
Δίκτυο ποδηλατοδρόμων:  
μια πράσινη απάντηση για βιώσιμες πόλεις 

Εισαγωγή 
Το ποδήλατο αποτελεί το κατεξοχήν 

οικολογικό μέσο μεταφοράς 

συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.  

Στη Λεμεσό προγραμματίζεται η δημιουργία δικτύου 

ποδηλατοδρόμων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής το δίκτυο 

αυτό δεν είναι συνεχές ενώ για την ολοκλήρωση του 

εμπλέκονται ομάδες πολιτών με αντικρουόμενα 

συμφέροντα.  

Στόχος έρευνας 

Διερεύνηση κοινωνικών, οικονομικών και 

περιβαλλοντικών διαστάσεων του έργου. 

Εισήγηση τρόπων καλύτερης ανάπτυξης 

του δικτύου ποδηλατοδρόμων με βάση 

τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. 

Μεθοδολογία 
Πήραμε τα ποδήλατά μας και 

καταγράψαμε προβλήματα που 

συναντούμε στο δίκτυο ποδηλατοδρόμων.  
Διενεργήσαμε συνεντεύξεις με ποδηλάτες, 

οδηγούς αυτοκινήτων και λεωφορείων, 

ιδιοκτήτες καταστημάτων. Πήραμε 

επιστημονικά στοιχεία για την ποιότητα του 

αέρα από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.  

• Δείγμα της έρευνάς 25 άτομα  

• Οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν 

• Τα κείμενα αναλύθηκαν με τη Μέθοδο 

Ανάλυσης Περιεχομένου (Krippendorff, 2004) 

Αποτελέσματα Αποτελέσματα 

 Η χρήση του ποδηλατοδρόμου συνεισφέρει  

      ιδιαίτερα στο φυσικό περιβάλλον 

 Μόνο θετικά έχει στην οικονομία 

 Στην κοινωνία υπάρχουν πολλά θετικά ωστόσο 

δημιουργούνται προβλήματα από την ασυνέχεια του 

δικτύου, τη χρήση του ποδηλατοδρόμου από τους 

πεζούς και την παράνομη στάθμευση επί του 

ποδηλατοδρόμου 

 Θετική η συμβολή των ποδηλατοδρόμων στη 

μείωση χρήσης καυσίμων και την ποιότητα 

του αέρα 

 Αντιδρούν να στενέψουν οι δρόμοι ή να 

μειωθούν οι χώροι στάθμευσης 

 Οι ποδηλάτες δεν τηρούν τον κώδικα  

     οδικής κυκλοφορίας 

 Αδιαμφισβήτητη η συνεισφορά του ποδηλατοδρόμου 

στο περιβάλλον. 

 Διίστανται οι απόψεις αν αυξήθηκε η όχι η πελατεία 

τους 

 Περισσότερα αρνητικά στην κοινωνική διάσταση διότι 

απρόσεκτοι ποδηλάτες μπορεί να κτυπήσουν κάποιον 

εισερχόμενο ή εξερχόμενο από το κατάστημά τους 

Στον παραλιακό ποδηλατόδρομο οι τιμές 

για το όζον (O3) και τα οξείδια του θείου 

(SO2) ήταν χαμηλότερες σε σχέση με τις 

τιμές πριν τη δημιουργία του 

ποδηλατoδρόμου. 

Κυριακή Χατζηχαμπή Β1 
Κατερίνα Παπαμιλτιάδους Β1 
Πανάγια Χριστοφή Β1 
Κωνσταντίνος Χαριλάου Β1 
Παναγιώτης Γεωργίου Β2 
Μάριος Δανιήλ Β8 
Δημήτρης Χριστοδούλου Β8 

 

Καθηγήτρια: Δήμητρα Χατζηχαμπή Ώρα για Δράση! 
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Ενημερωτικό τρίπτυχο με τίτλο  
«Άσε τ’ αυτοκίνητο πιάσε το ποδήλατο» 

Ραδιοφωνική εκπομπή  

«Ματιά στο Περιβάλλον» 

Δημαρχείο Λεμεσού 

Αρχιτέκτονας ποδηλατοδρόμου 

Σήμανση στον παραλιακό 
ποδηλατόδρομο 

Ποδηλατική Ημερίδα 


