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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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Εισαγωγή
Τόσες αλλαγές στη ζωή όταν γεννιέται ένα παιδί! Αυτό που 
δεν χρειάζεται να αλλάξετε είναι το γεγονός ότι μπορείτε να 
συνεχίσετε να μετακινείστε με ποδήλατο. Ωστόσο, μπορεί 
να χρειαστεί να αγοράσετε ένα μεγαλύτερο ποδήλατο: 
τα οικογενειακά ποδήλατα είναι μία ασφαλής, υγιεινή και 
ανέξοδη εναλλακτική λύση έναντι του αυτοκινήτου για 
τη μεταφορά όχι μόνο των παιδιών σας αλλά και πολλών 
ακόμα ειδών. 
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Ποδηλασία στη 
διάρκεια της 
εγκυμοσύνης
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να σταματήσετε να ποδηλατείτε 
όταν είστε έγκυος! Ένα ηλεκτροκίνητο οικογενειακό 
ποδήλατο μπορεί να βοηθήσει στην περίπτωσή σας. 
Ακόμα και έγκυος και ενδεχομένως με κάποια δυσκολία 
στην αναπνοή, μπορείτε να φτάσετε σε κάθε βουνοκορφή. 
Αρχίστε να σκέφτεστε από νωρίς για το χρονικό διάστημα 
μετά τη γέννηση του παιδιού σας και ετοιμάστε το παιδικό 
κάθισμα. Διότι μετά την γέννηση, θα έχετε και άλλες 
ανησυχίες.  
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Ποδηλασία με το 
μωρό
Ακριβώς όπως στο αυτοκίνητο, μπορείτε να μεταφέρετε 
το μωρό σας στο οικογενειακό ποδήλατο από την πρώτη 
ημέρα της ζωής του στο κατάλληλο παιδικό κάθισμα. 
Υπάρχουν ειδικές βάσεις, οι οποίες συνδέονται εύκολα στο 
οικογενειακό ποδήλατο. Το βρεφικό κάθισμα λειτουργεί με 
ελατήριο ( για παράδειγμα το προϊόν Steco’s) ή γεμίζεται 
με μαλακό αφρώδες υλικό (πχ WorkCycles’ Kr8L). Έτσι, το 
μωρό σας δεν θα τραυματιστεί, ακόμα και όταν κινείστε με 
μεγαλύτερη ταχύτητα, αλλά θα λικνίζεται απαλά για τον 
ύπνο του.  
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Μεταφορά νηπίων 
Μόλις τα παιδιά μεγαλώσουν αρκετά για να μετακινούνται 
με το βρεφικό κάθισμα, υπάρχουν παιδικά καθίσματα 
από ελαφρύ αφρώδες υλικό. Το κάθισμα μπορεί να 
τοποθετηθεί εύκολα στον πάγκο ή στην περιοχή 
φόρτωσης του ποδηλάτου φορτίου με τη χρήση βιδών 
στερέωσης του παιδικού καθίσματος και να αφαιρεθεί 
με μία κίνηση. Το μεγάλο πλεονέκτημα του παιδικού 
καθίσματος είναι ότι το παιδί μπορεί να κοιμηθεί ήσυχα 
στη διάρκεια της μετακίνησης. Επειδή η θέση της ζώνης 
μπορεί να αλλάξει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
μεταφορά παιδιών ηλικίας έως 2 ετών.  
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Ποδηλασία με 
μεγαλύτερα παιδιά
Παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-6 ετών) θα πρέπει να 
οδηγούν το δικό τους ποδήλατο. Ωστόσο, επειδή αυτό δεν 
είναι πάντοτε πρακτικό ή εφικτό, πρέπει να τα μεταφέρουμε 
συχνά στο οικογενειακό ποδήλατο φορτίου. Τα παιδιά 
μπορούν να καθίσουν στον πάγκο. Πρέπει να φορούν 
κράνος και να δεθούν. Τα περισσότερα οικογενειακά 
ποδήλατα μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 2 παιδιά. 
Μία πρόσθετη σειρά καθισμάτων και μεγαλύτεροι χώροι 
φόρτωσης μπορούν να αυξήσουν ακόμα περισσότερο 
τη χωρητικότητα. Για παιδιά ηλικίας από οκτώ ετών, 
οι μηχανισμοί επαναφόρτωσης (longtails) είναι ιδανική 
επιλογή. 
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Ποδηλασία στη 
βροχή
Όλα τα κοινά ποδήλατα φορτίου προσφέρουν τέντες 
βροχής. Κατά την αγορά, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι 
μπορούν να συναρμολογηθούν και αποσυναρμολογηθούν 
γρήγορα και πρακτικά. Οι τέντες θα πρέπει να είναι 
εύκαμπτες και μερικές ανοιχτές (ιδίως εάν βγει ήλιος 
μετά τη βροχή). Εάν δεν είναι πολύ επίπεδες, μπορούν να 
φιλοξενήσουν και μεγαλύτερα παιδιά.
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Ποδηλασία το 
χειμώνα
Το χειμώνα, το παιδί σας είναι όσο προστατευμένο θα 
ήταν και μέσα στο καρότσι. Το μωρό ή το νήπιο πρέπει 
να είναι ζεστά ντυμένο και να τοποθετείται σε ένα είδος 
υπνόσακου στο βρεφικό/παιδικό κάθισμα. Μία κουβέρτα 
και- αν κάνει πολύ κρύο- το κάλυμμα για τη βροχή θα 
πρέπει να τοποθετείται στην κορυφή. Εσείς θα είστε ζεστοί 
όση ώρα κάνετε πετάλι και το μωρό σας θα είναι ζεστό στο 
ποδήλατο.



2120

Ποδήλατα 
φορτίου για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας
Ένα οικογενειακό ποδήλατο διευρύνει ακόμη τον κύκλο 
μετακίνησης για μια ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας. 
Σε ορισμένα μοντέλα, έως και 6 παιδιά μπορούν να 
μετακινηθούν. Στο θέατρο με παιδιά προσχολικής ηλικίας; 
Θέλετε να ακολουθήσετε το μεγαλύτερο παιδί σε μία 
ημέρα πεζοπορίας έχοντας μαζί σας και τα μικρότερα 
παιδιά; Με το ποδήλατο φορτίου δεν υπάρχει κανένα 
πρόβλημα! Αναζητήστε συστήματα ενοικίασης ή κοινής 
χρήσης εάν επιθυμείτε να πάρετε ένα ποδήλατο για το 
προσχολικής ή σχολικής ηλικίας παιδί σας. Με αυτόν τον 
τρόπο, τα ποδήλατα φορτίου δεν είναι μόνο πρακτικά για 
την μετακίνηση παιδιών. Μπορείτε ακόμη να μεταφέρετε 
τρόφιμα με τα ποδήλατα φορτίου. 
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Ποδήλατα φορτίου 
για παιδικούς 
σταθμούς και 
παιδοκόμους
Εάν εργάζεστε σε ομάδα, μπορείτε να πάτε στο δάσος με 
μερικά από τα παιδιά. Έως τέσσερα παιδιά μπορούν να 
χωρέσουν σε ένα ποδήλατο φορτίου και να μετακινηθούν 
με ασφάλεια. Χωρίς να κουβαλάτε και να πιέζεστε, μπορείτε 
να ταξιδέψετε στα πιο όμορφα μέρη. Και τα παιδιά θα το 
λατρέψουν! 
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Οι γονείς ως 
πρότυπα ρόλων 
Γνωρίζουμε από την αυστριακή έκθεση για την υγεία των 
παιδιών και των νέων ότι μόνο το 27% των αγοριών και 
το 15% των κοριτσιών επιτυγχάνουν το συνιστώμενο 
ημερήσιο επίπεδο άσκησης για παιδιά και εφήβους. 
Γνωρίζουμε ακόμη ότι η σωματική δραστηριότητα των 
παιδιών επηρεάζεται από τους γονείς τους. Εάν θέλουμε 
τα παιδιά μας να αθλούνται πολύ και να είναι δραστήρια, 
θα πρέπει εμείς να δώσουμε το παράδειγμα. Οι γονείς 
σε ποδήλατα δεν είναι μόνο μία εξαιρετική εικόνα. Ένα 
οικογενειακό ποδήλατο κάνει τη ζωή πιο εύκολη, πιο 
προβλέψιμη, πιο ευέλικτη και πιο όμορφη. Όλα αυτά με 
πολύ χαμηλό κόστος. Ισορροπημένοι γονείς σημαίνουν 
ισορροπημένα παιδιά.
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Μαθαίνοντας για 
την κινητικότητα 
μέσα από το παιχνίδι
Τα οχήματα είναι εξαιρετικά παιχνίδια! Αλλά δεν είναι 
απαραίτητο να έχουν πάντοτε τη μορφή αυτοκινήτου. 
Τα ποδήλατα φορτίου Matchbox διατίθενται γα παιδιά 
από 12 μηνών, κατασκευάζονται από ξύλο οξιάς και 
κερασιάς και επεξεργάζονται με φυσικό λιναρόσπορο. 
Είτε τα χρησιμοποιείτε ως εμπόδιο είτε σε συντριβή με 
άλλα παιχνίδια, αυτά τα ξύλινα ποδήλατα δεν είναι μόνο 
σταθερά αλλά δείχνουν ακόμη ότι δεν υπάρχει λόγος ένα 
αυτοκίνητο να είναι κινητό.
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Γιατί να επιλέξουμε 
το οικογενειακό 
ποδήλατο;
• Είναι ασφαλές και αξιόπιστο: Με το οικογενειακό 

ποδήλατο είστε ανεξάρτητοι, χωρίς να σας 
απασχολεί η απρόβλεπτη κίνηση της πόλης. Είστε 
γρήγοροι και ασφαλείς επειδή οδηγείτε αμυντικά και 
αποφεύγετε τους κύριους δρόμους. Δεν χρειάζεται να 
πραγματοποιείτε σχεδιασμό για την κυκλοφοριακή 
συμφόρηση ή τη στάθμευση.

• Είναι οικονομικό και πρακτικό: το ποδήλατο είναι 
το πιο οικονομικό και πρακτικό μέσο προσωπικής 
μετακίνησης. Ενώ το αυτοκίνητο έχει κόστος αγοράς 
και λειτουργίας που ανέρχεται σε περίπου 100 ευρώ 
την εβδομάδα, ένα καλό ηλεκτρικό οικογενειακό 
ποδήλατο κοστίζει μόνο 15 ευρώ την εβδομάδα ή 
περίπου 2 ευρώ την ημέρα. https://www.familienrad.
at/kosten-nutzen 

• Είναι υγιεινό και ενεργό: Ειδικά όταν έχετε παιδιά, 
πρέπει να αξιοποιείτε το χρόνο σας αποτελεσματικά. 
Εντάσσοντας τη σωματική δραστηριότητα στην 
καθημερινή σας ζωή, εξοικονομείτε χρόνο (και χρήμα) 
για το γυμναστήριο. 
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Τι είναι το οικογενειακό 
ποδήλατο;
Ένα οικογενειακό ποδήλατο είναι ένα ποδήλατο φορτίου- 
ειδικά σχεδιασμένο για τη μεταφορά ανθρώπων. Μπορείτε 
να μεταφέρετε ο,τιδήποτε: μεγάλα ή μικρά παιδιά, ψώνια, 
παιχνίδια, μουσικά όργανα ή δώρα. Είναι ένα καρότσι 
και μία χειράμαξα σε ένα. Βασικά, υπάρχουν τρία είδη 
οικογενειακών ποδηλάτων:

1. Μπροστινοί φορτωτές με ένα τροχό (Longjohns), 
με περιοχή φόρτωσης μεταξύ του τιμονιού και του 
μπροστινού τροχού προς τα εμπρός. 

2. Τρίκυκλα δύο τμημάτων, με περιοχή φόρτωσης που 
βρίσκεται μεταξύ ανάμεσα στις δύο μπροστινές ρόδες. 

3. Φορτωτές μεγάλου μήκους με μακρύ και σταθερό 
μεταφορέα αποσκευών για τη μεταφορά παιδιών (ή 
ενηλίκων).  

Το ποιο οικογενειακό ποδήλατο σας ταιριάζει καλύτερα 
εξαρτάται από το πόσα παιδιά θέλετε να μετακινούνται, 
με ποιο τρόπο, πού θέλετε να πάτε και πόσα χρήματα 
μπορείτε να διαθέσετε. Μπορείτε να ρίξετε μία ματιά στη 
σελίδα www.familienrad.at
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Από πού μπορώ να το 
αγοράσω; Από πού 
μπορώ να το δανειστώ;
Η απόφασή σας να αγοράσετε ένα οικογενειακό ποδήλατο 
θα είναι μία από τις καλύτερες επενδύσεις της ζωής σας! 
Πριν αγοράσετε ένα ποδήλατο, θα πρέπει να δοκιμάσετε 
διαφορετικά μοντέλα, κατά προτίμηση μαζί με τα 
παιδιά σας. Αυτό δεν είναι πρόβλημα στα εξειδικευμένα 
καταστήματα. Συζητήστε το κόστος ετήσιας συντήρησης 
κατά την αγορά. Προσπαθήστε να βρείτε έναν λιανικό 
έμπορο που προσφέρει συντήρηση όσο το δυνατόν πιο 
κοντά σας. Επίσης, μάθετε εάν υπάρχουν επιδοτήσεις για 
ποδήλατα φορτίου στην περιοχή ή τη χώρα σας. Μπορείτε 
να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα www.
familienrad.at. 

Όλο και περισσότερες πόλεις προσφέρουν συστήματα 
ενοικίασης όπου μπορείτε να δοκιμάσετε ένα ποδήλατο 
δωρεάν ή με μικρή χρέωση. Στη Βιέννη, για παράδειγμα, 
υπάρχουν Grätzlräder (www.graetzlrad.wien), στη σελίδα 
Graz www.das-lastenrad.at. Αυτές οι επιλογές ενοικίασης 
είναι εξαιρετικές εάν δεν έχετε αρκετό χώρο για να 
αποθηκεύσετε ένα οικογενειακό ποδήλατο ή εάν απλώς 
θέλετε να μάθετε ποιο μοντέλο σας ταιριάζει καλύτερα. Εάν 
δεν έχετε αντίστοιχο σύστημα στην πόλη σας, είναι μία καλή 
ιδέα να το προτείνετε στο αρμόδιο τμήμα της πόλης σας.  
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Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του 
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Ακολουθήστε μας στο Facebook
facebook.com/cyclelogistics

Ακολουθήστε μας στο Twitter
@CycleLogistics

Ακολουθήστε μας στο twitter
@CycleLogistics

Ελάτε μαζί μας στο  linkedin
Cycle Logistics

Στείλτε μας μήνυμα στη διεύθυνση
Info@cyclelogistics.eu


