
Ποδηλατοκίνηση & καταγραφή 

δεδομένων



Το ποδήλατο ως μέσο κινητικότητας

Η παγκόσμια αντίδραση στην πανδημία COVID-19

σημαντικές αλλαγές στην ανθρώπινη κινητικότητα

αύξηση της ποδηλατοκίνησης παγκοσμίως

στο αστικό όσο και εξωαστικό περιβάλλον

Είδη ποδηλασίας 

 Αναψυχή 
 Μετακίνηση (κυρίως αστική) 
 Ορεινή
 Αθλητική-Προπονητική (δρόμου)

Πόλεις
 μετάβαση προς βιώσιμη κινητικότητα

 στόχοι μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου



Οφέλη ποδηλατοκίνησης

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλασίας (ECF)

Προώθηση στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης

SGDs

 Περιβάλλον και το κλίμα (λιγότερα CO2 και θόρυβος)

 Ενέργεια και πόροι (εξοικονόμηση καυσίμων)

 Υγεία  (φυσική κατάσταση, λιγότερες ασθένειες)

 Επιχειρήσεις       (παραγωγή ποδηλάτων και συναφείς βιομηχανίες, τουρισμός)

 Τεχνολογία και Σχεδιασμός (ηλεκτροκίνητα ποδήλατα, κοινή χρήση) 

 Χώρος και χρόνος  (εξοικονόμηση χώρου πάρκινκ, αποδοτικότερος ποιοτικός χρόνος)

 Κινητικότητα  (αποσυμφόρηση κυκλοφορίας, μικρότερο κόστος συντήρησης υποδομών)

 Κοινωνικοποίηση και πολυπολιτισμικότητα (αυξάνει την προσβασιμότητα)

Σημαντικό εργαλείο 
πολιτικών 

βιώσιμης ανάπτυξης



Οικονομικά οφέλη 

Πηγή: Υποστηρικτική μελέτη για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων χρήσης ενεργών 

τρόπων μεταφοράς και υποδομών στην Ευρώπη, 2017



Ενδεικτικά πρόσφατα παραδείγματα  εν εξελίξει   μετασχηματισμών  πόλεων

 Παρίσι, πόλη 100% φιλική για ποδήλατο , προϋπολογισμό 250εκ. για 5ετία

 Βρυξέλλες, ανακοίνωσε την κατασκευή 40χλμ. στους πολυσύχναστους δρόμους

 Ρώμη, ενέκρινε την κατασκευή 150χλμ, διαθέτοντας 3,2εκ. 

 Μιλάνο  κατασκευάστηκαν ήδη 35χλμ ποδηλατόδρομων και σχεδιάζουν για 750 χλμ 

Ποδήλατο & υποδομές στην Ευρώπη

Ρώμη Μιλάνο



Ποδηλατοκίνηση στην ελληνική πραγματικότητα

 Σχεδιασμός 

o Εθνική Στρατηγική ποδηλάτου έχει συνταχθεί από το ΥΠΕΝ

o ΣΒΑΚ δήμων περιλαμβάνουν σχεδιασμό για ποδηλατοκίνηση  

o Πρόταση για ποδηλατόδρομο στα οινοποιεία της Δυτικής Μακεδονίας

o Δήμος Αθηναίων δημοπράτηση μελέτης για τον βόρειο μητροπολιτικό άξονα

 Πόλεις με υψηλό ποσοστό χρήσης ποδηλάτου 

o Καρδίτσα, η πόλη των 20.000 ποδηλάτων, 7.300 μέτρα ποδηλ. στον αστικό 
ιστό και 10.500 μέτρα στον περιαστικό ιστό

o Τρίκαλα, Λάρισα, Ρέθυμνο



Ανάγκη καταγραφής δεδομένων 

Οι ποδηλάτες, εκτίθενται καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους, αλλά στο 

σύνολό τους είναι απαρατήρητοι, δεν φαίνεται πουθενά το αποτύπωμά τους

Ζητούμενο: Ασφάλεια ποδηλάτη & υποδομές

Ατυχήματα: 2.160 θανατοι απο ποδηλατο στην ΕΕ το 2018

Ποσοστό 8% των θανάτων εμπλέκεται το ποδήλατο

Εργαλείο: Δεδομένα κινητικότητας και συμβάντων

 Παραδοσιακές μέθοδοι

ερωτηματολόγια, έρευνες

συμπληρωματικά σε αυτές 

 Νέες τεχνολογίες, έξυπνη & διασυνδεμένη ποδηλατοκίνηση 

δεδομένα πληθοπορισμού (crowdsourceddata), human based data



Καταγραφή ποδηλατικής κίνησης

• Strava.

• MapMyRide.

• Bikemap.

• Google Maps.

• Komoot.

• Ride with GPS.

• Wahoo Fitness.

• TrainingPeaks.

Παρακολούθηση  αθλητικής δραστηριότητας χρηστών 

μέσω καταγραφής διαδρομών με GPS

(X και Y συντεταγμένες και   χρόνος  της δραστηριότητας)

 Είναι εύκολα προσβάσιμες

 με κινητό τηλέφωνο και

 χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον χρήστη



Παράδειγμα συχνής ποδηλατικής 

διαδρομής στη Θεσσαλονίκη

Ένας μέσος ποδηλάτης διανύει πχ 

50 -100 χλμ ως προπονητική βόλτα

Ευρεία χρήση της εφαρμογής Strava

>50 εκατ. χρήστες

>3 δις δραστηριοτήτων στην πλατφόρμα 

έως το 2020

Παρέχει ένα συνεχές δείγμα 

ποδηλατοκίνησης, σχεδόν σε 

κάθε τμήμα του δρόμου, 24 

ώρες την ημέρα και 365 ημέρες 

το χρόνο



Παράδειγμα αξιοποίησης δεδομένων

Πηγή: https://findingspress.org/article/10828-

where-to-put-bike-counters-stratifying-

bicycling-patterns-in-the-city-using-

crowdsourced-data

Συχνότητα ποδηλατικών κινήσεων ανά 

τμήμα οδού 

Κατανομή κινήσεων στη διάρκεια της 

ημέρας

δεδομένα 

στον χώρο 

και στον χρόνο



Strava Global 

heatmap



Αξιοποίηση δεδομένων καταγραφής

 Υποστήριξη μελετών σχετικών με υποδομές

 Βελτίωση  ασφάλειας  χρήστη

 Ενίσχυση του ποδηλάτου ως μεταφορικό μέσο 

– σχεδιασμό συστημάτων διαμοιρασμού ποδηλάτων, 

– ενσωμάτωση της ποδηλατοκίνησης στα ΜΜΜ (πολυτροπικότητα μετακινήσεων), 

– αλλαγή μοντέλου εφοδιαστικής αλυσίδας, π.χ. cargo bikes

 Ανάπτυξη ποδηλατικού τουρισμού

 Ενθάρρυνση περισσότερης ποδηλατικής δραστηριότητας, 

– δίνοντας κίνητρα, π.χ. gamification (Λονδίνο, ‘beat the street’) 

– δημιουργία θυλάκων μειωμένης κινητικότητας (superblocks)

 Διασταυρούμενη χρήση με δεδομένα ατμοσφαιρικής ρύπανσης



Έξυπνες πόλεις

Η ένταξη του ποδηλάτου στη σύγχρονη ελληνική 

αστική κοινωνία αποτελεί στοίχημα 

 πολιτικής βούλησης, 

 συγκοινωνιακού σχεδιασμού, αλλά και  

 παιδείας και υπευθυνότητας

Έξυπνη 
πόλη

Έξυπνη 
κινητικό-

τητα

Έξυπνη 
ποδηλατο

κίνηση

λήψη αποφάσεων,

κίνητρα για σωστή οδηγική συμπεριφορά

 επενδύσεις στην ποδηλατοκίνηση

Έξυπνο σύστημα ποδηλασίας



Ερευνητική ομάδα

 Ελένη Πεταλωτή, Ερευνήτρια στο πεδίο του Χωρικού 

Σχεδιασμού Βιώσιμης και Ανθεκτικής Ανάπτυξης, 

Τμηματάρχης Προγραμματισμού και Παρακολούθησης 

Κόστους, Εγνατία Οδός Α.Ε.

 Διονύσης Λατινόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής με 

γνωστικό αντικείμενο "Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου 

και διαχείριση φυσικών πόρων"

 Δημήτρης Σαρηγιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc



Σας ευχαριστώ


