί απ� �λα τα µέλη της �ικ�γένειας και είναι
ασ�αλώς τα�ύτερ� απ� τ� αυτ�κίνητ� για τις
µικρές αστικές διαδρ�µές (απ�στάσεις 5 �λµ.,
αλλά και µεγαλύτερες, �σ� �$ύτερα είναι τα
κυκλ���ριακά πρ�2λήµατα). Στην Ευρώπη τ� 30%
των διαδρ�µών π�υ πραγµατ�π�ι�ύνται µε
αυτ�κίνητ� καλύπτει απ�στάσεις µικρ�τερες των
3�λµ., ενώ τ� 50% α��ρά απ�στάσεις µικρ�τερες
των 5�λµ.! Για τις διαδρ�µές αυτ�ύ τ�υ είδ�υς τ�
π�δήλατ� µπ�ρεί κάλλιστα να αντικαταστήσει τ�
αυτ�κίνητ� για µεγάλ� µέρ�ς της }ήτησης,
συµ2άλλ�ντας άµεσα κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� στη
µείωση της κυκλ���ριακής συµ��ρησης. ∆εν
πρέπει να παραγνωρί}�νται �ι δυνατ�τητες π�υ
παρέ�ει τ� π�δήλατ� τ�σ� για τις µετακινήσεις
πρ�ς τ�ν τ�π� εργασίας ή τ� σ��λεί� (τ� 40% τ�υ
συν�λ�υ των µετακινήσεων γίνεται για τ�υς λ�γ�υς
αυτ�ύς), �σ� και για τις υπ�λ�ιπες µετακινήσεις (τ�
60% των µετακινήσεων σ�ετί}εται µε τις αγ�ρές,
τις υπηρεσίες, τις ψυ�αγωγικές δραστηρι�τητες, τις
κ�ινωνικές δραστηρι�τητες κλπ.).

Ν�ες ευθ�νες στ!ν τ!µ�α τ!υ αστικ!� περι()λλ!ντ!ς
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«Τ� 30% 
ΤΩΝ ∆ΙΑ∆Ρ�ΜΩΝ Π�Υ
ΠΡΑΓΜΑΤ�Π�Ι�ΥΝΤΑΙ
ΜΕ ΑΥΤ�ΚΙΝΗΤ�
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΠ�ΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΙΚΡ�ΤΕΡΕΣ 
ΤΩΝ 3 �ΛΜ.»

«Τ� 83% ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ
ΤΑΣΣΕΤΑΙ ΥΠΕΡ 
ΤΗΣ ΠΡ�Ν�ΜΙΑΚΗΣ
ΜΕΤΑ�ΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ∆ΗΜ�ΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦ�ΡΩΝ 
ΣΕ Σ�ΕΣΗ ΜΕ Τ� ΑΥΤ�ΚΙΝΗΤ�.»



$
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«Τ� 73% ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ
ΠΙΣΤΕΥΕΙ �ΤΙ Τ� Π�∆ΗΛΑΤ�
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΥΓ�ΑΝΕΙ
ΠΡ�Ν�ΜΙΑΚΗΣ
ΜΕΤΑ�ΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ Σ�ΕΣΗ
ΜΕ Τ� ΑΥΤ�ΚΙΝΗΤ�.»

Τ� π�δήλατ� δεν απ�τελεί µεν τη µ�ναδική λύση
στα κυκλ���ριακά και περι2αλλ�ντικά πρ�2λήµατα
της π�λης, απ�τελεί �µως µια λύση π�υ συνάδει
απ�λυτα µε τη γενική π�λιτική ανα2άθµισης τ�υ
αστικ�ύ περι2άλλ�ντ�ς και 2ελτίωσης της π�ι�-
τητας }ωής στην π�λη, ενώ απαιτεί σ�ετικά
περι�ρισµέν�υς �ικ�ν�µικ�ύς π�ρ�υς.

:ι Ευρωπαί�ι θέλ�υν να αλλά ει η κατάσταση

Η δηµ�σκ�πηση π�υ πρ�ανα�έρεται περιλαµ2άνει
ένα στ�ι�εί� �λωσδι�λ�υ άγνωστ�: τ� 73 % των
Ευρωπαίων πιστεύει �τι τ� π�δήλατ� πρέπει να
τυγ�άνει πρ�ν�µιακής µετα�είρισης σε σ�έση µε τ�
αυτ�κίνητ�. Συνεπώς, τ� π�δήλατ� αντιµετωπί}εται
ε$ίσ�υ ευν�ϊκά µε τις ατ�µικές µετα��ρές.

Και στην περίπτωση αυτή έρευνες σε τ�πική
κλίµακα ενίσ�υσαν τ� ανωτέρω συµπέρασµα.
Μάλιστα δε, �ι τ�πικές έρευνες απ�δεικνύ�υν �τι �ι
αιρετ�ί άρ��ντες και τ� εκλ�γικ� σώµα, παρ�τι
συµ�ων�ύν �τι πρέπει να αλλά$ει η π�λιτική των
µετακινήσεων, δεν γνωρί}�υν �τι υπάρ�ει τέτ�ια
�µ��ωνία απ�ψεων. Jι αιρετ�ί άρ��ντες ν�µί}�υν
�τι θα πρ�σκ�ψ�υν στη µα}ική αντίδραση εάν
επι�ειρήσ�υν να αλλά$�υν την π�λιτική των
µετακινήσεων, ενώ �ι ψη����ρ�ι πιστεύ�υν �τι �ι
αιρετ�ί άρ��ντες δεν θέλ�υν να ακ�λ�υθήσ�υν την
κ�ινή γνώµη π�υ τάσσεται υπέρ µιας δια��ρετικής
π�λιτικής µετακινήσεων.

Για π�ι� λ�γ�; Jι �µάδες πίεσης υπέρ τ�υ
αυτ�κινήτ�υ, π�υ δεν απ�τελ�ύν ωστ�σ� παρά µια
µει�ν�τητα, είναι π�λύ καλά �ργανωµένες και π�λύ

δραστήριες. Στην πραγµατικ�τητα, �ι π�λεις π�υ
παρα2λέπ�υν τις διαµαρτυρίες τ�υς 2ρίσκ�υν
γρήγ�ρα τη στήρι$η των κατ�ίκων τ�υς, ακ�µα και
των παλαιών τ�υς αντιπάλων. Η π�λιτική «αν��ής
τ�υ αυτ�κινήτ�υ» π�υ ε�άρµ�σε � δήµ�ς τ�υ
Freiburg (Γερµανία) σήµερα έ�ει τη στήρι$η των
εµπ�ρων, �ι �π�ί�ι αρ�ικά εί�αν αντιτα�θεί στην
πε}�δρ�µηση τ�υ κέντρ�υ.

Ασ�αλώς, δεν πρέπει να θεωρηθεί �τι τ� 73% των
Ευρωπαίων είναι πρ�θυµ� να κυκλ���ρεί καθη-
µερινά µε π�δήλατ�. Υπάρ�ει �µως η απ�δει$η �τι η
επιλ�γή τ�υ π�δηλάτ�υ ως εναλλακτικής λύσης
έναντι τ�υ αυτ�κινήτ�υ µπ�ρεί να επηρεαστεί απ�
µια σειρά συγκεκριµένων µέτρων και �τι τ�
π�δήλατ� µπ�ρεί έτσι να συµ2άλει σε µια συν�λική
π�λιτική κινητικ�τητας.

Τ� π�δήλατ� στην π�λη σας;

Πρ�σ�ατες µελέτες έ��υν δεί$ει �τι η επιλ�γή εν�ς
µέσ�υ µετα��ράς �πως τ� π�δήλατ� ε$αρτάται
τ�σ� απ� υπ�κειµενικ�ύς παράγ�ντες —γ�ητρ�,
κ�ινωνική απ�δ��ή, αίσθηµα ανασ�άλειας,
αναγνώριση τ�υ π�δηλάτ�υ ως µέσ�υ µετα��ράς
των ενηλίκων κλπ.— �σ� και απ� αντικειµενικ�ύς
παράγ�ντες —τα�ύτητα, τ�π�γρα�ία, κλίµα,
ασ�άλεια, πρακτικά θέµατα.

Μετα$ύ των αντικειµενικών παραγ�ντων π�υ δεν
ευν��ύν τη �ρησιµ�π�ίηση τ�υ π�δηλάτ�υ, αυτ�ί
π�υ πραγµατικά δρ�υν π�λύ απ�τρεπτικά είναι µ�ν�
�ι π�λλές και µεγάλες κλίσεις (πέραν τ�υ 6 έως 8%
επί αρκετές δεκάδες µέτρα) και η επικράτηση

ανέµων, 2ρ��ών και π�λύ υψηλών θερµ�κρασιών
για µεγάλ� �ρ�νικ� διάστηµα. Στην πραγµατικ�τητα
�ι ευν�ϊκές αντικειµενικές συνθήκες για τη
�ρησιµ�π�ίηση τ�υ π�δηλάτ�υ συντρέ��υν π�λύ
συ�ν�τερα απ� �,τι συνήθως πιστεύ�υµε. Ακ�µη και
σε ακραίες περιπτώσεις, �ι ευν�ϊκές συνθήκες
συντρέ��υν κατά τρ�π� επ��ιακ� (2λέπε τη
�ρησιµ�π�ίηση τ�υ π�δηλάτ�υ στις �ώρες π�υ
καλύπτ�νται απ� �ι�νι τ� �ειµώνα, �π�υ η
κυκλ���ρία γίνεται κυρίως µε π�δήλατ� κατά την
επ��ή της καλ�καιρίας).

Συγκριτικ�ς πίνακας της τα+ύτητας µετακίνησης στην π�λη

Στην π�λη τις περισσ�τερες )�ρές τ� π�δήλατ� είναι ένα µέσ�

µετακίνησης ε8ίσ�υ γρήγ�ρ� µε τ� αυτ�κίνητ� (&ρ�ν�ς απ� π�ρτα σε

π�ρτα).



Η ανάληψη συντ�νισµένης δράσης για την
αντιµετώπιση των στ�ι�είων στα �π�ία ��είλεται η
περι�ρισµένη �ρήση τ�υ π�δηλάτ�υ στις π�λεις µας
θα µπ�ρ�ύσε να επι�έρει σηµαντικές αλλαγές στη
}ήτηση: ένα σ�ετικά �αµηλ� π�σ�στ� �ρησι-
µ�π�ίησης τ�υ π�δηλάτ�υ, ύψ�υς 5 έως 10 %,
µπ�ρεί µάλλ�ν να επιτευ�θεί άνετα στις περισσ�-
τερες ευρωπαϊκές π�λεις. �ταν δε �ι γεωγρα�ικές
και κλιµατικές συνθήκες είναι ευν�ϊκές και
ε�αρµ�}εται µια πλήρης π�λιτική κινητικ�τητας, ένα
π�σ�στ� �ρησιµ�π�ίησης τ�υ π�δηλάτ�υ 20-25%
είναι απ�λυτα ε�ικτ� στις π�λεις µε 50 000 έως
500 000 κατ�ίκ�υς. Jι π�λεις µε τα καλύτερα απ�τε-
λέσµατα στ�ν εν λ�γω τ�µέα επιτυγ�άν�υν π�σ�στά
�ρησιµ�π�ίησης τ�υ π�δηλάτ�υ π�υ υπερ2αίν�υν τ�
30 % (π.�. Groningen, Delft, Munster). Jρισµένες
π�λεις έ��υν ήδη υπερ2εί τα π�σ�στά αυτά.

Μια πρωτ�.�υλία της Επιτρ�πής

Σε µια πρ�σ�ατη έρευνα τ�υ Ευρω2αρ�µέτρ�υ π�υ
πραγµατ�π�ιήθηκε τ� 1995, τ� 82% των Ευρωπαίων
δήλωσε �τι τα θέµατα τ�υ περι2άλλ�ντ�ς απ�τε-
λ�ύν πρ�2ληµα πρωταρ�ικής σηµασίας π�υ �ρή}ει
επείγ�υσας αντιµετώπισης, ενώ τ� 72% θεωρεί �τι η
�ικ�ν�µική ανάπτυ$η και η πρ�στασία τ�υ περι-
2άλλ�ντ�ς πρέπει να συµ2αδίσ�υν.

�σ�ν α��ρά τις κλιµατικές αλλαγές, � «Απ�λ�-
γισµ�ς των πέντε πρώτων ετών της δράσης 21 στην
Ευρωπαϊκή Κ�ιν�τητα» καταλήγει στ� συµπέρασµα
�τι πρέπει «να κατα2ληθ�ύν µεγαλύτερες πρ�σπά-
θειες, λαµ2αν�µένης υπ�ψη της αύ$ησης της πα-
γκ�σµιας �ικ�ν�µικής δραστηρι�τητας, της αύ$ησης

των ��λήσεων π�υ πρ�έρ��νται απ� τ�ν τ�µέα των
µετα��ρών και των περι�ρισµένων απ�τελεσµάτων
των πρ�γραµµάτων ε$�ικ�ν�µησης ενέργειας και
µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας». Απ� τ� 1990
έως τ� 1997 �ι εκπ�µπές CO2 µειώθηκαν σε �λ�υς
τ�υς τ�µείς εκτ�ς απ� τ�ν τ�µέα των µετα��ρών,
�π�υ αυ$ήθηκαν κατά 9% (λ�γω κυρίως τ�υ αυτ�-
κινήτ�υ ιδιωτικής �ρήσης). Η �ρησιµ�π�ίηση τ�υ
αυτ�κινήτ�υ σηµειώνει αύ$ηση παντ�ύ, εκτ�ς απ�
τις π�λεις �π�υ τ� θέµα των µετακινήσεων έ�ει
τεθεί υπ� έλεγ��.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απ�σκ�πεί στην επισήµανση
της παραγωγής CO2 απ� τα ��ήµατα ιδιωτικής
�ρήσης και στη θέσπιση εν�ς ��ρ�λ�γικ�ύ πλαισί�υ
ευν�ϊκ�ύ για τη µεγαλύτερη µείωση τ�υ CO2 στ�
µέλλ�ν. Έ��υν συνα�θεί συµ�ωνίες µετα$ύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αυτ�κινητ�2ι�µη-
�ανιών για τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας
απ� τα αυτ�κίνητα π�υ πωλ�ύνται στην Ευρώπη.
Ωστ�σ�, στην καλύτερη περίπτωση, τ�ύτ� θα
ε$ασ�αλίσει µ�ν� τ� 15% της πρ�σπάθειας µείωσης
τ�υ CO2 για την �π�ία έ�ει δεσµευθεί η ΕΕ στ�
πρωτ�κ�λλ� τ�υ Κι�τ�, �ωρίς να συνεκτιµηθεί τ�
γεγ�ν�ς �τι η κυκλ���ρία στις αστικές περι��ές και
η κυκλ���ριακή συµ��ρηση συµ2άλλ�υν στην
αύ$ηση της κατανάλωσης (η µέση κατανάλωση
µπ�ρεί να διπλασιαστεί σ�εδ�ν στις π�λεις). Πρέπει
λ�ιπ�ν να λη�θ�ύν επειγ�ντως µέτρα για τη µείωση
της �ρησιµ�π�ίησης τ�υ αυτ�κινήτ�υ σε �λες τις
περιπτώσεις �π�υ είναι ε�ικτές άλλες εναλλακτικές
λύσεις, ε$ίσ�υ απ�τελεσµατικές.

Ν�ες ευθ�νες στ!ν τ!µ�α τ!υ αστικ!� περι()λλ!ντ!ς

^   ^
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«ΑΠ� Τ� 1990 ΕΩΣ Τ� 1997 
�Ι ΕΚΠ�ΜΠΕΣ CO2 (ΑΕΡΙ� 
Π�Υ ΠΡ�ΚΑΛΕΙ Τ� ΦΑΙΝ�ΜΕΝ�
ΘΕΡΜ�ΚΗΠΙ�Υ) ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ 
ΣΕ �Λ�ΥΣ Τ�ΥΣ Τ�ΜΕΙΣ 
ΕΚΤ�Σ ΑΠ� Τ�Ν Τ�ΜΕΑ 
ΤΩΝ ΜΕΤΑΦ�ΡΩΝ.»

«Τ� 82% ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ
∆ΗΛΩΝΕΙ �ΤΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Τ�Υ ΠΕΡΙΒΑΛΛ�ΝΤ�Σ
ΑΠ�ΤΕΛ�ΥΝ ΠΡ�ΒΛΗΜΑ
ΠΡΩΤΑΡ�ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ.»
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�σ�ν α��ρά την π�ι�τητα τ�υ ατµ�σ�αιρικ�ύ αέρα
και την υγεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έ�ει ήδη εκδώσει
�δηγίες σ�ετικά µε τις εκπ�µπές δια��ρων ρύπων,
ιδίως κατ�πιν τ�υ ερευνητικ�ύ πρ�γράµµατ�ς
«Auto-Oil», π�υ πραγµατ�π�ιήθηκε σε συνεργασία
µε την αυτ�κινητ�2ι�µη�ανία και την πετρελαϊκή
2ι�µη�ανία.

Η Ένωση έ�ει επίσης εκδώσει µια �δηγία-πλαίσι�
(96/62/ΕΚ, ΕΕ L 296 της 21.11.1996) π�υ υπ��ρεώνει
τις π�λεις µε περισσ�τερ�υς απ� 250 000 κατ�ί-
κ�υς (ή κάθε άλλη περι��ή �π�υ παρατηρ�ύνται
πρ�2λήµατα ρύπανσης) να ενηµερών�υν τ�ν
πληθυσµ� σ�ετικά µε την π�ι�τητα τ�υ ατµ�-
σ�αιρικ�ύ αέρα και να καταρτί}�υν σ�έδια
2ελτίωσης για 13 ρύπ�υς. Έτσι �ι π�λεις έ��υν τ�
δικαίωµα να λαµ2άν�υν µέτρα διακ�πής της
κυκλ���ρίας σε περίπτωση υπέρ2ασης των
επιτρεπ�µενων ανώτατων �ρίων. Θυγατρικές
�δηγίες �π�υ διευκρινί}�νται τα επιτρεπ�µενα �ρια
ρύπανσης 2ρίσκ�νται υπ� έκδ�ση. Για παράδειγµα, η
πρ�ταση θυγατρικής �δηγίας σ�ετικά µε τ�
2εν}�λι� περι�ρί}ει τη συγκέντρωση αυτ�ύ τ�υ
ρύπ�υ σε 5 µg/m3 2ρα�υπρ�θεσµα.

Κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� ανατίθενται άµεσα αρµ�δι�-
τητες στην τ�πική αυτ�δι�ίκηση και η �δηγία-
πλαίσι� καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή να
δηµ�σιεύει τακτικά στ�ι�εία σ�ετικά µε την
ατµ�σ�αιρική ρύπανση στις π�λεις.

Ένα �υλλάδι� µε τίτλ� «Η �δηγία-πλαίσι� σ�ετικά
µε την π�ι�τητα τ�υ ατµ�σ�αιρικ�ύ αέρα —
Καθαρ�ς αέρας στις ευρωπαϊκές π�λεις» παρ�υ-

σιά}ει τ� περιε��µεν� και τ� πνεύµα της
σηµαντικής αυτής �δηγίας (ISBN 92-828-1598-6).

Τα ανωτέρω µέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πρ�π�ρεύ�νται των δεσµεύσεων π�υ έ��υν ανα-
λη�θεί στ� πλαίσι� τ�υ Jργανισµ�ύ Ηνωµένων
Εθνών. Τ�ν Ν�έµ2ρι� τ�υ 1997, 35 �ώρες της
Περι�ερειακής ∆ιάσκεψης της Jικ�ν�µικής Επιτρ�-
πής για την Ευρώπη (UN-ECE) υπέγραψαν µια
δήλωση για τις µετα��ρές και τ� περι2άλλ�ν καθώς
και ένα πρ�γραµµα δράσης �π�υ τ� π�δήλατ�
ανα�έρεται ως εναλλακτική λύση για τις µετα-
κινήσεις µικρής απ�στασης. Ε$άλλ�υ, τ� Περι�ε-
ρειακ� Ευρωπαϊκ� Γρα�εί� τ�υ Παγκ�σµι�υ
Jργανισµ�ύ Υγείας ανήγγειλε την έκδ�ση εν�ς
�άρτη για τις µετα��ρές, τ� περι2άλλ�ν και την
υγεία, �π�υ θα �ριστ�ύν π�σ�τικ�ί στ���ι στ�ν
τ�µέα των µετα��ρών και στρατηγικές υλ�π�ίησης
αυτών των στ��ων.

Τα διά��ρα µέτρα π�υ έ��υν λη�θεί µέ�ρι σήµερα
α��ρ�ύν απ�κλειστικά την ατµ�σ�αιρική ρύπανση.
Επιπλέ�ν, επίκειται ενίσ�υση των καν�νιστικών
ρυθµίσεων σε �,τι α��ρά την η��ρύπανση. Η κυκλ�-
��ρία των αυτ�κινήτων απ�τελεί την πρωταρ�ική
πηγή θ�ρύ2�υ στην π�λη. �µως, � θ�ρυ2�ς 2λάπτει
τη σωµατική και ψυ�ική υγεία, κυρίως λ�γω των
πρ�2ληµάτων π�υ δηµι�υργεί στ�ν ύπν�.

Υπ� τις συνθήκες αυτές, η λήψη µέτρων π�υ θα
ευν�ήσ�υν την επιστρ��ή στ� π�δήλατ� ως µέσ�
µετακίνησης στην π�λη καθίσταται επι2ε2ληµένη.

Jι συντάκτες τ�υ ν�µ�υ για τ�ν ατµ�σ�αιρικ� αέρα
π�υ εκδ�θηκε τ� 1996 στη Γαλλία δεν έκαναν λά-

θ�ς: επανα2ε2αιών�ντας τ� δικαίωµα στ�ν καθαρ�
αέρα επέ2αλαν ήδη την πρ�ώθηση τ�υ π�δηλάτ�υ
ως στ�ι�εί�υ των σ�εδίων αστικής µετακίνησης.
Απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 1998 κάθε έργ� ανακα-
τασκευής ή κατασκευής �δών στις π�λεις πρέπει να
περιλαµ2άνει �ωρ�τα$ικές ρυθµίσεις για τ� π�δή-
λατ�. Επιπλέ�ν, απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 1999, κάθε
π�λε�δ�µικ� συγκρ�τηµα στη Γαλλία µε περισσ�-
τερ�υς απ� 100 000 κατ�ίκ�υς πρέπει να έ�ει
εκδώσει ένα σ�έδι� αστικής µετακίνησης, στ���ς
τ�υ �π�ί�υ είναι η µείωση της ρυπ�γ�ν�υ αστικής
κυκλ���ρίας. Απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 2000, θα
γενικευθ�ύν �ι έλεγ��ι της π�ι�τητας τ�υ ατµ�-
σ�αιρικ�ύ αέρα και των επιπτώσεών της στην υγεία
σε �λη τη Γαλλία. Jι �δηγ�ί αυτ�κινήτ�υ θα είναι �ι
πρώτ�ι π�υ θα επω�εληθ�ύν απ� τα µέτρα αυτά: τ�
επίπεδ� της ρύπανσης στ� εσωτερικ� εν�ς αυτ�-
κινήτ�υ είναι πάντα υψηλ�τερ� απ� τ� π�σ�στ�
ρύπανσης τ�υ ατµ�σ�αιρικ�ύ αέρα (ένας �δηγ�ς
εισπνέει περίπ�υ δύ� ��ρές περισσ�τερ� CO απ�
�,τι ένας π�δηλάτης και περίπ�υ 50% περισσ�τερ�
�$είδια τ�υ α}ώτ�υ).

Μέτρα για την π�ι�τητα τ�υ ατµ�σ%αιρικ�ύ αέρα

Μια �δηγία της ΕΕ παρέ&ει ρητά στ�υς δήµ�υς τ�

δικαίωµα να λαµ2άν�υν µέτρα διακ�πής της

κυκλ�)�ρίας σε περίπτωση υπέρ2ασης των

επιτρεπ�µενων ανωτάτων �ρίων.

«Τ� ΕΠΙΠΕ∆� ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΣΤ� ΕΣΩΤΕΡΙΚ� ΕΝ�Σ ΑΥΤ�ΚΙΝΗΤ�Υ
ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΥΨΗΛ�ΤΕΡ� 
ΑΠ� Τ� Π�Σ�ΣΤ� ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
Τ�Υ ΑΤΜ�ΣΦΑΙΡΙΚ�Υ ΑΕΡΑ.»

«� Θ�ΡΥΒ�Σ ΒΛΑΠΤΕΙ
ΤΗΝ ΨΥ�ΙΚΗ 
ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ.»



Π!ι! τ! :;ελ!ς τ!υ π!δηλ)τ!υ;

^   ^
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Μια ευκαιρία για την π�λη — Τ�
αυτ�κίνητ� (ηλεκτρ�κίνητ� ή µη)
και τ� π�δήλατ�: µε τις δηµ�σιες
συγκ�ινωνίες συµ2άλλ�υµε �λ�ι
στην κινητικ�τητα τ�υ αύρι�.

Π�ια είναι τα �%έλη για τ� κ�ινωνικ� σύν�λ�;

J κατάλ�γ�ς των τεκµαιρ�µενων ή απ�δεδειγµένων
πλε�νεκτηµάτων της �ρησιµ�π�ίησης τ�υ π�δηλάτ�υ
δεν µπ�ρεί να είναι ε$αντλητικ�ς. Τ� π�δήλατ�
παρ�υσιά}ει πλε�νεκτήµατα απ� διά��ρες απ�ψεις:

• �ικ�ν�µική (για παράδειγµα, µείωση των π�ρων
π�υ δαπανά κάθε ν�ικ�κυρι� για τ� αυτ�κίνητ�,
µείωση των ωρών εργασίας π�υ �άν�νται λ�γω της
κυκλ���ριακής συµ��ρησης, µείωση τ�υ κ�στ�υς
της υγείας �άρη στα απ�τελέσµατα της τακτικής
άσκησης),

• π�λιτική (για παράδειγµα, µείωση της ε$άρτησης
π�υ δηµι�υργείται απ� τις ενεργειακές ανάγκες,
ε$�ικ�ν�µηση µη ανανεώσιµων π�ρων),

• κ�ινωνική (για παράδειγµα, ε$ασ�άλιση της κινη-
τικ�τητας σε ευρύτερα στρώµατα τ�υ πληθυσµ�ύ,
µεγαλύτερη αυτ�ν�µία και δυνατ�τητα πρ�σ2α-
σης σε �λες τις εγκαταστάσεις για τ�υς νέ�υς,
�πως και για τ�υς µεγαλύτερ�υς),

• �ικ�λ�γική (διάκριση µετα$ύ των 2ρα�υπρ�-
θεσµων τ�πικών απ�τελεσµάτων —ένν�ια τ�υ
περι2άλλ�ντ�ς— και των µακρ�πρ�θεσµων, µη
τ�πικά εντ�πισµένων απ�τελεσµάτων —ένν�ια
της �ικ�λ�γικής ισ�ρρ�πίας).

Η δυσκ�λία έγκειται στην π�σ�τική έκ�ραση των
πλε�νεκτηµάτων τ�υ π�δηλάτ�υ για τ� κ�ινωνικ�
σύν�λ� (ιδίως των �ικ�ν�µικών και �ικ�λ�γικών
πλε�νεκτηµάτων). Jι παράγ�ντες π�υ εµπλέκ�νται
είναι π�λυάριθµ�ι, αλλά και περίπλ�κ�ι. Για �ρισµέ-
ν�υς απ� αυτ�ύς δεν υπάρ�ει α$ι�πιστη µέθ�δ�ς
υπ�λ�γισµ�ύ των �ικ�ν�µιών π�υ επιτρέπει τ�
π�δήλατ�.

Στην π�λη σας �ι δυνατ�τητες ανάπτυ ης τ�υ π�δηλάτ�υ πιθαν�τατα
είναι π�λύ µεγαλύτερες απ� �,τι δια%αίνεται απ� τη σηµερινή
κατάσταση: εάν η καθηµερινή π�δηλασία δεν είναι ίσως ακ�µη µία απ�
τις συνήθειες των συµπ�λιτών σας, ωστ�σ� τ� π�δήλατ� δεν παύει να
είναι ένα µέσ� µετα%�ράς π�υ µπ�ρεί να διαδραµατίσει έναν καθ�λ�υ
αµελητέ� ρ�λ� στη δια+είριση της κινητικ�τητας. Γιατί �µως π�λεις π�υ
.ρίσκ�νταν σε παρ�µ�ια κατάσταση µε τη δική σας ανταπ�κρίθηκαν σε
µια τέτ�ια πρ�κληση; Μπ�ρεί τ� π�δήλατ� να διαδραµατίσει κάπ�ι� ρ�λ�
στ�υς στ�+�υς σας για τη .ελτίωση της π�ι�τητας 1ωής στην π�λη και
για την αύ ηση της αίγλης των δηµ�σιων µετα%�ρών;

Π:Ι: Τ: :ΦΕΛ:Σ
ΤJΥ ΠJ∆ΗΛΑΤJΥ;



16 Π!ι! τ! :;ελ!ς τ!υ π!δηλ)τ!υ;

^   ^

:%έλη για τ�υς δήµ�υς

�σ�ν α��ρά τις π�λεις, τα πλε�νεκτήµατα τ�υ
π�δηλάτ�υ για τ� κ�ινωνικ� σύν�λ� α��ρ�ύν
κυρίως την π�ι�τητα }ωής, την π�ι�τητα τ�υ
περι2άλλ�ντ�ς και την ε$�ικ�ν�µηση π�ρων π�υ
επιτυγ�άνεται µακρ�πρ�θεσµα:

• άµεση µείωση των κυκλ���ριακών πρ�2ληµάτων
µέσω της µείωσης τ�υ αριθµ�ύ των κυκλ�-
��ρ�ύντων αυτ�κινήτων (επιλ�γή τ�υ
π�δηλάτ�υ ως µέσ�υ µετακίνησης απ� �σ�υς
�ρησιµ�π�ι�ύν τ� αυτ�κίνητ� για την καθηµερινή
µετακίνηση πρ�ς και απ� τ�ν τ�π� εργασίας),
έµµεση µείωση των κυκλ���ριακών
πρ�2ληµάτων µέσω της στρ��ής πρ�ς τις
δηµ�σιες µετα��ρές για τις µετακινήσεις πρ�ς
και απ� τ�ν τ�π� εργασίας �άρη στ� συνδυασµ�
των δηµ�σιων µετα��ρών και τ�υ π�δηλάτ�υ (και
συνεπώς αύ$ηση της απ�δ�σης της επένδυσης
στις δηµ�σιες µετα��ρές),

• 2ελτίωση της κυκλ���ριακής ρ�ής και
�αµηλ�τερ� επίπεδ� ρύπανσης,

• ε$�ικ�ν�µηση �ώρ�υ (�δ�στρώµατ�ς και
στάθµευσης) και συνεπώς µείωση των
επενδύσεων στ�ν τ�µέα τ�υ �δικ�ύ δικτύ�υ και
δυνατ�τητα ανάπλασης των δηµ�σιων �ώρων
πρ�κειµέν�υ να αυ$ηθεί η αίγλη τ�υ κέντρ�υ της
π�λης (για �ικιστικ�ύς, εµπ�ρικ�ύς, π�λιτιστικ�ύς
και ψυ�αγωγικ�ύς σκ�π�ύς), µείωση των
επενδύσεων και των ε$�δων των επι�ειρήσεων
(�ώρ�ι στάθµευσης) και των δηµ�σιων αρ�ών
(�ώρ�ι στάθµευσης, συντήρηση, νέα έργα
υπ�δ�µής κλπ.),

• γενική 2ελτίωση της π�ι�τητας }ωής στην π�λη
(ατµ�σ�αιρική ρύπανση, η��ρύπανση, δηµ�σι�ι

�ώρ�ι, ασ�άλεια των παιδιών), µεγαλύτερη ελκυ-
στικ�τητα για την κατ�ικία, ιδίως δε την �ικ�γε-
νειακή κατ�ικία,

• µείωση της �θ�ράς της ιστ�ρικής κληρ�ν�µιάς,
µείωση τ�υ κ�στ�υς συντήρησης (για
παράδειγµα, λιγ�τερ� συ�ν�ς καθαρισµ�ς).

Ακ�µη και αν θεωρηθεί τ� θέµα απ� αυστηρά
περι2αλλ�ντική σκ�πιά (ρύπανση), �ωρίς να �ρειά-
}εται να υπεισέλθ�υµε σε λεπτ�µέρειες �ύτε να
απ�τιµήσ�υµε τα �ικ�ν�µικά πλε�νεκτήµατα και
µει�νεκτήµατα των δια��ρων µετα��ρικών µέσων,
είναι εύλ�γ� να δ�θεί στ� π�δήλατ� η πρ�σ��ή και
�ι επενδύσεις π�υ α$ί}ει (2λέπε πίνακα 1.1). Η ένν�ια
τ�υ συµ2ι2ασµ�ύ µετα$ύ των πλε�νεκτηµάτων και
των µει�νεκτηµάτων των δια��ρων µετα��ρικών
µέσων ν�είται µ�ν� πρ�ς αυτή την κατεύθυνση.

Ένα παράδειγµα των θετικών συνεπειών
Στ� Γκρατς (Αυστρία) υπ�λ�γίστηκαν �ι συνέπειες
της µείωσης της κυκλ���ρίας των αυτ�κινήτων
κατ�πιν της τρ�π�π�ίησης της καταν�µής των
µετακινήσεων κατά µέσ� µετα��ράς (2λέπε
πίνακα 1.2).

J πίνακας περιέ�ει τα ��έλη π�υ θα απέ�ερε για
διά��ρες παραµέτρ�υς η µείωση κατά ένα τρίτ� της
�ρησιµ�π�ίησης τ�υ αυτ�κινήτ�υ ιδιωτικής �ρήσης.
Η απ�συµ��ρηση των δρ�µων µέσω της µείωσης
τ�υ αριθµ�ύ των ��ηµάτων και της ελάττωσης τ�υ
επιτρεπ�µεν�υ �ρί�υ τα�ύτητας (καλύτερη ρ�ή της
κυκλ���ρίας) συν�δεύεται απ� π�λύ αισθητή
µείωση της ατµ�σ�αιρικής ρύπανσης.

Τ� «��ελ�ς» π�υ απ�κ�µί}εται κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π�
π�λύ δύσκ�λα µπ�ρεί να εκ�ραστεί αριθµητικά
(µείωση των ασθενειών τ�υ αναπνευστικ�ύ συστή-

. παντελής απ�υσία αρνητικών συνεπειών στην π�ι�τητα
}ωής στην π�λη (�ύτε θ�ρυ2�ς �ύτε ρύπανση),

. πρ�στασία των µνηµείων και των �ώρων πρασίν�υ,

. κατάληψη µικρ�τερ�υ �ώρ�υ τ�σ� κατά τη µετακίνηση �σ�
και κατά τη στάθµευση και συνεπώς καλύτερη α$ι�π�ίηση
τ�υ �ώρ�υ,

. µικρ�τερη �θ�ρά τ�υ �δικ�ύ δικτύ�υ και µείωση των
αναγκών για την κατασκευή νέων έργων �δ�π�ιίας,

. αύ$ηση της αίγλης τ�υ κέντρ�υ των π�λεων (καταστήµατα,
π�λιτισµ�ς, διασκέδαση, κ�ινωνική }ωή),

. µείωση της κυκλ���ριακής συµ��ρησης και των
�ικ�ν�µικών }ηµιών π�υ πρ�καλεί,

. 2ελτίωση της ρ�ής της κυκλ���ρίας των αυτ�κινήτων,

. αύ$ηση της αίγλης των δηµ�σιων µετα��ρών,

. 2ελτίωση της πρ�σ2ασης στις �αρακτηριστικά αστικές
υπηρεσίες για �λ�υς (συµπεριλαµ2αν�µένων των ε�ή2ων
και των νέων),

. κέρδ�ς �ρ�ν�υ και �ρηµάτων για τ�υς γ�νείς λ�γω της
απαλλαγής τ�υς απ� την ανάγκη µετα��ράς των παιδιών,

. σηµαντικ� κέρδ�ς �ρ�ν�υ για τ�υς π�δηλάτες στις µικρές
και µεσαίες απ�στάσεις,

. ενδε��µένως ε$άλειψη της ανάγκης εν�ς δεύτερ�υ
αυτ�κινήτ�υ ανά ν�ικ�κυρι� (και συνεπώς αύ$ηση τ�υ
διαθέσιµ�υ εισ�δήµατ�ς των ν�ικ�κυριών),

. άλλα.

Κάθε µετακίνηση π�υ γίνεται µε π�δήλατ� αντί τ�υ
αυτ�κινήτ�υ έ+ει ως απ�τέλεσµα σηµαντική ε �ικ�ν�µηση
π�ρων και απ�%έρει σηµαντικά πλε�νεκτήµατα τ�σ� για
τ� άτ�µ� �σ� και για τ� κ�ινωνικ� σύν�λ� στις π�λεις:

16
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µατ�ς, µείωση των �ικ�ν�µικών }ηµιών π�υ ��εί-
λ�νται στις άδειες λ�γω ασθενείας και στις παρ��ές
ιατρ��αρµακευτικής περίθαλψης, µείωση των }ηµιών
στ�υς �ώρ�υς πρασίν�υ και στα κτίρια, µεγαλύτερη
αίγλη τ�υ κέντρ�υ µέσω της 2ελτίωσης της π�ι�-
τητας }ωής στην π�λη, µείωση των ενεργειακών
ε$�δων κλπ.).

Η πληρέστατη και συστηµατική π�λιτική τ�υ Γκρατς
υλ�π�ιήθηκε εντ�ς µερικών ετών. Εκτ�ς απ� τ�
γεγ�ν�ς �τι τα στ�ι�εία της π�λιτικής κινητικ�τητας
τ�υ Γκρατς ε�αρµ�στηκαν σταδιακά �ύτως ώστε να
δ�θεί � απαραίτητ�ς �ρ�ν�ς πρ�σαρµ�γής για την
αλλαγή της ν��τρ�πίας, τα απ�τελέσµατα αυτά δεν
συµ�ων�ύν απ�λυτα µε τις αρ�ικές εκτιµήσεις της
µελέτης, ιδίως λ�γω «περι�ερειακών» παραγ�ντων,
�πως τ� γεγ�ν�ς �τι απ� τ� 1984 µέ�ρι σήµερα η τιµή
των καυσίµων µειώθηκε σε πραγµατικ�ύς �ρ�υς και
�τι τ� Γκρατς ε�άρµ�σε µια πρωτ�π�ριακή π�λιτική.

Τ� 1996 διαπιστώθηκε �τι η �ρησιµ�π�ίηση τ�υ π�-
δηλάτ�υ εί�ε υπερδιπλασιαστεί σε σ�έση µε τα µέσα
της δεκαετίας τ�υ ’70, �π�τε εί�ε κατέλθει στ� 7 %.

Ένα παράδειγµα απ�τίµησης
τ�υ �ικ�ν�µικ�ύ αντιτίµ�υ
Jρισµένα θετικά απ�τελέσµατα της �ρησιµ�π�ίησης
τ�υ π�δηλάτ�υ απ�τιµήθηκαν στ� Groningen (Κάτω
Lώρες, 199 000 κάτ�ικ�ι. Πηγή: «Bicycle and
environment in the city — A quantification of some
environmental effects of a bicycle oriented traffic
policy in Groningen», στην έκδ�ση Radverkehrspolitik
und Radverkehrsanlagen in Europa, ECF/Γ∆ VII, 1988)
(2λέπε πίνακα 1.3).

Κατά την περί�δ� 1987/88, η καταν�µή των
µετακινήσεων µετα$ύ τ�υ τ�π�υ κατ�ικίας και τ�υ
τ�π�υ εργασίας κατά µέσ� µετα��ράς στ� Groningen
εί�ε ως ε$ής: 50 % των µετακινήσεων πραγµατ�-
π�ι�ύνταν µε π�δήλατ� και 22 % µε αυτ�κίνητ�.

Σύγκριση των δια%�ρων µέσων µετα%�ράς απ� �ικ�λ�γική
άπ�ψη σε σ+έση µε τ� αυτ�κίνητ� ιδιωτικής +ρήσης για την
ίδια µετακίνηση �σ�ν α%�ρά τ�ν αριθµ� των µετα%ερ�µενων
ατ�µων και τα διανυ�µενα +ιλι�µετρα
Βάση = 100 (αυτ�κίνητ� ιδιωτικής &ρήσης &ωρίς καταλύτη)

∞* = αυτ�κίνητ� µε καταλύτη: πρέπει να υπ�µνησθεί �τι η τε�νική της
ε$άτµισης µε καταλύτη είναι απ�τελεσµατική µ�ν�ν �ταν � κινητήρας είναι
θερµ�ς. Για τις µικρές απ�στάσεις π�υ διανύ�νται στην π�λη δεν είναι 2έ2αι�
�τι υπάρ�ει πράγµατι ��ελ�ς απ� άπ�ψη ρύπανσης.
Πηγ�: Έκθεση UPI, Lαϊδελ2έργη, 1989, παρατίθεται απ� τ�

γερµανικ� Υπ�υργεί� Μετα��ρών.

Υπ�λ�γισµ�ς της ε �ικ�ν�µησης π�ρων π�υ επιτρέπει η
+ρησιµ�π�ίηση τ�υ π�δηλάτ�υ στις µετακινήσεις µετα ύ
+ώρ�υ κατ�ικίας και +ώρ�υ εργασίας στ� Groningen
< συντάκτης 2ασί6εται στην υπ�θεση �τι τ� π�σ�στ� των
µετακινήσεων µε αυτ�κίνητ� µετα8ύ τ�υ &ώρ�υ εργασίας και
τ�υ &ώρ�υ κατ�ικίας αυ8άνεται απ� 22 σε 37 % (υπ�θέτ�ντας
�τι τ� 1/3 των π�δηλατών εγκαταλείπει τ� π�δήλατ� υπέρ τ�υ
αυτ�κινήτ�υ για να µετα2εί στην εργασία τ�υ). Τα περισσ�τερα
απ� τα ανωτέρω έ8�δα θα 2άρυναν τ�ν πρ�ϋπ�λ�γισµ� των
ν�ικ�κυριών, µε απ�τέλεσµα τη µείωση τ�υ διαθέσιµ�υ
εισ�δήµατ�ς τ�υς.

Κατανάλωση �ώρ�υ

Κατανάλωση
πρωτ�γεν�ύς
ενέργειας

CO2

J$είδια τ�υ α}ώτ�υ

Υδρ�γ�νάνθρακες

CO

Συν�λική
ατµ�σ�αιρική
ρύπανση

Συνακ�λ�υθ�ς
κίνδυν�ς
ατυ�ηµάτων

100 100 10 8 1 6

100 100 30 0 405 34

100 100 29 0 420 30

100 15 9 0 290 4

100 15 8 0 140 2

100 15 2 0 93 1

100 15 9 0 250 3

100 100 9 2 12 3

∞ ∞* } ^ m t

Στ�ι+εί�

Ατµ�σ�αιρική
ρύπανση

Θ�ρυ2�ς

Υπ�δ�µές

Κατανάλωση
ενέργειας

Κυκλ���ριακή
συµ��ρηση

Ακινητ�π�ίηση
π�ρων

Βάση απ�τίµησης τ�υ κ�στ�υς Eτήσι� κ�στ�ς (ευρώ)

Επιπλέ�ν κ�στ�ς ε$άτµισης µε καταλύτη 220 000
Επιπλέ�ν κ�στ�ς αµ�λυ2δης 2εν}ίνης 25 000
Φ�ρ�ς επί των καυσίµων για η�ητικές
��λήσεις 10 000
Τέλη για τ� �ώρ� π�υ απαιτείται για
τη στάθµευση 3 100 000

Μέση κατανάλωση 400 000

Πρ�σθετη κατανάλωση λ�γω της κακής
ρ�ής της κυκλ���ρίας επί 5 λεπτά ανά
αυτ�κίνητ� κατά µέσ�ν �ρ� 485 000

Π�ρ�ι απαιτ�ύµεν�ι για την παραγωγή
επιπλέ�ν 15 000 αυτ�κινήτων κατ’ έτ�ς 160 000

Απ�συµ��ρηση των δρ�µων 30 %

Μείωση της ρύπανσης απ� τα µη�αν�κίνητα
��ήµατα (�λων των τύπων) 25 %

Μείωση των εκπ�µπών µ�ν�$ειδί�υ τ�υ άνθρακα (CO) 36 %

Μείωση των εκπ�µπών υδρ�γ�νανθράκων
(CH, µ�ν� αυτ�κίνητα) 37 %

Μείωση των εκπ�µπών δι�$ειδί�υ τ�υ α}ώτ�υ (NO2) 56 %

Μείωση της κατανάλωσης 2εν}ίνης (µ�ν� αυτ�κίνητα) 25 %

Μείωση τ�υ αριθµ�ύ των ατ�µων π�υ υπ��έρ�υν
απ� η�ητικές ��λήσεις 9 %

Μείωση τ�υ �αιν�µέν�υ απ�κλεισµ�ύ των µεγάλων
�δικών αρτηριών 42 %

Πιθανή .ελτίωση σε σ+έση µε τ� 1984 .άσει µιας µελέτης για τις δυνατ�τητες αντικατάστασης τ�υ αυτ�κινήτ�υ απ� άλλα µέσα
µετα%�ράς
Εκτίµηση των απ�τελεσµάτων της π�λιτικής υπέρ τ�υ π�δηλάτ�υ στ� Γκρατς (Αυστρία, 250 000 κάτ�ικ�ι) (*)

(*) Jι υπ�λ�γισµ�ί αυτ�ί πραγµατ�π�ιήθηκαν µε 2άση τη µείωση των µετακινήσεων µε αυτ�κίνητ� κατά ένα τρίτ� (1984: 44% των µετακινήσεων).

Πίνακας 1.1 Πίνακας 1.3

Πίνακας 1.2
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∆ιά της εις άτ�π�ν απαγωγής � συντάκτης της
µελέτης εκτίµησε τα αρνητικά απ�τελέσµατα π�υ
θα πρ�έκυπταν εάν µ�ν� τ� 5 % των µετακινήσεων
µετα$ύ τ�υ τ�π�υ κατ�ικίας και τ�υ τ�π�υ εργασίας
πραγµατ�π�ι�ύνταν µε π�δήλατ� (θεωρείται �τι τ�
33 % των π�δηλατών έγιναν �δηγ�ί αυτ�κινήτων,
δηλαδή συν�λική αύ$ηση κατά 10 % �λων των
διαδρ�µών π�υ πραγµατ�π�ι�ύνται µε αυτ�κίνητ�
στ� Groningen σε διάστηµα µιας µέσης ηµέρας).

Jρισµένα µ�ν� στ�ι�εία κ�στ�υς µπ�ρεσαν να
εκ�ραστ�ύν αριθµητικά:

• αύ$ηση τ�υ θ�ρύ2�υ (υπ�λ�γισµ�ς τ�υ κ�στ�υς
σε συνάρτηση µε ��ρ� επί τ�υ θ�ρύ2�υ � �π�ί�ς
επι2αρύνει κάθε λίτρ� καυσίµ�υ και πρ��ρί}εται
να επιδ�τήσει µέτρα για την καταπ�λέµηση τ�υ
θ�ρύ2�υ),

• αύ$ηση της κατανάλωσης ενέργειας (κ�στ�ς των
καυσίµων π�υ απαιτ�ύνται για τις διαδρ�µές,
σπατάλη καυσίµων σε συνθήκες κυκλ���ριακής
συµ��ρησης, κ�στ�ς της ενέργειας π�υ
απαιτείται για την παραγωγή περίπ�υ 15 000
επιπλέ�ν ��ηµάτων),

• κ�στ�ς τ�υ µερικ�ύ περι�ρισµ�ύ της ρύπανσης
απ� τ� καυσαέρι� µέσω των τρί�δων
καταλυτικών µετατρ�πέων και της
�ρησιµ�π�ίησης αµ�λυ2δης 2εν}ίνης,

• κ�στ�ς της «απ�θήκευσης» των αυτ�κινήτων
κατά τη στάση: απαραίτητ�ς �ώρ�ς στάθµευσης
στ� σπίτι και κ�ντά στ�ν τ�π� εργασίας (περίπ�υ
22 000 m2 συν�λικά). Τ� κ�στ�ς στάθµευσης
υπ�λ�γίστηκε 2άσει τ�υ ετήσι�υ µισθώµατ�ς
π�υ }ητά � δήµ�ς για µια θέση στάθµευσης,
δηλαδή 480 �ι�ρίνια ή 240 ευρώ. Τ� ενδε��µεν�
κ�στ�ς νέων �δικών έργων υπ�δ�µής ή της

τακτικ�τερης επισκευής τ�υ �δ�στρώµατ�ς δεν
συµπεριλαµ2άνεται.

Π�ια είναι τα �%έλη για τα άτ�µα 
και τ�ν ιδιωτικ� τ�µέα;

Μη δυσµενής αντιµετώπιση ατ�µικών
επιλ�γών .ασικά υγιών

Η λ�γική υπαγ�ρεύει �τι �ι δηµ�σιες αρ�ές πρέπει
τ�υλά�ιστ�ν να πρ�σπαθ�ύν να µην απ�δυναµώ-
ν�υν ένα µέσ� µετα��ράς σε σ�έση µε ένα άλλ�.
Έτσι, θα ήταν �υσικ� να υπάρ�ει µια θέση για τ�
π�δήλατ� δίπλα στ� αυτ�κίνητ� και µα}ί µε τις
δηµ�σιες µετα��ρές στην π�λη. Τ� ελά�ιστ� λ�ιπ�ν
είναι να διατίθενται για τ� π�δήλατ� τ�σ�ι π�ρ�ι
�σ�ι και για τα άλλα µέσα µετα��ράς, λαµ2άν�ντας
υπ�ψη τις δυνατ�τητες κάθε µέσ�υ µετα��ράς και
τ� κ�στ�ς των εγκαταστάσεων π�υ απαιτεί. Για
παράδειγµα, εάν τ� π�δήλατ� αντιπρ�σωπεύει τ�
1 % των µετακινήσεων, θα ήταν λ�γικ� να τ�υ
α�ιερώνεται τ� 1% τ�υ συν�λ�υ των δαπανών π�υ
διατίθενται για τις δηµ�σιες µετα��ρές και για τα
�δικά έργα υπ�δ�µής. Κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� θα
έπαυε η δυσµενής αντιµετώπιση εν�ς µέσ�υ
µετα��ράς, τ� �π�ί� θα έ2ρισκε �παδ�ύς, εάν
υπήρ�ε η ανάλ�γη µέριµνα.

Η πρ�ανα�ερθείσα έρευνα «Ευρω2αρ�µετρ� 1991»
επι2ε2αιώνεται απ� έρευνα π�υ πραγµατ�π�ιήθηκε
τ� 1996 µετα$ύ ατ�µων π�υ δεν διαθέτ�υν
π�δήλατ� στις γαλλικές π�λεις. Τα απ�τελέσµατα
αυτής της έρευνας είναι π�λύ ενθαρρυντικά.
Μετα$ύ των �ρηστών αυτ�κινήτ�υ (54 % τ�υ
δείγµατ�ς) µ�ν� ένας στ�υς τρεις εκτιµά �τι τ�
αυτ�κίνητ� απ�τελεί τ�ν ιδεώδη τρ�π� µετα��ράς:

τ�ύτ� δεί�νει �τι υπάρ�ει δυνητικά π�λύ µεγάλη
διάθεση να εγκαταλει�θεί τ� αυτ�κίνητ�, ε��σ�ν
συντρέ��υν �ι απαραίτητες πρ�ϋπ�θέσεις.

J γενικ�ς γραµµατέας τ�υ γαλλικ�ύ συµ2�υλί�υ
π�δηλατ�2ι�µη�ανίας θεωρεί ρεαλιστικ� τ� στ���
να πραγµατ�π�ιείται τ� 14-17% των µετακινήσεων
µε π�δήλατ� (τη στιγµή π�υ σήµερα στη Γαλλία τ�
π�δήλατ� καταλαµ2άνει κατά µέσ�ν �ρ� τ� 2 %
περίπ�υ στην καταν�µή των µετακινήσεων κατά
µέσ� µετα��ράς).

Jι έρευνες αυτ�ύ τ�υ είδ�υς είναι ακ�µη σπάνιες.
Υπάρ��υν �µως και άλλες ενδεί$εις για την ευν�ϊκή
αντιµετώπιση τ�υ π�δηλάτ�υ στην Ευρώπη: η
�ιλι�µετρική απ�σταση π�υ διανύεται κάθε �ρ�ν�
µε π�δήλατ� στις διά��ρες ευρωπαϊκές π�λεις,
καθώς και �ι πωλήσεις π�δηλάτων και � συν�λικ�ς
αριθµ�ς π�δηλάτων. Τα στ�ι�εία αυτά συντείν�υν
στη διαπίστωση �τι τ� π�δήλατ� ως µέσ�
µετα��ράς δεν είναι τ�σ� σπάνι� �σ� �αίνεται εκ
πρώτης �ψεως. Τα στ�ι�εία αυτά απ�καλύπτ�υν
επίσης τις δυνατ�τητες π�υ υπάρ��υν, �ταν
συγκρίν�υµε τις ευρωπαϊκές π�λεις µετα$ύ τ�υς και
αναλ�γιστ�ύµε τ�ν αριθµ� των π�δηλάτων π�υ τ�
µ�ν� π�υ περιµέν�υν ίσως είναι να �ρησι-
µ�π�ι�ύνται τακτικ�τερα.

Απ� την άλλη πλευρά δεν πρέπει να λησµ�ν�ύµε �τι
τ� π�δήλατ� είναι σύµµα��ς των δηµ�σιων
µετα��ρών στην πρ�σπάθεια ελα�ιστ�π�ίησης των
συνεπειών τ�υ αυτ�κινήτ�υ στην π�λη. Είναι
απαραίτητ� ��ι µ�ν� να αυ$ηθεί η ανταγω-
νιστικ�τητα των δύ� µέσων µετα��ράς, αλλά και να
επιδιω�θεί η συµπληρωµατικ�τητα µετα$ύ τ�υ
π�δηλάτ�υ και των δηµ�σιων µετα��ρών. Για να
επιτευ�θεί τ�ύτ� �ρειά}εται κυρίως να παρέ�εται η
δυνατ�τητα ασ�αλ�ύς στάθµευσης στις στάσεις

«Η ΠΡΑΓΜΑΤ�Π�ΙΗΣΗ 
Τ�Υ 14-17% ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΜΕ Π�∆ΗΛΑΤ� ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΑΣ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚ�Σ ΣΤ���Σ.»
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Πωλήσεις 1996
Συν�λικ�ς αριθµ�ς
π�δηλάτων

Π�δήλατα/1 000 κατ�ίκ�υς

Τακτικ�ί π�δηλάτες
(τ�υλά�ιστ�ν 1-2 ��ρές
την ε2δ�µάδα)

Περιστασιακ�ί π�δηλάτες
(1-3 ��ρές τ� µήνα)

Σύν�λ� π�δηλατών π�υ
µετακιν�ύνται µε
π�δήλατ� τ�υλά�ιστ�ν 1-3
��ρές τ� µήνα

�λµ. ανά κάτ�ικ� ετησίως

425 000

5 000 000

495

28,9 %

7 %

2 947 000

327

415 000

5 000 000

980

50,1 %

8 %

2 489 000

958

4 600 000

72 000 000

900

33,2 %

10,9 %

29 585 000

300

240 000

2 000 000

200

7,5 %

1,8 %

779 000

91

610 000 

9 000 000

231

4,4 %

3,9 %

2 613 000

24

2 257 000

21 000 000

367

8,1 %

6,3 %

6 584 000

87

120 000

1 000 000

250

17,2 %

4 %

553 000

228

1 550 000

25 000 000

440

13,9 %

6,8 %

9 900 000

168

20 000

178 000

430

4,1 %

9,7 %

44 000

40

1 358 000

16 000 000

1 010

65,8 %

7,2 %

9 031 000

1 019

630 000

3 000 000

381

—

—

—

154

380 000

2 500 000

253

2,6 %

2,8 %

430 000

35

230 000

3 000 000

596

—

—

—

282

420 000

4 000 000

463

—

—

—

300

2 100 000

17 000 000

294

13,6 %

0,8 %

6 727 000

81

Βέλγι� ∆ανία Γερµανία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιρλανδία Ιταλία Λ�υ$εµ-
2�ύργ� Κάτω Lώρες Αυστρία Π�ρτ�γαλία Φινλανδία Σ�υηδία Ηνωµέν�

Βασίλει�

ΣΥΝ�ΛΙΚ�Σ ΑΡΙΘΜ�Σ �ΙΛΙ�ΜΕΤΡΩΝ Π�Υ ∆ΙΑΝΥ�ΝΤΑΙ
ΜΕ Π�∆ΗΛΑΤ� ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ: 70 ∆ΙΣ. �ΛΜ. ΕΤΗΣΙΩΣ

Πηγή: Ευρω2αρ�µετρ� 1991 (UITP)· «Transport demand not covered by international statistics», 1997, Γ∆ VII/UITP/ECF.

Lρησιµ�π�ίηση τ�υ π�δηλάτ�υ εκ�ρα}�µενη σε �ιλι�µετρα (1995, σύν�λ� πληθυσµ�ύ, συµπεριλαµ2αν�µένων των ατ�µων κάτω των 15 ετών)

Lρησιµ�π�ίηση τ�υ π�δηλάτ�υ σύµ�ωνα µε τ� Ευρω2αρ�µετρ� τ�υ 1991 (µ�ν� άτ�µα ηλικίας άνω των 15 ετών) — Αυστρία, Φινλανδία, Σ�υηδία: µη µέλη τ� 1991
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των δηµ�σιων συγκ�ινωνιών και ��ρτωσης τ�υ
π�δηλάτ�υ στα ��ήµατα των δηµ�σιων µετα��ρών.

Τ� �%ελ�ς για τις επι+ειρήσεις

�πως είναι �ανερ�, η κυκλ���ριακή συµ��ρηση
είναι επι}ήµια για τις επι�ειρήσεις. Η πρ�σ2αση στις
επι�ειρήσεις καθίσταται δυσ�ερέστερη, τ�σ� για
τ�υς πρ�µηθευτές �σ� και για τ�υς επισκέπτες.
Επιπλέ�ν, η κυκλ���ριακή συµ��ρηση τ�υς κ�στί}ει
ασ�αλώς π�λύ ακρι2ά και απ� την άπ�ψη τ�υ
�ρ�ν�υ π�υ �άν�υν �ι πρ�µηθευτές τ�υς και κυρίως
�ι εργα}�µεν�ί τ�υς. Η Συν�µ�σπ�νδία της
Βρετανικής Βι�µη�ανίας (Confederation of British
Industry) υπ�λ�γισε �τι η κυκλ���ριακή συµ��ρηση
στην περι�έρεια τ�υ Λ�νδίν�υ κ�στί}ει περισσ�τερα
απ� 10 δισ. ευρώ ετησίως απ� την άπ�ψη της
παραγωγής και τ�υ �αµέν�υ �ρ�ν�υ.

∆εδ�µέν�υ επίσης �τι �ι π�δηλάτες 2ρίσκ�νται σε
καλύτερη �υσική και κυρίως ψυ��λ�γική κατά-
σταση, �ι επι�ειρήσεις των �π�ίων τ� πρ�σωπικ�
�ρησιµ�π�ιεί τ� π�δήλατ� έ��υν µεγαλύτερη
παραγωγικ�τητα. Υπάρ�ει µια �λ�κληρη σειρά
πλε�νεκτηµάτων π�υ µπ�ρεί να επικαλεστεί µια
π�λη η �π�ία δια�ειρί}εται τις µετακινήσεις
δίδ�ντας στ�υς π�δηλάτες τη θέση π�υ δικαι�ύνται.

Μια διεθνής εταιρεία �πως η Ciba Geigy παρ�τρύνει
τ�υς εργα}�µέν�υς της να πηγαίν�υν στην εργασία
τ�υς µε τ� π�δήλατ� εδώ και 20 �ρ�νια (2λέπε
πίνακα 1.5). Τα µέσα π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται είναι
ανάλ�γα των ��ελών π�υ απ�κ�µί}ει η επι�είρηση
απ� τη �ρησιµ�π�ίηση τ�υ π�δηλάτ�υ. Τ� 1989 η
εταιρεία πρ�σέ�ερε ένα νέ� π�δήλατ� σε 400
περίπ�υ εργα}�µέν�υς π�υ δέ�θηκαν να εγκατα-
λείψ�υν τη θέση π�υ τ�υς εί�ε παρα�ωρηθεί στ�

�ώρ� στάθµευσης της επι�είρησης. Κάθε �ρ�ν� η
επι�είρηση �ργανώνει ηµερίδες α�ιερωµένες στ�
π�δήλατ� µε διαδρ�µές, πληρ���ρίες και συνεργεία
επισκευής π�δηλάτων. Η Ciba Geigy γνωρί}ει καλά
τα πλε�νεκτήµατά της: ε$�ικ�ν�µηση �ώρ�υ στάθ-
µευσης, απ�συµ��ρηση των δρ�µων γύρω απ� την
επι�είρηση, 2ελτίωση της εικ�νας της έναντι των
παρ�διων κατ�ίκων και των αρ�ών, καλύτερη
κινητικ�τητα των εργα}�µένων, 2ελτίωση της
�υσικής κατάστασης των εργα}�µένων και µείωση
των �αµένων ωρών εργασίας λ�γω ασθενείας.

Π�δήλατ� και εµπ�ρικά καταστήµατα

Η ε$ίσωση «δυναµισµ�ς τ�υ εµπ�ρί�υ = πρ�σ2αση
µε τ� αυτ�κίνητ�» κάθε άλλ� παρά έ�ει απ�δει�θεί
στην πρά$η. Η συµ2�λή της πελατείας π�υ µετα-
κινείται µε τις δηµ�σιες συγκ�ινωνίες, µε τ� π�δή-
λατ� ή µε τα π�δια έ�ει υπ�τιµηθεί κατά π�λύ, �πως
ε$άλλ�υ και �ι αρνητικές συνέπειες για τις π�λεις
µας και για τ� αστικ� περι2άλλ�ν της θέσης των
µεγάλων εταιρειών διαν�µής και των �ιλιάδων
θέσεων στάθµευσης στην περι�έρεια.

Μια µελέτη π�υ πραγµατ�π�ιήθηκε στ� Munster
(Γερµανία) απ�καλύπτει π�λλά στ�ι�εία π�υ µέ�ρι
τώρα ήταν άγνωστα. Η µελέτη έγινε σε τρία σ�ύπερ
µάρκετ ή µικραγ�ρές (µε αρκετή π�ικιλία πρ�ϊ�ντων,
ώστε να καλύπτ�υν τις γενικές πρ�µήθειες των
ν�ικ�κυριών π�υ γίν�νται µία ��ρά την ε2δ�µάδα ή
µία ��ρά στις 15 µέρες), καθώς και σε ένα
π�λυκατάστηµα µε διά��ρα επιπλέ�ν τµήµατα (είδη
ρ�υ�ισµ�ύ, µπ�υτίκ, είδη π�λυτελείας κλπ.).

• Jι �δηγ�ί αυτ�κινήτ�υ δεν είναι καλύτερ�ι
πελάτες απ� τ�υς π�δηλάτες, τ�υς πε}�ύς ή τ�υς
�ρήστες των δηµ�σιων µετα��ρών. Σε �ρισµένες

Μέσ�
µετακίνησης

2
3

Z�νη επιρρ
�ς της δηµ�σιας συγκ
ινων�ας
Τ� π�δήλατ� µπ�ρεί να συνεισ)έρει κάν�ντας τη
δηµ�σια συγκ�ινωνία περισσ�τερ� ελκυστική
ε8ασ)αλί6�ντας µεγαλύτερη δυνατ�τητα πρ�σ2ασης.
Στη 2άση εν�ς αµετά2λητ�υ τα8ιδι�ύ διάρκειας 10
λεπτών, η ακτίνα επιρρ�ής της δηµ�σιας συγκ�ινωνίας
π�λλαπλασιά6εται επί 15 αν γίνει η υπ�θεση �τι η
πελατεία της πρ�σεγγί6ει τη στάση µε π�δήλατ�.

Μέση ∆ιανυ�µενη απ�σταση �ώνη
τα�ύτητα σε 10 λεπτά επιρρ�ής 

5 km/h 0,8 km 2 km2

20 km/h 3,2 km 32 km2

8ρ�ν�ς π�υ ε �ικ�ν�µείται απ� τ�ν π�δηλάτη
Η αλλαγή µέσ�υ στη δηµ�σια συγκ�ινωνία είναι σα)ώς
ένα µει�νέκτηµά της (&άσιµ� &ρ�ν�υ, αναµ�νή στη
στάση). Τ� π�δήλατ� δίνει µια απ�τελεσµατική
απάντηση σ’ αυτ� τ� πρ�2ληµα. < π�δηλάτης µπ�ρεί να
κερδίσει ένα τέταρτ� της ώρας σε σ&έση µε τ�
λεω)�ρεί� για την ίδια απ�σταση έως �τ�υ )τάσει σ’
ένα γρήγ�ρ� µέσ� µετα)�ράς (σιδηρ�δρ�µικ�ς
σταθµ�ς, σταθµ�ς µετρ�, κλπ.).

*=Σταθµ�ς
µετρ� 
ή στάση
λεω��ρεί�υ/
τραµ

20

Min

Km

αναµ�νή
στ�
σταθµ�
= 10' 

�ρ�ν�ς µε λεω��ρεί� 
= 5' 

�ρ�ν�ς µε π�δήλατ�  = 10'

αναµ�νή στη στάση = 5' 

περπάτηµα = 5' 

Κατ�ικία Στάση λεω��ρεί�υ

σταθµ�ς 
τρέν�υ
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κατηγ�ρίες µάλιστα, �ι π�δηλάτες είναι καλύτερ�ι
πελάτες. Jι π�δηλάτες, δεδ�µέν�υ �τι αγ�ρά}�υν
µικρ�τερες π�σ�τητες κάθε ��ρά, επισκέπτ�νται
τακτικ�τερα τ� κατάστηµα (έντεκα ��ρές τ� µήνα
κατά µέσ�ν �ρ� έναντι επτά για τ�υς �δηγ�ύς
αυτ�κινήτ�υ) και… εκτίθενται συ�ν�τερα στ�ν
πειρασµ�.

• Στα εµπ�ρικά καταστήµατα των π�λεων, �ι �δηγ�ί
αυτ�κινήτ�υ είναι µει�ν�τητα (25 έως 40 % της
πελατείας, ανάλ�γα µε τ� εάν πρ�κειται για
καθηµερινή ή Σά22ατ�).

• Μετά 2ίας τ� 25% των �δηγών �εύγει απ� ένα
κατάστηµα µε δύ� ή περισσ�τερες σακ�ύλες
εµπ�ρευµάτων (έναντι 17% για τ�υς π�δηλάτες).
Συνεπώς, τα τρία τέταρτα των �δηγών δεν έ��υν να
µετα�έρ�υν τίπ�τα π�υ θα τ�υς εµπ�δι}ε να
�ρησιµ�π�ιήσ�υν ένα άλλ� µέσ� µετα��ράς.

• Λαµ2άν�ντας υπ�ψη τις απ�στάσεις, τ�ν πρ��ρισµ�
µετά την επίσκεψη στ� κατάστηµα και τις αγ�ρα-
}�µενες π�σ�τητες, η µελέτη καταλήγει στ� συµπέ-
ρασµα �τι η πλει�ν�τητα των �δηγών θα µπ�ρ�ύσε
π�λλές ��ρές να µη �ρησιµ�π�ιεί τ� αυτ�κίνητ� για
τις αγ�ρές τ�υς.

Πρέπει επίσης να υπ�γραµµιστεί �τι η κίνηση των
καταστηµάτων σ�ετί}εται µε την π�ι�τητα τ�υ περι-
2άλλ�ντ�ς. Στ� Βερ�λίν� διαπιστώθηκε �τι �ι µετα-
κινήσεις των πε}ών και των π�δηλατών στις συν�ικίες
αυ$ήθηκαν σηµαντικά µετά τη γενική καθιέρωση
�ρί�υ τα�ύτητας 30 �λµ./ώρα εκτ�ς των µεγάλων
κυκλ���ριακών α$�νων. �σ�ν α��ρά τις µετακινή-
σεις µετα$ύ κατ�ικίας και εµπ�ρικών καταστηµάτων, η
αύ$ηση αυτή �θάνει µερικές ��ρές τ� 40 %.

Jµ�ίως, µια έρευνα π�υ πραγµατ�π�ιήθηκε στ�
Στρασ2�ύργ� έδει$ε �τι σηµειώθηκε αύ$ηση της

κίνησης στ� κέντρ� της π�λης σε αναλλ�ίωτες κατά
τα λ�ιπά εµπ�ρικές }ώνες, �π�υ �µως έγιναν
πε}�δρ�µήσεις και απαγ�ρεύθηκε η κυκλ���ρία των
διερ��µενων ��ηµάτων.

Στη Βέρνη µια έρευνα επί 1 200 καταναλωτών έδει$ε
π�ια είναι κατά µέσ�ν �ρ� και σε ετήσια 2άση η σ�έση
µετα$ύ της α$ίας των αγ�ρών και τ�υ �ρησι-
µ�π�ι�ύµεν�υ �ώρ�υ στάθµευσης απ� κάθε πελάτη.
Απ�τέλεσµα: η απ�δ�τικ�τητα των �ώρων στάθµευ-
σης είναι µεγαλύτερη �ταν αυτ�ί �ρησιµ�π�ι�ύνται
απ� π�δηλάτες: 7 500 ευρώ ανά τετραγωνικ� µέτρ�. Jι
�δηγ�ί αυτ�κινήτ�υ ακ�λ�υθ�ύν µε 6 625 ευρώ ανά
τετραγωνικ� µέτρ�.

Φαίνεται κάπως παράδ�$� �ταν, ως γνωστ�, �ι π�δη-
λάτες δεν διαθέτ�υν π�ρτ µπαγκά} για να ��ρτώσ�υν
τα ψώνια τ�υς και, συνεπώς, αναγκά}�νται να περι�ρί-
}�υν τις π�σ�τητες π�υ αγ�ρά}�υν.

«�Ι �∆ΗΓ�Ι
ΑΥΤ�ΚΙΝΗΤ�Υ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΛΥΤΕΡ�Ι ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΑΠ� Τ�ΥΣ Π�∆ΗΛΑΤΕΣ,
Τ�ΥΣ ΠΕ��ΥΣ 
C Τ�ΥΣ �ΡΗΣΤΕΣ 
ΤΩΝ ∆ΗΜ�ΣΙΩΝ
ΜΕΤΑΦ�ΡΩΝ.»

<ι π�δηλάτες, δεδ�µέν�υ �τι
αγ�ρά6�υν µικρ�τερες
π�σ�τητες κάθε )�ρά,
επισκέπτ�νται τακτικ�τερα τ�
κατάστηµα απ� τ�υς �δηγ�ύς
και… εκτίθενται συ&ν�τερα
στ�ν πειρασµ�.

Η Ciba Geigy και τ� π�δήλατ�

1970 1995

Πρ�σωπικ� 12 400 (100 %) 10 400 (100 %)

Μετακιν�ύµεν�ι µε π�δήλατ� 500 (4 %) 2755 (26 %)

Π�δηλάτες καθ’
�λ� τ� έτ�ς 80 (1 %) 1235 (12 %)

Επαγγελµατική
�ρησιµ�π�ίηση
τ�υ π�δηλάτ�υ - 1325 (13 %)

Αριθµ�ς π�δηλάτων
της επι�είρησης 360 1600

Θέσεις
στάθµευσης
για π�δήλατα 400 3500

Εκ των �π�ίων
στεγασµένες 350 (88 %) 3350 (96 %)

Π�δηλατ�δρ�µ�ι
στις εκτάσεις
της επι�είρησης (σε �λµ.) - 3

Πηγή: «Τ� π�δήλατ� στην επι�είρηση», 1996, IG Velo Suisse.

Πίνακας 1.5



Η ν�α ν!!τρ!πDα

^   ^
22



23 ^

Γιατί περι�ρίστηκε η +ρησιµ�π�ίηση 
τ�υ π�δηλάτ�υ;

Ένα παρατηρητήρι� τ�υ π�δηλάτ�υ π�υ δηµι�υργή-
θηκε στις Βρυ$έλλες και �ι µελέτες π�υ εκπ�νήθη-
καν στη Γαλλία στ� πλαίσι� των σ�εδίων αστικών
µετακινήσεων π�υ πρ�2λέπει � ν�µ�ς για τ�ν αέρα
υπ�γραµµί}�υν τις πρ�σδ�κίες των δυνητικών
π�δηλατών και, κατ’ επέκταση, τ�υς λ�γ�υς για τ�υς
�π�ί�υς τ� π�δήλατ� �ρησιµ�π�ιείται σήµερα
σπάνια.

Η απ�υσία (ή η ε$α�άνιση) των �ωρ�τα$ικών
ρυθµίσεων για π�δήλατα είναι � 2ασικ�ς παρά-
γ�ντας π�υ αναστέλλει την εκδήλωση της δυνητικής
}ήτησης. J �γκ�ς της κυκλ���ρίας των αυτ�κινή-
των, η υπερ2�λική τα�ύτητα και τ� γεγ�ν�ς �τι �ι
�δηγ�ί δεν λαµ2άν�υν υπ�ψη τ�υς π�δηλάτες
απ�τελ�ύν ε$ίσ�υ σηµαντικ�ύς παράγ�ντες.
Ε$άλλ�υ, ανασταλτικά δρα και � κίνδυν�ς κλ�πής
τ�υ π�δηλάτ�υ.

Λαµ2άν�ντας µέτρα σ�ετικά µε τ�υς τρεις αυτ�ύς
παράγ�ντες θα καταστεί δυνατή η ανάκαµψη της
}ήτησης των µετακινήσεων µε π�δήλατ� µετα$ύ
αυτών π�υ αγαπ�ύν τ� π�δήλατ�, αλλά δεν τ�λµ�ύν
να τ� επιλέ$�υν ως µέσ� µετα��ράς.

Lρειά}�νται �µως και άλλα µέσα για να πρ�κληθεί τ�
ενδια�έρ�ν και µιας άλλης, ε$ίσ�υ σηµαντικής
µερίδας τ�υ πληθυσµ�ύ, π�υ απ�τελείται απ� τη
µεγάλη µά}α αυτών π�υ δεν εί�αν π�τέ σκε�θεί τη
λύση τ�υ π�δηλάτ�υ. Jι τελευταί�ι µπ�ρ�ύν ίσως να
αρ�ίσ�υν να κυκλ���ρ�ύν µε π�δήλατ� µ�ν� εάν
πεισθ�ύν µέσω µιας ενεργ�ύ πρ�ώθησης 2άσει της
ενηµέρωσης και της 2ελτίωσης τ�υ γ�ήτρ�υ τ�υ
π�δηλάτ�υ.

Η κ�ινή γνώµη αντιµετωπί1ει λιγ�τερ�
ευν�ϊκά τ� αυτ�κίνητ�

Σε �λες τις ευρωπαϊκές �ώρες η πλει�ν�τητα —και
µερικές ��ρές η συντριπτική πλει�ν�τητα— τ�υ
πληθυσµ�ύ πιστεύει �τι, �ταν υπάρ�ει σύγκρ�υση
µετα$ύ των αναγκών των π�δηλατών και των
αναγκών των �δηγών αυτ�κινήτ�υ, �ι π�δηλάτες
είναι αυτ�ί π�υ πρέπει να τυγ�άν�υν πρ�ν�µιακής
µετα�είρισης εις 2άρ�ς των �δηγών αυτ�κινήτ�υ.

Στην πρά$η σπάνια �ρειά}εται τέτ�ια αυστηρ�τητα.
Π�λύ συ�νά τα µέτρα για την πρ�ώθηση τ�υ
π�δηλάτ�υ δεν συνεπάγ�νται πραγµατικά δυσµενείς
�ρ�υς για τ� αυτ�κίνητ� ιδιωτικής �ρήσης. Έτσι, η
µείωση τ�υ �ρί�υ τα�ύτητας επηρεά}ει ελα�ρά
µ�ν� τη µέση τα�ύτητα. Μάλιστα δε, 2ελτιώνει τη
ρ�ή της κυκλ���ρίας και µειώνει τ�υς κινδύν�υς
π�υ διατρέ��υν �ι ίδι�ι �ι �δηγ�ί. Jµ�ίως, η

Η ΝΕΑ 
Ν::ΤΡ:ΠΙΑ

Τ� π�δήλατ�, η ελευθερία, η καλή υγεία και η καλή διάθεση συµ.αδί1�υν.
Τ� π�δήλατ� ανακαλεί παντ�ύ τις ίδιες εικ�νες ελευθερίας και 1ωντάνιας
και αντιµετωπί1εται µε την ίδια συµπάθεια σε �λες τις +ώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρ+ει πράγµατι αλλαγή της ν��τρ�πίας υπέρ των
π�λιτικών µετακίνησης π�υ σέ.�νται τ� αστικ� περι.άλλ�ν;

7
Πρ�σδ�κίες για την πρ�ώθηση της +ρησιµ�π�ίησης
τ�υ π�δηλάτ�υ στην π�λη
Η αγ�ρά π�δηλάτ�υ απ�τελεί πρ�ϋπ�θεση για την
αύ8ηση της &ρησιµ�π�ίησής τ�υ. Τ� ευρύ κ�ιν�
στην πλει�ν�τητά τ�υ θα ήταν πρ�θυµ� να
αγ�ράσει ένα π�δήλατ�, εάν �ι δήµ�ι εκδήλωναν
τη διάθεση να πρ�ωθήσ�υν τη &ρησιµ�π�ίηση τ�υ
π�δηλάτ�υ. Μια άλλη έρευνα απ�καλύπτει �τι �ι
ίδι�ι �ι π�δηλάτες, παρ�τι ήδη &ρησιµ�π�ι�ύν τ�
π�δήλατ�, πρ�σδ�κ�ύν να γίν�υν &ωρ�τα8ικές
ρυθµίσεις για π�δήλατα (τ� 58 % δηλώνει �τι θα
µετακιν�ύνταν συ&ν�τερα µε π�δήλατ� εάν
υπήρ&αν περισσ�τερες παρ�µ�ιες ρυθµίσεις).

Κίνητρα για την αγ�ρά ή τακτικ�τερη
+ρησιµ�π�ίηση τ�υ π�δηλάτ�υ

. Lωρ�τα$ικές ρυθµίσεις για π�δήλατα, διευκ�λυνση

της πρ�σ2ασης, συντ�µευµένες διαδρ�µές,

παρακάµψεις για π�δηλάτες  . . . . . . . . . . . . . . . . .70 %

. Περι�ρισµ�ί της κυκλ���ρίας

των αυτ�κινήτων  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 %

. Φυλασσ�µεν�ι �ώρ�ι στάθµευσης

για π�δήλατα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 %

. Εκστρατείες πρ�ώθησης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 %

. Εκµίσθωση ή δανεισµ�ς π�δηλάτ�υ  . . . . . . . . . . . .8 %
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κυκλ���ρία των π�δηλάτων και στις δύ� κατευ-
θύνσεις των µ�ν�δρ�µων, εκτ�ς τ�υ �τι δεν παρ�υ-
σιά}ει αντικειµενικ�ύς κινδύν�υς παρά µ�ν� σε
�ρισµένα σηµεία �π�υ είναι απαραίτητες �ωρ�τα$ι-
κές ρυθµίσεις, �υδ�λως εµπ�δί}ει την καν�νική
κυκλ���ρία των αυτ�κινήτων.

�µως υπάρ��υν στιγµές π�υ πρέπει να λη�θ�ύν
π�λιτικές απ��άσεις για να επι2ε2αιωθεί η θέση
π�υ επιθυµ�ύµε να δώσ�υµε στα µέσα µετα��ράς
π�υ σέ2�νται περισσ�τερ� τ� περι2άλλ�ν και
ειδικ�τερα στ�υς π�δηλάτες.

�µως, ακ�µη και αν ��2�µαστε τις θ�ρυ2ώδεις
αντιδράσεις απ� τις �µάδες πίεσης υπέρ τ�υ
αυτ�κινήτ�υ, είναι ίσως πι� επικίνδυν� να αγν�ή-
σ�υµε τη σιωπηρή πλει�ν�τητα, π�υ δεν εκ�ρά}εται
απ� �µάδες πίεσης, αλλά εκδηλώνει απερί�ραστα
την πρ�σδ�κία της για µια πι� ισ�ρρ�πη π�λιτική

�ταν γίν�νται έρευνες αντιπρ�σωπευτικές τ�υ
συν�λ�υ τ�υ πληθυσµ�ύ.

Αρκετές έρευνες έ��υν µετρήσει ειδικά τ� π�σ�στ�
απ�δ��ής των πρ�τειν�µενων µέτρων για τη µείωση
της �ρησιµ�π�ίησης τ�υ αυτ�κινήτ�υ. Jι αιρετ�ί
άρ��ντες και �ι τε�νικ�ί είναι αυτ�ί π�υ έ��υν τ�υς
περισσ�τερ�υς ενδ�ιασµ�ύς απ� κάθε άλλη �µάδα
ερωτηθέντων ατ�µων, συµπεριλαµ2αν�µένων των
�δηγών, ίσως γιατί συγ�έ�υν τις δικές τ�υς ανάγκες
µετακίνησης µε τις ανάγκες τ�υ µέσ�υ κατ�ίκ�υ της
π�λης. Συνεπώς τ� κ�ιν� είναι ώριµ� να δε�θεί µια
αλλαγή της στάσης των δηµ�σιων αρ�ών, �ι �π�ίες
είναι αυτές π�υ 2ρίσκ�νται σε καθυστέρηση σε
σ�έση µε την κ�ινή γνώµη.

Ακ�µη και η 2ρετανική Automobile Association (ΑΑ)
2λέπει σήµερα τ� π�δήλατ� ως ένα µη αµελητέ�
πλε�νέκτηµα. Κατ�πιν µιας έρευνας µετα$ύ των

µελών της («cycling motorists»), η ΑΑ δήλωσε �τι
«τ� π�δήλατ� απ�τελεί ένα µέσ� µετα��ράς �ιλικ�
πρ�ς τ� περι2άλλ�ν (…) και απ�τελεί µια επαρκή
εναλλακτική λύση έναντι τ�υ αυτ�κινήτ�υ για �ρι-
σµένες διαδρ�µές».

Τέλ�ς, �ι ίδι�ι �ι �ικ�ν�µικ�ί ��ρείς δεν εκ�ρά}�υν
κατηγ�ρηµατικές απ�ψεις σ�ετικά µε τη �ρησι-
µ�π�ίηση τ�υ αυτ�κινήτ�υ ιδιωτικής �ρήσης: �ι
π�λεις π�υ έ��υν θέσει υπ� έλεγ�� την κινητι-
κ�τητα πρ�σελκύ�υν τ�υς επενδυτές και τ�υς
εργα}�µέν�υς τ�υς. Έτσι, � γενικ�ς διευθυντής της
Βρετανικής Βι�µη�ανικής Συν�µ�σπ�νδίας (ΒΒΣ)
δήλωσε �τι «η ΒΒΣ εγκρίνει την πρωτ�2�υλία της
αύ$ησης της �ρησιµ�π�ίησης τ�υ π�δηλάτ�υ, στην
�π�ία µπ�ρ�ύν να συµ2άλ�υν �ι �ικ�ν�µικ�ί ��ρείς
σε συνεργασία µε άλλ�υς ��ρείς µέσω της
2ελτίωσης της πρ�σ2ασης τ�υ π�δηλάτ�υ στ�ν
τ�π� εργασίας».
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Κάτω 8ώρες

Π�ρτ�γαλία

Ηνωµέν� Βασίλει�

� 5ταν υπάρ+ει σύγκρ�υση µετα ύ των αναγκών των π�δηλατών/πε1ών/δηµ�σίων µετα%�ρών και των
αναγκών των �δηγών αυτ�κινήτ�υ στ� θέµα της δια+είρισης της κυκλ�%�ρίας, πρέπει να ευν�ηθ�ύν σα%ώς
ή είναι πρ�τιµ�τερ� να ευν�ηθ�ύν �ι π�δηλάτες/πε1�ί/δηµ�σιες µετα%�ρές απ� τα αυτ�κίνητα;

� :ι συνέπειες της κυκλ�%�ρίας
τ�υ αυτ�κινήτ�υ στ� κέντρ�
των π�λεων είναι…

� Η υπ�.άθµιση της π�ι�τητας τ�υ ατµ�σ%αιρικ�ύ
αέρα στην κέντρ� των π�λεων �%είλεται…

Σύν�λ� Σύν�λ�
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= Να ευν�ηθ�ύν σα�ώς �ι π�δηλάτες = Πρ�τιµ�τερ� να ευν�ηθ�ύν �ι π�δηλάτες

= Να ευν�ηθ�ύν �ι π�δηλάτες (σύν�λ�) = Να ευν�ηθ�ύν �ι πε}�ί (σύν�λ�) = Να ευν�ηθ�ύν �ι δηµ�σιες µετα��ρές (σύν�λ�)

= ...α��ρητες

= δύσκ�λα υπ��ερτές

= κυρίως στην κυκλ���ρία των αυτ�κινήτων

= κατά µεγάλ� µέρ�ς στην κυκλ���ρία των αυτ�κινήτων
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Η εµπειρία των π�λεων π�υ έ&�υν
δηµι�υργήσει λωρίδες αντίθετης
κατεύθυνσης σε µ�ν�δρ�µ�υς για
τ�υς π�δηλάτες απ�δεικνύει την
απ�τελεσµατικ�τητα αυτ�ύ τ�υ µέτρ�υ
για την πρ�ώθηση τ�υ π�δηλάτ�υ και
τα �)έλη π�υ παρ�υσιά6ει στ� θέµα
της ασ)άλειας. Μ�ν� σε �ρισµένες
διασταυρώσεις &ρειά6�νται
&ωρ�τα8ικές ρυθµίσεις. Η εκστρατεία
ενηµέρωσης είναι απαραίτητη για να
συνηθίσ�υν �ι �δηγ�ί αυτ�κινήτ�υ τη
νέα κατάσταση.

Βέλγι�
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Κάτω 8ώρες

Π�ρτ�γαλία

Ην. Βασίλει�
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� Πώς κρίνετε τη δράση των αρ+ών
σε �,τι α%�ρά τη δια+είριση
της κυκλ�%�ρίας;

� Μια απ�τελεσµατική λύση για τη µείωση της
κυκλ�%�ρίας θα ήταν…

…� ευρύς
περι�ρισµ�ς της
πρ�σ2ασης στ�

κέντρ� των π�λεων

…� ευρύς
περι�ρισµ�ς της
στάθµευσης στ�

κέντρ� των π�λεων

…η δηµι�υργία
περισσ�τερων

πε}�δρ�µων στ�
κέντρ� των π�λεων

. Η συντριπτική πλει�ν�τητα των π�λιτών θέλει να
γίν�υν αλλαγές υπέρ µέσων µετα��ράς π�υ σέ2�νται
περισσ�τερ� τ� περι2άλλ�ν.

. Τ� αυτ�κίνητ� θεωρείται απ� τη µεγάλη µά}α των
π�λιτών ως ��ληση. �µως �ι �δηγ�ί αυτ�κινήτ�υ θα
ήταν �ι πρώτ�ι π�υ θα ω�ελ�ύνταν απ� τη µείωση της
ρύπανσης π�υ πρ�καλ�ύν, καθ�τι � αέρας στ�
εσωτερικ� τ�υ αυτ�κινήτ�υ περιέ�ει σα�ώς
περισσ�τερ�υς ρύπ�υς απ� �,τι � αέρας τ�υ
περι2άλλ�ντ�ς.

. Ήδη τ� 1991 η κ�ινή γνώµη ήταν ώριµη για την
αλλαγή της π�λιτικής των µετακινήσεων. Η τάση αυτή
επιτείνεται συνε�ώς µε την αύ$ηση της κυκλ���ρίας
των αυτ�κινήτων και την έντ�νη συνειδητ�π�ίηση και
πρ�2�λή απ� τα µέσα ενηµέρωσης των
περι2αλλ�ντικών θεµάτων και της υγείας.

Πηγή: Ευρω2αρ�µετρ� 1991 (1 000 άτ�µα ανά �ώρα· πλην Αυστρίας, Φινλανδίας,
Σ�υηδίας).

YΥπέρ τ� δέ�ν δυσµενής
για τ� αυτ�κίνητ�

Υπέρ τ� δέ�ν ευν�ϊκή
για τ� αυτ�κίνητ�Ικαν�π�ιητική

Απαιτείται λίγ�ς +ώρ�ς για τις διαµ�ρ%ώσεις για τ� π�δήλατ�
Στην π�λη, έ&ει λ�γική να πρ�τείν�υµε τη µείωση των
υπερδιαστασι�λ�γηµένων δρ�µων π�υ επιτρέπ�υν υψηλές
τα&ύτητες και π�υ δυσκ�λεύ�υν την εγκάρσια κίνηση των
πε6ών. < απαραίτητ�ς &ώρ�ς για τις διαµ�ρ)ώσεις για τ�
π�δήλατ� µπ�ρεί επ�µένως να ε8�ικ�ν�µηθεί &ωρίς να
2λα)τεί η κίνηση των αυτ�κινήτων.

Συνήθης δρ�µ�ς τεσσάρων λωρίδων.
Τρέ��υµε γρήγ�ρα, η εγκάρσια κίνηση των
πε}ών είναι π�λύ επικίνδυνη.

Αµ�ίδρ�µη κίνηση δύ� «λωρίδων» σε
συν�λικ� πλάτ�ς 10,40 µέτρων. Πρ�σπέραση
��ρτηγών µπ�ρεί να γίνει µ�ν� µε µειωµένες
τα�ύτητες. Ε$�ικ�ν�µηση �ώρ�υ σε σ�έση µε
τ�ν καν�νικ� δρ�µ�: 3,60 µέτρα.

Αµ�ίδρ�µη κίνηση δύ� «λωρίδων» σε
συν�λικ� πλάτ�ς 9 µέτρων. ∆εν µπ�ρεί να
γίνει πρ�σπέραση ��ρτηγ�ύ. Έ��ντας ως
δεδ�µέν� �τι τ� π�σ�στ� των ��ρτηγών
κυµαίνεται σε γενικές γραµµές ανάµεσα στ�
5 και τ� 10 %, η µείωση της �ωρητικ�τητας
τ�υ δρ�µ�υ είναι τ�υ ίδι�υ µεγέθ�υς. Η
ε$�ικ�ν�µηση τ�υ �ώρ�υ σε σ�έση µε τ�ν
καν�νικ� δρ�µ� είναι 5 µέτρα ή 30 %.

Ευρώπη (12)

Πηγή: «Le temps des rues», Lydia Bonanomi.
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Π�δήλατ�: µ�ν� στις επίπεδες +ώρες;

Συνήθως τ� π�δήλατ� συνδέεται µε δύ� �ώρες και
δύ� πρωτεύ�υσες: τις Κάτω Lώρες και τη ∆ανία, τ�
Άµστερνταµ και την Κ�πεγ�άγη.

J λ�γ�ς είναι απλ�ς: τ� π�δήλατ� απαιτεί µυϊκή
πρ�σπάθεια. Πιστεύεται λ�ιπ�ν �τι πρέπει να
�ρησιµ�π�ιείται στις επίπεδες �ώρες.

Ωστ�σ�, τ� π�δήλατ� �ρησιµ�π�ιείται τακτικά σε
�λη την Ευρώπη, έστω και αν η �ρήση τ�υ είναι
περι�ρισµένη. Jι λ�γ�ι για τ�υς �π�ί�υς η �ρήση
τ�υ είναι σπάνια στις ν�τιες �ώρες συνδέ�νται κατά
µεγάλ� µέρ�ς µε τ� γ�ητρ� τ�υ π�δηλάτ�υ, π�υ
θεωρείται συ�νά ως απαρ�αιωµέν� µέσ� µετα-
��ράς, ως παι�νίδι για παιδιά ή ως µέσ� άθλησης.

Ωστ�σ�, π�ι�ς θα τ� περίµενε �τι µια ν�τια π�λη
�πως η Πάρµα (Ιταλία) παρ�υσιά}ει ένα δείκτη
�ρησιµ�π�ίησης τ�υ π�δηλάτ�υ ε$ίσ�υ υψηλ� µε τ�
Άµστερνταµ; Στην Πάρµα (176 000 κάτ�ικ�ι), τ� 19%
τ�υ συν�λ�υ των µετακινήσεων πραγµατ�π�ιείται
µε π�δήλατ�, έναντι 20% στ� Άµστερνταµ (κατά τι
λιγ�τερ� απ� 1 000 000 κάτ�ικ�ι). Στη Φερράρα

(160 000 κάτ�ικ�ι) η �ρησιµ�π�ίηση τ�υ π�δηλάτ�υ
�θάνει τ� 31% στις µετακινήσεις µετα$ύ τ�υ τ�π�υ
κατ�ικίας και τ�υ τ�π�υ εργασίας.

Η Σ�υηδία είναι µια �ώρα µε ψυ�ρ� κλίµα: ωστ�σ�,
τ� 33% τ�υ συν�λ�υ των µετακινήσεων στην π�λη
Västerås (115 000 κάτ�ικ�ι) πραγµατ�π�ιείται µε
π�δήλατ�. Στις ν�τιες �ώρες �ι υψηλές θερµ�κρα-
σίες µπ�ρεί να απ�τελ�ύν εµπ�δι� για τη �ρησι-
µ�π�ίηση τ�υ π�δηλάτ�υ σε �ρισµένες περι�δ�υς
τ�υ έτ�υς, αλλά απ� την άλλη πλευρά επικρατεί ήπι�
κλίµα για µεγάλ� διάστηµα τ�υ έτ�υς.

Η Ελ2ετία δεν είναι επίπεδη �ώρα: ωστ�σ� τ�
π�δήλατ� �ρησιµ�π�ιείται για τ� 23% τ�υ συν�λ�υ
των µετακινήσεων στη Βασιλεία (230 000 κάτ�ικ�ι),
π�υ είναι κτισµένη στις ��θες µιας καµπής τ�υ
Ρήν�υ, καθώς και για τ� 15% στη Βέρνη �π�υ
π�λλ�ί δρ�µ�ι έ��υν κλίση 7%.

Τ� Ηνωµέν� Βασίλει� είναι µια �ώρα µε υψηλή
2ρ���πτωση: µ�λ�ντ�ύτ� στ� Καίµπριτ} (100 000
κάτ�ικ�ι) τ� 27 % των µετακινήσεων πραγµατ�-
π�ι�ύνται µε π�δήλατ�.

Π�λύ συ�νά τ� π�δήλατ� �ρησιµ�π�ιείται ευρέως
µ�λις τ� επιτρέψει � καιρ�ς (µ�λις πάψ�υν �ι 2ρ��ές
και τα �ι�νια, �πως για παράδειγµα στη Σ�υηδία).

Στην πραγµατικ�τητα, λίγες είναι �ι καταστάσεις
π�υ δεν επιτρέπ�υν τη συ�νή �ρησιµ�π�ίηση τ�υ
π�δηλάτ�υ. Jι καιρικές συνθήκες δρ�υν πράγµατι
ανασταλτικά στ�υς π�δηλάτες µ�ν�ν �ταν επικρατεί
καταρρακτώδης 2ρ��ή ή α��ρητη }έστη. Ωστ�σ�, �ι
σύντ�µες απ�στάσεις των αστικών διαδρ�µών, �
κατάλληλ�ς ρ�υ�ισµ�ς και η ύπαρ$η επαρκ�ύς
υπ�δ�µής στ�ν τ�π� πρ��ρισµ�ύ µειών�υν κατά

ΝΕΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠJΛΕΩΝ
Π:Υ ΕΥΝ::ΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛ:Φ:ΡΙΑ 

ΜΕ Π:∆ΗΛΑΤ:
Παλαι�τερα τ� π�δήλατ� απ�τελ�ύσε τ� κατ’ ε �+ήν µέσ� µετα%�ράς σε
µεγάλ� µέρ�ς των +ωρών µας. 5π�υ υπήρ+ε δρ�µ�ς ή µ�ν�πάτι τ�
π�δήλατ� κυριαρ+�ύσε, απ� τ�ν Β�ρρά µέ+ρι τ�ν Ν�τ� της Ευρώπης.
Σήµερα �µως; 8ρησιµ�π�ιείται τ� π�δήλατ� σε άλλες +ώρες εκτ�ς απ� τις
Κάτω 8ώρες και τη ∆ανία; 8ρησιµ�π�ιείται τ� π�δήλατ� στις +ώρες µε ήπι�
και  ηρ� κλίµα, µακριά απ� τ�υς άνεµ�υς τ�υ Β�ρρά; Π�ιες είναι �ι π�λεις
�π�υ τ� π�δήλατ� εντάσσεται σε µια νέα πρ�σέγγιση της κινητικ�τητας;

Ένα µέσ� µετακίνησης
µ�ν� για τις ψυ&ρές 
και επίπεδες &ώρες;
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π�λύ τις δυσµενείς συνέπειες των καιρικών
συνθηκών π�υ είναι π�λύ λιγ�τερ� απαγ�ρευτικές
για την καθηµερινή π�δηλασία απ� �,τι πιστεύεται.

Jι κλίσεις απ�τελ�ύν µη αµελητέ� εµπ�δι� για τ�υς
π�δηλάτες π�υ δεν είναι αρκετά πρ�π�νηµέν�ι και
�ρησιµ�π�ι�ύν παλαιά π�δήλατα ακατάλληλα για τις
π�λεις �π�υ υπάρ��υν αρκετ�ί και µεγάλ�ι δρ�µ�ι
µε κλίση µεγαλύτερη τ�υ 5%. Ακ�µη και υπ� αυτές
τις συνθήκες υπάρ��υν περιθώρια ανάπτυ$ης τ�υ
π�δηλάτ�υ, �πως απ�δεικνύεται σε π�λεις µε
κυµατ�ειδές έδα��ς. Τ� Trondheim (Ν�ρ2ηγία), π�υ
�ιλ�$ένησε τη διάσκεψη Velo Borealis τ� 1998, έ�ει
δείκτη �ρησιµ�π�ίησης τ�υ π�δηλάτ�υ 8 % και
διαθέτει τ�ν πρώτ� ανα2ατήρα για π�δηλάτες στ�ν
κ�σµ�.

�σ�ν α��ρά τις Κάτω Lώρες και τη ∆ανία π�υ εν
γένει έ��υν επίπεδ� έδα��ς, πρέπει να πρ�στεθεί
�τι �ι δύ� αυτές �ώρες σαρών�νται συ�νά απ�
σ��δρ�ύς ανέµ�υς π�υ απαιτ�ύν σηµαντική
ενέργεια απ� τ�ν π�δηλάτη π�υ τ�υς αντιµετωπί}ει..

Φερράρα

Η Φερράρα έ�ει 160 000 κατ�ίκ�υς και 100 000
π�δήλατα. Άνω τ�υ 30% των µετακινήσεων πρ�ς τ�
σ��λεί� ή τ�ν τ�π� εργασίας πραγµατ�π�ιείται µε
π�δήλατ�.

Ωστ�σ�, � δήµ�ς δεν σταµατά τις πρ�σπάθειές τ�υ
για να διατηρηθεί, αλλά και να αυ$ηθεί η
�ρησιµ�π�ίηση τ�υ π�δηλάτ�υ και να µειωθεί η
�ρησιµ�π�ίηση τ�υ αυτ�κινήτ�υ.

Τ� κέντρ� της π�λης (5 εκτάρια) έ�ει πε}�δρ�µηθεί,
αλλά είναι πρ�σπελάσιµ� στ�υς π�δηλάτες. Γύρω
απ� τ� κέντρ�, σε µια }ώνη 50 εκταρίων επιτρέπεται

η κυκλ���ρία τ�υ αυτ�κινήτ�υ, αλλά µε π�λλ�ύς
περι�ρισµ�ύς.

Η Φερράρα αναπτύσσει σταδιακά τ� π�δηλατικ�
δίκτυ� στ�υς µεγάλ�υς κυκλ���ριακ�ύς ά$�νες,
αυ$άνει τ�ν αριθµ� των περι��ών κατ�ικιών �π�υ �ι
π�δηλάτες και �ι πε}�ί έ��υν πρ�τεραι�τητα έναντι
των αυτ�κινήτων, επιτρέπει την κυκλ���ρία των
π�δηλάτων και στις δύ� κατευθύνσεις των µ�ν�δρ�-
µων και 2ελτιώνει τις συνθήκες στάθµευσης των
π�δηλάτων (2 500 δωρεάν θέσεις, 300 επιτηρ�ύ-
µενες θέσεις, 800 θέσεις στ� σταθµ�).

Για να πρ�ωθηθ�ύν τ� π�δήλατ� και η πε}�π�ρία στ�
ιστ�ρικ� κέντρ� της π�λης, � δήµ�ς δεν δίστασε να
αντικαταστήσει τα παλαιά ά2�λα λιθ�στρωτα απ�
επίπεδα λιθ�στρωτα σε πλάτ�ς 80 cm!

Μάλιστα δε, στη Φερράρα δηµι�υργήθηκαν
�ρισµέν�ι µ�ν�δρ�µ�ι, ��ι για να διευκ�λύν�υν την
κυκλ���ρία των αυτ�κινήτων ή για να δηµι�υργηθεί
περισσ�τερ�ς �ώρ�ς στάθµευσης, αλλά ειδικά για
να 2ρεθεί �ώρ�ς για τ�υς π�δηλάτες στ�υς δρ�µ�υς
�π�υ επιδιώ�θηκε να δηµι�υργηθεί ένας
π�δηλατ�δρ�µ�ς σε κάθε κατεύθυνση. Σε άλλ�υς
δρ�µ�υς περι�ρίστηκε η διερ��µενη κυκλ���ρία,
ώστε να διευκ�λυνθεί η κυκλ���ρία των π�δηλατών
µετα$ύ της κυκλ���ρίας των αυτ�κινήτων π�υ έγινε
αυστηρά τ�πική.

J τ�υρισµ�ς και �ι ψυ�αγωγικές δραστηρι�τητες
ευν��ύνται απ� τη δηµι�υργία µιας διαδρ�µής
163 �λµ. κατά µήκ�ς τ�υ Πάδ�υ, καθώς και απ� τη
δι�ργάνωση επισκέψεων στη Φερράρα µε π�δήλατ�.

Απ� πλευράς τ�πικής �ικ�ν�µίας και µικρ�µεσαίων
επι�ειρήσεων π�υ απασ��λ�ύν πρ�σωπικ� µε
τε�νική κατάρτιση, η δηµ�τικ�τητα τ�υ π�δηλάτ�υ
επιτρέπει τη συνύπαρ$η 31 επι�ειρήσεων επισκευής.

Επίδραση των ατµ�σ%αιρικών συνθηκών στη +ρησιµ�π�ίηση τ�υ
π�δηλάτ�υ για τις καθηµερινές µετακινήσεις πρ�ς και απ� τ�ν τ�π�
εργασίας (:υάσιγκτ�ν):

Μ�ν� η 2ρ�&ή και τ� &ι�νι λειτ�υργ�ύν πραγµατικά απ�τρεπτικά.

Lι�νι

Βρ��ή

Σκ�τάδι

Ρύπανση

Αέρας

Κρύ�

�έστη

Υγρασία
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Μπιλµπά� και Βισκάια

Η επαρ�ία της Βισκάιας στη Lώρα των Βάσκων έ�ει
αρκετές µεγάλες π�λεις, µία απ� τις �π�ίες είναι και
τ� Μπιλµπά�. Πρ�σ�ατα $εκίνησε τη δηµι�υργία
εν�ς π�δηλατικ�ύ δικτύ�υ 200 �λµ. π�υ θα συν-
δέσει εν καιρώ �λα τα µεγάλα αστικά κέντρα της
επαρ�ίας, αλλά και τις µικρές π�λεις και τα �ωριά.

Αρ�ικ�ς στ���ς τ�υ εν λ�γω σ�εδί�υ είναι να
2ελτιωθεί η π�ι�τητα τ�υ περι2άλλ�ντ�ς (µείωση
της �ρησιµ�π�ίησης τ�υ αυτ�κινήτ�υ) και η π�ι�-
τητα }ωής (δηµι�υργία έργων υπ�δ�µής για
ψυ�αγωγικές δραστηρι�τητες). Ταυτ��ρ�να �µως,
τ� έργ� θα έ�ει και �ικ�ν�µικές συνέπειες
(τ�υρισµ�ς).

Τ� δίκτυ� αυτ� 2ασί}εται σε ένα γενικ� �ωρ�τα$ικ�
σ�ήµα της επαρ�ίας, �π�υ σ�εδιάστηκαν �ι συν-
δέσεις π�υ πρ�κειται να γίν�υν. Έτσι, σ�εδιάστηκαν
εννέα διαδρ�µές. Η �άρα$ή τ�υς εκµεταλλεύεται εν
µέρει σιδηρ�δρ�µικές γραµµές π�υ 2ρίσκ�νται
εκτ�ς λειτ�υργίας (50 �λµ.), αλλά ακ�λ�υθεί και
ασ�αλτ�στρωµένες �δ�ύς και δρ�µ�υς (80 �λµ.),
δασικές ή ε$�µ�ι�ύµενες �δ�ύς (40 �λµ.). Θα
κατασκευαστ�ύν 20 �λµ. �δών για πε}�ύς και
π�δηλάτες, ειδικά για να δηµι�υργηθ�ύν συνδέσεις
�π�υ δεν υπάρ��υν. Jι διαδρ�µές θα ε$υπη-
ρετήσ�υν τ�υς καθηµεριν�ύς π�δηλάτες (κυρίως
γιατί συνδέ�υν κ�ντινά π�λε�δ�µικά συγκρ�τήµατα
και παρέ��υν π�λλές συνδέσεις µε τ� δίκτυ�
δηµ�σιων µετα��ρών), αλλά θα α$ι�π�ιηθ�ύν και
για ψυ�αγωγικές δραστηρι�τητες (2�λτα µε τα
π�δια ή µε π�δήλατ�).

∆�υ.λίν�

Στ� ∆�υ2λίν� τ� 11% των ατ�µων π�υ πηγαίν�υν
στην εργασία τ�υς δηλών�υν �τι τ� π�δήλατ� είναι
τ� κύρι� µέσ� µετα��ράς τ�υς. Συν�λικά τ� 5%
�λων των µετακινήσεων πραγµατ�π�ι�ύνται µε
π�δήλατ� (δηλαδή περίπ�υ τ� ένα πέµπτ� της
�ρησιµ�π�ίησης τ�υ π�δηλάτ�υ τ� 1960). Ωστ�σ�, �ι
µετρήσεις δεί�ν�υν µείωση της �ρησιµ�π�ίησης τ�υ
π�δηλάτ�υ µετα$ύ των ετών 1987 και 1991. Αντίθε-
τα, � επιδιωκ�µεν�ς στ���ς είναι να διπλασιαστεί η
�ρησιµ�π�ίηση τ�υ π�δηλάτ�υ, ώστε να �θάσει τ�
10 % µέσα σε µια δεκαετία.

Μια έρευνα αγ�ράς έδει$ε �τι �ι κάτ�ικ�ι τ�υ ∆�υ-
2λίν�υ σε π�σ�στ� 18% δήλωσαν �τι είναι πρ�θυµ�ι
να µετακιν�ύνται τακτικά µε π�δήλατ�, ε��σ�ν
υπήρ�αν �ωρ�τα$ικές ρυθµίσεις για π�δήλατα.
Ε$άλλ�υ, τ� 16% των ∆�υ2λινέ}ων π�υ µετακινείται
ήδη περιστασιακά µε π�δήλατ� δήλωσε �τι θα τ�
�ρησιµ�π�ι�ύσε συ�ν�τερα εάν υπήρ�αν �ωρ�τα-
$ικές ρυθµίσεις για π�δήλατα. Συν�λικά, τ� 34% τ�υ
πληθυσµ�ύ πρ�σδ�κά απ� τη δι�ίκηση να λά2ει
µέτρα υπέρ τ�υ π�δηλάτ�υ.

Για να ενισ�υθεί η �ρησιµ�π�ίηση τ�υ π�δηλάτ�υ, η
αρµ�δια για τις µετα��ρές υπηρεσία τ�υ ∆�υ2λίν�υ
συνέτα$ε τη µελέτη εν�ς δικτύ�υ π�δηλατικών
διαδρ�µών. Η σύσταση για τη διάθεση ετήσι�υ
πρ�ϋπ�λ�γισµ�ύ 3 εκατ. ευρώ τηρήθηκε σε π�λιτικ�
επίπεδ�. J συν�λικ�ς πρ�ϋπ�λ�γισµ�ς για την
περί�δ� 1994-1999 ανέρ�εται σε 18 εκατ. ευρώ και
λαµ2άνει στήρι$η απ� την Ευρωπαϊκή Ένωση στ�
πλαίσι� της π�λιτικής συν��ής.

J δήµ�ς συνέστησε µια δι�ικητική µ�νάδα για την
ανάπτυ$η τ�υ π�δηλάτ�υ, στ� πλαίσι� της �π�ίας
πραγµατ�π�ι�ύνται τακτικές συσκέψεις µετα$ύ της
δι�ίκησης και των �ρηστών. Πρ�γραµµατίστηκε η
υλ�π�ίηση εν�ς µέρ�υς τ�υ δικτύ�υ π�δηλατικών
διαδρ�µών µήκ�υς 120 �λµ. σε περί�δ� πέντε ετών.
Τ� 1996 και τ� 1997 υλ�π�ιήθηκαν 50 �λµ. �ωρ�τα-
$ικών διευθετήσεων για τ� π�δήλατ�.

Ε$άλλ�υ, τ� ∆�υ2λίν� στ��εύει να διαθέτ�υν �λ�ι �ι
δηµ�σι�ι �ώρ�ι στάθµευσης �ώρ� για π�δήλατα ίσ�
µε τ� 15% των θέσεων για αυτ�κίνητα.

Επιπλέ�ν, τ� ∆�υ2λίν� µπ�ρεί να α$ι�π�ιήσει τ�ν
τ�υρισµ� µε π�δήλατ�: κάθε �ρ�ν� 10 000 τ�υ-
ρίστες �θάν�υν στ� αερ�δρ�µι� µε τ� π�δήλατ�
τ�υς και � αριθµ�ς αυτ�ς αυ$άνεται συνε�ώς.

Κύπρ�ς

Μέσω τ�υ πρ�γράµµατ�ς LIFE (�ρηµατ�δ�τικ� µέσ�
π�υ δια�ειρί}εται η Γενική ∆ιεύθυνση Περι2άλ-
λ�ντ�ς), η Ευρωπαϊκή Ένωση �ρηµατ�δ�τεί τη
µελέτη π�δηλατικών δικτύων σε τέσσερις κυπρια-
κές π�λεις: τη Λευκωσία, τη Λάρνακα, τη Λεµεσ� και
την Πά��.

J γενικ�ς στ���ς είναι να µειωθεί η πίεση της
κυκλ���ρίας των αυτ�κινήτων και να 2ελτιωθεί
τ�σ� η π�ι�τητα των µετακινήσεων �σ� και η
π�ι�τητα }ωής στις π�λεις.

Τ� σ�έδι� περιλαµ2άνει ένα πρ�γραµµα πρ�ώθησης
τ�υ π�δηλάτ�υ στ� ευρύ κ�ιν�, τ� �π�ί� θα 



�λ�κληρωθεί σε τρία �ρ�νια (διασκέψεις, συ}ητή-
σεις, συνεδριάσεις �µάδων πίεσης κλπ.) και δύ�
έρευνες σ�ετικά µε τ� πώς γίνεται αντιληπτ� τ�
π�δήλατ�.

J συν�λικ�ς πρ�ϋπ�λ�γισµ�ς τ�υ έργ�υ ανέρ�εται
σε 330 000 ευρώ, καθεµία δε π�λη παρεµ2αίνει µε
18 000 ευρώ περίπ�υ.

Η έναρ$η τ�υ πρ�γράµµατ�ς σηµατ�δ�τήθηκε απ�
τ� γύρ� της Λευκωσίας µε π�δήλατ�, στ�ν �π�ί�
συµµετεί�αν �ι δήµαρ��ι των ενδια�ερ�µενων
π�λεων.

Freiburg

Τ� Freiburg (Μέλας ∆ρυµ�ς, Γερµανία) πε}�δρ�µησε
σταδιακά τ� κέντρ� της π�λης: παρά την αρ�ική
σθεναρή αντίδραση των εµπ�ρων, η στάση τ�υς
άλλα$ε άρδην µ�λις παραδ�θηκαν �ι πρώτ�ι
πε}�δρ�µ�ι και εντέλει �ι έµπ�ρ�ι ήταν αυτ�ί π�υ
}ήτησαν να πρ��ωρήσει γρηγ�ρ�τερα η πε}�δρ�-
µηση. Τ� Στρασ2�ύργ� έπρα$ε τ� ίδι�. Στις δύ�
αυτές π�λεις τ� γεγ�ν�ς �τι τ� κέντρ� της π�λης
είναι πρ�σπελάσιµ� στ�υς π�δηλάτες απ�τελεί ένα
σα�ές πλε�νέκτηµα για τ� π�δήλατ�.

Στ� Freiburg η π�λιτική υπέρ τ�υ π�δηλάτ�υ π�υ
$εκίνησε τ� 1976 (δίκτυ� π�δηλατικών διαδρ�µών
µήκ�υς 135 �λµ., επενδύσεις 13 εκατ. ευρώ, �ρι�
τα�ύτητας 30 �λµ./ώρα σε µεγάλ� µέρ�ς της π�λης)
επω�ελήθηκε απ� την πε}�δρ�µηση και απ� µια
συν�λική π�λιτική κινητικ�τητας: η �ρησιµ�π�ίηση
τ�υ π�δηλάτ�υ διπλασιάστηκε µετα$ύ τ�υ 1976 και
τ�υ 1992 και υπερ2αίνει τ� 20%.

Στρασ.�ύργ�

Στ� Στρασ2�ύργ�, �π�υ πρ�ωθείται τ� π�δήλατ�
απ�κλεί�ντας τ� αυτ�κίνητ� απ� τ� κέντρ� της
π�λης και επανεγκαθιστώντας τ� τραµ, �ι µετα-
κινήσεις µε π�δήλατ� αυ$ήθηκαν απ� 8% τ� 1988 σε
12% τ� 1994.

Απ�τέλεσµα: αύ$ηση κατά 33% τ�υ συν�λ�υ των
µετακινήσεων πρ�ς τα εµπ�ρικά καταστήµατα τ�υ
κέντρ�υ (�ωρίς να αλλά$ει η έκταση της εµπ�ρικής
}ώνης). Μια πρ�σ�ατη έρευνα µετα$ύ �δηγών
αυτ�κινήτ�υ απ�καλύπτει �τι τ� 63% εκτιµά �τι «τ�
αυτ�κίνητ� στην π�λη είναι $επερασµέν�». Μάλιστα
δε τ� 80% θεωρεί �τι «για να 2ελτιωθεί η κυκλ�-
��ρία στην π�λη πρέπει να περι�ριστεί η �ρησιµ�-
π�ίηση τ�υ αυτ�κινήτ�υ».

Στ� Στρασ2�ύργ� υπάρ��υν 77 �λµ. π�δηλατ�-
δρ�µων και λωρίδων για π�δήλατα, 12 �λµ. µ�ν�-
δρ�µων µε περι�ρισµ�ύς, 15 �λµ. πε}�δρ�µίων
�π�υ επιτρέπεται η κυκλ���ρία των π�δηλατών. Σε
�ρισµένες λωρίδες λεω��ρείων επιτρέπεται η
κυκλ���ρία των π�δηλατών.

Υι�θετήθηκε ένα πρ�γραµµα κατευθυντηρίων
γραµµών για τα δίτρ��α και ένας π�δηλατικ�ς
�άρτης (π�υ περιλαµ2άνει �ωρ�τα$ικές ρυθµίσεις
για π�δήλατα, µέτρα κατά της κλ�πής, ανακ�ι-
νώσεις, υπηρεσιακά π�δήλατα) για να επιτευ�θεί
ένας �ιλ�δ�$�ς στ���ς: να πραγµατ�π�ιείται τ�
25% των µετακινήσεων µε π�δήλατ�.

Ν�α παραδεDγµατα π:λεων π!υ ευν!!�ν την κυκλ!;!ρDα µε π!δGλατ!

^   ^
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Γενεύη

Τ� δίκτυ� 13 π�δηλατικών διαδρ�µών της Γενεύης,
π�υ εγκρίθηκε τ� 1987, θα εκτείνεται σε 100 �λµ. και
θα κ�στίσει περίπ�υ 4 εκατ. ευρώ.

Μέσα σε δέκα �ρ�νια η �ρησιµ�π�ίηση τ�υ π�δη-
λάτ�υ αυ$ήθηκε απ� 2 σε 4 %. Σήµερα η �ρησι-
µ�π�ίηση τ�υ π�δηλάτ�υ αυ$άνεται µε ρυθµ�
περίπ�υ 0,5 % τ� �ρ�ν�. Η �ρησιµ�τητα των
�ωρ�τα$ικών ρυθµίσεων για π�δήλατα απ�δει-
κνύεται απ� τ� γεγ�ν�ς �τι η πρ��δ�ς τ�υ π�δη-
λάτ�υ είναι µικρ�τερη στις συν�ικίες �π�υ δεν
έ��υν πραγµατ�π�ιηθεί ακ�µη �ι διαδρ�µές.

Τ� 1995/96 � δήµ�ς �ργάνωσε µια εκστρατεία
πρ�ώθησης για την �π�ία δαπανήθηκαν 100 000
ευρώ. Κάθε �ρ�ν� δηµ�σιεύει τη νέα έκδ�ση τ�υ
�άρτη π�δηλατικών διαδρ�µών.

Η περι%έρεια της Βαλλ�νίας

Στ� Βέλγι� τ� π�δήλατ� απ�τελεί πρ�ν�µι� κυρίως
τ�υ Β�ρρά της �ώρας: απ� τα 5 εκατ�µµύρια
περίπ�υ π�δήλατα στ� Βέλγι� τα 4 εκατ�µµύρια
τ�υλά�ιστ�ν 2ρίσκ�νται στη Φλάνδρα.

Ωστ�σ�, η περι�έρεια της Βαλλ�νίας ανέλα2ε
πρ�σ�ατα µια αρκετά σπάνια πρωτ�2�υλία: �ρηµα-
τ�δ�τησε πρ�τυπες µελέτες δικτύων π�δηλατικών
διαδρ�µών σε τέσσερις µεγάλες π�λεις (Λιέγη,
Σαρλερ�υά, Ναµύρ και Μ�νς) και σε π�λλές αστικές
κ�ιν�τητες.

Jι τ�πικές αρ�ές διαθέτ�υν έτσι µια πυ$ίδα για τ�
µέλλ�ν: 2άσει τ�υ εν λ�γω σ�εδί�υ, τ� δικ� τ�υς
έργ� είναι να συγκεκριµεν�π�ιήσ�υν την υλ�π�ίηση
των δικτύων, ιδίως µε την παρέµ2αση της περι-
�ερειακής ε$�υσίας π�υ επιδ�τεί τις εργασίες σε
τ�πικ� επίπεδ� και δια�ειρί}εται τ�υς περι�ε-
ρειακ�ύς δρ�µ�υς π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται ή διασ�ί-
}�νται απ� τα π�δηλατικά δίκτυα.

Ε$άλλ�υ, η περι�έρεια της Βαλλ�νίας δηµι�υργεί
ένα δίκτυ� π�υ θα εκµεταλλευθεί κυρίως τ�υς
δρ�µ�υς µ�λων σε κανάλια και π�τάµια, καθώς και
εγκαταλελειµµένες σιδηρ�δρ�µικές γραµµές. Τ�
αυτ�ν�µ� δίκτυ� δρ�µων 2ραδείας κυκλ���ρίας
[réseau autonome de voies lentes (RAVEL)] π�υ
�ρησιµεύει ενί�τε για τις καθηµερινές µετακινήσεις
ε$υπηρετεί κυρίως τις ψυ�αγωγικές δραστηρι�τητες
και θα συνδέσει τις περισσ�τερες µεγάλες π�λεις.



^^ÊEE
E

Η ευθ�νη για την ασ;)λεια των π!δηλ)των
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Υπεράσπιση τ�υ π�δηλάτ�υ:
µια λ�γική επιλ�γή

Ασ�αλώς συµ2αίν�υν π�λλά ατυ�ήµατα µε π�δη-
λάτες. Π�λλά λάθη �µως γίν�νται στις συγκρίσεις των
στατιστικών, καθώς και στα µέτρα π�υ υπ�τίθεται �τι
2ελτιών�υν την ασ�άλεια των π�δηλατών.

: κίνδυν�ς: µια σ+ετική ένν�ια

Τ� πρ�2ληµα της ασ�άλειας των π�δηλατών �πως και
των πε}ών είναι πραγµατικ�. Καθώς κυκλ���ρ�ύν
ανάµεσα σε ��ήµατα π�υ συ�νά κιν�ύνται π�λύ πι�
γρήγ�ρα, �ι π�δηλάτες 2ρίσκ�νται στ� έλε�ς των
αυτ�κινητιστών.

Ωστ�σ�, �ι στατιστικές ανατρέπ�υν τις στερε�τυπες
απ�ψεις. Για παράδειγµα, εάν υπ�λ�γιστεί � κίνδυν�ς
2άσει των ηλικιακών �µάδων και επι�έρ�ντας τις
απαραίτητες στατιστικές δι�ρθώσεις, διαπιστώνεται
�τι � συν�λικ�ς κίνδυν�ς ατυ�ήµατ�ς π�υ διατρέ�ει
ένα άτ�µ� 18 έως 50 ετών είναι µικρ�τερ�ς για τ�
π�δήλατ� (2λέπε πίνακα 4.1).

Μια διαπίστωση είναι αδιαµ�ισ2ήτητη: �ι νεαρ�ί
π�δηλάτες (ιδίως τα αγ�ρια) είναι πι� εκτεθειµέν�ι σε
κίνδυν�, δι�τι δεν γνωρί}�υν καλά τ�υς καν�νες
�δήγησης, γεγ�ν�ς π�υ είναι απαραίτητ� για να
αµ2λυνθεί η }ωηρ�τητα των ε�ή2ων.

Πρέπει να επισηµανθεί �τι �ι µ�τ�π�δηλάτες και �ι
µ�τ�σικλετιστές διατρέ��υν µεγαλύτερ� κίνδυν� απ�
τ�υς π�δηλάτες, δι�τι κιν�ύνται µε σα�ώς µεγα-
λύτερη τα�ύτητα �ωρίς µεγαλύτερη πρ�στασία απ�
τ�υς π�δηλάτες (τ� κράν�ς πρ�στατεύει µ�ν� τ�

Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ΠJ∆ΗΛΑΤΩΝ

: κίνδυν�ς ατυ+ήµατ�ς είναι τ� µ�ναδικ� θεωρητικ� µει�νέκτηµα τ�υ
π�δηλάτ�υ. Π�ια είναι �µως η πραγµατικ�τητα; Έ+ει απ�δει+θεί πλέ�ν �τι
για �ρισµένες ηλικιακές �µάδες τ� αυτ�κίνητ� απ�τελεί π�λύ
σηµαντικ�τερ� κίνδυν� συν�λικά απ’ �,τι τ� π�δήλατ�. Έ+ει επίσης
απ�δει+θεί �τι �ι θετικές συνέπειες τ�υ π�δηλάτ�υ στην υγεία και στην
π�ι�τητα 1ωής υπερ.αίν�υν κατά π�λύ τα +ρ�νια 1ωής π�υ +άν�νται στα
ατυ+ήµατα…

Μ�λαταύτα, κάθε π�λιτική υπέρ τ�υ π�δηλάτ�υ πρέπει να ελα+ιστ�π�ιεί
τ�υς κίνδυν�υς για τ�υς π�δηλάτες. Με π�ι�ν τρ�π�; :ι π�δηλατ�δρ�µ�ι
είναι πάντα συνώνυµ� της ασ%άλειας; Η εµπειρία π�λλών π�λεων και �ι
επιστηµ�νικές έρευνες έ+�υν δεί ει �τι η ασ%άλεια των π�δηλατών
µπ�ρεί να επιτευ+θεί και στ� �δ�στρωµα. Με π�ι�ν τρ�π�;

Π�δηλατ�δρ�µ�ι:
ένας τρ�π�ς
µετα8ύ άλλων 
για την εγγύηση
της ασ)άλειας
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κε�άλι, αλλά ��ι απ�λυτα σε µεγάλες τα�ύτητες, και
�λ� τ� υπ�λ�ιπ� σώµα είναι εκτεθειµέν� σε τραυ-
µατισµ�ύς είτε µ�ιραί�υς είτε ικαν�ύς να πρ�κα-
λέσ�υν αναπηρίες, των �π�ίων η σ�2αρ�τητα
αυ$άνεται �σ� µεγαλύτερη είναι η τα�ύτητα). Πρέπει
να υπ�γραµµιστεί �τι �ι π�δηλάτες, �ι µ�τ�π�-
δηλάτες και �ι µ�τ�σικλετιστές δεν 2ρίσκ�νται σε
παρ�µ�ια κατάσταση και δεν πρέπει π�τέ να
συµπεριλαµ2άν�νται αδιακρίτως σε µια κ�ινή στα-
τιστική κατηγ�ρία των λεγ�µενων «δικυκλιστών».

Μετα$ύ �λων των �ρηστών των δρ�µων, �ι �δηγ�ί
αυτ�κινήτ�υ είναι ασ�αλώς �ι καλύτερα πρ�στα-
τευµέν�ι. Είναι δε ασ�αλώς �ι πι� επικίνδυν�ι για
τ�υς πε}�ύς και τ�υς π�δηλάτες. J κίνδυν�ς π�υ
δηµι�υργ�ύν �ι �δηγ�ί για τ�υς άλλ�υς αυ$άνει
γεωµετρικά µε την τα�ύτητα.

Συνεκτίµηση τ�υ �%έλ�υς για την υγεία

Σε µια έκθεση π�υ ε$ετά}ει �λες τις µ�ρ�ές �υσικής
άσκησης µε τις �π�ίες µπ�ρεί να ασ��ληθεί τακτικά
�π�ι�σδήπ�τε στην καθηµερινή τ�υ }ωή (2άδισµα,
τρέ$ιµ�, κ�λύµ2ηση και π�δηλασία), η Ένωση
Βρετανών Γιατρών (BMA) καταλ�γί}ει στις αρ�ές �τι
δεν πρ�ωθ�ύν τη �ρησιµ�π�ίηση τ�υ π�δηλάτ�υ. Η
ΒΜΑ καταγγέλλει �τι λ�γω της αδράνειάς της η
κυ2έρνηση θέτει σε κίνδυν� τη δηµ�σια υγεία της
�ώρας.

Η έκθεση απ�ρρίπτει τ� �θαρµέν� πλέ�ν άλλ�θι π�υ
�ρησιµ�π�ι�ύν συ�νά �ι αιρετ�ί άρ��ντες («η �ρη-
σιµ�π�ίηση τ�υ π�δηλάτ�υ θα έπρεπε να ευν�ηθεί,
εάν δεν ήταν τ�σ� επικίνδυνη»), δι�τι τα πλε�νεκτή-
µατα τ�υ π�δηλάτ�υ για τη δηµ�σια υγεία (υγιεινή
}ωή �άρη στην τακτική άσκηση) υπερ2αίν�υν κατά
π�λύ τα µει�νεκτήµατά τ�υ (κίνδυν�ς ατυ�ηµάτων).

Στην πραγµατικ�τητα για π�λλ�ύς ανθρώπ�υς τ�
π�δήλατ� απ�τελεί τ� µ�ν� µέσ� µε τ� �π�ί� µπ�-
ρ�ύν να ασκ�ύνται τακτικά µε ήπι� τρ�π�, �ωρίς να
�ρειά}εται για τ� λ�γ� αυτ�ν να ανατρέψ�υν τις
συνήθειές τ�υς. Ένα άτ�µ� π�υ δεν ασκείται
τακτικά διατρέ�ει ε$ίσ�υ µεγάλ� κίνδυν� να πάθει
στε�ανιαία ν�σ� µε έναν καπνιστή π�υ καταναλώνει
20 τσιγάρα την ηµέρα. Η π�δηλασία είναι ε$ίσ�υ
ω�έλιµη µε την κ�λύµ2ηση, αλλά µπ�ρεί π�λύ
ευκ�λ�τερα να γίνει καθηµερινή συνήθεια: δεν
�ρειά}εται να της α�ιερώνεται ιδιαίτερ�ς �ρ�ν�ς,
ενώ �ι απαραίτητες δηµ�σιες εγκαταστάσεις (�ι
δρ�µ�ι) υπάρ��υν ήδη παντ�ύ και τ� µ�ν� π�υ
απαιτείται είναι µερικές πρ�σαρµ�γές. ∆ύ� δια-
δρ�µές των 15 λεπτών µε π�δήλατ� κάθε µέρα
αρκ�ύν για να διατηρείται υγιής η καρδιά. �σ� για τη
ρύπανση, σήµερα είναι γνωστ� �τι �ι �δηγ�ί
αυτ�κινήτ�υ υ�ίστανται περισσ�τερ� τις συνέπειές
της απ’ �,τι �ι π�δηλάτες!

Η έκθεση της ΒΜΑ συστήνει να δηµι�υργηθ�ύν
περισσ�τερα π�δηλατικά δρ�µ�λ�για και περισσ�-
τερ�ι �ώρ�ι στάθµευσης για π�δήλατα, να γίνει
ηπι�τερη η κυκλ���ρία, να µειωθεί τ� �ρι� τα�ύ-
τητας και να πρ�ωθηθεί η εκπαίδευση τ�υ κ�ιν�ύ µε
στ��� �ι �δηγ�ί αυτ�κινήτων να αντιµετωπί}�υν µε
µεγαλύτερ� σε2ασµ� τ�υς π�δηλάτες.

Μια έρευνα π�υ πραγµατ�π�ιήθηκε στην Jυάσιγκτ�ν
επί 600 ανδρών και γυναικών ηλικίας 18 έως 56 ετών
π�υ µετακιν�ύνται απ� και πρ�ς την εργασία τ�υς µε
π�δήλατ� τ�υλά�ιστ�ν τέσσερις ��ρές την ε2δ�µά-
δα διανύ�ντας απ�στάσεις 16 �λµ. (µετά2αση και
επιστρ��ή) ή µεγαλύτερες έδει$ε �τι �ι π�δηλάτες
έ��υν καλύτερη �υσική και ψυ�ική υγεία απ� τ�υς
µη π�δηλάτες. ∆ιαπιστώθηκε �τι τ� π�σ�στ�
π�δηλατών µε καρδιακά πρ�2λήµατα ανέρ�εται

«Η ΕΝΩΣΗ ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΚΑΤΑΛ�ΓΙ�ΕΙ 
ΣΤΙΣ ΑΡ�ΕΣ �ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡ�ΩΘ�ΥΝ
ΤΗ �ΡΗΣΙΜ�Π�ΙΗΣΗ 
Τ�Υ Π�∆ΗΛΑΤ�Υ.»�

Ηλικιακές �µάδες Jδηγ�ί Π�δηλάτες

12 - 14 - 16,8
15 - 17 - 18,2
18 - 24 33,5 7,7
25 - 29 17,0 8,2
30 - 39 9,7 7,0
40 - 49 9,7 9,2
50 - 59 5,9 17,2
60 - 64 10,4 32,1
> 64 39,9 79,1

Σύν�λ� 20,8 21,0

Πίνακας 4.1

Κίνδυν�ς ατυ+ήµατ�ς ανά εκατ. +ιλι�µετρα
Στ� παράδειγµα αυτ� �λλανδικών στατιστικών �ρθά
δι�ρθώθηκαν τα δεδ�µένα 2άσει δύ� συντελεστών:

• εν�ς συντελεστή µε τ�ν �π�ί� επιτυγ&άνεται η ε8άλειψη
των &ιλι�µέτρων σε αυτ�κινητ�δρ�µ�υς (τ� ένα τρίτ� των
απ�στάσεων π�υ διανύ�νται µε αυτ�κίνητ�), δι�τι �
κίνδυν�ς σε αυτ�ύς είναι δέκα )�ρές µικρ�τερ�ς απ� �,τι
στ� υπ�λ�ιπ� �δικ� δίκτυ� και δεν υπάρ&ει κάτι ανάλ�γ�
για τ�υς π�δηλάτες,

• εν�ς συντελεστή µε τ�ν �π�ί� επιτυγ&άνεται η
συνεκτίµηση των κινδύνων π�υ πρ�καλ�ύν �ι �δηγ�ί
αυτ�κινήτ�υ στ�υς πε6�ύς και τ�υς π�δηλάτες (�
κίνδυν�ς π�υ πρ�καλεί ένας π�δηλάτης για τ�υς άλλ�υς
είναι σ&εδ�ν ανύπαρκτ�ς).

Πρέπει να σηµειωθεί �τι � συν�λικ�ς µέσ�ς κίνδυν�ς δίνει
εσ)αλµένες εντυπώσεις εις 2άρ�ς των π�δηλατών, γιατί έ&ει
διαµ�ρ)ωθεί λαµ2άν�ντας υπ�ψη δύ� ηλικιακές �µάδες π�υ
δεν υπάρ&�υν µετα8ύ των �δηγών και �ι �π�ίες ε8άλλ�υ
περιλαµ2άν�υν π�δηλάτες π�υ δεν έ&�υν τη σύνεση και την
εµπειρία των µεγαλυτέρων τ�υς.
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«�Ι Π�∆ΗΛΑΤΕΣ Ε��ΥΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΥΣΙΚΗ 
ΚΑΙ ΨΥ�ΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
ΑΠ� Τ�ΥΣ ΜΗ Π�∆ΗΛΑΤΕΣ.»

µ�λις σε 42,7 έναντι 84,7 ‰ για τ�υς µη π�δηλάτες
(�ι ασθένειες τ�υ καρδιαγγειακ�ύ συστήµατ�ς
απ�τελ�ύν µία απ� τις 2ασικές αιτίες θνησιµ�τητας
στις �ώρες µας). Ε$ίσ�υ θεαµατικά �αµηλ�τερα
π�σ�στά παρατηρήθηκαν επίσης µετα$ύ των π�δη-
λατών σε �,τι α��ρά την υπέρταση, τη �ρ�νια
2ρ�γ�ίτιδα, τ� άσθµα, τα �ρθ�πεδικά πρ�2λήµατα,
τις ασθένειες των σµηγµατ�γ�νων αδένων και τ�υς
κιρσ�ύς των κάτω άκρων.

Απ� την έρευνα πρ�έκυψε επίσης �τι �ι π�δηλάτες
έ��υν τετραπλάσιες πιθαν�τητες να θεωρ�ύν τ�υς
εαυτ�ύς τ�υς «ευτυ�ισµέν�υς» ή «π�λύ ευτυ�ισµέ-
ν�υς» απ� �,τι � γενικ�ς πληθυσµ�ς.

Μια αγγλική µελέτη κατέλη$ε στ� συµπέρασµα �τι
έ�ει αυ$ηθεί � αριθµ�ς των παιδιών µε ανεπαρκές
επίπεδ� τακτικής �υσικής άσκησης λ�γω της
µετα��ράς τ�υς στ� σ��λεί� µε τ� αυτ�κίνητ�. Jι
συντάκτες της υπ�γραµµί}�υν τ�ν κίνδυν� να πρ�-
ετ�ιµά}�υµε γενιές πα�ύσαρκων µε εύθραυστα
�στά, δι�τι δεν καλλιεργείται η συνήθεια της τακτι-
κής �υσικής άσκησης στ�υς νέ�υς (The School Run
— Blessing or Blight, Child Health Monitoring Unit,
Child Health Institute).

Συνδυασµ�ς των µέτρων ασ%αλείας

Απαραίτητη πρ�ϋπ�θεση για την πρ�ώθηση τ�υ
π�δηλάτ�υ ως µέσ�υ καθηµερινής µετα��ράς στην
π�λη σας είναι η δηµι�υργία ασ�αλών συνθηκών
κυκλ���ρίας για τ�υς π�δηλάτες. Π�λλ�ί δυνητικ�ί
π�δηλάτες σκέπτ�νται ήδη τ� π�δήλατ� σήµερα.
Περιµέν�υν απλώς τ� σύνθηµα των δηµ�σιων αρ�ών
για να αρ�ίσ�υν να κυκλ���ρ�ύν µε π�δήλατ�: «Τ�
π�δήλατ� είναι ασ�αλές µέσ� µετα��ράς — J δή-
µ�ς σας �ρ�ντί}ει γι’ αυτ�».

Η σ+έση ασ%άλειας/τα+ύτητας

Τις περισσ�τερες ��ρές �ι π�δηλάτες πρέπει να
µ�ιρά}�νται τ� �δ�στρωµα µε τ�υς �δηγ�ύς αυτ�-
κινήτων. Συνεπώς, κατά τη δια�είριση των δρ�µων
πρέπει να λαµ2άν�νται υπ�ψη τ�σ� �ι π�δηλάτες
�σ� και �ι �δηγ�ί αυτ�κινήτων.

Jι δρ�µ�ι είναι π�λυλειτ�υργικ�ί �ώρ�ι στ�υς
�π�ί�υς �λ�ι �ι �ρήστες πρέπει να έ��υν ίσ�
µερίδι�. Η ιδέα της ηπι�τερης κυκλ���ρίας έ�ει ως
α�ετηρία την ανάγκη πρ�σαρµ�γής της κυκλ�-
��ρίας των αυτ�κινήτων στις υπ�λ�ιπες �ρήσεις
των δρ�µων: }ώνη διέλευσης πε}ών, εµπ�ρική }ώνη
(εµπ�ρικά καταστήµατα, κα�ετερίες), κ�ινωνικ�ί
�ώρ�ι (�ώρ�ι παι�νιδι�ύ για τα παιδιά, συ}ητήσεις
στ� πε}�δρ�µι�) και κυρίως �ώρ�ι κατ�ικιών.

Η τα�ύτητα των 30 �λµ./ώρα είναι συµ2ατή µε τις
π�λλαπλές λειτ�υργίες π�υ συνυπάρ��υν σε µια
π�λη. Με την τα�ύτητα αυτή �ι διαδρ�µές µε τ�
αυτ�κίνητ� διαρκ�ύν κατά τι περισσ�τερ� απ� �,τι
�ταν η τα�ύτητα �θάνει περιστασιακά µια ακραία
τιµή. Τ� επίπεδ� τ�υ θ�ρύ2�υ µειώνεται αισθητά. Jι
�δηγ�ί έ��υν καλύτερη αντίληψη τ�υ περι2άλ-
λ�ντ�ς, µπ�ρ�ύν να αντιδράσ�υν καλύτερα στα
απρ��πτα, τα τρ��αία ατυ�ήµατα είναι λιγ�τερ�
σ�2αρά, η κυκλ���ρία είναι πι� ήρεµη.

Η µείωση της τα�ύτητας έ�ει ιδιαίτερα αισθητές
συνέπειες στην αντίληψη τ�υ αστικ�ύ περι2άλ-
λ�ντ�ς απ� τ�υς πε}�ύς και τ�υς π�δηλάτες (η αργή
κυκλ���ρία δηµι�υργεί λιγ�τερ� άγ��ς απ’ �,τι η
γρήγ�ρη κυκλ���ρία).

Η µείωση της τα�ύτητας έ�ει επίσης σηµαντική
επίδραση στην ασ�άλεια. Πράγµατι, τ� 65% των
ατυ�ηµάτων συµ2αίνει σε κατ�ικηµένες περι��ές.
Υπάρ�ει επίσης σ�έση µετα$ύ, α�εν�ς, της τα�ύ-

Ανώτατ�ς µέσ�ς �ρ�ς της συγκέντρωσης ρύπων π�υ εισπνέ�υν
σε µία ώρα �ι π�δηλάτες και �ι �δηγ�ί αυτ�κινήτ�υ στην ίδια
διαδρ�µή κατά τ�ν ίδι� +ρ�ν�
Η µελέτη αυτή, �πως και π�λλές άλλες, απ�καλύπτει �τι �ι
�δηγ�ί αυτ�κινήτ�υ εκτίθενται σε π�λύ υψηλ�τερα επίπεδα
ρύπανσης. Ακ�µη και εάν λη)θεί υπ�ψη η πρ�σπάθεια (ένας
π�δηλάτης εισπνέει κατά µέσ�ν �ρ� 2,3 )�ρές µεγαλύτερ�
�γκ� αέρα απ� έναν �δηγ�), � π�δηλάτης 2γαίνει κερδισµέν�ς
απ� τη σύγκριση, π�λλώ µάλλ�ν εάν συνεκτιµηθεί τ� γεγ�ν�ς
�τι η )υσική άσκηση ενισ&ύει την αντίστασή τ�υ στις συνέπειες
της ρύπανσης.

«ΥΠΑΡ�ΕΙ ΚΙΝ∆ΥΝ�Σ 
ΝΑ ΠΡ�ΕΤ�ΙΜΑ��ΥΜΕ ΓΕΝΙΕΣ
ΠΑ�ΥΣΑΡΚΩΝ ΜΕ ΕΥΘΡΑΥΣΤΑ �ΣΤΑ,
∆Ι�ΤΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ
ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤ�ΥΣ ΝΕ�ΥΣ.»

Π�δηλάτες Jδηγ�ί 
(µg/m³) (µg/m³)

Μ�ν�$είδι� τ�υ 
άνθρακα (CO) 2 670 6 730
∆ι�$είδι�
τ�υ α}ώτ�υ (NO2) 156 277
Βεν}�λι� 23 138
Τ�λ�υ�λι� 72 373
�υλ�λι� 46 193

Πηγή: «The exposure of cyclists, car drivers and pedestrians to
traffic-related air-pollutants», Van
Wijnen/Verhoeff/Henk/Van Bruggen, 1995 (Int. Arch. Occup.
Environ. Health 67: 187-193).

Πίνακας 4.2



Τα+ύτητα και κίνδυν�ι για έναν πε1� ή π�δηλάτη π�υ εµ%ανί1εται
σε απ�σταση 15 µέτρων µπρ�στά απ� ένα αυτ�κίνητ�
Η µείωση της τα&ύτητας είναι εγγύηση για την ασ)άλεια. Για έναν
πε6� ή π�δηλάτη η δια)�ρά µετα8ύ των 30 και των 50 &λµ./ώρα
µπ�ρεί να είναι καθ�ριστική για τη 6ωή τ�υ (ή να τ�υ κ�στίσει µια
µ�νιµη αναπηρία). Για έναν �δηγ� σε µια µέση διαδρ�µή 15 λεπτών
στην π�λη η µείωση τ�υ �ρί�υ τα&ύτητας σε 30 &λµ./ώρα στ�υς
δευτερεύ�ντες δρ�µ�υς πρ�σθέτει ένα λεπτ� στη διάρκεια της
διαδρ�µής.

Αρ+ική Απ�σταση Τα+ύτητα Κίνδυν�ς Σύγκρ�υση/

τα+ύτητα %ρεναρίσµατ�ς σύγκρ�υσης θανάτ�υ πτώση απ�…

40 �λµ./ώρα 20 µέτρα 31 �λµ./ώρα 10 % 3,6 µέτρα

Πίνακας 4.4

30 �λµ./ώρα 13,5 µέτρα – – –

50 �λµ./ώρα 28 µέτρα 50 �λµ./ώρα 80 % 10 µέτρα

Η ευθ�νη για την ασ;)λεια των π!δηλ)των
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τητας και, α�ετέρ�υ, τ�υ κινδύν�υ ατυ�ήµατ�ς και
της σ�2αρ�τητας τ�υ ατυ�ήµατ�ς: ακ�µη και �ταν η
δια��ρά της τα�ύτητας είναι �αιν�µενικά ασή-
µαντη, �πως η δια��ρά µετα$ύ των 30 �λµ./ώρα και
των 40 �λµ./ώρα, η απ�σταση π�υ απαιτείται για να
σταµατήσει τ� αυτ�κίνητ� µετά τ� �ρενάρισµα
αυ$άνεται απ� 13,5 σε 20 µέτρα.

Στις αστικές διαδρ�µές τα αυτ�κίνητα συ�νά επι-
2ραδύν�υν τα�ύτητα, ενώ �ι ευκαιρίες ανάπτυ$ης
µεγάλης τα�ύτητας είναι περι�ρισµένες (�ανάρια,
πρ�τεραι�τητα απ� τα δε$ιά, ελιγµ�ί στάθµευσης
άλλων �δηγών, δια2άσεις πε}ών, στάσεις σε διπλή
σειρά, λεω��ρεία π�υ ανα�ωρ�ύν απ� στάσεις
κλπ.). Η κυκλ���ρία µε �ρι� τα�ύτητας 30 �λµ./ώρα
είναι κατά τι 2ραδύτερη απ� την κυκλ���ρία µε
�ρι� τα�ύτητας 50 �λµ./ώρα (�ρειά}�νται 4 λεπτά
για να διανυθ�ύν 20 �λµ. µε τα�ύτητα 30 �λµ./ώρα
�ωρίς εµπ�δι�, έναντι 3 λεπτών µε τα�ύτητα
40 �λµ./ώρα και 2½ λεπτών µε τα�ύτητα
50 �λµ./ώρα).

Η εκπαίδευση στ� θέµα της ασ%άλειας:
π�δηλάτες και �δηγ�ί

Ένας π�δηλάτης είναι σ�ετικά αργ�ς, γίνεται
σ�ετικά δύσκ�λα αντιληπτ�ς και είναι σ�ετικά
ευάλωτ�ς σε σύγκριση µε τ�υς �ρήστες «µεγάλ�υ
εκτ�πίσµατ�ς» (αυτ�κίνητα, λεω��ρεία, ��ρτηγά,
τραµ). Η ασ�άλειά τ�υ ε$αρτάται ασ�αλώς απ� τα
�υσικά �αρακτηριστικά της διαδρ�µής π�υ
ακ�λ�υθεί (καλή ασ�αλτ�στρωση, καλή σήµανση,
σα�ής επισήµανση της διαδρ�µής, ενδε��µένως
δια�ωρισµ�ς της κυκλ���ρίας αυτ�κινήτων/
π�δηλάτων). Ε$αρτάται �µως σε µεγάλ� 2αθµ� και
απ� τις �υσικές τ�υ ικαν�τητες, απ� την τε�ν�-

γνωσία τ�υ και απ� την πείρα τ�υ («πρ�2λεπτική»
συµπερι��ρά). Ε$αρτάται επίσης απ� τη συµπε-
ρι��ρά των �δηγών αυτ�κινήτ�υ.

Η τε�ν�γνωσία α��ρά τ�σ� τ�ν έλεγ�� τ�υ π�δη-
λάτ�υ («τε�νική») �σ� και τη γνώση �ρισµένων
«θεωρητικών» δεδ�µένων, κυρίως τη γνώση των
πιθανών συγκρ�ύσεων µετα$ύ π�δηλάτ�υ και αυτ�-
κινήτ�υ και την επίγνωση των κινδύνων π�υ
µπ�ρ�ύν να παρ�υσιαστ�ύν στ� δρ�µ�.

Απ� την άλλη πλευρά �ι �δηγ�ί αυτ�κινήτων ή
2αρέων ��ηµάτων θα έπρεπε κατά την εκµάθηση
της �δήγησης να µαθαίν�υν να λαµ2άν�υν υπ�ψη
τις ιδιαιτερ�τητες και τη συµπερι��ρά των π�δη-
λατών.

Η λειτ�υργία των +ωρ�τα ικών ρυθµίσεων

Ανάλ�γα µε τις �υσικές τ�υ ικαν�τητες, την ισ�ρ-
ρ�πία τ�υ, την ευκινησία τ�υ, την τα�ύτητα των
αντανακλαστικών τ�υ και την �$ύτητα της αντίλη-
ψής τ�υ � ενήλικ�ς π�δηλάτης επιλέγει ενστικτω-
δώς τις διαδρ�µές π�υ ακ�λ�υθεί (κύρι�ι ή
δευτερεύ�ντες δρ�µ�ι, �δ�στρωµα ή π�δηλα-
τ�δρ�µ�ι, άµεση αλλαγή κατεύθυνσης ή διά2αση µε
τα π�δια). Πρέπει λ�ιπ�ν να επιτρέπεται η κυκλ�-
��ρία των π�δηλατών παντ�ύ, στ�υς δευτε-
ρεύ�ντες δρ�µ�υς, αλλά και στ�υς κύρι�υς �δικ�ύς
ά$�νες.

Τα παιδιά απ�τελ�ύν $ε�ωριστή κατηγ�ρία. Είναι
λιγ�τερ� ικανά απ� τ�υς ενηλίκ�υς να επιλέ$�υν τη
διαδρ�µή τ�υς σε συνάρτηση µε τις ικαν�τητές
τ�υς και έ��υν ανάγκη καθ�δήγησης και �ωρ�τα-
$ικών ρυθµίσεων σε �λη τη διαδρ�µή π�υ ακ�λ�υ-
θ�ύν. Συνεπώς, διαδρ�µές π�υ �δηγ�ύν σε σ��λεία

Κατά µέσ�ν �ρ� µια
διαδρ�µή π�υ διαρκεί 15
λεπτά µε τ� αυτ�κίνητ� στην
π�λη �ταν τ� επιτρεπ�µεν�
�ρι� τα&ύτητας είναι 50
&λµ./ώρα επιµηκύνεται µ�λις
κατά ένα λεπτ� κατά µέσ�ν
�ρ� �ταν στ�υς
περισσ�τερ�υς δρ�µ�υς
ισ&ύει �ρι� τα&ύτητας
30 &λµ./ώρα.

:πτικ� πεδί� µε τα+ύτητα 30 και 50 +λµ./ώρα
Με τα&ύτητα 50 &λµ./ώρα � �δηγ�ς είναι υπ�&ρεωµέν�ς να

συγκεντρώσει την πρ�σ�&ή τ�υ σε �,τι συµ2αίνει µπρ�στά

τ�υ. Τ� �πτικ� τ�υ πεδί� δεν είναι ευρύ: ένας π�δηλάτης

π�υ 2ρίσκεται στ� �δ�στρωµα σε απ�σταση 15 µέτρων είναι

«α�ρατ�ς». Αντιθέτως, µε τα&ύτητα 30 &λµ./ώρα τ� �πτικ�

πεδί� είναι ευρύτερ�: � �δηγ�ς θα δει τ�ν π�δηλάτη και θα

µπ�ρέσει να αντιδράσει εγκαίρως.

Γρα%ική παράσταση 4.3

v = 50 km/h

v = 30 km/h
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πρέπει να αντιµετωπί}�νται µε ιδιαίτερη πρ�σ��ή
(ε$άλλ�υ �ι γ�νείς και �ι µαθητές µπ�ρ�ύν να
δώσ�υν π�λύ καλές συµ2�υλές σ�ετικά µε τις
δυνατές 2ελτιώσεις).

Στην π�λη Courtrai (Βέλγι�) � δήµ�ς έ�ει λά2ει
ιδιαίτερη µέριµνα για τις διαδρ�µές αυτές και δεν
διστά}ει να λαµ2άνει ιδιαίτερα µέτρα κατά τις ώρες
αι�µής των σ��λικών διαδρ�µών (απαγ�ρεύεται η
κυκλ���ρία σε µία κατεύθυνση σε �ρισµέν�υς
δρ�µ�υς, υπάρ��υν τρ���ν�µ�ι στις διασταυρώσεις
�π�υ µπ�ρ�ύν να δηµι�υργηθ�ύν πρ�2λήµατα λ�γω
της έλλειψης ιδιαίτερων �ωρ�τα$ικών ρυθµίσεων).
Απ�τέλεσµα: τ� 60 % των µετακινήσεων των µαθη-
τών γίνεται µε π�δήλατ�.

: ρ�λ�ς της τρ�+αίας: η ε%αρµ�γή των καν�νων

Κατά τ� σ�εδιασµ� των �ωρ�τα$ικών ρυθµίσεων για
π�δήλατα είναι πρ�τιµ�τερ� να πρ�2λέπεται, στ�
µέτρ� τ�υ δυνατ�ύ, µια τέτ�ια διαµ�ρ�ωση τ�υ
�ώρ�υ ώστε να µην µπ�ρ�ύν �ι �δηγ�ί να �ρά$�υν
τη δί�δ� απ� αµέλεια (µερικές ��ρές µπ�ρεί να
αρκεί η τ�π�θέτηση µικρών πασσάλων σε στρατη-
γικά σηµεία).

�µως σε �λες τις άλλες περιπτώσεις π�υ δεν
υπάρ�ει καµία πρ�στασία κατά των παρα2άσεων, η
τρ��αία πρέπει να παρεµ2αίνει συστηµατικά, ώστε
να επιτευ�θεί � σε2ασµ�ς των �ωρ�τα$ικών
ρυθµίσεων για π�δήλατ�. ∆ια��ρετικά, απ�τελ�ύν
}ηµι�γ�ν� επένδυση. Στην περίπτωση των π�δηλα-
τ�δρ�µων π�υ α�ρηστεύ�νται (παράν�µη στάθµευ-
ση, καταστρ��ή της ασ�αλτ�στρωσης) η }ηµία
µπ�ρεί να είναι µεγάλη, τ�σ� απ� �ικ�ν�µική άπ�ψη
�σ� και απ� άπ�ψη α$ι�πιστίας.

Η τρ�&αία πρέπει να
παρεµ2αίνει
συστηµατικά, ώστε να
επιτευ&θεί �
σε2ασµ�ς των
&ωρ�τα8ικών
ρυθµίσεων για
π�δήλατ�.
∆ια)�ρετικά,
απ�τελ�ύν 6ηµι�γ�ν�
επένδυση.

<ι σ&�λές π�δηλασίας
απευθύν�νται τ�σ�
στ�υς ενηλίκ�υς �σ�
και στα παιδιά.
Απ�τελ�ύν απαραίτητ�
µέσ� για την αύ8ηση
της ασ)άλειας των
π�δηλατών.

«�Ι ∆ΙΑ∆Ρ�ΜΕΣ 
Π�Υ �∆ΗΓ�ΥΝ ΣΕ Σ��ΛΕΙΑ

ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ��ΝΤΑΙ 

ΜΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡ�Σ��Η.»
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ΑΝΑΚΑΤΑΝ:ΜΗ 8ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
ΜΕ ΤJΛΜΗ

Η πλει�ν�τητα τ�υ πληθυσµ�ύ είναι υπέρ 
των +ωρ�τα ικών ρυθµίσεων για π�δήλατα

Jρισµένες π�λεις διαθέτ�υν λιγ�στ� �ώρ�, ακ�µη
και στ�υς µεγάλ�υς �δικ�ύς ά$�νες. Η λήψη µιας
π�λιτικής απ��ασης για τη µείωση τ�υ �ώρ�υ π�υ
διατίθεται στ� αυτ�κίνητ� (τ�σ� για την κυκλ���ρία
�σ� και για τη στάθµευση) απαιτεί επιδέ$ι�υς
�ειρισµ�ύς, διευκρινίσεις πρ�ς τ�υς π�λίτες και
σταδιακή ε�αρµ�γή.

Υπενθυµί}�υµε �τι η πρ�ανα�ερ�µενη έρευνα τ�υ
Ευρω2αρ�µέτρ�υ δεί�νει �τι η συντριπτική πλει�-
ν�τητα τ�υ πληθυσµ�ύ �λων των �ωρών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης είναι υπέρ τ�υ π�δηλάτ�υ.

Έρευνες π�υ έ��υν διε$α�θεί σε τ�πική κλίµακα
�δηγ�ύν σε παρ�µ�ια συµπεράσµατα. Στη Γαλλία σε

συνάρτηση µε την έκδ�ση και ε�αρµ�γή τ�υ νέ�υ
ν�µ�υ για τ�ν αέρα διαπιστών�νται τα ε$ής:

• περισσ�τερ�ι απ� έ$ι στ�υς δέκα Γάλλ�υς εκτι-
µ�ύν �τι η κυκλ���ρία των αυτ�κινήτων στην
π�λη είναι δύσκ�λα υπ��ερτή,

• περισσ�τερ�ι απ� επτά στ�υς δέκα Γάλλ�υς είναι
υπέρ της απαγ�ρευσης της κυκλ���ρίας στ�
κέντρ� της π�λης, τ�υλά�ιστ�ν �ρισµένες µέρες,

• περισσ�τερ�ι απ� εννέα στ�υς δέκα Γάλλ�υς
θεωρ�ύν επιθυµητή τη δηµι�υργία διευθετήσεων
για π�δήλατα.

Πρέπει να υπ�γραµµιστεί �τι, ακ�µη και µετα$ύ των
�δηγών αυτ�κινήτ�υ, λίγ�ι είναι αυτ�ί π�υ θεωρ�ύν
�τι τ� αυτ�κίνητ� πρέπει πάση θυσία να παραµείνει
τ� κυρίαρ�� µέσ� µετα��ράς. Π�λλές ��ρές �ι ίδι�ι
�ι �δηγ�ί είναι ευαισθητ�π�ιηµέν�ι στα επι�ει-
ρήµατα σ�ετικά µε την ασ�άλεια και την π�ι�τητα
}ωής.

Επενδύσεις στη σωστή ενηµέρωση τ�υ κ�ιν�ύ

Η επιτυ�ία και η απ�δ��ή µιας καιν�τ�µ�υ π�λιτικής
µετακινήσεων ε$αρτάται σε µεγάλ� 2αθµ� απ� την
επικ�ινωνιακή στρατηγική.

Jι �δηγ�ί στ�υς �π�ί�υς ε$ηγ�ύνται µε σα�ήνεια τα
επι�ειρήµατα υπέρ της ανακαταν�µής τ�υ �ώρ�υ ή
τα επι�ειρήµατα υπέρ �ρισµένων περι�ρισµών
ασπά}�νται τ� αίτηµα της ηπι�τερης κυκλ���ρίας ή

Συ+νά �ι π�δηλάτες .ρίσκ�υν α.ίαστα τη θέση τ�υς στ� κέντρ� των
π�λεων µετά απ� έργα ανάπλασης µε ά �να την κυκλ�%�ρία των πε1ών.
5ταν τ� αυτ�κίνητ� δεν κατακυριεύει τ� +ώρ�, τ� π�δήλατ� .ρίσκει τ�
δρ�µ� τ�υ. 5ταν �µως πρέπει να λη%θεί µια γενναία απ�%αση σ+ετικά µε
τη διάθεση +ώρ�υ για την κυκλ�%�ρία των αυτ�κινήτων και τη διάθεση
+ώρ�υ για την κυκλ�%�ρία των π�δηλάτων, �ι επιλ�γές είναι π�λλές
%�ρές δυσ+ερέστατες. Πώς µπ�ρεί να συµ%ιλιωθεί η 1ήτηση +ωρ�τα ικών
ρυθµίσεων για π�δήλατα µε τις «απαιτήσεις» της κυκλ�%�ρίας των
αυτ�κινήτων; Π�ι�ι περι�ρισµ�ί µπ�ρ�ύν να επι.ληθ�ύν σε ένα µέσ�
µετα%�ράς ώστε να επιτραπεί η ανάπτυ η εν�ς άλλ�υ µέσ�υ;

bώρ�ς για τ� π�δήλατ� στη 6ωή της π�λης
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της µείωσης τ�υ �ρί�υ τα�ύτητας και δεν επηρεά-
}�νται απ� τις αδιάλλακτες �µάδες πίεσης.

Για παράδειγµα, πρ�τ�ύ θεσπίσει µέτρα για τη
µείωση τ�υ �ρί�υ τα�ύτητας, � δήµ�ς τ�υ Γκρατς
(Αυστρία) �ργάνωσε µια ενηµερωτική εκστρατεία
π�υ διήρκεσε αρκετ�ύς µήνες. Jι �δηγ�ί ενηµε-
ρώθηκαν κυρίως για τ�υς κινδύν�υς στ�υς �π�ί�υς
εκθέτ�υν τ�υς συνανθρώπ�υς τ�υς κιν�ύµεν�ι µε
τα�ύτητα 50 �λµ./ώρα στις �δ�ύς τ�πικής κυκλ�-
��ρίας ή για τ�ν λιγ�στ� �ρ�ν� π�υ θα έ�αναν εάν
τ� �ρι� των 50 �λµ./ώρα διατηρ�ύνταν µ�ν� στ�υς
µεγάλ�υς �δικ�ύς ά$�νες.

Τ� �ρι� των 30 �λµ./ώρα ε�αρµ�στηκε άπα$ κατά
την έναρ$η τ�υ σ��λικ�ύ έτ�υς (για να υπ�-
γραµµιστεί τ� θέµα της ασ�άλειας). Τα µ�να µέτρα
π�υ ελή�θησαν ήταν η ανάρτηση ενηµερωτικών
πινακίδων και η υπ�µνηση τ�υ �ρί�υ τα�ύτητας µε
σήµανση τ�υ �δ�στρώµατ�ς στις �δ�ύς τ�πικής
κυκλ���ρίας. Jι έλεγ��ι είναι απαραίτητ�ι για να
υπενθυµί}εται � στ���ς των 30 �λµ./ώρα και για να
δίν�νται κλήσεις σε µια µικρή µει�ν�τητα �δηγών,
αλλά η µεγάλη πλει�ν�τητα τ�υ πληθυσµ�ύ και των
�δηγών εγκρίνει και απ�δέ�εται την ηπι�τερη
κυκλ���ρία.

Υι�θέτηση µιας πρ��δευτικής πρ�σέγγισης 
και εναλλακτικών λύσεων

Η δηµι�υργία έργων υπ�δ�µής π�υ ευν��ύν την
επιστρ��ή στ� π�δήλατ� δεν θέτει απαραίτητα
άλυτα διλήµµατα σε �,τι α��ρά την καταν�µή τ�υ
�ώρ�υ.

Ανε$άρτητα απ� τη δηµι�υργία διαδρ�µών σηµειω-
µένης κατεύθυνσης π�υ �ρησιµ�π�ι�ύν δρ�µ�υς
�π�υ η διερ��µενη κυκλ���ρία είναι �αµηλή ή έ�ει
περι�ριστεί, �ρισµένες διευθετήσεις σε επιλεγµένα
σηµεία µπ�ρ�ύν να συµ2άλ�υν τα µέγιστα στη
2ελτίωση της ασ�άλειας των π�δηλατών:

• π�ι�τητα τ�υ �δ�στρώµατ�ς (µείωση τ�υ κινδύ-
ν�υ πτώσης ή απ�τ�µης παρέκκλισης απ� την π�-
ρεία, � π�δηλάτης συγκεντρώνει την πρ�σ��ή τ�υ
στην κυκλ���ρία),

• σα�ήνεια της πρ�τεραι�τητας στις διασταυρώσεις
(λιγ�τερες συγκρ�ύσεις),

• τρ�π�π�ίηση της ρύθµισης των �ωτεινών σηµατ�-
δ�τών (λιγ�τερες συγκρ�ύσεις),

• περισσ�τερ�ι µικρ�ί κυκλικ�ί κ�µ2�ι (λιγ�τερες
συγκρ�ύσεις, λιγ�τερη απώλεια �ρ�ν�υ για τ�υς
π�δηλάτες),

• λωρίδες για π�δήλατα.

Η συνεκτίµηση της εµπειρίας των καθηµερινών
π�δηλατών, η �αντασία και η �$υδέρκεια των συ-
ντακτών των σ�εδίων είναι �ι καλύτερες εγγυήσεις
έ$υπνων λύσεων, π�υ π�λλές ��ρές πρέπει να
πρ�σαρµ�}�νται ειδικά στις εκάστ�τε συνθήκες.

Ωστ�σ�, µ�ν� µια µελέτη τ�υ δικτύ�υ διαδρ�µών
επιτρέπει να γίνει σα�ώς αντιληπτή η κατάσταση, να
εντ�πισθ�ύν τα µελανά σηµεία και να λη�θ�ύν
στ���θετηµένα και απ�τελεσµατικά µέτρα.

Κατά τ�ν καθ�ρισµ� των π�δηλατικών διαδρ�µών
είναι επι2ε2ληµέν� να επιδιω�θ�ύν τα ε$ής: �ι δια-
δρ�µές πρέπει να είναι ταυτ��ρ�να καλά σ�εδια-
σµένες, ευθείες, ευ�άριστες και �ι διευθετήσεις στα
δρ�µ�λ�για αυτά πρέπει να είναι ταυτ��ρ�να
ασ�αλείς και άνετες.

Σε συνάρτηση µε τ� µέγεθ�ς και τη δ�µή της π�λης
σας, είναι απ�λυτα ε�ικτ� να µην πρ�κληθ�ύν
µεγάλα πρ�2λήµατα ανακαταν�µής τ�υ �ώρ�υ
λ�γω των π�δηλατικών διαδρ�µών: πράγµατι, τα
π�δηλατικά δρ�µ�λ�για π�υ πρ�τιµ�ύν �ι νε�-
�ώτιστ�ι είναι αυτά π�υ είναι απ�µακρυσµένα απ�
τη µεγάλη ρ�ή της κυκλ���ρίας των αυτ�κινήτων
(κριτήρι� τέρψης) και συνεπώς µπ�ρ�ύν να ακ�-
λ�υθήσ�υν δρ�µ�υς κυρίως τ�πικής κυκλ���ρίας,
αρκεί τ� δρ�µ�λ�γι� να παραµένει ευθύ, �ωρίς
ά�ρηστες ή υπερ2�λικές παρακάµψεις.

Ε��σ�ν τα δρ�µ�λ�για ακ�λ�υθ�ύν δρ�µ�υς τ�-
πικής κυκλ���ρίας, µπ�ρ�ύν να λη�θ�ύν καταρ�άς
µέτρα µείωσης της τα�ύτητας και κατά τ� µέτρ� τ�υ
δυνατ�ύ µέτρα επι2ράδυνσης της κυκλ���ρίας.
Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτ�ύνται ιδιαίτερ�ι
περι�ρισµ�ί της κυκλ���ρίας των αυτ�κινήτων και
η ενδε��µενη αντίδραση των �µάδων πίεσης υπέρ
τ�υ αυτ�κινήτ�υ µπ�ρεί εύκ�λα να ε$�υδετερωθεί
απ� µια καλή ενηµερωτική εκστρατεία και απ� µια
συµµετ��ική διαδικασία.

Η δηµι�υργία συγκεκριµένων διευθετήσεων π�υ θα
απαιτ�ύσαν ενδε��µένως µείωση τ�υ διαθέσιµ�υ

«ΑΚ�ΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑJΥ ΤΩΝ �∆ΗΓΩΝ
ΑΥΤ�ΚΙΝΗΤ�Υ, ΛΙΓ�Ι ΕΙΝΑΙ ΑΥΤ�Ι 
Π�Υ ΘΕΩΡ�ΥΝ �ΤΙ Τ� ΑΥΤ�ΚΙΝΗΤ�
ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ
Τ� ΚΥΡΙΑΡ�� ΜΕΣ� ΜΕΤΑΦ�ΡΑΣ.»
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�δ�στρώµατ�ς (δηλαδή περιστασιακή απαγ�ρευση
της στάθµευσης) είναι απαραίτητη µ�ν� �ταν τ�
π�δηλατικ� δίκτυ� συναντά ά$�νες κυκλ���ρίας ή
εµπ�δια (γέ�υρες, σήραγγες).

Συ�νά, αρκ�ύν λ�γικά µέτρα µετριασµ�ύ της κυκλ�-
��ρίας µε στ��� την τήρηση τ�υ �ρί�υ τα�ύτητας
(εν γένει 50 �λµ./ώρα) για να µειωθεί τ� πλάτ�ς των
λωρίδων κυκλ���ρίας και να δηµι�υργηθεί κατ’
αυτ�ν τ�ν τρ�π� � απαραίτητ�ς �ώρ�ς για τ�υς
π�δηλάτες.

Η συνεκτίµηση των �δηγών αυτ�κινήτ�υ

Κατά τ� σ�εδιασµ� των �ωρ�τα$ικών ρυθµίσεων για
π�δήλατα πρέπει να συνεκτιµάται τ� γεγ�ν�ς �τι �ι
�δηγ�ί δεν έ��υν συνηθίσει να µ�ιρά}�νται τ�
δρ�µ� µε ��ήµατα π�λύ µικρ�τερα, των �π�ίων την
π�ρεία δυσκ�λεύ�νται να πρ�2λέψ�υν. Jι �ωρ�τα-
$ικές ρυθµίσεις µπ�ρ�ύν να συµ2άλ�υν τα µέγιστα
στην ε$άλειψη τ�υ στ�ι�εί�υ τ�υ αι�νιδιασµ�ύ κατά
τη συνάντηση αυτ�κινήτων και π�δηλάτων.

Ένα απ� τα µει�νεκτήµατα των π�δηλατ�δρ�µων
είναι ακρι2ώς τ� γεγ�ν�ς �τι τ�σ� �ι π�δηλάτες �σ�
και �ι �δηγ�ί λησµ�ν�ύν αλλήλ�υς µέ�ρι τη δια-
σταύρωση, �π�υ η ενσωµάτωση των π�δηλατών
στην κυκλ���ρία είναι αναπ��ευκτη. Για να είναι �ι
π�δηλάτες πι� �ρατ�ί στ�υς �δηγ�ύς και να
απ��εύγεται � αι�νιδιασµ�ς, πρέπει �ι διασταυρώ-
σεις να είναι ελεύθερες επί 20 µέτρα τ�υλά�ιστ�ν ή
να πρ�2λε�θεί �ώρ�ς για τ�υς π�δηλάτες στ�
�δ�στρωµα.

Τ� επι�είρηµα αυτ� της συνεκτίµησης των αναγκών
τ�σ� των �δηγών �σ� και των π�δηλατών πρέπει να
υπ�γραµµιστεί απ� την επικ�ινωνιακή στρατηγική.

Η σ+έση ασ%άλειας/+ωρ�τα ικών ρυθµίσεων
για π�δήλατα

Oι π�δηλατ�δρ�µ�ι (δηλαδή �ώρ�ι πρ��ρισµέν�ι
απ�κλειστικά για τ�υς π�δηλάτες, δια�ωρισµέν�ι
απ� τ� �δ�στρωµα, κατά καν�να κατασκευασµέν�ι
στ� πε}�δρ�µι� κατά µήκ�ς τ�υ δρ�µ�υ) απαιτ�ύν
�ώρ�. Συνήθως η �ρησιµ�π�ίησή τ�υς δεν µπ�ρεί
να γενικευθεί (δεν είναι δυνατ� να κατασκευαστεί
πλήρες δίκτυ� π�δηλατ�δρ�µων σε µια υπάρ��υσα
π�λη). Πρέπει λ�ιπ�ν να υλ�π�ι�ύνται µε σύνεση, σε
συνάρτηση µε τις συνδέσεις π�υ πρέπει να γίν�υν
και µε τ�ν ενδεικνυ�µεν� τρ�π�:

. εάν δεν σ�εδιαστ�ύν σωστά, �ι π�δηλατ�δρ�µ�ι
παρέ��υν µια ψευδαίσθηση ασ�άλειας τ�σ�
στ�ν �δηγ� �σ� και στ�ν π�δηλάτη (καθένας
αισθάνεται �τι 2ρίσκεται «σε δικ� τ�υ έδα��ς»
και �τι δικαι�ύται να απαιτήσει τ� σε2ασµ� τ�υ
άλλ�υ). Σήµερα είναι γνωστ� �τι �ι π�δηλα-
τ�δρ�µ�ι απ�τελ�ύν ρεαλιστική λύση µ�ν� υπ�
�ρισµένες συνθήκες και 2ελτιών�υν την ασ�ά-
λεια των π�δηλατών µ�ν� υπ� �ρισµένες, π�λύ
αυστηρές πρ�ϋπ�θέσεις. Μάλιστα δε, �ι π�δηλα-
τ�δρ�µ�ι π�υ δεν είναι σωστά σ�εδιασµέν�ι
αυ$άν�υν τ�ν κίνδυν� ατυ�ήµατ�ς·

. η κατασκευή π�δηλατ�δρ�µων είναι ε�ικτή µ�ν�
�ταν υπάρ��υν τα µέσα να γίνει σωστ�ς σ�ε-
διασµ�ς (δι�τι, σε περίπτωση λανθασµένων
επιλ�γών, �ι π�δηλατ�δρ�µ�ι δεν �ρησιµ�-
π�ι�ύνται, και � �ώρ�ς, αλλά και �ι επενδύσεις
π�υ τ�υς έ��υν διατεθεί, παραµέν�υν ανεκµε-
τάλλευτα).

«Μ�Ν� ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ
Τ�Υ ∆ΙΚΤΥ�Υ
∆ΙΑ∆Ρ�ΜΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΑΦΩΣ
ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ 
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.»

Ελευθέρωση π�δηλατ�δρ�µων στις διασταυρώσεις
Για να επιτευ&θεί η ασ)άλεια των π�δηλατών και για να ε8ασ)αλιστεί τ�
δικαίωµα πρ�τεραι�τητάς τ�υς πρέπει απαραίτητα να υπάρ&ει ελεύθερ�ς
&ώρ�ς στις διασταυρώσεις για να διατηρηθεί η 2έλτιστη δυνατή �ρατ�τητα
ακ�µη και µε σταθερή καν�νική τα&ύτητα.

Πηγή: Kassack/Ohrnberger
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:ι συνιστώσες µιας π�λιτικής υπέρ 
τ�υ π�δηλάτ�υ και �ι αλληλεπιδράσεις τ�υς

Η επιστρ��ή στ� π�δήλατ� θα γίνει �µαλ�τερα εάν
η συν�λική π�λιτική µετακινήσεων απ�σκ�πεί στην
πρ�ώθηση µιας ήπιας κινητικ�τητας, ευν�ϊκής για
�ικιστικ�ύς και εµπ�ρικ�ύς σκ�π�ύς, για τ�υς πε-
}�ύς, για τις δηµ�σιες µετα��ρές, για µια πι� �αλα-
ρή ατµ�σ�αιρα στις π�λεις σε ένα ευ�άριστ� αστικ�
πλαίσι� µε τη σωστή θέση για τ� αυτ�κίνητ�.

Συνήθως πιστεύεται �τι τα «µέτρα υπέρ τ�υ π�δη-
λάτ�υ» περι�ρί}�νται στ� σύν�λ� των µέτρων π�υ
συµ2άλλ�υν στη διευκ�λυνση των µετακινήσεων µε
π�δήλατ�. Ωστ�σ�, τα µέτρα αυτά α��ρ�ύν µ�ν�

την υλική πλευρά τ�υ θέµατ�ς, πρ�κειται δηλαδή
για µέτρα τε�νικής �ύσεως (�ωρ�τα$ικές παρεµ2ά-
σεις και συµπληρωµατικ�τητα µετα$ύ π�δηλάτ�υ
και δηµ�σιων µετα��ρών).

Απ�µέν�υν ωστ�σ� �λα τα συν�δευτικά µέτρα π�υ
δεν είναι µ�ν� απαραίτητα αυτά καθεαυτά, αλλά
2ελτιών�υν κατά π�λύ τα απ�τελέσµατα των
τε�νικών µέτρων. Τα �ωρ�τα$ικά µέτρα έ��υν
µεγαλύτερη απή�ηση και επιτυ�ία �ταν συν�-
δεύ�νται απ� εκστρατείες πρ�ώθησης τ�υ π�δηλά-
τ�υ π�υ δι�ργανών�νται απ� τις δηµ�σιες αρ�ές.

Ε$άλλ�υ, ε��σ�ν τ� π�δήλατ� συ�νά θεωρείται ως
µέσ� ψυ�αγωγίας, δεν πρέπει κυρίως να παραγνω-
ριστεί η ανάγκη να πρ�ωθηθεί τ� δίκτυ� ψυ�αγω-
γικών διαδρ�µών ταυτ��ρ�να µε τ� δίκτυ�
καθηµερινών διαδρ�µών. Jι δύ� αυτές λ�γικές
αλληλ�συµπληρών�νται και αλληλ�ενισ�ύ�νται.

:ι ν�µ�ι της αγ�ράς:
η επιλ�γή πρ�ϋπ�θέτει τη γνώση

Jι έρευνες π�υ πραγµατ�π�ι�ύνται µετα$ύ των µη
π�δηλατών απ�καλύπτ�υν �τι τ� ευρύ κ�ιν� είναι
ανεπαρκώς ενηµερωµέν� σ�ετικά µε τ� π�δήλατ�.

Σε µια έρευνα π�υ πραγµατ�π�ιήθηκε στις Κάτω
Lώρες, �ι �δηγ�ί π�υ αναγκάστηκαν να κατα�ύγ�υν
στ� π�δήλατ� κατά τ� διάστηµα π�υ τ� αυτ�κίνητ�

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΓΝΩΡΙK:ΥΜΕ

Π�λλές %�ρές �ι δυνητικ�ί π�δηλάτες είναι π�λυάριθµ�ι, γιατί σε �λ�υς
αρέσει η π�δηλασία �ταν συντρέ+�υν �ρισµένες ελά+ιστες
πρ�ϋπ�θέσεις. 5ταν έ+ει +αθεί η συνήθεια των π�λιτών να σκέπτ�νται
τις µετακινήσεις τ�υς µε .άση τ� π�δήλατ�, πρέπει να τ�υς
συστήσ�υµε και να τ�υς θυµίσ�υµε �τι τ� π�δήλατ� µπ�ρεί να
απ�τελέσει έναν απ�τελεσµατικ� και ευ+άριστ� τρ�π� καθηµερινής
µετακίνησης. Για να τ�υς κάν�υµε να σκε%θ�ύν τ� π�δήλατ�, πρέπει να
τ�υς δεί �υµε τ� δρ�µ�. Π�ια είναι η σ+έση µετα ύ τ�υ π�δηλάτ�υ ως
µέσ�υ ψυ+αγωγίας και τ�υ π�δηλάτ�υ ως µέσ�υ µετα%�ράς; Πέραν των
δύ� αυτών σηµαντικών συνιστωσών, π�ια είναι τα υπ�λ�ιπα στ�ι+εία
µιας π�λιτικής υπέρ τ�υ π�δηλάτ�υ; Π�σ� θα κ�στι1ε η π�λιτική αυτή; Τι
πρέπει να γνωρί1�υµε για να γίν�υν τα πρώτα (σωστά) .ήµατα;
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τ�υς 2ρισκ�ταν για επισκευή ανέ�εραν �τι
δ�κίµασαν µια ευ�άριστη έκπλη$η απ� τις
αντικειµενικές ιδι�τητες τ�υ π�δηλάτ�υ, για τ�
�π�ί� εί�αν �ανερά κακή γνώµη πρ�τ�ύ τ�
δ�κιµάσ�υν. Ειδικ�τερα, άλλα$αν γνώµη σε �,τι
α��ρά τις καιρικές συνθήκες, τη �υσική πρ�σπάθεια
και τη µετα��ρά αντικειµένων.

Επικρατεί επίσης ευρέως η αντίληψη �τι τ�
π�δήλατ� απ�τελεί ένα 2αρύ µη�άνηµα, µε δύσκ�λ�
�ειρισµ�, αναπ�τελεσµατικ� και �ωρίς καµία τε�νική
ε$έλι$η.

Στην πραγµατικ�τητα τα σύγ�ρ�να π�δήλατα είναι
ελα�ρύτερα, η αλλαγή των τα�υτήτων δεν παρ�υ-
σιά}ει πλέ�ν καµία δυσκ�λία �ειρισµ�ύ, τα ελαστικά
και �ι σαµπρέλες έ��υν µεγαλύτερη αντ��ή στα
σκασίµατα, τα �ρένα και τα συστήµατα �ωτισµ�ύ
έ��υν 2ελτιωθεί κλπ.

Jµ�ίως, π�λλ�ί λίγ�ι �δηγ�ί γνωρί}�υν πράγµατι τι
τ�υς κ�στί}ει τ� αυτ�κίνητ� και π�ση �ικ�ν�µία
µπ�ρ�ύν να κάν�υν µε τ� π�δήλατ�.

Η άγν�ια των ιδι�τήτων και των αντικειµενικών
πλε�νεκτηµάτων τ�υ π�δηλάτ�υ είναι ένα απ� τα
πρωταρ�ικά εµπ�δια π�υ µπ�ρεί να άρει µια
εκστρατεία ενηµέρωσης.

Είναι σ�ετικά εύκ�λ� να δι��ετευθ�ύν στ� κ�ιν�
αντικειµενικές πληρ���ρίες (γεγ�ν�τα) π�υ µπ�-
ρ�ύν να επηρεάσ�υν τις επιλ�γές των ατ�µων π�υ
µετακιν�ύνται µε αυτ�κίνητ�. ∆ιά��ρες πρακτικές
λύσεις µπ�ρ�ύν να υι�θετηθ�ύν ανάλ�γα µε τις
δυνατ�τητες (�άκελ�ς τεκµηρίωσης, πληρ���ρίες
στην πίσω πλευρά εν�ς π�δηλατικ�ύ �άρτη, α�ίσες,
δια�ηµιστικά �υλλάδια π�υ διανέµ�νται δωρεάν σε
�λα τα γραµµατ�κι2ώτια, πληρ���ρίες συνηµµένες

στ� εκκαθαριστικ� σηµείωµα της ε��ρίας, διαν�µή
�υλλαδίων στις επι�ειρήσεις κλπ.).

Μια πραγµατιστική πρ�σέγγιση

Η �ργάνωση µιας π�λιτικής υπέρ τ�υ π�δηλάτ�υ
απαιτεί τη συνεργασία δια��ρων τ�µέων της
δι�ίκησης (π�λε�δ�µία, δηµ�σια έργα, δηµ�σιες
µετα��ρές, εκπαίδευση, τρ��αία) και, ιδεωδώς, τ�υ
ιδιωτικ�ύ τ�µέα (έµπ�ρ�ι, επι�ειρήσεις, πωλητές και
επισκευαστές π�δηλάτων).

Υπ� ιδανικές συνθήκες η π�λιτική ε$�υσία απ�-
�ασί}ει να ε�αρµ�σει µια π�λιτική υπέρ τ�υ π�δη-
λάτ�υ, εγκρίνει τα σ�ετικά κ�νδύλια, �ργανώνει τ�
στελε�ιακ� δυναµικ� για την υλ�π�ίηση συγκεκρι-
µένων δράσεων και εισάγει κριτήρια επιλ�γών
ευν�ϊκών για τ� π�δήλατ� σε �λες τις 2αθµίδες της
δι�ίκησης.

Ωστ�σ�, η αδυναµία να επιτευ�θεί άµεσα π�λιτική
συµ�ωνία ή να εγκριθ�ύν τα κ�νδύλια ή να �ργα-
νωθεί τ� στελε�ιακ� δυναµικ� δεν απ�κλείει τη
δυνατ�τητα να 2ελτιωθεί � συνυπ�λ�γισµ�ς των
π�δηλατών στην κυκλ���ρία.

Ανάλ�γα µε τα �αρακτηριστικά και τα µέσα τ�υ, κάθε
δήµ�ς πρέπει να θέσει τις δικές τ�υ πρ�τεραι�τητες
ή να λά2ει ειδικά µέτρα δράσης. Η µίµηση µέτρων
π�υ απ�δεί�θηκαν απ�τελεσµατικά σε άλλες π�λεις
µπ�ρεί να έ�ει αρνητικές συνέπειες, εάν δεν
συνεκτιµηθεί τ� σύν�λ� τ�υ µελετηµέν�υ και
συνεκτικ�ύ πρ�γράµµατ�ς στ� �π�ί� εντάσσ�νται.
Αντίθετα, είναι πρ�τιµ�τερ� να εµπνε�µαστε µε
σύνεση απ� τα γνωστά παραδείγµατα και, έ��ντας
πάντα κατά ν�υ �ρισµένες σταθερές µιας καλά
α��µ�ιωµένης π�λιτικής υπέρ τ�υ π�δηλάτ�υ, να

«�Ι �∆ΗΓ�Ι Π�Υ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑΝ 
ΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓ�ΥΝ ΣΤ� Π�∆ΗΛΑΤ� ΚΑΤΑ Τ� ∆ΙΑΣΤΗΜΑ
Π�Υ Τ� ΑΥΤ�ΚΙΝΗΤ� Τ�ΥΣ ΒΡΙΣΚ�ΤΑΝ 
ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΦΕΡΑΝ �ΤΙ ∆�ΚΙΜΑΣΑΝ 
ΜΙΑ ΕΥ�ΑΡΙΣΤΗ ΕΚΠΛΗJΗ ΑΠ� ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ
Ι∆Ι�ΤΗΤΕΣ Τ�Υ Π�∆ΗΛΑΤ�Υ.»

Αναθεώρηση �ρισµένων πρ�καταλήψεων έναντι τ�υ π�δηλάτ�υ
απ� �δηγ�ύς αυτ�κινήτ�υ π�υ κατέ)υγαν στ� π�δήλατ� λ�γω
ακινητ�π�ίησης τ�υ αυτ�κινήτ�υ τ�υς. Η γρα)ική παράσταση
δεί&νει π�σ� �ι πρ�καταλήψεις �σων δεν έ&�υν δ�κιµάσει να
µετακιν�ύνται µε τ� π�δήλατ� µπ�ρ�ύν πράγµατι να
ανα&αιτίσ�υν τη &ρησιµ�π�ίησή τ�υ: η ανακάλυψη τ�υ
π�δηλάτ�υ απ�τελεί γενικά ευ&άριστη έκπλη8η. cσ�ι
αναγκαστικά πειραµατίστηκαν µε τ� π�δήλατ� και δήλωσαν �τι
τ� 2ρήκαν &ειρ�τερ� απ� �,τι περίµεναν είναι µια µικρή
µει�ν�τητα.

Πρ�σπάθεια

Ατµ�σ�αιρικές
συνθήκες

Αντικείµενα για
µετα��ρά

Άνεση

Τα�ύτητα απ�
π�ρτα σε π�ρτα

■ = καλύτερ� απ� τ� αναµεν�µεν� 

■ = �πως τ� αναµεν�µεν�

■ = �ειρ�τερ� απ� τ� αναµεν�µεν�
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α$ι�π�ι�ύµε τη �αντασία, τ�υς τ�πικ�ύς π�ρ�υς
και να πρ�2αίν�υµε σε πειραµατισµ�ύς µε σύνεση.
Jρισµένες ιδέες παρ�υσιά}�νται στ� επ�µεν�
κε�άλαι�.

Τ� κ�στ�ς της π�λιτικής υπέρ τ�υ π�δηλάτ�υ

J υπ�λ�γισµ�ς τ�υ κ�στ�υς της δι�ικητικής
µ�νάδας για τ� π�δήλατ� είναι σ�ετικά απλ�ς,
καθ�τι συνίσταται κυρίως στ� άθρ�ισµα τ�υ
κ�στ�υς των θέσεων εργασίας (ένας συντ�νιστής
µερικής απασ��λησης κατ’ ελά�ιστ�).

Ε$άλλ�υ, τ� κ�στ�ς των επενδύσεων µπ�ρεί να
παρ�υσιά}ει µεγάλες δια��ρ�π�ιήσεις. Σε κάθε
περίπτωση, τα έργα π�υ πραγµατ�π�ι�ύνται ειδικά
για τ� π�δήλατ� είναι απείρως λιγ�τερ� δαπανηρά
απ� τα έργα π�υ κατασκευά}�νται για τα άλλα µέσα
µετα��ράς. Επιπλέ�ν, σε π�λλές περιπτώσεις, τα
�αµηλά επιπλέ�ν έ$�δα π�υ απαιτ�ύνται για τ�
π�δήλατ� µειών�νται περαιτέρω εάν λαµ2άν�νται
υπ�ψη �ι π�δηλάτες ήδη απ� τ� στάδι� τ�υ
σ�εδιασµ�ύ των �ωρ�τα$ικών ρυθµίσεων ή των
�δών. Jι δαπανηρές �ωρ�τα$ικές ρυθµίσεις είναι
σπάνιες (πρ�κειται κυρίως για τ�υς π�δηλα-
τ�δρ�µ�υς και τ�υς �ωτειν�ύς σηµατ�δ�τες µε
ειδικές εντ�λές). Τ� κ�στ�ς των υπ�λ�ιπων πτυ�ών
της π�λιτικής υπέρ τ�υ π�δηλάτ�υ (κυρίως της
εκπαίδευσης και της ενηµέρωσης) µπ�ρεί επίσης να
παρ�υσιά}ει µεγάλες δια��ρ�π�ιήσεις ανάλ�γα µε
τις �ρησιµ�π�ι�ύµενες τε�νικές εκπαίδευσης και
ενηµέρωσης.

Για παράδειγµα, στην π�λιτεία τ�υ �ρεγκ�ν (ΗΠΑ)
και σε άλλα κράτη και π�λεις η ν�µ�θεσία υπ�-
�ρεώνει τ�υς δήµ�υς να α�ιερών�υν στ� π�δήλατ�
τ�υλά�ιστ�ν 1 % των επι��ρηγήσεων π�υ λαµ2ά-

ν�υν απ� τ� κράτ�ς για τ� �δικ� δίκτυ�. Τ�
ελά�ιστ� αυτ� π�σ�στ� των ε$�δων επιτρέπει ήδη
την κάλυψη π�λλών αναγκών, λαµ2αν�µέν�υ
υπ�ψη τ�υ περι�ρισµέν�υ κ�στ�υς των περισσ�-
τερων �ωρ�τα$ικών ρυθµίσεων π�υ πρ��ρί}�νται
ειδικά για τ�υς π�δηλάτες.

Μια άλλη 2άση υπ�λ�γισµ�ύ π�υ µπ�ρεί να
�ρησιµ�π�ιηθεί είναι η ε$έταση των πραγµατικών
κ�νδυλίων π�υ έ��υν διαθέσει διά��ρες γερµα-
νικές π�λεις: η τά$η µεγέθ�υς των συν�λικών απαι-
τ�ύµενων κ�νδυλίων µπ�ρεί να υπ�λ�γιστεί
λαµ2άν�ντας ως 2άση τα πέντε ευρώ ανά κάτ�ικ�
ετησίως επί πέντε έως επτά �ρ�νια (ανάλ�γα µε τ�
µέγεθ�ς της π�λης) για την ε�αρµ�γή τ�υ συν�λ�υ
µιας π�λιτικής υπέρ τ�υ π�δηλάτ�υ (δίκτυ�,
ενηµέρωση, πρ�ώθηση).

Η +ρησιµ�τητα εν�ς υπεύθυν�υ 
για τ� π�δήλατ�

Ένα απ� τα καθήκ�ντα τ�υ συντ�νιστή στ�ν τ�µέα
τ�υ π�δηλάτ�υ πρέπει ασ�αλώς να είναι �
εντ�πισµ�ς �λων των δυνατών πηγών επι��ρή-
γησης απ� τις αρµ�διες δηµ�σιες αρ�ές.

Jρισµένα κ�νδύλια αν�ίγ�υν µερικές ��ρές
απρ�σδ�κητες πρ��πτικές για την ανάπτυ$η της
π�λιτικής υπέρ τ�υ π�δηλάτ�υ. Ασ�αλώς πρ�τε-
ραι�τητα δίδεται στις επενδύσεις για �ωρ�τα$ικές
ρυθµίσεις. Ωστ�σ�, π�λλές πηγές επι��ρήγησης
µπ�ρ�ύν να �ρησιµ�π�ιηθ�ύν για τις υπ�λ�ιπες
πτυ�ές µιας �λ�κληρωµένης π�λιτικής υπέρ τ�υ
π�δηλάτ�υ (εκπαίδευση και ενηµέρωση/ενθάρ-
ρυνση): έτσι, πρ�γράµµατα σ�ετικά µε τ� π�δήλατ�
µπ�ρ�ύν να επι��ρηγ�ύνται στ� πλαίσι� εθνικών ή
περι�ερειακών π�λιτικών στ�υς τ�µείς της ασ�ά-

λειας, της εκπαίδευσης, της νε�τητας, τ�υ αθλητι-
σµ�ύ, της υγείας, της ψυ�αγωγίας, τ�υ τ�υρισµ�ύ,
τ�υ περι2άλλ�ντ�ς, της ανάπλασης των π�λεων,
της πρ�στασίας της π�λιτιστικής κληρ�ν�µιάς, της
απασ��λησης των ανέργων (για παράδειγµα,
απ�στ�λές έρευνας) ή της δηµι�υργίας θέσεων
εργασίας.

«ΑJΙ�Π�ΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ,
ΤΩΝ Τ�ΠΙΚΩΝ Π�ΡΩΝ 
ΚΑΙ Τ�Υ ΣΥΝΕΤ�Υ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜ�Υ»
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∆ρ�µ�ς κλειστ�ς στη
διαµπερή κυκλ�)�ρία, αλλά
�ι π�δηλάτες περν�ύν.

Εκεί �π�υ η κυκλ�)�ρία είναι
σηµαντική, η αντίθετη στη
)�ρά µ�ν�δρ�µησης κίνηση
τ�υ π�δηλάτ�υ περνά ανάµεσα
απ� τα σταθµευµένα
αυτ�κίνητα και τ� πε6�δρ�µι�.

< π�δηλατ�δρ�µ�ς είναι
υψηλ�τερα απ� τ�
�δ�στρωµα.

<ι π�δηλάτες π�υ
συνε&ί6�υν τη διαδρ�µή
τ�υς ευθεία είναι σα)ώς
δια&ωρισµέν�ι απ� αυτ�ύς
π�υ στρί2�υν δε8ιά.

Συνύπαρ8η λεω)�ρεί�υ και
π�δηλάτ�υ σε µια )αρδιά
λωρίδα αντίθετης πρ�ς τη
)�ρά µ�ν�δρ�µησης κίνησης

< διάδρ�µ�ς για τ�
π�δήλατ�
επανεντάσσεται στ�
δρ�µ� �µαλά.

Αµ)ίδρ�µη κίνηση
π�δηλάτ�υ µε διακεκ�µµένη
διαγράµµιση

Μ' ένα σµπάρ� δυ�
τρυγ�νια για τ�
περι2άλλ�ν

«Απ�κλειστικ�ς δρ�µ�ς
για τ� π�δήλατ�» µε
πρ�σ2αση στη δηµ�σια
συγκ�ινωνία

Γραµµικά στηρίγµατα, µια
λύση απλή,
απ�τελεσµατική,
αισθητικά λιτή
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Η διαθέσιµη τεκµηρίωση είναι
αρκετά πλ�ύσια. <ι µερικ�ί τίτλ�ι
π�υ ανα)έρ�νται στη συνέ&εια
δεν απ�τελ�ύν παρά έναν π�λύ
σύντ�µ� κατάλ�γ� εκδ�σεων π�υ
παρέ&�υν τ� πλε�νέκτηµα �τι
είναι γραµµένες στις συνήθεις
γλώσσες εργασίας και
συγκεντρών�υν σε έναν µ�ν�
τ�µ� ένα ευρύ )άσµα
πληρ�)�ριών.

Κ�µ.�ι στ� Internet π�υ έ+�υν
δηµι�υργηθεί απ� την Ευρωπαϊκή
Ένωση ή µε πρωτ�.�υλία των Γενικών
∆ιευθύνσεων VII και XI της
Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής

• ∆�κιµες ευρωπαϊκές πρακτικές στ�ν
τ�µέα των 2ιώσιµων π�λεων
http://europa.eu.int/comm/urban

• Τ�πικές µετα��ρές:
http://www.eltis.org

• Ερευνητικά σ�έδια:
http://www.cordis.lu

• Legal and Regulatory Measures for
Sustainable Transport in cities:
http://www.leda.org

Η Ευρωπαϊκή :µ�σπ�νδία Π�δηλατών
πρ�τείνει επίσης έναν κ�µ2� στ�
Internet: http://www.dcf.dk/ecf/

Περι�δικά και δηµ�σιεύσεις

• Η Ευρωπαϊκή Jµ�σπ�νδία
Π�δηλατών (ECF) και τ� δίκτυ�
π�λεων Cities for cyclists
δηµ�σιεύ�υν ένα ενηµερωτικ�
έντυπ� µε τίτλ� «European Cyclist»
καθώς και απ�ψεις και περιλήψεις
µελετών στ� «Bicycle Research
Report» (η διεύθυνση 2ρίσκεται
κατωτέρω).

• J γαλλικ�ς �µιλ�ς π�λεων π�υ
ευν��ύν την κυκλ���ρία µε
π�δήλατ� δηµ�σιεύει ένα τριµηνιαί�
δελτί�.

• Τ� δίκτυ� Car Free Cities δηµ�σιεύει
ένα έντυπ� επικ�ινωνίας.

• Jι εθνικές ενώσεις π�δηλατών
δηµ�σιεύ�υν συνήθως ένα περι�δικ�
ή ένα έντυπ� επικ�ινωνίας (µπ�ρείτε
να 2ρείτε τις διευθύνσεις απ� την
ECF).

• Στ� Ηνωµέν� Βασίλει�, η Sustrans
δηµ�σιεύει τ� «Network News» και
τ� «Safe Routes to School»:
Sustrans 
35 King Street
Bristol, BS1 4DZ
United Kingdom
Τηλ. (44-117) 926 88 93
Φα$ (44-117) 929 41 73

Έργα ανα%�ράς

«Best Practice to Promote Cycling
and Walking», 1998 (310 σ.)
Adonis (ανάλυση και ανάπτυ8η νέων
µεθ�δων αντικατάστασης των µικρών
αυτ�κινητικών διαδρ�µών απ� τ�
π�δήλατ� και τ� 2άδισµα), ερευνητικ�
σ&έδι� τ�υ πρ�γράµµατ�ς Ε & ΤΑ της
ΕΕ στ�ν τ�µέα των µετα)�ρών
Danish Road Directorate,
PO Box 1569,
DK-1020 København K

Εάν ενδια%έρεστε για την π�λιτική υπέρ τ�υ π�δηλάτ�υ, δεν είστε � µ�ν�ς. ∆ίκτυα
π�λεων π�υ ευν��ύν την κυκλ�%�ρία µε π�δήλατ� υπάρ+�υν σε π�λλές +ώρες. Σ+εδ�ν
κάθε +ρ�ν� δι�ργανώνεται ένα συνέδρι� ή µια διάσκεψη, �π�υ συγκεντρών�νται �λ�ι �σ�ι
έ+�υν µια εµπειρία ή γνώσεις π�υ θα µπ�ρ�ύσαν να σας %αν�ύν +ρήσιµα. Αλλά και κ�ντά
σας, στην π�λη σας, υπάρ+�υν π�δηλάτες π�υ είναι πρ�θυµ�ι να σας .�ηθήσ�υν για να
κινηθεί η π�λη στ� ρυθµ� τ�υς. Π�ύ .ρίσκ�νται �ι π�ρ�ι π�υ µπ�ρείτε να
εκµεταλλευθείτε και πώς µπ�ρείτε να α ι�π�ιήσετε κατά τ�ν καλύτερ� τρ�π� τις
συνεργίες;

Τεκµηρίωση

*
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Τηλ. (45-33) 93 33 38
Φα$ (45-33) 15 63 35
E-mail: vd@vd.dk

«Sign up for the bike», 1993-1996
(320 σ.)
Εγ&ειρίδι� σ&ετικά µε τ� σ&εδιασµ�
των &ωρ�τα8ικών ρυθµίσεων για
π�δήλατα
CROW, PO Box 37
6710 BA Ede
Nederland
Τηλ. (31-318) 62 04 10
Φα$ (31-318) 62 11 12
E-mail: crow@pi.net

«National Cycling Strategy», 1996
Αιτι�λ�γηση και περιε&�µεν� µιας
π�λιτικής πρ�ώθησης τ�υ π�δηλάτ�υ
Department of Transport, DITM Division,
Zone 3/23 Great Minster House,
76 Marsham Street 
London SW IP 4DR
United Kingdom
Τηλ. (44-171) 271 51 75

«Cycle-friendly Infrastructure», 1996
(100 σ.)
Cyclists Touring Club
69 Meadrow, Godalming
Surrey, GU7 3HS
United Kingdom
Τηλ. (44-148) 341 72 17
«The National Cycle Network —
Guidelines and Practical Details»,
1997 (180 σ.)
Sustrans 
35 King Street 
Bristol BS1 4DZ 

United Kingdom
Τηλ. (44-117) 926 88 93
Φα$ (44-117) 929 41 73

«Vade-mecum des aménagements
cyclables», 1999 (150 σ.)
Υπ�υργεί� Περι�έρειας Βαλλ�νίας
Υπ�υργεί� Ε$�πλισµ�ύ και Μετα��ρών 
∆ιεύθυνση Εκδ�σεων και Τεκµηρίωσης 
Ναµύρ (Βέλγι�)
Τηλ. (32-81) 30 86 84
«Conceptions pour l’intégration des
deux-roues légers», 1988 (53 σ.)
bωρ�τα8ία, &ρησιµ�π�ίηση και
�ργάνωση των εκτάσεων π�υ
&ρησιµ�π�ι�ύνται για την κυκλ�)�ρία

Υπηρεσία Γε�υρών και Jδ�στρωµάτων
τ�υ καντ�νί�υ της Βέρνης
Reiterstrasse 11
CH-3011 Bern

«Aménagement d’espaces réservés
aux cyclistes et aux cyclomotoristes»
(16 σ.)
Jµ�σπ�νδιακ� Τµήµα ∆ικαι�σύνης και
Αστυν�µίας
Ελ2ετική Υπηρεσία Πρ�ληψης
Ατυ�ηµάτων
PO Box 8236
CH-3001 Bern
«Empfehlungen für
Radverkehrsanlagen», 1995 (90 σ.)
Γερµανικ� Υπ�υργεί� Μετα��ρών
FGSV Verlag
Konrad-Adenauer-Straße 13
D-50996 Köln

Car Free Cities
∆ίκτυ� ανταλλαγής πληρ���ριών,
εµπειριών και δ�κιµων πρακτικών.
Ασκεί δραστηρι�τητες σε διά��ρ�υς
τ�µείς και �ργανώνει τακτικά
σεµινάρια. Ένας απ� τ�υς τ�µείς
δραστηρι�τητάς τ�υ είναι τ�
π�δήλατ�.
Car Free Cities
Square de Meeus 18
B-1050 Bruxelles
Τηλ. (32-2) 552 08 74
E-mail: cfc@eurocities.be

Εκστρατεία των .ιώσιµων π�λεων

Περισσ�τερ�ι απ� 400 ευρωπαϊκ�ί
δήµ�ι συµµετέ��υν στην εκστρατεία
των 2ιώσιµων π�λεων π�υ $εκίνησε
στ� Aalborg τ� 1994. Πέντε µεγάλα
δίκτυα ��ρέων τ�πικής αυτ�δι�ίκησης
2�ηθ�ύν �σ�υς έ��υν υπ�γράψει τ�
�άρτη τ�υ Aalborg να ε�αρµ�σ�υν την
Agenda 21 σε τ�πικ� επίπεδ� (�άρτης
των ευρωπαϊκών π�λεων για τη
2ιώσιµη ανάπτυ$η).

Γρα�εί� της εκστρατείας για τις
2ιώσιµες ευρωπαϊκές π�λεις

Rue de Trêves 49-51
B-1000 Bruxelles
Τηλ. (32-2) 230 53 51
E-mail: campaign.office@skynet.be

Cities for cyclists

Πρ�κειται για διεθνή �µιλ� π�λεων
π�υ ευν��ύν την κυκλ���ρία µε
π�δήλατ�, � �π�ί�ς περιλαµ2άνει 30
περίπ�υ π�λεις. Υπεύθυνη
επικ�ινωνίας είναι η ∆ανική Ένωση
Π�δηλατών.

Γραµµατεία τ�υ δικτύ�υ Cities for
cyclists

Dansk Cyclist Forbund
Romersgrade 7
DK-1362 København K
Τηλ. (45-1) 33 32 31 21
Φα$ (45-1) 33 32 76 83
E-mail: dcf@inet.uni2.dk

Εθνικ�ί �µιλ�ι π�λεων π�υ ευν��ύν
την κυκλ�%�ρία µε π�δήλατ�

• Γαλλία
Club des villes cyclables
Τηλ. (33) 140 56 30 60
Φα$ (33) 145 67 80 39
• Ιταλία:
Associazione italiana delle città
ciclabili, c/o ANCMA
Via Mauro Macchi, 32
I-20124 Milan
Τηλ. (39) 02 66 98 18 18
Φα$ (39) 02 66 98 20 72

∆ίκτυα

+
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• Βέλγι�
∆ιεύθυνση επικ�ινωνίας:
κ. De Boeck, Ville de Bruxelles,
Τηλ. (32-2) 279 43 15

Ελ.ετικ�ς �µιλ�ς υπευθύνων
+ωρ�τα ικών ρυθµίσεων για π�δήλατα:
CORAC
Conférence des responsables
d’aménagements cyclables
c/o police cantonale de Bâle-Ville
(υπ�ψη αστυν�µίας καντ�νί�υ ∆ήµ�υ
Βασιλείας)

κ. A. Stäheli
Case postale
CH-4001 Bâle

Association européenne des voies
vertes (Ευρωπαϊκή Ένωση Πράσινων
∆ρ�µων)
Gare de Namur
Boîte 27
B-5000 Namur
Τηλ./Φα$ (32-81) 22 42 56
E-mail: aev v.egwa@gate71.be

Ευρωπαϊκή :µ�σπ�νδία Π�δηλατών
(ECF)
Η ECF περιλαµ2άνει 52 �ργανώσεις
απ� 31 �ώρες. Τα µέλη της
υπερ2αίν�υν τις 400 000. Τ�
ενηµερωτικ� δελτί� π�υ διανέµει
δωρεάν µε τίτλ� «European Cyclist»
περιέ�ει πάρα π�λλές συν�πτικές
πληρ���ρίες σ�ετικά µε τις εκδ�σεις,
τις διασκέψεις και τα συνέδρια, τις
µελέτες κλπ.

Η ECF δηµ�σιεύει επίσης στα αγγλικά,
γαλλικά, γερµανικά και ισπανικά
περιλήψεις επιστηµ�νικών µελετών µε
τίτλ� Bicycle Research Report
(συνδρ�µή: 50 ευρώ ετησίως).

Η ECF συντ�νί}ει ένα έργ� δώδεκα
ευρωπαϊκών διαδρ�µών µε την
�ν�µασία Euro Velo π�υ συνδέ�υν τις
π�λεις µε τη στήρι$η της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

ECF
Avenue de Broqueville 158
B-1200 Bruxelles
Τηλ. (32-2) 771 87 68
Φα$ (32-2) 762 30 03
Ε-mail: ecf_brussels@compuserve.com

∆ιασκέψεις
Jι διασκέψεις Velo-City®

πραγµατ�π�ι�ύνται κάθε δύ� �ρ�νια
και έ��υν ευρωπαϊκή διάσταση.
∆ι�ργανών�νται απ� την ECF σε
συνεργασία µε τις τ�πικές αρ�ές.
Άλλες διασκέψεις µε παγκ�σµια
διάσταση (Velo Mondiale) ή µε
περι�ερειακή διάσταση
πραγµατ�π�ι�ύνται τα άλλα �ρ�νια.
Η δέκατη και η ενδέκατη διάσκεψη
Velo-City® πραγµατ�π�ιήθηκαν στη
Βαρκελ�νη και στ� Graz/Maribor
(Αυστρία/Σλ�2ενία).
Τα πρακτικά της διάσκεψης της
Βαρκελ�νης διατίθενται σε CD-ROM
απ� την ακ�λ�υθη διεύθυνση:
AproB: �α$ (34) 934 31 53 79
Ε-mail: derirtja@pangea.org
Η δι�ργάνωση της διάσκεψης
ε$ασ�αλί}εται σε επίπεδ� ECF στην
ακ�λ�υθη διεύθυνση επικ�ινωνίας:
ECF Conference Directorate
κ. Oliver Hatch
31 Arodene Road
London SW2 2BQ
United Kingdom
Ε-mail: oh@velo-city.org

Τακτικά δι�ργανών�νται εκδηλώσεις
µε ευρωπαϊκή ή εθνική διάσταση στις
�π�ίες µπ�ρεί να συµµετάσ�ει � δήµ�ς
σας. J σύντ�µ�ς κατάλ�γ�ς π�υ
ακ�λ�υθεί είναι ενδεικτικ�ς και ��ι
ε$αντλητικ�ς. Σε σας επα�ίεται να
αναλά2ετε µια πρωτ�2�υλία στην π�λη
σας ή στην περι�έρειά σας, �πως
έ��υν κάνει π�λλές π�λεις µε ετήσιες
εκδηλώσεις.
Παραδείγµατα εκδηλώσεων π�υ
πραγµατ�π�ι�ύνται µε θέµα τ�
π�δήλατ�:
• Ευρωπαϊκή ηµέρα π�δηλάτ�υ (ECF)
• Ηµέρες �ωρίς αυτ�κίνητ� (Γαλλία)
• Ε2δ�µάδα π�δηλάτ�υ (Ηνωµέν�

Βασίλει�)
• Σ��λικ� ράλι µε την �ν�µασία

«Vel’Usep» (στις γαλλικές Αρδέννες)

∆ιά%�ρες εκδηλώσεις

+
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Η ανα}ήτηση της γνώµης των
ενώσεων των π�δηλατών της π�λης
µπ�ρεί να σας 2�ηθήσει π�λύ. Η
γνώση της π�λης, η εµπειρία τ�υς, �ι
δυσκ�λίες π�υ αντιµετωπί}�υν, �ι
επιθυµίες τ�υς, η α$ι�λ�γησή τ�υς για
τα µέτρα π�υ έ��υν λη�θεί υπέρ τ�υ
π�δηλάτ�υ, απ�τελ�ύν �λα π�λύτιµες
πληρ���ρίες π�υ µπ�ρ�ύν να
συγκεντρωθ�ύν σ�ετικά εύκ�λα. Η
συνεισ��ρά των ενώσεων των
π�δηλατών µπ�ρεί να απ�τελέσει
πηγή ε$�ικ�ν�µησης π�ρων
(διενέργεια ερευνών, µετρήσεις,
σύλληψη των σ�εδίων, σ��λιασµ�ς,
έλεγ��ς της ε�αρµ�γής τ�υ σ�εδί�υ
στην πρά$η, γνώση των συν�ικιών,
τεκµηρίωση, πληρ���ρίες, κλπ.).

Τ� ιδεώδες είναι να διαθέτει � δήµ�ς
έναν ειδικ� πρ�ϋπ�λ�γισµ� για την
πρ�ώθηση τ�υ π�δηλάτ�υ και για την
υλ�π�ίηση �ωρ�τα$ικών ρυθµίσεων
για π�δήλατα.
Βάσει της εµπειρίας αρκετών π�λεων,
µπ�ρ�ύµε να δώσ�υµε ένα σηµεί�
ανα��ράς για την τά$η µεγέθ�υς π�υ
απαιτεί � πρ�ϋπ�λ�γισµ�ς αυτ�ς:
πρέπει να υπ�λ�γί}�νται περίπ�υ
πέντε ευρώ ανά κάτ�ικ� ετησίως επί
επτά �ρ�νια (5 έως 10 �ρ�νια ανάλ�γα
µε τ� µέγεθ�ς της π�λης).
Ωστ�σ�, �ρισµένες π�λεις ε�άρµ�σαν
π�λιτική υπέρ τ�υ π�δηλάτ�υ (ή εν
πάση περιπτώσει την $εκίνησαν) �ωρίς
ειδικ� πρ�ϋπ�λ�γισµ�. Πράγµατι, �λα
τα έργα π�υ α��ρ�ύν �ωρ�τα$ικές
ρυθµίσεις για π�δήλατα µπ�ρ�ύν να
ενσωµατωθ�ύν συστηµατικά στ�ν
πρ�γραµµατισµ� των �δικών έργων
και στ�ν γενικ� πρ�ϋπ�λ�γισµ� (�πως,
για παράδειγµα, στην π�λη της
Βέρνης).
Ε��σ�ν καταρτιστεί τ� σ�έδι� τ�υ
δικτύ�υ, αρκεί ένα εργαλεί� ελέγ��υ
για να διασ�αλιστεί �τι, �π�τε
πρ�γραµµατί}�νται έργα, θα
περιλαµ2άν�υν την κατασκευή των

επιθυµητών �ωρ�τα$ικών ρυθµίσεων
για π�δήλατα. Για παράδειγµα, µια
αλ�α2ητική κατάσταση των �ν�µασιών
των �δών απ� �π�υ πρ�2λέπεται να
περάσ�υν τα π�δηλατικά δρ�µ�λ�για
µπ�ρεί να διανεµηθεί σε �λες τις
υπηρεσίες ή, αντίστρ��α, � αρµ�δι�ς
για τ� π�δήλατα µπ�ρεί να
ενηµερώνεται εκ των πρ�τέρων για
�λα τα πρ�γραµµατι}�µενα έργα και
να ελέγ�ει � ίδι�ς �τι δεν έ��υν
παρα2λε�θεί �ι �ωρ�τα$ικές
ρυθµίσεις για τα π�δήλατα.
Ε$άλλ�υ, συ�νά υπάρ��υν ειδικές
πηγές �ρηµατ�δ�τησης π�υ µπ�ρ�ύν
να �ρησιµ�π�ιηθ�ύν για την
υλ�π�ίηση �ωρ�τα$ικών ρυθµίσεων
για π�δήλατα ή «�ιλικών πρ�ς τα
π�δήλατα». Για παράδειγµα, τα
κ�νδύλια π�υ πρ��ρί}�νται για την
ασ�αλή κυκλ���ρία γύρω απ�
σ��λεία, µπ�ρ�ύν να �ρησιµ�π�ιηθ�ύν
για την κατασκευή π�δηλατ�δρ�µων
στ�υς κυκλ���ριακ�ύς ά$�νες π�υ
2ρίσκ�νται κ�ντά σε σ��λεία ή για την
κατασκευή λωρίδας αντίθετης
κατεύθυνσης για την κυκλ���ρία των
π�δηλατών σε µ�ν�δρ�µ�υς π�υ
�δηγ�ύν σε σ��λεία.
�πως �αίνεται και απ� τ�
πρ�ανα�ερ�µεν� παράδειγµα της
Κύπρ�υ (σ. 29), �ρισµέν�ι π�ρ�ι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπ�υν τη
�ρηµατ�δ�τηση µελετών σ�ετικά µε
τ� π�δήλατ�. Η π�λη σας µπ�ρεί να
αντλήσει αυτ�ύς τ�υς π�ρ�υς για τη
µελέτη τ�υ π�δηλατικ�ύ δικτύ�υ.

Π�λύ συ�νά τ� π�δήλατ� θεωρείται
πρωτίστως ως ψυ�αγωγικ� µέσ�.
Τ�ύτ� συµ2άλλει στη θετική εικ�να
τ�υ π�δηλάτ�υ: �αλάρωση, καλή
διάθεση, υγιεινή δραστηρι�τητα.
Έρευνες π�υ έ��υν πραγµατ�π�ιηθεί
στη Γαλλία απ�δεικνύ�υν π�σ� µεγάλη
είναι πράγµατι η δηµ�τικ�τητα τ�υ
π�δηλάτ�υ: περίπ�υ τ� 60% των
ερωτηθέντων συνδυά}ει τ� π�δήλατ�
µε την ψυ�αγωγία.
Συνεπώς, η ψυ�αγωγία απ�τελεί µία
απ� τις ασ�αλέστερες �δ�ύς για να
πρ�ωθηθεί η επανάκαµψη τ�υ
π�δηλάτ�υ. Τ� δίκτυ� π�δηλατικών
διαδρ�µών πρέπει πάντ�τε να
σ�εδιά}εται εν µέρει ως µέσ�
σύνδεσης των ψυ�αγωγικών
διαδρ�µών (π�υ είναι κατά καν�να
δρ�µ�ι µ�λων, δασικές �δ�ί,
εγκαταλελειµµένες και αναπλασθείσες
σιδηρ�δρ�µικές γραµµές).
Τα δρ�µ�λ�για θα πρ�σελκύσ�υν
�πωσδήπ�τε καταρ�άς τ�υς
π�δηλάτες της Κυριακής. Απ� τη
στιγµή π�υ κάπ�ι�ς αγ�ρά}ει ένα
π�δήλατ� και δ�κιµά}ει την
ευ�αρίστηση της π�δηλασίας, είναι
ευκ�λ�τερ� να απ�πειραθεί να

Πρέπει να τείν�υµε ευήκ��ν
�υς στις ατ�µικές εµπειρίες
των π�δηλατών Α ι�π�ίηση των συνεργιών

Α ι�π�ίηση της δηµ�τικ�τητας
τ�υ π�δηλάτ�υ 
ως ψυ+αγωγικ�ύ µέσ�υ
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�ρησιµ�π�ιήσει τ� π�δηλατικ� δίκτυ�
σε καθηµερινή 2άση.
Ε$άλλ�υ, η σύνδεση µετα$ύ τ�υ
δικτύ�υ των καθηµερινών διαδρ�µών
και τ�υ δικτύ�υ των ψυ�αγωγικών
διαδρ�µών µπ�ρεί να έ�ει θετικές
�ικ�ν�µικές συνέπειες �άρη στ�ν
τ�υρισµ�. Στις Κάτω Lώρες
υπ�λ�γίστηκε �τι τ� δίκτυ�
υπεραστικών π�δηλατικών διαδρ�µών
απ��έρει τ�υλά�ιστ�ν 7 εκατ. ευρώ
ετησίως.
Απ� τα ανωτέρω στ�ι�εία καθίσταται
καταν�ητ�ς � λ�γ�ς για τ�ν �π�ί� η
Ελ2ετία, τ� Ηνωµέν� Βασίλει� ή η
Ισπανία επιδιώκ�υν την ανάπτυ$η τ�υ
δικτύ�υ τ�υριστικών διαδρ�µών.
Στ� Ηνωµέν� Βασίλει�, τ� National
Cycle Network θα έ�ει µήκ�ς άνω των
10 000 �λµ. και αναµένεται να
�λ�κληρωθεί έως τ� 2005. Επιπλέ�ν τ�
Ηνωµέν� Βασίλει� πρ�2λέπει τ�
διπλασιασµ� της �ρησιµ�π�ίησης τ�υ
π�δηλάτ�υ απ� τ� 1996 µέ�ρι τ� 2002.
Η κατασκευή εννέα εθνικών
π�δηλατ�δρ�µων ευρείας �ρήσης
στην Ελ2ετία απ�σκ�πεί στην
ανάπτυ$η τ�υ �ικ�τ�υρισµ�ύ, π�υ
επι2αρύνει λιγ�τερ� τ� περι2άλλ�ν.
Περίπ�υ 650 $εν�δ��εία και $ενώνες
π�υ �ιλ�$εν�ύν π�δηλάτες
επελέγησαν σε σηµατ�δ�τηµένες
διαδρ�µές µήκ�υς 3 300 �λµ. Στην
Ελ2ετία σήµερα η εταιρεία π�υ
µισθώνει π�δήλατα στ�υς
σιδηρ�δρ�µικ�ύς σταθµ�ύς
πραγµατ�π�ιεί περισσ�τερες απ�
120 000 µισθώσεις ετησίως.

Στην Ισπανία υπάρ��υν ήδη
περισσ�τερα απ� 30 δρ�µ�λ�για
σηµειωµένης κατεύθυνσης µε την
�ν�µασία «Vias Verdes» µε µήκ�ς
περίπ�υ 150 �λµ. Άλλα 50 περίπ�υ
δρ�µ�λ�για µήκ�υς 250 �λµ.
2ρίσκ�νται υπ� εκτέλεση. Απ�µέν�υν
�µως ακ�µη περισσ�τερα απ� 6 500
�λµ. εγκαταλελειµµένων
σιδηρ�δρ�µικών γραµµών π�υ
περιµέν�υν να α$ι�π�ιηθ�ύν πρ�ς
��ελ�ς τ�υ τ�πικ�ύ πληθυσµ�ύ και
της άνθησης τ�υ �ικ�λ�γικ�ύ ή
αθλητικ�ύ τ�υρισµ�ύ.
Σε ευρωπαϊκ� επίπεδ� η Ευρωπαϊκή
Jµ�σπ�νδία Π�δηλατών (ECF)
πρ�ωθεί, µε τη 2�ήθεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα δίκτυ�
δώδεκα διευρωπαϊκών διαδρ�µών, µε
την �ν�µασία «Euro Velo». Jι
περισσ�τερες ενώσεις π�υ
πρ�σ�έρ�υν τη συνεργασία τ�υς για
τ� σκ�π� αυτ� δραστηρι�π�ι�ύνται σε
εθνικ� επίπεδ� και µπ�ρ�ύν να
�ρησιµεύσ�υν ως σύνδεσµ�ς εάν η
π�λη σας ενδια�έρεται για τ� δίκτυ�
αυτ�.
Μέ�ρι σήµερα, τ� «Euro Velo» έ�ει
κινήσει έντ�ν� ενδια�έρ�ν εκ µέρ�υς
δια��ρων τ�µέων: 52 ��ρηγ�ί απ� 22
�ώρες έ��υν παράσ�ει �ικ�ν�µική
υπ�στήρι$η για την εκκίνηση τ�υ
σ�εδί�υ.
Ε$άλλ�υ, η Ευρωπαϊκή Ένωση
Πράσινων ∆ρ�µων (AEVV) εργά}εται
για την ανάπτυ$η εν�ς δικτύ�υ
αυτ�ν�µων �δών απ�κλειστικά
πρ��ρισµένων για την κυκλ���ρία
��ηµάτων �ωρίς κινητήρα.

«ΑΝΘΗΣΗ 
Τ�Υ �ΙΚ�Λ�ΓΙΚ�Υ C
ΑΘΛΗΤΙΚ�Υ Τ�ΥΡΙΣΜ�Υ»
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Η µετα��ρά των παιδιών στ� σ��λεί�
µε τ� αυτ�κίνητ� µπ�ρεί να απ�τελεί
µέ�ρι και τ� 20% των µετακινήσεων
κατά τις ώρες αι�µής στις π�λεις.
Ωστ�σ�, τ� 50% των µαθητών δηλώνει
�τι θα πρ�τιµ�ύσε τ� π�δήλατ� ως
µέσ� µετα��ράς στ� σ��λεί�. Jι
απ�στάσεις µετα$ύ τ�υ τ�π�υ
κατ�ικίας και τ�υ σ��λεί�υ είναι κατά
καν�να π�λύ µικρ�τερες των 3 �λµ.
(δηλαδή περίπ�υ 10 λεπτά µε τ�
π�δήλατ�). Η υγιής αυτή στάση θα
έπρεπε να συναντάται συ�ν�τερα. Κατ’
αυτ�ν τ�ν τρ�π� �ι νέ�ι εκ�ρά}�υν
την επιθυµία τ�υς να έ��υν ένα 2αθµ�
αυτ�ν�µίας και ανε$αρτησίας και τα
παιδιά ηλικίας 10 έως 16 ετών
απ�τελ�ύν µια �µάδα-στ��� µε π�λύ
δυναµικές πρ��πτικές.
Επιλέγ�ντας τα σ��λεία ως τ�π�υς
πρ��ρισµ�ύ των π�δηλατικών
διαδρ�µών ή των �ωρ�τα$ικών
ρυθµίσεων για π�δήλατα και
ε�αρµ�}�ντας συµπληρωµατικά
µέτρα, �πως η ασ�άλεια τ�υ
π�δηλάτ�υ µέ�ρι τ�ν τ�π�
πρ��ρισµ�ύ και η ενηµέρωση των
γ�νέων και των παιδιών, είναι 2έ2αι�
�τι �ι επενδύσεις π�υ θα
πραγµατ�π�ιηθ�ύν θα έ��υν άµεσα
απ�τελέσµατα, �σ�ν α��ρά τη
�ρησιµ�π�ίηση.

Τα απ�τελέσµατα µπ�ρ�ύν να είναι
θεαµατικά. Ενώ τ� µέσ� π�σ�στ�
�ρησιµ�π�ίησης τ�υ π�δηλάτ�υ στ�
Ηνωµέν� Βασίλει� είναι π�λύ �αµηλ�
(2% επί τ�υ συν�λ�υ των
µετακινήσεων), στ� δρ�µ� πρ�ς ένα
σ��λεί� της µέσης εκπαίδευσης στην
περι�έρεια τ�υ Ipswitch (130 000
κάτ�ικ�ι) µε 1 000 περίπ�υ µαθητές τ�
µέσ� π�σ�στ� �ρησιµ�π�ίησης τ�υ
π�δηλάτ�υ �θάνει τ� 61%. Ενώ
µάλιστα τ� π�σ�στ� �ρησιµ�π�ίησης
τ�υ π�δηλάτ�υ ήταν ήδη 45%,
κατα2λήθηκαν πρ�σπάθειες για να
αυ$ηθεί ακ�µη περισσ�τερ� ώστε να
�θάσει στα επίπεδα π�υ καταλαµ2άνει
τ� π�δήλατ� στις πρ�τιµήσεις π�υ
εκδηλών�υν �ι µαθητές στις σ�ετικές
έρευνες. Η αύ$ηση της
�ρησιµ�π�ίησης τ�υ π�δηλάτ�υ
σηµειώθηκε σε �λες τις �µάδες
ηλικιών: ακ�µη και µετα$ύ των
µαθητών 16-18 ετών, π�υ συνήθως
�ρησιµ�π�ι�ύν τ� π�δήλατ� λιγ�τερ�
απ� τ�υς µικρ�τερ�υς, περισσ�τερ�ι
απ� τ�υς µισ�ύς είναι καθηµεριν�ί
π�δηλάτες. Ένα πλήρες δίκτυ�
π�δηλατ�δρ�µων και π�δηλατικών
διαδρ�µών συνδέει τ� σ��λεί� µε την
περι��ή π�υ ανήκει στην περι�έρειά
τ�υ. Σε ένα γειτ�νικ� δηµ�τικ�
σ��λεί� παρατηρήθηκε επίσης αύ$ηση
τ�υ π�σ�στ�ύ �ρησιµ�π�ίησης τ�υ
π�δηλάτ�υ απ� τ�υς µαθητές.
Τ� π�δήλατ� είναι ένα καλ� µέσ� µε
τ� �π�ί� µπ�ρ�ύν να �δηγηθ�ύν �ι
νέ�ι να ασκ�ύνται καθηµερινά.
Αρκετές έρευνες έ��υν δεί$ει �τι η
συνήθεια της �υσικής άσκησης
απ�κτάται 2ασικά κατά τα σ��λικά
�ρ�νια. Στις Ηνωµένες Π�λιτείες, �π�υ
η ε$άρτηση απ� τ� αυτ�κίνητ� �θάνει

σε ακραί� 2αθµ�, ένα στα πέντε παιδιά
πάσ�ει απ� πα�υσαρκία λ�γω έλλειψης
�υσικής δραστηρι�τητας, και τ� 33%
τ�υ συν�λικ�ύ πληθυσµ�ύ είναι
πα�ύσαρκ� (έναντι 10% στην
Ευρώπη). Μια µελέτη π�υ
πραγµατ�π�ιήθηκε στ� Ηνωµέν�
Βασίλει� απέδει$ε �τι η �υσική
άσκηση αυ$άνει την πυκν�τητα της
�στικής µά}ας, γεγ�ν�ς π�υ µειώνει
τ�υς κινδύν�υς καταγµάτων µετά την
ενηλικίωση. J διπλασιασµ�ς τ�υ
αριθµ�ύ των καταγµάτων τ�υ αυ�ένα
τ�υ µηριαί�υ �στ�ύ κατά τα 30
τελευταία �ρ�νια απ�δίδεται κυρίως
στην έντ�νη µείωση της �υσικής
δραστηρι�τητας τ�υ µέσ�υ
πληθυσµ�ύ στ� Ηνωµέν� Βασίλει�.
Για να παρ�τρυνθ�ύν �ι γ�νείς να
α�ήν�υν τα παιδιά τ�υς να πηγαίν�υν
στ� σ��λεί� µε τ� π�δήλατ� µερικά
σ��λεία �ργανών�υν τη µετα��ρά των
παιδιών πρ�ς/απ� τ� σ��λεί� µε
π�δήλατ�: µε τη 2�ήθεια γ�νέων ή
εκπαιδευτικών π�υ πρ�σ�έρ�νται να
2�ηθήσ�υν, �ργανών�υν διαδρ�µές
κατά τις �π�ίες ένας ενήλικ�ς παίρνει
απ� τα σπίτια τ�υς ή απ� τ� σ��λεί�
πέντε έως επτά τ� π�λύ παιδιά. Ένα
τέτ�ι� σύστηµα λειτ�υργεί κυρίως
στ� Hasselt (Βέλγι�) εδώ και µερικά
�ρ�νια.
Η δι�ργάνωση µαθηµάτων για τα µικρά
παιδιά έ�ει τ�ν ίδι� στ���: να λη�θεί
µέριµνα για την ασ�άλεια των παιδιών
και να καθησυ�αστ�ύν �ι γ�νείς. Τα
µαθήµατα αυτά πρέπει να είναι καλά
�ργανωµένα για να επιτυγ�άν�νται τα
2έλτιστα δυνατά απ�τελέσµατα.

«Τ� 50% ΠΕΡΙΠ�Υ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ∆ΗΛΩΝΕΙ
�ΤΙ ΘΑ ΠΡ�ΤΙΜ�ΥΣΕ Τ� Π�∆ΗΛΑΤ� 
ΩΣ ΜΕΣ� ΜΕΤΑΦ�ΡΑΣ ΣΤ� Σ��ΛΕΙ�.»

Σύµ2�λ� αυτ�ν�µίας, τ�
π�δήλατ� 2ρίσκει πάντα
�παδ�ύς µετα8ύ των νέων.

Α ι�π�ίηση της δηµ�τικ�τητας
τ�υ π�δηλάτ�υ µετα ύ 
των µαθητών
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J ιδιωτικ�ς τ�µέας µπ�ρεί να
παρέµ2ει µε διά��ρ�υς τρ�π�υς.
Jι δήµ�ι πρέπει να απευθυνθ�ύν
στις τ�πικές επι�ειρήσεις και να τις
παρ�τρύν�υν να πρ�ωθήσ�υν τη
�ρησιµ�π�ίηση τ�υ π�δηλάτ�υ απ�
τ�υς εργα}�µέν�υς τ�υς
(εκστρατείες ενηµέρωσης,
εγκατάσταση �ώρων στάθµευσης µε
ντ�υς και απ�δυτήρια, υλικά
πλε�νεκτήµατα πρ�ς τ�υς
εργα}�µεν�υς π�υ �ρησιµ�π�ι�ύν τ�
π�δήλατ� για τις καθηµερινές
µετακινήσεις απ� και πρ�ς τ�ν τ�π�
εργασίας και κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π�
επιτρέπ�υν τη µείωση των
επενδύσεων σε �ώρ�υς
στάθµευσης).
Η 2ι�µη�ανία π�δηλάτ�υ, �ι πωλητές
και επισκευαστές (τε�νικά
επαγγέλµατα τ�υ π�δηλάτ�υ)
µπ�ρ�ύν να �ρηµατ�δ�τήσ�υν την
έκδ�ση εν�ς π�δηλατικ�ύ �άρτη ή
εν�ς ενηµερωτικ�ύ �ακέλ�υ µέσω
της αγ�ράς δια�ηµιστικ�ύ �ώρ�υ,
για παράδειγµα.
Υπάρ��υν �µως και άλλες
δυνατ�τητες: µπ�ρ�ύν να 2ρεθ�ύν

��ρηγ�ί για ενδεικτικές πινακίδες
(τ�π�θέτηση πασσάλων ή
ενδεί$εων), να �ρηµατ�δ�τηθ�ύν
εκδ�σεις µε τη ��ρηγία
ασ�αλιστικών εταιρειών ή τραπε}ών,
να παρέ�εται εκπαίδευση στ�
π�δήλατ� στα σ��λεία µε τη ��ρηγία
εκδ�τών ή παραγωγών
εκπαιδευτικ�ύ υλικ�ύ, να εκδ�θεί
π�δηλατικ�ς �άρτης µε τη ��ρηγία
εκδ�τικ�ύ �ίκ�υ �δικών �αρτών, να
δηµι�υργηθ�ύν �ώρ�ι στάθµευσης ή
εν�ικίασης π�δηλάτων µπρ�στά απ�
εµπ�ρικά καταστήµατα και στις
στάσεις των δηµ�σιων συγκ�ινωνιών
�ρηµατ�δ�τ�ύµεν�ι απ� τις
δια�ηµίσεις π�υ θα �έρ�υν κλπ.
Μ�ν�ν ένας συντ�νιστής σε θέµατα
π�δηλάτ�υ ή τα µέλη της δι�ικητικής
µ�νάδας για τ� π�δήλατ� µπ�ρ�ύν
να α$ι�π�ιήσ�υν �λες τις σ�ετικές
δυνατ�τητες.
Ένα δίκτυ� επισκευαστών και
πωλητών π�δηλάτων είναι
απαραίτητ� ώστε να υπάρ�ει για
τ�υς π�δηλάτες µια υπ�δ�µή
ε$ειδικευµένων καταστηµάτων π�υ
ανταπ�κρίν�νται στις ανάγκες τ�υς.
Ενδε��µένως, �ι δηµ�σιες αρ�ές
µπ�ρ�ύν να συνεργαστ�ύν µε τ�ν
ιδιωτικ� τ�µέα για να διασ�αλίσ�υν
τη δηµι�υργία ή διατήρηση
καταστηµάτων για τ� π�δήλατ�
(κυρίως µέσω της αγ�ράς π�δηλάτων
για τις δηµ�σιες υπηρεσίες, �πως
αστυν�µία, δι�ίκηση, τα�υδρ�µεία,
σ��λεία).

Στήρι η απ� τ�υς
�ικ�ν�µικ�ύς %�ρείς



Απ: π!� µπ!ρεD να γDνει η αρHG;
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ΑΠJ ΠJΥ ΜΠJΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
Η ΑΡ8Η;

Τα .ασικά εργαλεία: ένας αρµ�δι�ς 
ή µια δι�ικητική µ�νάδα για τ� π�δήλατ� 
και µια επιτρ�πή

Σε �ργανωτικ� επίπεδ�, η δηµι�υργία µιας δι�ι-
κητικής µ�νάδας για τ� π�δήλατ� απ�τελεί εκ των
ων �υκ άνευ πρ�ϋπ�θεση για την ανάπτυ$η µιας
ρεαλιστικής και απ�τελεσµατικής π�λιτικής υπέρ
τ�υ π�δηλάτ�υ.

Η δι�ικητική µ�νάδα για τ� π�δήλατ� πρέπει να
περιλαµ2άνει τ�υλά�ιστ�ν έναν συντ�νιστή στ�υς
κ�λπ�υς της δι�ίκησης. Έργ� τ�υ συντ�νιστή θα
είναι να υπενθυµί}ει την ανάγκη συνυπ�λ�γισµ�ύ
τ�υ π�δηλάτ�υ και ενδε��µένως να �ρησιµ�π�ιείται
ως κεντρικ� πρ�σωπ� σε �λες τις 2αθµίδες τ�υ
δήµ�υ (σε επίπεδ� π�λιτικής, λήψης απ��άσεων,
εκτέλεσης και ελέγ��υ) και σε �λες τις υπηρεσίες
π�υ έ��υν άµεση ή έµµεση σ�έση µε τ� θέµα της
µετακίνησης µε π�δήλατ� (π�λε�δ�µία, περι2άλλ�ν,
δηµ�σια έργα, �ικ�ν�µικά, εκπαίδευση και νε�τητα,
τρ��αία, µετα��ρές κλπ.).

Τ� ιδεώδες θα ήταν να είναι � ίδι�ς π�δηλάτης ή εν
πάση περιπτώσει κάπ�ι�ς π�υ θα τ�υ ��ρηγηθεί ένα
υπηρεσιακ� π�δήλατ� καλής π�ι�τητας και θα τ�
�ρησιµ�π�ιεί στ� πλαίσι� των καθηκ�ντων τ�υ,
καθώς και για τη µετά2αση στην εργασία τ�υ.

Με 2άση αυτ� τ� ελά�ιστ� επίπεδ� �ργάνωσης,
µπ�ρεί να ενισ�υθεί η δι�ικητική µ�νάδα για τ�
π�δήλατ� ή να εµπλ�υτισθεί µε διά��ρ�υς τρ�-
π�υς, ανάλ�γα µε τις ιδιαιτερ�τητες της π�λης και
τις δυνατ�τητες. Για παράδειγµα, µπ�ρεί να γίνει
υπ��ρεωτική η υπ�2�λή �λων των σ�εδίων στ�
συντ�νιστή ή να γίνει υπ��ρεωτική η έγκριση τ�υ
συντ�νιστή για �λα τα σ�έδια στ�υς τ�µείς της
π�λε�δ�µίας, των µετα��ρών και των δηµ�σίων
έργων. Απ� την άλλη πλευρά, � συντ�νιστής µπ�ρεί
να πλαισιωθεί απ� µια γραµµατεία.

Τέλ�ς, µπ�ρ�ύν να δι�ριστ�ύν µ�νιµ�ι συνεργάτες
µερικής ή πλήρ�υς απασ��λησης στις υπηρεσίες
π�λε�δ�µίας και δηµ�σίων έργων, καθώς και να
�ριστ�ύν µέλη της µ�νάδας σε άλλες αρµ�διες
υπηρεσίες και στην τρ��αία. �λα αυτά τα πρ�σωπα
θα πρέπει απαραίτητα να διάκεινται ευν�ϊκά πρ�ς τ�
π�δήλατ� ή καλύτερα να είναι �ι ίδι�ι π�δηλάτες
είτε σε καθηµερινή 2άση ή τ�υλά�ιστ�ν στ�ν
ελεύθερ� �ρ�ν� τ�υς.

Στ� στάδι� αυτ� η λειτ�υργία της µ�νάδας µπ�ρεί
να �λ�κληρωθεί πλήρως (�ρ�ν�διάγραµµα εργασίας
και συνεδριάσεων, υπ��ρεωτική έγκριση �λων των
π�λε�δ�µικών σ�εδίων και σ�εδια}�µενων
δηµ�σίων έργων απ� τη δι�ικητική µ�νάδα για τ�
π�δήλατ�, ε$�υσία υπ�2�λής πρ�τάσεων, έγκριση
λειτ�υργικών δαπανών της δι�ικητικής µ�νάδας για
τ� π�δήλατ� στ�ν τ�µέα των δηµ�σίων σ�έσεων,
ενδε��µένως έγκριση �ωριστ�ύ πρ�ϋπ�λ�γισµ�ύ
επενδύσεων ή διάθεση εν�ς µέρ�υς τ�υ πρ�ϋ-

? Εάν +ρεια1�ταν ένα µ�ν� πράγµα για να  εκινήσετε ή για να πρ�+ωρήσετε
γρηγ�ρ�τερα, π�ι� θα ήταν αυτ�; Αυτ� π�υ λείπει συνήθως είναι ένας
αρµ�δι�ς ή συντ�νιστής για τ� π�δήλατ�. Τ� πρ�σωπ� αυτ� πρέπει να
κατέ+ει θέση πλήρ�υς απασ+�λησης. Π�ια είναι τα καθήκ�ντα π�υ πρέπει
να τ�υ ανατεθ�ύν; Π�ια είναι η κατάλληλη δι�ικητική διάρθρωση π�υ
πρέπει να δηµι�υργηθεί και π�ια τα απαραίτητα κ�νδύλια; Τι πρέπει να
γίνει πρώτα απ� �λα;

< συντ�νιστής για τ� π�δήλατ�,
τ� απαραίτητ� δε8ί &έρι



Πώς µπ�ρεί να λη%θεί υπ�ψη τ�
π�δήλατ� κατά τη δια+είριση των
δηµ�σιων +ώρων;
Τ� π�δηλατικ� δίκτυ�: π�ια είναι η
κατάλληλη πρ�σέγγιση;
Τ� δίκτυ� µπ�ρεί να δηµι�υργηθεί
σταδιακά 2άσει µιας σ)αιρικής
θεώρησης (πρ�καταρκτικ� σ&έδι�).
Υπ� ιδανικές συνθήκες, τ� σ&έδι�
αυτ� θα έπρεπε να καταρτισθεί
2άσει π�δηλατικών διαδρ�µών π�υ
έ&�υν µελετηθεί. Ως 2άση µπ�ρεί
επίσης να &ρησιµεύσει η υπάρ&�υσα
ιεραρ&ία των δρ�µων και να γίν�υν
2ελτιώσεις. Εάν δεν είναι δυνατή η
συστηµατική αναδιαµ�ρ)ωση τ�υ
δικτύ�υ ώστε να καλύπτ�νται
καλύτερα �ι ανάγκες των
π�δηλατών, µπ�ρ�ύν να γίν�υν πι�
περι�ρισµένης εµ2έλειας
παρεµ2άσεις κάθε )�ρά π�υ
εκτελείται κάπ�ι� έργ�. Τις
περισσ�τερες )�ρές η κάλυψη των
αναγκών των π�δηλατών δηµι�υργεί
σ&ετικά µικρά επιπλέ�ν έ8�δα.

Π�λιτική .ασισµένη
στη .�ύληση

;
Συν�λική πρ�σέγγιση
Μελέτη και υλ�π�ίηση εν�ς
δικτύ�υ µε µεσ�πρ�θεσµ�
πρ�γραµµατισµ� (5 έως 10

�ρ�νια)

;
. Ανάλυση των διαδρ�µών µετα$ύ

τ�π�υ πρ�έλευσης και τ�π�υ
πρ��ρισµ�ύ (καταµέτρηση,
απ�γρα�ή, στατιστική,
συνεντεύ$εις)

. Σ�εδιασµ�ς δικτύ�υ

. Υλ�π�ίηση τ�υ δικτύ�υ 2άσει
παρεµ2άσεων µε πρ�τεραι�τητα
και �ρ�ν�διαγράµµατ�ς

Π�λιτική
συµ.ι.ασµ�ύ

;
Μέτρα µικρής κλίµακας

Βελτίωση συγκεκριµένων
καταστάσεων

;
. Ανάλυση καταστάσεων (είδ�ς

δρ�µ�υ, επίπεδ� κίνησης,
συ�ν�τητα ατυ�ηµάτων, εγγύτητα
εγκαταστάσεων κλπ.)

. Συνεκτίµηση των π�δηλατών κατά
τ� σ�εδιασµ� νέων �ωρ�τα$ικών
ρυθµίσεων 2άσει των ακ�λ�υθων
κριτηρίων:

α) Τ�πικ� ή κ�ιν�τικ� δίκτυ�
. µη παρεµπ�διση της ελεύθερης

κυκλ���ρίας (άν�ιγµα
συνδέσεων, συνέ�εια των
διαδρ�µών),

. πλήρης ή �λική απ��υγή τ�υ
δια�ωρισµ�ύ της κυκλ���ρίας
αυτ�κινήτων/π�δηλάτων,

. απ��υγή των �υσικών εµπ�δίων
για τ�υς π�δηλάτες,

. µείωση της τα�ύτητας
κυκλ���ρίας των αυτ�κινήτων,

. διευκ�λυνση της στάθµευσης των
π�δηλάτων.

.) Αστικ� δίκτυ�

. διασ�άλιση της συνέ�ειας των
διαδρ�µών στ�υς µεγάλ�υς
ά$�νες µέσω µέτρων µικρής
κλίµακας (λωρίδες π�δηλάτ�υ,
}ώνες πρ��ωρηµένης θέσης
κλπ.),

. µείωση της τα�ύτητας
κυκλ���ρίας των αυτ�κινήτων,

. υλ�π�ίηση �ωρ�τα$ικών
ρυθµίσεων µεγάλης κλίµακας
(π�δηλατ�δρ�µ�ι) µε σύνεση,
2άσει εν�ς σ�εδί�υ διασύνδεσης
τ�υ δικτύ�υ.

Πρ�σέγγιση εκ των κάτωΠρ�σέγγιση εκ των άνω

Απ: π!υ µπ!ρεD να γDνει η αρHG;

^   ^
56

π�λ�γισµ�ύ των δηµ�σίων έργων, µη�ανισµ�ί δια-
2�ύλευσης µε τις ενώσεις π�δηλατών κλπ.).

Εκτ�ς απ� την εν λ�γω δι�ικητική µ�νάδα η σύσταση
µιας επιτρ�πής για τ� π�δήλατ� στην �π�ία θα
συµµετέ��υν αιρετ�ί άρ��ντες, εκπρ�σωπ�ι της δι�ί-
κησης, εταιρείες µέσων µα}ικής συγκ�ινωνίας και
ενώσεις π�υ αντιπρ�σωπεύ�υν τ�υς π�δηλάτες
µπ�ρεί να δώσει νέα ώθηση στην π�λιτική υπέρ τ�υ
π�δηλάτ�υ της π�λης σας.

Μια συνετή πρ�σέγγιση:
τ� ελά+ιστ� επίπεδ� λειτ�υργίας

Lωρίς τη δι�ικητική µ�νάδα για τ� π�δήλατ� ή έναν
αρµ�δι� για τ� π�δήλατ�, δεν µπ�ρεί ακ�µη να γίνει
λ�γ�ς για π�λιτική αυτή καθεαυτήν. Ωστ�σ�, ακ�µη
και στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατ� να ενθαρ-
ρυνθ�ύν �ι π�δηλάτες.

Έτσι, στ�ν πίνακα µε τίτλ� «Jδηγ�ς γενικών και
ειδικών µέτρων υπέρ τ�υ π�δηλάτ�υ», �λα τα
�ωρ�τα$ικά µέτρα π�υ απαιτ�ύν ελά�ιστ� σ�εδιασµ�
µπ�ρ�ύν να ε�αρµ�στ�ύν �ωρίς µεγάλ� κίνδυν�
λάθ�υς ή }ηµίας. Τα περισσ�τερα �ωρ�τα$ικά µέτρα
των περιπτώσεων 1, 2 και 3 δεν είναι δαπανηρά, η
υλ�π�ίηση και µελέτη τ�υς είναι απλή και είναι σ�ε-
τικά ανε$άρτητα απ� την ύπαρ$η εν�ς π�δηλατικ�ύ
δικτύ�υ.

Λ�γω τ�υ �αµηλ�ύ κ�στ�υς τ�υς, της λιγ�στής
επιπλέ�ν εργασίας π�υ απαιτ�ύν και της δυνατ�τητας
δι�ρθωσης των ενδε��µενων σ�αλµάτων, παρ�µ�ια
µέτρα µπ�ρ�ύν να λη�θ�ύν αυτ�µατα. Θα απ��έρ�υν
κάπ�ια απ�τελέσµατα, έστω και σπ�ραδικά (2ελτίωση
της άνεσης των π�δηλατών, ευαισθητ�π�ίηση των
�δηγών, ενθάρρυνση της µερίδας των µη π�δηλατών

Πίνακας 8.1
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π�υ έ�ει τις περισσ�τερες πιθαν�τητες να αρ�ίσει να
κυκλ���ρεί µε π�δήλατ�).

Επιπλέ�ν, εάν σε µεταγενέστερ� στάδι� υι�θετηθεί
ένα σ�έδι� π�δηλατικ�ύ δικτύ�υ και µια πραγµατική
π�λιτική υπέρ τ�υ π�δηλάτ�υ, �λες αυτές �ι
�ωρ�τα$ικές ρυθµίσεις θα απ�τελ�ύν συγκεκριµένα
στ�ι�εία π�υ θα συµ2άλ�υν στην αύ$ηση της
δηµι�υργίας τ�υ δικτύ�υ.

Η µελέτη εν�ς δικτύ�υ έ�ει ε$ίσ�υ µεγάλη σηµασία µε
τη δηµι�υργία µιας δι�ικητικής µ�νάδας για τ�
π�δήλατ� ή µε τ� συντ�νιστή για τ� π�δήλατ�.
Ωστ�σ�, εάν η µελέτη εν�ς π�δηλατικ�ύ σ�εδί�υ είναι
πράγµατι αδύνατη λ�γω έλλειψης µέσων, πρέπει να
υλ�π�ιηθ�ύν �ωρ�τα$ικά µέτρα περι�ρισµένης
εµ2έλειας 2άσει µιας καθαρά πραγµατιστικής
πρ�σέγγισης.

Η πρ�σέγγιση αυτή µπ�ρεί να αρκεί �ταν δεν
υπάρ��υν αρκετά µέσα για να γίνει η αρ�ή. �µως, για
να ε$ασ�αλιστεί κάπ�ια συν��ή στην πρ�σέγγιση και
ένας 2αθµ�ς επιτυ�ίας, πρέπει να µπ�ρεί να �ριστεί
ένας συντ�νιστής για τ� π�δήλατ�, έστω και εάν
πρ�κειται για ένα άτ�µ� π�υ θα διατυπώνει πάντ�τε
γνώµη για �λα τα σ�έδια έργων ως πρ�σωπ�
ανα��ράς για τ� π�δήλατ�. Κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π�
µπ�ρεί να γίνει π�λλή και �υσιαστική εργασία, �ωρίς
ιδιαίτερα κ�νδύλια, εντάσσ�ντας κάθε ��ρά τη
διάσταση τ�υ π�δηλάτ�υ στ� σ�εδιασµ� µικρών
έργων:

• διευθέτηση των δρ�µων ή των διασταυρώσεων �π�υ
συµ2αίν�υν ατυ�ήµατα,

• παρεµ2άσεις κ�ντά σε σ��λεία στ� πλαίσι� µέτρων
ασ�άλειας γύρω απ� σ��λεία,

«ΣΤΗΝ Π�ΛΗ ΥΠΑΡ��ΥΝ
Π�ΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ �Π�Υ
ΜΠ�Ρ�ΥΝ ΝΑ ΑΡΘ�ΥΝ
ΕΜΠ�∆ΙΑ 
ΣΤΗΝ ΚΥΚΛ�Φ�ΡΙΑ 
ΤΩΝ Π�∆ΗΛΑΤΩΝ.»

:δηγ�ς γενικών και ειδικών µέτρων υπέρ τ�υ π�δηλάτ�υ

� Γενικά µέτρα π�υ δεν απαιτ�ύν σ+εδιασµ�
υπέρ τ�υ π�δηλάτ�υ
(έργα απαραίτητα για �λ�υς τ�υς �ρήστες)

Μείωση της τα�ύτητας
κυκλ���ρίας των αυτ�κινήτων ● ●

Βελτίωση της ασ�αλτ�στρωσης ● ●

Βελτίωση τ�υ �ωτισµ�ύ ● ●

Περι�ρισµ�ς της δηµι�υργίας
νέων µ�ν�δρ�µων στ� ελά�ιστ� απαραίτητ� ● ●

� Γενικά µέτρα µε συνυπ�λ�γισµ� τ�υ π�δηλάτ�υ
(έργα π�υ δίν�υν την ευκαιρία να
συνυπ�λ�γιστ�ύν �ι π�δηλάτες)

Νέα διαγράµµιση �δών µετά απ�
νέα ασ�αλτ�στρωση (διεύρυνση της δε$ιάς
λωρίδας, λωρίδα π�δηλάτ�υ) ● ●

Τ�π�θέτηση/εκ νέ�υ τ�π�θέτηση �ωτεινών
σηµατ�δ�τών (επιλ�γή της ρύθµισης) ● ●

Τ�π�θέτηση/εκ νέ�υ τ�π�θέτηση �ωτεινών
σηµατ�δ�τών (µε ειδικ�ύς σηµατ�δ�τες για
τ�υς π�δηλάτες, επαγωγικ�ς 2ρ���ς) ● ●

Τρ�π�π�ιήσεις των δρ�µων (διευθέτηση
των δια2άσεων, επιλ�γή της ασ�αλτ�στρωσης,
πλάτ�ς των δρ�µων ή των λωρίδων κυκλ���ρίας) ● ●

Είδ�ς �ώρων στάθµευσης για τα αυτ�κίνητα ● ●

Λωρίδες κ�ινές για λεω��ρεία/π�δήλατα ● ●

Μελέτη µ�ν�δρ�µων (άδεια διέλευσης των
π�δηλάτων, για να απ��εύγ�νται δρ�µ�ι µε
κλίση και παρακάµψεις) ● ●

∆ηµι�υργία κυκλ���ριακών 2ρ��ων στ� κέντρ�
µε πρ�ν�µιακή πρ�σ2αση των π�δηλάτων ● ●

Πε}�δρ�µ�ι (άδεια διέλευσης
π�δηλάτων) ● ●

� Ειδικά µέτρα υπέρ τ�υ π�δηλάτ�υ για τα �π�ία δεν απαιτείται
σ+εδιασµ�ς
(έργα π�υ υλ�π�ι�ύνται ειδικά για να 2ελτιωθεί η κατάσταση των
π�δηλατών)

Στάθµευση (τυπ�π�ιηµένη κατασκευή στήρι$ης:
σταθµ�ί τρέν�υ, στάσεις δηµ�σιων µετα��ρών,
σ��λεία, εµπ�ρικ�ί δρ�µ�ι ή εµπ�ρικά κέντρα,
π�λιτιστικά κέντρα κλπ.) ● ●

Τρ�π�π�ίηση της υπάρ��υσας διαγράµµισης
τ�υ �δ�στρώµατ�ς (λωρίδες π�δηλάτ�υ,
διαπλάτυνση δε$ιάς λωρίδας) ● ●

∆ιαγράµµιση των λωρίδων πρ�σέγγισης και
των διαπλατυµένων λωρίδων στις π�λυσύ�ναστες
διασταυρώσεις ● ●

Άδεια κυκλ���ρίας π�δηλατών σε
µ�ν�δρ�µ� (τ�πική �δ�ς) ● ●

Τρ�π�π�ίηση των υπαρ��ντων
�ωτεινών σηµατ�δ�τών ● ●

� Ειδικά µέτρα για τ� π�δήλατ� για τα �π�ία
απαιτείται σ+εδιασµ�ς
(έργα π�υ πρέπει να σ�εδιαστ�ύν και πρ��ρί}�νται ειδικά για τ�υς
π�δηλάτες)

∆ηµι�υργία δικτύ�υ
π�δηλατικών διαδρ�µών ● ●

Κατασκευή π�δηλατ�δρ�µων ● ●

∆ηµι�υργία συντ�µευµένων διαδρ�µών ● ●

Λωρίδα αντίθετης κατεύθυνσης για τ�υς
π�δηλάτες σε δευτερεύ�ντες ή κύρι�υς
µ�ν�δρ�µ�υς (π.�. σε συνδυασµ� µε
λωρίδες λεω��ρείων) ● ●

Τρ�π�π�ίηση επικίνδυνων
διασταυρώσεων (ατυ�ήµατα) ● ●

Πίνακας 8.2

= µέτρ� π�υ µπ�ρεί να λη�θεί ανε$άρτητα τ�υ σ�εδιασµ�ύ/εύκ�λη
ε�αρµ�γή ή δι�ρθωση

= απαραίτητ�ς σ�εδιασµ�ς/δύσκ�λη
ε�αρµ�γή ή δι�ρθωση

= ανάλ�γα µε τις συνθήκες, σ�εδιασµ�ς απαραίτητ�ς ή µη
και εύκ�λη ή δύσκ�λη ε�αρµ�γή ή δι�ρθώσεις

= απ�υσία επιπλέ�ν ε$�δων ειδικά για τ� π�δήλατ� ή π�λύ �αµηλά
επιπλέ�ν έ$�δα και ενταγµένα στ� σύν�λ�

= µη δαπανηρ� έως δαπανηρ� µέτρ�, ανάλ�γα µε τις συνθήκες, επιπλέ�ν
έ$�δα συµπεριλαµ2αν�µενα στ� σύν�λ� ή ειδικά κ�νδύλια, ανάλ�γα µε τις
συνθήκες

= απαραίτητα ειδικά κ�νδύλια, δαπανηρ� µέτρ�
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• δηµι�υργία λωρίδων π�δηλάτων και θυλάκων
αναµ�νής ή λωρίδων αναµ�νής κάθε ��ρά π�υ η
διαγράµµιση των µεγάλων �δικών αρτηριών πρέπει
να ανανεωθεί,

• συνεκτίµηση των π�δηλατών κατά την εκ νέ�υ
διευθέτηση των διασταυρώσεων,

• συστηµατική κατασκευή �ώρων στάθµευσης στα
π�λυσύ�ναστα µέρη,

• δυνατ�τητα κυκλ���ρίας διπλής κατεύθυνσης για
τ�υς π�δηλάτες σε µ�ν�δρ�µ�υς.

Η ένν�ια τ�υ δικτύ�υ

Τ� ιδανικ� θα ήταν να γίνει απ� την αρ�ή η µελέτη
εν�ς π�δηλατικ�ύ δικτύ�υ στ��εύ�ντας κατά
πρ�τεραι�τητα στ�υς νε��ώτιστ�υς και διστακτι-
κ�ύς π�δηλάτες («�ελώνες»), π�υ θα έπρεπε �µως
επίσης, ει δυνατ�ν, να ικαν�π�ιεί και τ�υς γρήγ�-
ρ�υς και έµπειρ�υς π�δηλάτες («λαγ�ί»).

Τα απ�τελέσµατα µιας τέτ�ιας µελέτης είναι π�λύ
πι� �λ�κληρωµένα απ� �,τι µια πρ�σέγγιση αυστηρά
πραγµατιστική και εστιασµένη σε συγκεκριµένα
σηµεία, η δε ύπαρ$η εν�ς σ�εδί�υ π�λλαπλασιά}ει
την απ�τελεσµατικ�τητα κάθε επιµέρ�υς παρέµ2α-
σης υπέρ τ�υ π�δηλάτ�υ µέσω της αµ�ι2αίας
ενίσ�υσης των δια��ρων µέτρων ή �ωρ�τα$ικών
ρυθµίσεων.

Βάσει εν�ς καλά µελετηµέν�υ σ�εδί�υ, µπ�ρεί να
ε$εταστεί τ� κατά π�σ�ν είναι δυνατ� να απα-
γ�ρευθεί η κυκλ���ρία των αυτ�κινήτων σε �ρι-
σµέν�υς δρ�µ�υς ή να δηµι�υργηθ�ύν 2ρ���ι
κυκλ���ρίας ή να συγκριθ�ύν τα πλε�νεκτήµατα

δια��ρων λύσεων για την άρση των εµπ�δίων στις
µετακινήσεις µε π�δήλατ�.

Η πλήρης απ�υσία ��λήσεων και τ� µέγεθ�ς τ�υ
π�δηλάτ�υ επιτρέπ�υν άνετα στ�υς π�δηλάτες να
εγκαταλείψ�υν την «πεπατηµένη». Τ� π�δηλατικ�
δίκτυ� µπ�ρεί εύκ�λα να συµπεριλά2ει συντ�-
µευµένες διαδρ�µές ή ακ�µη και µικρές παρακάµ-
ψεις µη πρ�σ2άσιµες στα 2αρέα ��ήµατα.

Στην π�λη υπάρ��υν π�λλά σηµεία �π�υ µπ�ρ�ύν να
αρθ�ύν εµπ�δια στην κυκλ���ρία των π�δηλάτων:
πε}�γέ�υρες και πε}�δρ�µ�ι, ιδιωτικ�ί δρ�µ�ι, δρ�-
µ�ι µέσα σε πάρκα, πλωτές γέ�υρες, �ώρ�ι στάθ-
µευσης και α$ιέ$�δ�ι δρ�µ�ι, µ�ν�δρ�µ�ι, δρ�µ�ι
µ�λων, µικρές σκάλες στις �π�ίες µπ�ρ�ύν να
εγκατασταθ�ύν ράµπες κλπ.

Ενηµέρωση

∆ηµ�σιες σ+έσεις

Εάν δεν είναι πάντ�τε δυνατ� να υλ�π�ιηθ�ύν µεγά-
λες εκστρατείες ενηµέρωσης για τη 2ελτίωση τ�υ
γ�ήτρ�υ των π�δηλατών σε µια µικρή ή µεσαία π�λη,
θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενηµερωθεί τ�
κ�ιν� για �λα τα µέτρα και για �λες τις �ωρ�τα$ικές
ρυθµίσεις υπέρ των µετακινήσεων µε π�δήλατ�.

Τ� απ�τέλεσµα αυτής της εργασίας γνωστ�π�ίησης
των �ωρ�τα$ικών ρυθµίσεων για π�δήλατα ή άλλων
τε�νικών µέτρων είναι διπλ�: αυ$άνει τις πιθαν�-
τητες �ρησιµ�π�ίησης των ρυθµίσεων π�υ έ��υν
γίνει (ενίσ�υση της �ρησιµ�π�ίησης των �ωρ�τα-
$ικών ρυθµίσεων και απ�δ�ση των έργων π�υ έ��υν
εκτελεσθεί) και συµ2άλλει στη 2ελτίωση τ�υ
γ�ήτρ�υ τ�υ π�δηλάτ�υ παρέ��ντας µία ακ�µη

Ένας &άρτης για τ�υς
π�δηλάτες µπ�ρεί να εκδίδεται
κάθε &ρ�ν� ή κάθε δύ� &ρ�νια

για να περιλά2ει τις έ8υπνες
διαδρ�µές ή τις υπάρ&�υσες

διαδρ�µές µε σήµανση και για
να σηµειώνει την πρ��δ� π�υ

σηµειώνεται στα έργα.

«ΕΝΑΣ Π�∆ΗΛΑΤΙΚ�Σ
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απ�δει$η για τ� γεγ�ν�ς �τι η δι�ίκηση λαµ2άνει
υπ�ψη της τ�υς π�δηλάτες.

∆εν είναι �µως απαραίτητ� να υπάρ��υν �ωρ�τα-
$ικές ρυθµίσεις π�υ µπ�ρ�ύν να δια�ηµιστ�ύν:
καταρ�άς, η �ργάνωση περιπάτων µε π�δήλατ�
στην π�λη µπ�ρεί να έ�ει απλώς ως στ��� να
πρ�2ληθεί τ� π�δήλατ� και να δ�θεί στ�ν καθένα η
ευκαιρία να δ�κιµάσει την ευ�αρίστηση της περιή-
γησης στην π�λη τ�υ µε π�δήλατ�. Στ� Μ�ντρεαλ
µια παρ�µ�ια εκδήλωση, � «γύρ�ς τ�υ Ιλ» συγκε-
ντρώνει κάθε �ρ�ν� 45 000 π�δηλάτες! Και �
«γύρ�ς των παιδιών» συγκεντρώνει 10 000
εκκ�λαπτ�µεν�υς π�δηλάτες 6 έως 12 �ρ�νων µε
π�λύ µεγάλη πρ�2�λή απ� τα µέσα ενηµέρωσης. Jι
δύ� αυτ�ί γύρ�ι γίν�νται σε κλειστ� κύκλωµα, σε
πλήρη απ�µ�νωση απ� την κυκλ���ρία των
αυτ�κινήτων: κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� µπ�ρεί να
ανέ2ει στ� π�δήλατ� �π�ι�σδήπ�τε θέλει να
ασκηθεί ή να πάει περίπατ�.

Μεί1�ν εργαλεί� ενηµέρωσης:
� π�δηλατικ�ς +άρτης

Στ�ν τ�µέα της ενηµέρωσης τ�υ κ�ιν�ύ µπ�ρ�ύν να
�ρησιµ�π�ιηθ�ύν π�λλά και διά��ρα µέσα ανάλ�γα
µε τις συνθήκες (τακτική δηµ�σίευση µιας ε�η-
µερίδας, άρθρα στ�ν τ�πικ� τύπ� και στις εκδ�σεις
π�υ πρ��ρί}�νται για �µάδες-στ���υς, ραδι��ω-
νικές ή τηλε�πτικές εκπ�µπές, τεκµηρίωση,
�υλλάδια, α�ίσες, τελετές εγκαινίων, τηλε�ωνική
γραµµή κλπ.).

Ειδικ�τερα, ένας π�δηλατικ�ς �άρτης συγκεντρώνει
π�λλά πλε�νεκτήµατα:

• πρ�κειται για ένα εργαλεί� τ�υ �π�ί�υ η πρακτική
�ρησιµ�τητα είναι άµεση,

• � π�δηλατικ�ς �άρτης είναι π�λύ πιθαν� �τι θα
διατηρηθεί απ� τ�ν κάτ��� τ�υ µέ�ρι την επ�µενη
έκδ�ση,

• η πίσω πλευρά τ�υ �άρτη µπ�ρεί να περιλαµ2άνει
άλλες πληρ���ρίες και ανακ�ινώσεις,

• � �άρτης µπ�ρεί να �ρησιµεύσει ως διδακτικ�
εργαλεί� στα σ��λεία,

• εάν περιέ�ει τ� δίκτυ� των δηµ�σιων µετα��ρών,
η �ρησιµ�τητά τ�υ θα είναι διπλή.

Ήδη απ� την αρ�ή, ακ�µη και αν δεν έ�ει υλ�π�ιηθεί
κανένα συγκεκριµέν� έργ�, η δηµ�σίευση εν�ς
�άρτη ειδικά για τ�υς π�δηλάτες δικαι�λ�γείται
άνετα. Θα µπ�ρεί σε κάθε περίπτωση να περι-
λαµ2άνει τις διαδρ�µές π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται ήδη
απ� τ�υς π�δηλάτες. Εάν δεν υπάρ��υν τέτ�ιες
διαδρ�µές, θα µπ�ρεί να ανα�έρει τα µέρη π�υ
πρέπει �πωσδήπ�τε να απ��εύγ�νται ή τις
συνιστώµενες διαδρ�µές (πι� σίγ�υρες διαδρ�µές,
µε µικρές παρακάµψεις, συντ�µευµένες διαδρ�µές,
πι� άνετες παρακάµψεις, κακή ασ�αλτ�στρωση).

Η επισήµανση των δρ�µων µε κλίση ή των ισ�ϋψών
καµπυλών, π�υ συνήθως απ�υσιά}�υν απ� τ�υς
�άρτες, απ�τελεί σηµαντικ� στ�ι�εί� για κάθε
π�δηλάτη π�υ θέλει να καθ�ρίσει ένα δρ�µ�λ�γι�.
Lρήσιµη είναι επίσης η διαίρεση τ�υ �άρτη σε
τετράγωνα, ώστε να επιτρέπεται ένας κατά
πρ�σέγγιση υπ�λ�γισµ�ς των απ�στάσεων. Τα
ανυπέρ2λητα εµπ�δια, �ι έµπ�ρ�ι και τα συνεργεία
π�δηλάτ�υ πρέπει επίσης να περιλαµ2άν�νται σε
έναν τέτ�ι� �άρτη. Πρέπει επίσης να λη�θεί
µέριµνα ώστε να συµπεριλη�θεί τ� δίκτυ� των

δηµ�σιων µετα��ρών και των στάσεων των τα$ί
(συµπληρωµατικ�τητα µετα$ύ τ�υ π�δηλάτ�υ και
των δηµ�σιων µετα��ρών).

Στη συνέ�εια � �άρτης µπ�ρεί να επανεκδίδεται
�ταν πραγµατ�π�ι�ύνται νέες διαδρ�µές σηµειω-
µένης κατεύθυνσης, �ώρ�ι στάθµευσης, λωρίδες
π�δηλάτ�υ, π�δηλατ�δρ�µ�ι κλπ.

�σ� καιρ� η δι�ικητική µ�νάδα π�δηλάτ�υ θα
παραµένει περι�ρισµένη, η 2�ήθεια των ενώσεων
π�δηλατών θα είναι ιδιαίτερα �ρήσιµη (πρακτικές
συµ2�υλές, καταγρα�ές, έ$υπνα δρ�µ�λ�για, επι-
κίνδυνα σηµεία, διευθύνσεις εµπ�ρων και συνερ-
γείων επισκευής, κακ� �δ�στρωµα κλπ.).

Συµµετ�+ή τ�υ ιδιωτικ�ύ τ�µέα

J ιδιωτικ�ς τ�µέας µπ�ρεί να συµ2άλει και αυτ�ς
στην π�λιτική υπέρ τ�υ π�δηλάτ�υ. Για παράδειγµα,
η υπ��ρέωση των επι�ειρήσεων να καταρτίσ�υν ένα
σ�έδι� µετακίνησης για τ�υς υπαλλήλ�υς τ�υς
απ�τελεί ένα µέσ� για να αναγκαστ�ύν να πρ�ω-
θήσ�υν τη �ρησιµ�π�ίηση τ�υ π�δηλάτ�υ απ� τ�
πρ�σωπικ� τ�υς. Jρισµέν�ι εργ�δ�τες παρέ��υν
µια πλειάδα κινήτρων πρ�ς τ�υς π�δηλάτες υπαλ-
λήλ�υς τ�υς (απ�}ηµίωση ανά �ιλι�µετρ�, ευκ�λίες
για την αγ�ρά π�δηλάτ�υ, ντ�υς και απ�δυτήρια,
δωρεάν αναψυκτικά, παι�νίδια µε ειδικά 2ρα2εία για
τ�υς π�δηλάτες κλπ.).

Πρέπει να υπ�γραµµιστεί τ� �ικ�ν�µικ� ��ελ�ς των
επι�ειρήσεων απ� τη �ρησιµ�π�ίηση τ�υ π�δηλά-
τ�υ: �ι �ικ�ν�µίες π�υ πραγµατ�π�ι�ύνται στ�ν
τ�µέα της στάθµευσης των αυτ�κινήτων είναι
σηµαντικές (ανέρ��νται σε 4 000 ευρώ ανά θέση σε
υπαίθρι� �ώρ� στάθµευσης, 8 000 ευρώ ανά θέση σε
�ώρ� στάθµευσης τε�νητ�ύ πλατώµατ�ς και σε
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16 000 ευρώ στ�υς υπ�γει�υς �ώρ�υς στάθµευσης). Η
εκµίσθωση θέσεων στάθµευσης π�υ δεν διατίθενται
πλέ�ν στ� πρ�σωπικ� µπ�ρεί να απ�τελέσει άλλη µία
πηγή εσ�δων και σε κάθε περίπτωση η πρ�σ2αση της
πελατείας διευκ�λύνεται. Η µείωση των απ�υσιών
(καλύτερη υγεία και καλύτερη ψυ��λ�γική κατάσταση)
απ�τελεί επίσης µη αµελητέ� ��ελ�ς.

Στις Βρυ$έλλες µια επι�είρηση πρ�τείνει στις
δηµ�σιες αρ�ές τη δωρεάν δηµι�υργία �ώρων στάθ-
µευσης για π�δήλατα. J ε$�πλισµ�ς και η συντήρησή
τ�υς �ρηµατ�δ�τ�ύνται απ� τα έσ�δα π�υ απ��έρει η
ανάρτηση α�ισών π�λιτιστικ�ύ περιε��µέν�υ στις
κατασκευές στήρι$ης των π�δηλάτων. Κατ’ αυτ�ν τ�ν
τρ�π� �ι �ώρ�ι στάθµευσης π�δηλάτων εντ�πί}�νται
εύκ�λα απ� τ�υς π�δηλάτες (µέσω της παρ�υσίας της
δια�ηµιστικής α�ίσας π�λιτιστικ�ύ περιε��µέν�υ),
αλλά κυρίως �ι δηµ�σιες αρ�ές δεν αναλαµ2άν�υν
κανέναν επι�ειρηµατικ� κίνδυν� και δεν επι2α-
ρύν�νται µε έ$�δα, γεγ�ν�ς π�υ αίρει ένα σηµαντικ�
εµπ�δι� κατά τ� στάδι� εκκίνησης της π�λιτικής υπέρ
τ�υ π�δηλάτ�υ. Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή στ� πλαίσι�
τ�υ πρ�τυπ�υ σ�εδί�υ της για τις µετακινήσεις
�ρησιµ�π�ίησε παρ�µ�ιες κατασκευές µπρ�στά απ�
π�λλά κτίριά της.

Στ� Στρασ2�ύργ� µετα$ύ των ενδια�ερ�υσών πρωτ�-
2�υλιών τ�υ δήµ�υ πρέπει να σηµειωθ�ύν ��ι µ�ν� τα
150 υπηρεσιακά π�δήλατα (παράδειγµα για τις επι�ει-
ρήσεις), αλλά και η εκµίσθωση 800 π�δηλάτων σε
τέσσερα σηµεία (τ� 1998 έγιναν 31 500 συνδρ�µές
��ιτητών και 4 500 συνδρ�µές µισθωτών, επί συν�λ�υ
63 000 µισθώσεων). Η εκµίσθωση π�δηλάτων είναι ένα
καλ� µέσ� π�υ επιτρέπει σε π�λλ�ύς ανθρώπ�υς να
δ�κιµάσ�υν τ� π�δήλατ� πρ�τ�ύ πρ��ωρήσ�υν στην
αγ�ρά εν�ς π�δηλάτ�υ. Παρ�µ�ιες υπηρεσίες
µπ�ρ�ύν κατά καν�να να �ργανών�νται απ� τ�ν ιδιω-

τικ� τ�µέα, αλλά σπάνια µπ�ρ�ύν να είναι συµ�έρ�υ-
σες σε µια π�λη �π�υ τ� π�δήλατ� δεν έ�ει γίνει
ακ�µη µέσ� καθηµερινής µετακίνησης: συνεπώς,
συ�νά είναι απαραίτητη η συνεργασία µετα$ύ των
δηµ�σιων αρ�ών και τ�υ ιδιωτικ�ύ τ�µέα.

Ένα πρ�σωπ� επι��ρτισµέν� µε τ� συντ�νισµ� σε
θέµατα π�δηλάτ�υ είναι απαραίτητ� για να ε$ασ�α-
λιστεί η συνεργασία των ιδιωτικών επι�ειρήσεων για
την επίτευ$η των στ��ων της π�λιτικής υπέρ τ�υ
π�δηλάτ�υ. Τ� πρ�σωπ� αυτ� πρέπει κυρίως να
έρ�εται σε επικ�ινωνία µε τ�υς διευθυντές επι�ειρή-
σεων για να τ�υς εκθέτει τα ��έλη π�υ µπ�ρ�ύν να
απ�κ�µίσ�υν απ� τη µεγαλύτερη �ρησιµ�π�ίηση τ�υ
π�δηλάτ�υ απ� τ�υς εργα}�µέν�υς τ�υς.

Συµµετ�+ή των ενώσεων

Υπάρ��υν πάρα π�λλά παραδείγµατα συνεργασίας
µετα$ύ των δηµ�σιων αρ�ών και των ενώσεων των
π�δηλατών: �ργανώσεις συν�δείας των παιδιών στ�
σ��λεί� µε τ� π�δήλατ�, συνεργασία για τη δηµι�υρ-
γία εν�ς �άρτη, συνεργασία για τ�ν καθ�ρισµ� τ�υ
δικτύ�υ, εκπαίδευση των εκκ�λαπτ�µενων π�δη-
λατών, �ργάνωση εκδηλώσεων µεγάλης κλίµακας µε
την �ικ�ν�µική στήρι$η των δηµ�σιων αρ�ών κλπ.

Απ: π!� µπ!ρεD να γDνει η αρHG;
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� Ανα�ήτηση των ενώσεων π�υ αντιπρ�σωπεύ�υν τ�υς
π�δηλάτες (σε τ�πικ� επίπεδ� ή, εάν δεν υπάρ��υν,
σε περι�ερειακ� ή εθνικ� επίπεδ�) και δι�ργάνωση
µιας πρώτης συνάντησης µα�ί τ�υς

� Συλλ�γή πληρ���ριών σ�ετικά µε τα δίκτυα π�λεων,
τ� πρ�γραµµα δραστηρι�τήτων τ�υς, τις δηµ�σιεύσεις
τ�υς, τις πρ�ϋπ�θέσεις έντα%ης στ� δίκτυ�

� Παραγγελία 'ασικών εγγρά�ων (έγγρα�α ανα��ράς,
συνδρ�µή σε περι�δικ�, συνδρ�µή στις δηµ�σιεύσεις
της ECF)

� Συλλ�γή πληρ���ριών για την εγγρα�ή στην επ�µενη
διάσκεψη Velo City

� Ανάθεση σε κάπ�ι� πρ�σωπ� να επισκε�θεί τ�υς
κ�µ'�υς τ�υ Internet σ�ετικά µε τ� εν λ�γω θέµα

� Κατάρτιση κατάστασης µε �λ�υς τ�υς ��ρείς π�υ θα
µπ�ρ�ύσαν να λειτ�υργήσ�υν ως σύνδεσµ�ι στ�
πλαίσι� µιας π�λιτικής πρ�ώθησης τ�υ π�δηλάτ�υ
(τε�νικά επαγγέλµατα π�δηλάτ�υ, ενώσεις π�δηλατών,
ενώσεις π�υ ασ��λ�ύνται µε τ�ν �ικ�λ�γικ� τ�υρισµ�,
ενώσεις π�υ ασ��λ�ύνται µε τ�ν αθλητισµ� στα
σ��λεία, �ργανώσεις σε περι�ερειακ�, εθνικ� ή
διεθνές επίπεδ�)

� Ανάθεση σε έναν υπάλληλ� να ανα�ητήσει τ�
κατάλληλ� πρ�σωπ� για τη θέση τ�υ εκπρ�σώπ�υ για
τ� π�δήλατ� µε καθεστώς µερικής απασ��λησης

	 Ανάθεση σε έναν υπάλληλ� να δι�ργανώσει µια
σύσκεψη µετα%ύ �λων των συναρµ�διων υπηρεσιών
(υπηρεσίες δηµ�σίων έργων, π�λε�δ�µίας και
σ�εδιασµ�ύ, εκπαίδευσης, αστυν�µίας, τ�υρισµ�ύ και
ψυ�αγωγίας) για µια πρώτη επα�ή και συ�ήτηση τ�υ
θέµατ�ς


 Συλλ�γή πληρ���ριών σ�ετικά µε την αγ�ρά
υπηρεσιακών π�δηλάτων απ� τις υπηρεσίες δηµ�σίων
έργων και π�λε�δ�µίας

� 7ργάνωση συνάντησης µε τ�ν επικε�αλής της
τρ��αίας για να συ�ητηθεί τ� θέµα µιας
π�δηλατ�κιν�ύµενης αστυν�µικής µ�νάδας

� Ανάθεση σε έναν υπάλληλ� να συντά%ει µια πρώτη
έκθεση επισκ�πησης της κατάστασης (10-15 σελίδων)
εντ�ς τριών µηνών

και......

 ∆ιάδ�ση τ�υ παρ�ντ�ς �υλλαδί�υ

πρωτ�'�υλίες π�υ µπ�ρ�ύν να αναλη�θ�ύν
άµεσα για να %εκινήσετε την π�λιτική σας υπέρ
τ�υ π�δηλάτ�υ ή για να της δώσετε νέα ώθηση…12
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