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Όχι σε λύσεις 
ημίμετρα



Λωρίδες με λευκή βαφή 
οριογραμμών λωρίδων 
ποδηλάτου



Δρόμοι αποκλειστικά 
για ποδήλατα και 
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Έγχρωμες λωρίδες ποδηλάτου 
επί του οδοστρώματος  



Amsterdam

Chicago

Leipzig



Amsterdam,
Λωρίδα ποδηλάτου σε 
πεζόδρομο

The Hague



Stockholm

Λαμία



Λωρίδες 
προστατευμένε
ς με 
διαχωριστική 
νησίδα

London
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Nέα Ερυθραία - 
ΑθήναΛωρίδες ποδηλάτου επί του 

πεζοδρομίου μετά από 
διαπλάτυνσή του 



Καρδίτσα



Vienna

Paris

Λωρίδα ποδηλάτου σε κεντρικές 
νησίδες



Paris

Vienna



Μετατροπή αμφίδρομου με κεντρική νησίδα σε 
μονόδρομο.
Πεζοδρόμηση με λωρίδα ποδηλάτου της μιας 
κατεύθυνσης

Ν. Ερυθραία - 
Αθήνα



 Tactical Urbanism –  Δοκιμαστική  
απόδοση τμήματος του 
οδοστρώματος σε πεζούς και 
ποδήλατα 

λιγότερη άσφαλτος
→ χαμηλότερες ταχύτητες
→ περισσότερα ποδήλατα



Πριν 

Μετά

New York 





Copenhagen

Bilbao

ποδηλατογέφυρ
ες



Πολυτεχνειούπολη, 
Αθήνα

Paris

Υποδομές ποδηλάτου σε 
πάρκα  



Vienna

Paris

Υποδομές συνύπαρξης

Συνύπαρξη του ποδηλάτου με 
λεωφορεία κανονικού μεγέθους 





Madrid

Συνύπαρξη του 
ποδηλάτου με 
αυτοκίνητα  στην 
αριστερή λωρίδα. Στη 
δεξιά
λωρίδα, συνυπάρχουν 
μόνο λεωφορεία και ταξί



Συνύπαρξη του 
ποδηλάτου με μικρά 
ηλεκτρικά λεωφορεία 
σε πεζοδρομημένα 
ιστορικά κέντρα

Ljubljana





Συνύπαρξη με άλλα οχήματα σε 
δρόμους ήπιας κυκλοφορίας





Οριζόντια σήμανση. Μικρή και 
μεγάλη κλίμακα



Συνύπαρξη του 
ποδηλάτου με 
πεζούς σε 
πεζόδρομο



Φάληρο - Αθήνα



Mini τουριστικά 
οχήματα για 
πεζοδρομημένα 
κέντρα

Gdansk

Madrid



Συνύπαρξη 
ποδηλάτου με τραμ 

Graz

Amsterdam 



Nantes

Paris

Συνιστώμενες 
λωρίδες



Μεταφορά χώρου 
από το αυτοκίνητο 
σε ποδηλάτες και 
πεζούς











Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την 
Πανεπιστημίου – Αθήνα. Πεζόδρομος και 
τραμ

Αναπλάσεις που οδηγούν σε περιορισμό των 
αυτοκινήτων 



Ρέθυμνο



Ρέθυμνο



Μαρκόπουλο Αττικής, 
κεντρική πλατεία Πριν Μετά



Nantes



Συμπληρωματικές 
υποδομές για το 
ποδήλατο

Paris



Amsterdam

Φρανκφούρτη 

 

Potsdam 

Street art - 
γλυπτική

Παράλληλες δράσεις για την 
ένταξη του ποδηλάτου στην 
καθημερινότητα της πόλης



Gdansk

Paris
Ljubljana

Μουσική του δρόμου



Mexico city

χορός



Μαμάδες στο 
ποδήλατο


