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Αθήνα, 13 Ιουνίου 2011 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τα ποδήλατα στις Λεωφορειολωρίδες της Αθήνας 
 

Σχετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υποδοµών για την πιλοτική 
χρήση των λεωφορειολωρίδων της Αθήνας από τους ποδηλάτες και τις 
ποδηλάτισσες, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, αφού αρχικά εκφράσει την 
αντίρρηση του στο µέτρο αυτό, επισηµαίνει τα εξής: 
 
1. Τα ποδήλατα αποτελούν έναν υγιεινό και περιβαλλοντικά σωστό σύγχρονο 
τρόπο µετακίνησης που κερδίζει συνεχώς έδαφος στις ευρωπαϊκές πόλεις και η 
κυκλοφορία τους στις ελληνικές πόλεις πρέπει να υποστηριχθεί, εκεί που πρέπει 
και εκεί που αυτό είναι εφικτό.  Η Πολιτεία οφείλει να επανασχεδιάσει τόσο την 
οδική υποδοµή όσο και τον τρόπο οργάνωσης της αστικής κυκλοφορίας ώστε οι 
συνεχώς περισσότεροι ποδηλάτες και ποδηλάτισσες να µπορούν να κυκλοφορούν 
άνετα και µε ασφάλεια στις ελληνικές πόλεις, αναβαθµίζοντας έτσι την ποιότητα 
ζωής της πόλης.  Η είσοδος των ποδηλάτων στην κυκλοφορία στις ελληνικές 
πόλεις πρέπει να αποτελέσει την απαρχή για µία πιο βιώσιµη ανάπτυξη και 
λειτουργία της πόλης. 

 
2. Η κυκλοφορία των ποδηλάτων πρέπει, όσο το δυνατόν, να είναι 
διαχωρισµένη από την υπόλοιπη κυκλοφορία µε τη δηµιουργία ειδικών 
ποδηλατοδρόµων, αφού οι ποδηλάτες αποτελούν κατεξοχήν ευάλωτη κατηγορία 
χρηστών της οδού. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε "ευανάγνωστες" 
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στις διασταυρώσεις ώστε τόσο οι ποδηλάτες όσο και οι 
πεζοί, και τα άλλα οχήµατα (επιβατικά, µοτοσυκλέτες, κλπ) να µπορούν να 
διασταυρώνονται οργανωµένα και µε ασφάλεια. 

 
3. Η ανάµιξη της κυκλοφορίας των ποδηλάτων µε τα λεωφορεία είναι ιδιαίτερα 
επικίνδυνη αφού τα ποδήλατα µε χαµηλή ταχύτητα και µικρό όγκο θα έχουν να 
διεκδικούν τη θέση τους απέναντι στα υψηλότερης ταχύτητας και πολύ 
µεγαλύτερου όγκου λεωφορεία.  Η κυκλοφοριακή ανάµιξη πολύ διαφορετικών 
τύπων οχηµάτων αποτελεί διεθνώς µία βασική αιτία οδικών ατυχηµάτων και 
µάλιστα υψηλής σοβαρότητας και για τον λόγο αυτό στις σύγχρονες πόλεις 
καταβάλλονται προσπάθειες για τον όσο το δυνατόν καλύτερο διαχωρισµό της 
κυκλοφορίας των διαφορετικών τύπων οχηµάτων.    

 
4. Η είσοδος των ποδηλάτων στις λεωφορειολωρίδες θα έχει ως αναπόφευκτο 
αποτέλεσµα τη µείωση της ταχύτητας των λεωφορείων και ουσιαστικά την 
εκµηδένιση του όποιου πλεονεκτήµατος τους έδιναν µέχρι τώρα οι (µη 
αστυνοµευόµενες) λωρίδες αποκλειστικής κυκλοφορίας.  Στους συνεχώς 
πολλαπλασιαζόµενους ποδηλάτες πρέπει βεβαίως να δοθεί χώρος στους δρόµους 
της Αθήνας, ώστε να περιορισθεί η µετακίνηση µε ΙΧ.  Η σύγχρονη πολιτική όµως 
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της βιώσιµης αστικής κινητικότητας απαιτεί την ενίσχυση των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς (ΜΜΜ) και των φιλικών προς το περιβάλλον µετακινήσεων (πεζοί, 
ποδηλάτες) εις βάρος των ρυπογόνων επιβατικών αυτοκινήτων.   

 
5. Η Πολιτεία οφείλει να ανακαλέσει άµεσα την επικίνδυνη και λανθασµένη 
αυτή απόφαση, η οποία όχι µόνο δηµιουργεί σοβαρούς επιπλέον κινδύνους στην 
κυκλοφορία των ποδηλάτων, αλλά και τορπιλίζει τον πυλώνα του συγκοινωνιακού 
συστήµατος της Πρωτεύουσας, τις ∆ηµόσιες Μαζικές Μεταφορές, αφήνοντας 
ανέγγιχτα τα ρυπογόνα ΙΧ. Μάλιστα, εάν η Πολιτεία επιδιώκει πραγµατικά την 
αναβάθµιση της κυκλοφορίας των ποδηλάτων, οφείλει να µελετήσει τρόπους 
περιορισµού της χρήσης των επιβατικών αυτοκινήτων στο σύνολο του οδικού 
δικτύου των αστικών περιοχών, µέσω και της δηµιουργίας ενός ολοκληρωµένου 
δικτύου ποδηλατοδρόµων στην Αθήνα συνοδευόµενου από τους απαραίτητους 
σταθµούς µετεπιβίβασης, προχωρώντας σε ουσιαστική αστυνόµευση των 
λεωφορειολωρίδων, ώστε να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωµένο δίκτυο  ΜΜΜ που θα 
προσφέρει καλλίτερες υπηρεσίες στον πολίτη, εξωστρακίζοντας και περιορίζοντας 
το αντικοινωνικό φαινόµενο της αποφυγής πληρωµής αλλά και της συνειδητής µη 
πληρωµής κοµίστρου στα ΜΜΜ από τους «∆εν πληρώνω».  

 

Οι Έλληνες Συγκοινωνιολόγοι αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα αλλαγής του τρόπου 

καθηµερινής µετακίνησης των κατοίκων του Λεκανοπεδίου που υπαγορεύεται τόσο από την 

παρούσα οικονοµική συγκυρία όσο και από την θέληση όλων µας για περιβαλλοντική 

αναβάθµιση της πόλης,  θεωρούν ότι το ποδήλατο αποτελεί και θα αποτελέσει τα επόµενα 

χρόνια  βασικό στοιχείο αυτής της αλλαγής. Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι πάντοτε 

πρόθυµοι να συνδράµουν την Πολιτεία σε κάθε φάση σχεδιασµού, µελέτης, 

υλοποίησης και λειτουργίας ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ένταξης του 

ποδηλάτου στις ελληνικές πόλεις. 

. 
 

_____________________________________________________________________ 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) ιδρύθηκε το 1976 ως το Επιστηµονικό 

Σωµατείο που εκπροσωπεί τους Έλληνες Συγκοινωνιολόγους στην Ελλάδα και το 

Εξωτερικό. 


