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Σχετικά με εμάς
Το πρόγραμμα City Changer Cargo Bike (CCCB) βασίζεται 
στην απεριόριστη δυνατότητα των ποδηλάτων φορτίου, 
προωθώντας τη χρήση τους από δημόσιους, ιδιωτικούς 
και εμπορικούς χρήστες. Μέσω της υποστήριξης του 
προγράμματος Horizon2020, το CCCB συγκέντρωσε μία 
ομάδα 20 εταίρων από τη Νορβηγία έως την Ελλάδα και από 
το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Βουλγαρία. Μαθαίνοντας 
από τις καλύτερες πρακτικές σε όλη την Ευρώπη, η 
πρωτοβουλία αυτή θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση 
και θα υποστηρίξει την χρήση ποδηλάτων φορτίου και 
τις συναφείς πρωτοβουλίες. Με αυτόν τον τρόπο, θα 
γίνουμε μάρτυρες συναρπαστικών εξελίξεων, οι οποίες, 
μεταξύ άλλων, θα προσφέρουν πιο βιώσιμες λειτουργίες 
εφοδιαστικής, θα βελτιώσουν τους δημόσιους χώρους, 
θα αφυπνίσουν τους πολίτες και θα μειώσουν την 
κυκλοφοριακή συμφόρηση.
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Τι είναι το 
ποδήλατο φορτίου;
Τα ποδήλατα φορτίου είναι ποδήλατα τα οποία είναι ειδικά 
σχεδιασμένα για να μεταφέρουν φορτία, βαριά ή ελαφριά, 
μεγάλα ή μικρά. Τα ποδήλατα φορτίου έχουν πολλές 
μορφές, οι οποίες κυμαίνονται από το παραδοσιακό δίτροχο 
ποδήλατο, στα τρίτροχα μοντέλα cargo-trike και σε ειδικά 
κατασκευασμένα τετράτροχα  μοντέλα με ηλεκτρικούς 
κινητήρες υποβοήθησης πεντάλ για συγκεκριμένες 
εμπορικές ανάγκες. Και ενώ τα ποδήλατα φορτίου 
χρησιμοποιούνται για περισσότερο από έναν αιώνα, οι 
πρόσφατες καινοτομίες σχεδίασης και μπαταρίας έχουν 
καταστήσει τα σύγχρονα μοντέλα πιο αποτελεσματικά 
και προσιτά. Η χωρητικότητα και οι τιμές των ποδηλάτων 
αυτών ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό, με τα ελαφρύτερα 
να κοστίζουν από 1.000 έως 2.000 ευρώ, φορτώνοντας 
έως 80 κιλά, ενώ τα βαρύτερα κοστίζουν από 2.000 έως 
12.000 ευρώ και μπορούν να σηκώσουν και έως 350 κιλά. 
Τα ποδήλατα αυτά αποτελούν λύση για περιβαλλοντικά, 
υλικοτεχνικά, κυκλοφοριακά και κοινωνικά ζητήματα 
πολλών Ευρωπαϊκών πόλεων, προσφέροντας ταυτόχρονα 
μία νέα αντίληψη στην κινητικότητα, τη μετακίνηση και 
την ποιότητα ζωής.  



8

1
Φιλικό προς το 
περιβάλλον
Ένα εργαλείο για τη διαχείριση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα, της χρήσης της γης και των ενεργειακών 
αποβλήτων.

Ο θόρυβος και η ρύπανση από την εμπορική κίνηση είναι 
ένα αμιγώς αστικό πρόβλημα, με τις πόλεις να παράγουν 
το 40% όλων των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
που σχετίζονται με τη μετακίνηση και το 70% όλων των 
υπόλοιπων ρύπων που σχετίζονται με τη μετακίνηση. 
Ένα μόνο ποδήλατο φορτίου που αντικαθιστά ένα όχημα 
που κινείται με πετρέλαιο μπορεί να εξοικονομήσει 5 
τόνους εκπομπών άνθρακα ετησίως, καθιστώντας το ένα 
αποτελεσματικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου της 
Ε.Ε. για μία πόλη χωρίς διοξείδιο του άνθρακα έως το 2030. 
Η χρήση των ποδηλάτων φορτίου, εκτός από το γεγονός 
ότι είναι φιλική προς το περιβάλλον, χρειάζεται μόλις 
το 5% των υλικών και της ενέργειας που χρειάζεται ένα 
αυτοκίνητο. Η γη είναι επίσης ένας περιορισμένος πόρος 
σε αστικές περιοχές και σε πόλεις όπως το Βερολίνο, όπου 
περίπου 28 χιλιόμετρα (στατιστικά στοιχεία του 2013) 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για χώρους στάθμευσης, 
η μετατροπή μόλις του 2% αυτού του χώρου θα μπορούσε 
να φιλοξενήσει περισσότερα από 300.000 ποδήλατα. 
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Η αλλαγή του τρόπου ζωής δεν είναι απλώς δυνατή, είναι η 
φθηνότερη και ευκολότερη επιλογή.

Η τιμή ενός βασικού ποδηλάτου φορτίου μπορεί να φθάσει 
τα 1.000-2.000 ευρώ, ενώ τα βαρέα και μηχανοκίνητα 
ποδήλατα κοστίζουν περισσότερα από 10.000 ευρώ. Το ίδιο 
το όχημα έχει χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης 
με ελάχιστη ασφάλιση και φόρο. Επιπλέον, η μηχανική 
απλότητα ενός ποδηλάτου σας επιτρέπει να κάνετε τις 
δικές σας παρεμβάσεις, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς τη 
βοήθεια ενός καταστήματος ποδηλάτων. Στην Ευρώπη, το 
συνολικό κόστος μετακίνησης μίας οικογένειας μπορεί να 
φτάσει περίπου το 13% του οικογενειακού εισοδήματος. Η 
Κοπεγχάγη είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί 
να μειωθεί σημαντικά αυτό το κόστος, με το 26% όλων των 
οικογενειών με 2 ή περισσότερα παιδιά να διαθέτουν ένα 
ποδήλατο φορτίου, και το  30% των ποδηλάτων φορτίου 
να αντικαθιστούν το αυτοκίνητο.

Προσιτό και βολικό

2
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Δεδομένου ότι η ποδηλασία είναι έτσι κι αλλιώς ωφέλιμη, 
τα ποδήλατα φορτίου θα προάγουν τον στόχο των υγιών 
πόλεων.

Ένας πληθυσμός ποδηλατών δημιουργεί πιο υγιείς 
ανθρώπους και μία πόλη που λειτουργεί καλύτερα. Το 
προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων που κάνουν τακτικά 
ποδήλατο είναι έως και 14 μήνες μεγαλύτερο και η 
μετακίνηση με το ποδήλατο σας εκθέτει στον μισό 
όγκο ρύπανσης συγκριτικά με όταν βρίσκεστε μέσα 
στο αυτοκίνητο. Στην Κοπεγχάγη, όπου η απόσταση 
που διανύεται με τη χρήση ποδηλάτων αυξήθηκε κατά 
60 εκατομμύρια από το 2012 έως το 2016, οι κάτοικοι 
χρειάστηκαν συνολικά 50.000 λιγότερες ημέρες αδείας 
λόγω ασθένειας, εξοικονομώντας 215 εκατομμύρια ευρώ 
στο εθνικό σύστημα υγείας. Ενώ η ποδηλασία προς την 
εργασία είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μετακινείστε 
και να παραμένετε δραστήριοι, η οδήγηση ενός ποδηλάτου 
φορτίου είναι ακόμα καλύτερη! Σε πολλές περιπτώσεις, τα 
ποδήλατα φορτίου εξαλείφουν πλήρως την ανάγκη για 
καθημερινή μετακίνηση με αυτοκίνητο. 

Πιο υγιείς πόλεις
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Οι πόλεις με μεγάλο πληθυσμό επαναπροσδιορίζουν τους 
ανθρώπινους χώρους και η διατήρηση της αναπτυσσόμενης 
βιομηχανίας ηλεκτρονικού εμπορίου δεν θα μπορεί να 
επιβιώσει για μεγάλο διάστημα χωρίς ουσιαστική αλλαγή.

Η αστικοποίηση επιταχύνεται, οι πόλεις είναι υπερπλήρεις 
και οι διαχειριστικές διαδικασίες καθίστανται δυσκολότερες. 
Ως αποτέλεσμα, κάθε χρόνο η ευρωπαϊκή οικονομία χάνει 
το 1% του ΑΕΠ της λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης. 
Ενώ οι Περιοχές Περιορισμένης Κυκλοφορίας τείνουν να 
αυξάνονται κλείνοντας δεκάδες ευρωπαϊκά αστικά κέντρα 
με μηχανοκίνητη κυκλοφορία, το ηλεκτρονικό εμπόριο 
εξακολουθεί  να αυξάνεται κατά 10% κάθε χρόνο. Τα 
ποδήλατα φορτίου είναι μία αποτελεσματική λύση για 
τέτοιου είδους αστικές μεταφορές εμπορευμάτων. Αυτά 
τα ποδήλατα έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν 
ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, τις προμήθειες 
και το κυκλοφοριακό που μαστίζουν πολλές ευρωπαϊκές 
πόλεις, προσφέροντας ταυτόχρονα μία νέα αντίληψη της 
κινητικότητας, των μετακινήσεων και της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων.

Βελτίωση της 
κυκλοφοριακής 
συμφόρησης στις 
πόλεις
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Βελτίωση της 
προσβασιμότητας 
στη μετακίνηση
Τα ποδήλατα φορτίου εξαλείφουν τα εμπόδια στην ελεύθερη 
μετακίνηση όλων

Η μετακίνηση δεν αφορά μόνο τη μετάβαση από το σημείο 
Α στο σημείο Β, αλλά την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, 
αγορές, κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές ευκαιρίες και 
πολλά περισσότερα στις αστικές και αγροτικές κοινωνίες. 
Ως η φθηνότερη μορφή μεταφοράς εμπορευμάτων, το 
ποδήλατο φορτίου εξαλείφει τα εμπόδια στην μετακίνηση 
και καθιστά τη μετακίνηση προσιτή σχεδόν σε όλους, 
χωρίς να χρειάζεται άδεια οδήγησης. Επιπλέον, παρέχει τη 
δυνατότητα σε νέους και ηλικιωμένους να απολαμβάνουν 
παρόμοια πρόσβαση στην πόλη μέσω προγραμμάτων 
όπως η Ποδηλασία Χωρίς Ηλικία, η αποστολή της οποίας 
είναι να οικοδομήσει κοινότητες χωρίς περιορισμούς, όπου 
η ηλικία, το υπόβαθρο ή η ικανότητα μετακίνησης δεν 
εμποδίζουν τη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή.  

5
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Προώθηση της 
ισότητας των 
φύλων 
Η τάση για χρήση ποδηλάτων φορτίου δείχνουν μία σημαντική 
μετατόπιση από μία κουλτούρα χρήσης των ποδηλάτων από 
άνδρες

Η χρήση των ποδηλάτων φορτίου από γυναίκες, 
ιδίως με παιδιά, είναι σημαντική: αντιπροσωπεύουν 
μία μειονότητα των ποδηλατών συνολικά, αλλά είναι 
η πλειοψηφία των χρηστών ποδηλάτων φορτίου με 
παιδιά. Το 78% των γυναικών χρησιμοποιεί τα ποδήλατα 
αυτά για τη μεταφορά παιδιών, σε αντίθεση με μόνο 
το 56% των ανδρών. Η προώθηση της χρήσης του 
ποδηλάτου φορτίου θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση 
ενός διαδεδομένου χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στην 
κοινότητα των ποδηλατών, ιδίως επειδή οι μετακινήσεις 
των γυναικών περιλαμβάνουν περισσότερες στάσεις, 
όπως σε σχολεία, παντοπωλεία και αλλού. Στην Ολλανδία, 
για παράδειγμα,  όπου αυτό εφαρμόστηκε με επιτυχία, 
οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα των ποδηλατών. 
Αυτό υποδηλώνει ότι η ευρεία εκπαίδευση και εξομάλυνση 
γύρω από τα ποδήλατα φορτίου, σε συνδυασμό με τις 
περισσότερες λωρίδες για ποδηλάτες, θα ωφελήσει τις 
γυναίκες και θα τους επιτρέψει να πραγματοποιούν τις 
καθημερινές τους μετακινήσεις με ποδήλατο.

6
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Βελτίωση της 
οικογενειακής 
μετακίνησης 
Το πιο εύκολο, έξυπνο και διασκεδαστικό Minivan που μπορεί 
να φανταστεί κανείς

Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων επιβαρύνονται με αυξημένους 
φόρους, πρόστιμα εκπομπών και απαγορεύσεις. Τα 
ποδήλατα φορτίου προσφέρουν μία ασφαλή και πιο 
βολική μορφή μετακίνησης για τις οικογένειες με παιδιά. Η 
παραλαβή και  παράδοση των παιδιών στο σχολείο μπορεί 
να γίνει ασφαλής και εύκολη χωρίς να υπάρχει μία σειρά 
από αυτοκίνητα που κάνουν αγώνα δρόμου θέτοντας σε 
κίνδυνο τα παιδιά. Με την ικανότητά τους να μεταφέρουν 
μέχρι τέσσερα μικρά παιδιά σε τέσσερις φορές μικρότερο 
χώρο από εκείνον του αυτοκινήτου, τα ποδήλατα φορτίου 
είναι πολύ χρήσιμα και αποτελεσματικά. Χρησιμοποιώντας 
ένα κλάσμα του χώρου στάθμευσης από εκείνον που 
απαιτείται για ένα αυτοκίνητο, τα ποδήλατα φορτίου είναι 
μία φθηνότερη και ασφαλέστερη εναλλακτική λύση για 
την καθημερινή μετακίνηση.  
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Εξοικονομεί χρόνο
Η μη χρήση του αυτοκινήτου θα σας εξοικονομήσει τον χρόνο 
περίπου μίας εβδομάδας εργασίας ανά έτος. Τι θα κάνετε στον 
ελεύθερο αυτό χρόνο σας; 

Σε ολόκληρο τον κόσμο, κάθε μεγάλη πόλη έχει διαπιστώσει 
ότι οι ποδηλάτες είναι εξίσου γρήγοροι ή ακόμα πιο 
γρήγοροι από τα αυτοκίνητα. Οι ποδηλάτες είναι λιγότερο 
ευάλωτοι στο μποτιλιάρισμα και μπορούν να κινούνται με 
μεγαλύτερες ταχύτητες κατά τις ώρες αιχμής. Στις ώρες 
αιχμής, η μέση ταχύτητα ενός αυτοκινήτου κυμαίνεται από 
5 έως 15 χιλιόμετρα την ώρα ενώ ένα ποδήλατο μπορεί 
εύκολα να ξεπεράσει τα 15 χιλιόμετρα την ώρα χωρίς 
μεγάλη προσπάθεια. Στο Λονδίνο, η αναζήτηση ενός 
χώρου στάθμευσης μπορεί να διαρκέσει έως και 8 λεπτά, 
προσθέτοντας περίπου 4 μέρες ανά έτος ως μέσο χρόνο 
στάθμευσης!

8
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Διατηρεί τον δρόμο 
ζωντανό 
Η αντικατάσταση ενός αυτοκινήτου από ένα ποδήλατο 
φορτίου εξοικονομεί χώρο στις μεγαλουπόλεις

Τα ποδήλατα φορτίου μπορούν να συμβάλουν στην 
ενίσχυση τη δυναμικής οδικής ζωής και στη μετατροπή της 
εμπειρίας των πεζών και των ποδηλατών. Η διάρκεια ζωής 
αποτελείται από διάφορους παράγοντες όπως ο αστικός 
σχεδιασμός, η χρήση γης κα τα συστήματα μεταφοράς που 
τονίζουν τις ανθρώπινες διαστάσεις. Η συμπαγής ευελιξία 
των ποδηλάτων φορτίου επιτρέπει ένα μεγάλο αριθμό 
χρήσεων πέραν της μετακίνησης όπως εγκαταστάσεις έργων 
τέχνης, αυτοσχέδιες καμπίνες DJ και ποδήλατα υπαίθριας 
παροχής φαγητού. Αυτές οι δυνατότητες να απολαμβάνει 
ο κόσμος τις αλληλεπιδράσεις και τις δραστηριότητες θα 
συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.  

9
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Ασφαλέστεροι 
δρόμοι
Τα ποδήλατα φορτίου μπορούν να μειώσουν τον αριθμό των 
αυτοκινήτων στο δρόμο, σώζοντας και βελτιώνοντας ζωές.  

Όπως διαπιστώθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο αριθμός 
των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα μειώνεται 
καθώς αυξάνεται το ποσοστό των μετακινήσεων που 
πραγματοποιούνται με ποδήλατο. Δεν είναι τυχαίο ότι η 
χώρα με τη μεγαλύτερη χρήση ποδηλάτων, η Ολλανδία, 
έχει επίσης τον μικρότερο αριθμό θανάτων σε ποδηλάτες 
(1.1 θάνατοι ανά 100 χιλιόμετρα). Μία πρόσφατη έκθεση 
του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης 
προέβλεψε ότι η δημιουργία υποδομής ποδηλάτου θα 
μπορούσε να προκαλέσει ετήσια μείωση των πρόωρων 
θανάτων κατά 10.000 σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Η 
μετατροπή των δρόμων για να φιλοξενήσουν το ένα 
τέταρτο των πολιτών σε ποδηλατοδρόμους θα σώσει 
ζωές όχι μόνο με τη μείωση των συναφών ατυχημάτων, 
αλλά και με τη μείωση των βλαβερών συνεπειών των 
περιβαλλοντικών ρύπων και του καθιστικού τρόπου ζωής. 

10
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Διευκολύνει τη 
διατροπικότητα
Με τη δυνατότητα αλλαγής από δρόμο σε τρένο, δεν υπάρχουν 
όρια στη μετακίνησή σας με το ποδήλατο φορτίου.  

Οι ποδηλάτες που χρησιμοποιούν ποδήλατα φορτίου 
μπορούν να επωφεληθούν από την ευελιξία των 
συνδέσεων ποδηλάτου-τρένου. Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις 
έχουν διευκολύνει τη διατροπικότητα με την εγκατάσταση 
ασφαλούς στάθμευσης των ποδηλάτων φορτίου σε 
κόμβους μεταφοράς. Το Μάλμε, το Μάαστριχτ, το Κέιμπριτζ 
και η Ουτρέχτη είναι μερικές από τις πόλεις που έχουν 
εγκαινιάσει χώρους στάθμευσης ποδηλάτων φορτίου 
στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Η διατροπικότητα 
του ποδηλάτου φορτίου και η δυνατότητα εύκολης 
μετακίνησης μεταξύ δρόμου, ποδηλατοδρόμου και τρένου 
είναι ένα ακόμα κομμάτι στο οποίο υπερέχει έναντι του 
αυτοκινήτου σε ό,τι αφορά την ευκολία και την ταχύτητα.
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Ευέλικτη 
επιχειρηματική 
πλατφόρμα
Ένα προσαρμόσιμο ποδήλατο φορτίου σας επιτρέπει να 
ξεκινήσετε ή να επαναπροσδιορίσετε την επιχείρησή σας με 
πολύ μικρή επένδυση. 

Από τον καφέ και το παγωτό έως την παράδοση 
λουλουδιών, όλο και περισσότερες νέες μικρές επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούν ποδήλατα φορτίου ως ευέλικτο παγκόσμιο 
επιχειρηματικό μοντέλο. Λόγω του χαμηλού κεφαλαίου 
εκκίνησης που απαιτείται και του μεγάλου εύρους 
δυνατοτήτων, τα δημιουργικά μυαλά μπορούν εύκολα 
να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πραγματικότητα. 
Οι διοργανωτές φεστιβάλ και εκδηλώσεων δρόμου 
επωφελούνται από αυτό και η οικονομία επωφελείται 
από έναν αυξανόμενο αριθμό μικρών επιχειρηματιών 
στην περιοχή. Ένας νέος επιχειρηματικός κλάδος χωρίς 
εκπομπές ρύπων και χωρίς θόρυβο. 
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Αξιοπιστία 
εργαζομένων
Η ποδηλασία θα ωφελήσει τους εργαζομένους που καλύπτουν 
μεγάλες αποστάσεις σε καθημερινή βάση και θα διασφαλίσει 
την έγκαιρη υλοποίηση των καθημερινών τους υποχρεώσεων.  

Η αντικατάσταση φορτηγών με ποδήλατα φορτίου αυξάνει 
τις δυνατότητες ολόκληρου του κλάδου προμηθειών μιας 
εταιρείας και αυξάνει τόσο τις λειτουργικές όσο και τις 
υγειονομικές συνθήκες των εργαζομένων της. Όταν τα 
νοσοκομεία της Κοπεγχάγης μετέφεραν τις διαδικασίες 
αιμοληψίας σε ποδήλατα φορτίου, μειώθηκαν τα κόστη 
της εφοδιαστικής, αυξήθηκε ο αριθμός των ημερήσιων 
μετακινήσεων και μειώθηκε ο αριθμός των ημερών 
ασθενείας των εργαζομένων τους. Χωρίς να θυσιάσει 
τον τομέα κάλυψης των υπηρεσιών του, το νοσοκομείο 
ήταν σε θέση να βελτιώσει την υγεία και απόδοση των 
εργαζομένων του. Σύμφωνα με το UNECE, ο διπλασιασμός 
των ποσοστών ποδηλασίας στην Ευρώπη θα προσέθετε 7 
δισεκατομμύρια ευρώ στην οικονομία λόγω της μειωμένης 
απουσίας των εργαζομένων.
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Εταιρική 
υπευθυνότητα
Οι επιχειρήσεις που προσπαθούν να μειώσουν το 
αποτύπωμα άνθρακα μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα 
χρησιμοποιώντας ποδήλατα φορτίου.  

Όλες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εμπορικής 
παραγωγής είναι μετρήσιμες. Είναι δυνατόν να 
υπολογίσουμε τα πάντα από το αποτύπωμα άνθρακα, 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως τη χρήση 
γης ενός οργανισμού. Οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις μίας εταιρείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
σε κάθε επιχειρηματικό μοντέλο. Η χρήση των ποδηλάτων 
φορτίου μπορεί να διαδραματίσει έναν σημαντικό 
ρόλο στην αλλαγή της αντίληψης μίας «ηθικής ίνας» 
μίας εταιρείας. Είναι ένα μικρό βήμα που μπορούν να 
αναλάβουν οι επιχειρήσεις για να επαναπροσδιορίσουν τη 
δέσμευσή τους για βιώσιμη μετακίνηση. 
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Πράσινη 
επικοινωνία
Οι εταιρείες αναζητούν λύσεις για να δείξουν την προσοχή 
τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα και τα ποδήλατα φορτίου 
σημειώνουν μεγάλη επιτυχία στο θέμα αυτό.  

Η προσοχή στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα μπορεί να 
είναι κερδοφόρα. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές γίνονται όλο 
και πιο κριτικοί και κάνουν διακρίσεις στην κατανάλωσή 
τους. Ένα από τα πιο ορατά στοιχεία της εφοδιαστικής 
αλυσίδας μίας εταιρείας είναι η διαδικασία μεταφοράς και 
τα περισσότερα ποδήλατα φορτίου είναι αρκετά μεγάλα 
για να προβάλουν διαφημίσεις, λογότυπα και μηνύματα 
που οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν για σκοπούς 
μάρκετινγκ. Η επιτυχημένη χρήση ποδηλάτων φορτίου 
από μερικούς από τους μεγαλύτερους ταχυμεταφορείς 
παγκοσμίως στον τομέα της εφοδιαστικής, δείχνει μία 
δέσμευση να συνεχίσει τη βιώσιμη μετάβαση και να 
μετατρέψει (μεταφορικά) τη χαρακτηριστική κίτρινη 
πρόσοψη του πράσινου της DHL. 
[Γραφική απεικόνιση: DHL]
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Εξοικονόμηση 
κόστους
Κερδοφόρα και οικονομικά-αποδοτικά μέσα για τη μεταφορά 
των επιχειρηματικών σας δεμάτων

Τα ηλεκτρικά ποδήλατα φορτίου προσφέρουν μία 
οικονομική εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά οχήματα. 
Με κόστος ενός κλάσματος αγοράς ενός νέου αυτοκινήτου, 
με σχεδόν μηδενικό κόστος καυσίμων, χαμηλό κόστος 
ασφάλισης, χαμηλότερο κόστος συντήρησης και 
επισκευής, ένα ηλεκτρικό ποδήλατο φορτίου θα μπορούσε 
να εξοικονομήσει μεγάλα χρηματικά ποσά σε μία εταιρεία. 
Άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα είναι ο μικρότερος 
χώρος που απαιτείται για στάθμευση, λιγότεροι άρρωστοι 
εργαζόμενοι και ο μικρότερος χρόνος πλοήγησης σε 
μποτιλιαρισμένους δρόμους. Σε μία περίπτωση, η 
Drings of Greenwich, μία Greenwich bucher εταιρεία, 
κατάφερε να ολοκληρώσει το 95% των παραδόσεων 
κάτω των 5 χιλιομέτρων με ηλεκτρικό ποδήλατο φορτίου 
εξοικονομώντας πάνω από £830 ανά έτος μόνο σε καύσιμα. 
Ενώ το μεγαλύτερο μέρος του βάρους ενός οχήματος είναι 
το δικό του βάρος και μόνο ένα μικρό μέρος του βάρους 
σχετίζεται με το φορτίο που μεταφέρει, το ποδήλατο 
φορτίου είναι αποδοτικό και μπορεί να μεταφέρει 4-6 
φορές το ωφέλιμο φορτίο ανά κιλό βάρους του οχήματος 
σε σύγκριση με τα φορτηγά. 
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Αποδοτικότητα 
Εφοδιαστικής
Για εταιρείες εφοδιαστικής που χρειάζονται στους στόλους 
τους για να είναι έγκαιρες και αποτελεσματικές, τα ποδήλατα 
φορτίου είναι η καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση της 
επερχόμενης κρίσης του τελευταίου μιλίου.

Κάθε είδους μεταφορά εμπορευμάτων από μία τσάντα 
μαναβικής σε ένα ψυγείο σε απόσταση 7 χιλιομέτρων ή 
και λιγότερο με βάρος κάτω των 200 kg/m3 θα μπορούσε 
να γίνει με ποδήλατο σύμφωνα με την Cyclelogistics. Τα 
ποδήλατα φορτίου θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν 
περισσότερο από το ήμισυ της εφοδιαστικής και το ένα 
τέταρτο των εμπορικών παραδόσεων στις ευρωπαϊκές 
πόλεις. Στο κεντρικό Λονδίνο, η εφοδιαστική του τελευταίου 
μιλίου χαρακτηρίζεται από μικρές οδηγικές αποστάσεις 
που απαιτούν περισσότερο χρόνο για την εύρεση χώρου 
στάθμευσης στάθμευσης από ό,τι η οδήγηση. Τα ποδήλατα 
φορτίου από την άλλη πλευρά έχουν το πλεονέκτημα του 
ελιγμού μέσα  σε οχήματα, πεζούς και κυκλικούς κόμβους, 
επιτρέποντας ταχύτερους χρόνους παράδοσης από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα στις πόλεις, παρά την πιθανότητα 
να φτάσουν σε πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες. 
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Προστασία της 
δημόσιας υγείας
Τα πολυάριθμα οφέλη για την υγεία από την αυξημένη χρήση 
του ποδηλάτου μπορούν να εξοικονομήσουν εκατομμύρια 
από υγειονομική περίθαλψη σε ορισμένες περιοχές.   

Για κάθε χιλιόμετρο μετακίνησης, το κοινωνικό κόστος 
της μετακίνησης με το αυτοκίνητο είναι πάνω από έξι 
φορές μεγαλύτερο από το ποδήλατο. Υπάρχουν επίσης 
πραγματικά οικονομικά οφέλη για την υγεία από τη 
χρήση ενός ποδηλάτου. Η μείωση της θνησιμότητας και 
της νοσηρότητας με τον διπλασιασμό του ποσοστού 
ποδηλασίας θα συνεισέφερε επιπλέον 189 δις. ευρώ στην 
ευρωπαϊκή οικονομία. Δυστυχώς, στις χώρες της ΕΕ όπου 
τα ιδιωτικά και μηχανοκίνητα οχήματα αποτελούν το κύριο 
μέσο μετακίνησης, τα οδικά ατυχήματα αποτελούν μία 
από τις κύριες αιτίες θνησιμότητας των νέων (15-24 ετών). 
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Πιο προσιτή 
υποδομή
Η προώθηση των ποδηλάτων φορτίου και ποδηλατοδρόμων 
είναι οι καλύτερες επενδύσεις που μπορεί να κάνει μία πόλη 
στις υποδομές της. 

Οι πόλεις μπορούν να ενισχύσουν τους δημοτικούς 
προϋπολογισμούς τους προωθώντας ποδήλατα φορτίου 
και επενδύοντας σε υποδομές ποδηλασίας. Η οικοδόμηση 
μίας ποδηλατικής υποδομής έχει σταθερά υψηλότερες 
αποδόσεις και μπορεί να ενισχύει τους δημοτικούς 
προϋπολογισμούς προωθώντας ποδήλατα φορτίου και 
επενδύοντας σε ποδηλατική υποδομή. Η οικοδόμηση 
της ποδηλατικής υποδομής έχει σταθερά υψηλότερες 
αποδώσεις και αναλογίες οφέλους-κόστους από τα μεγάλα 
έργα οδικών και δημόσιων μεταφορών, ενώ κοστίζει ένα 
κλάσμα της τιμής των αυτοκινήτων. Οι επενδύσεις στο 
Κυκλικό Δίκτυο του Λονδίνου παρήγαγαν απόδοση 4:1 και 
το Ελσίνκι διαπίστωσε δύο φορές ότι έχει 8 ευρώ όφελος 
για κάθε ευρώ που δαπανάται! Με την οδήγηση να γίνεται 
όλο και πιο ακριβή και με το ποδήλατο να γίνεται όλο και 
πιο φτηνό, οι πόλεις μπορούν να παραμείνουν μπροστά 
από την καμπύλη επενδύοντας στην ποδηλασία.
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Δείξτε το δρόμο για 
αλλαγή στην αστική 
μετακίνηση
Σύμφωνα με τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, οι πόλεις πρέπει να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις 
για να αντιμετωπίσουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα της 
εποχής μας.  

Οι πόλεις έχουν τη δυνατότητα να μεταβαίνουν προς 
ένα μέλλον με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα μέσω της 
επανάστασης στην εκτέλεση των δημοσίων υπηρεσιών. 
Διάφορες πόλεις, από το Ζάγκρεμπ, το Ελσίνκι, το Όσλο, τη 
Λετονία και το Αμβούργο έχουν καταδείξει ότι τα ποδήλατα 
φορτίου χρησιμεύουν εξαιρετικά στον καθαρισμό των 
δρόμων, συλλέγουν απορρίμματα και αποτελούν μέσο 
μετακίνησης των ταχυδρόμων! Ορισμένοι τρόποι με τους 
οποίους οι πόλεις ενθάρρυναν τη χρήση ποδηλάτων φορτίου 
περιορίζουν την πρόσβαση όλων των άλλων οχημάτων 
παράδοσης (Στρασβούργο) επιδοτώντας την αγορά τόσο 
για ιδιωτική όσο και για δημόσια χρήση (Βερολίνο, Όσλο) και 
προσθέτοντάς τα στα δημόσια προγράμματα κοινής χρήσης 
ποδηλάτων (Αμβούργο). Οι δήμοι μπορούν να κατευθύνουν 
τους πολίτες τους μέσω του παραδείγματος, υλοποιώντας 
καθημερινές δημόσιες εργασίες με τη χρήση ποδηλάτων 
φορτίου και παρέχοντας προτιμησιακή μεταχείριση στους 
πωλητές που χρησιμοποιούν μέσα μετακίνησης με χαμηλές 
εκπομπές ρύπων.
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