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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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Συνοπτική 
Παρουσίαση
Ο οδηγός αυτός εξοπλίζει τους αναγνώστες με μια νέα 
έμπνευση για το πώς να προωθήσουν τα ποδήλατα 
φορτίου. Αν και δεν υπάρχει κάτι πραγματικά νέο για 
αυτά, τα ποδήλατα φορτίου ζουν τη στιγμή τους, λόγω 
των πρόσφατων καινοτομιών στις ηλεκτρικές μπαταρίες 
και τον σχεδιασμό των ποδηλάτων. Η σχετική τους 
ευκολία, η οικονομική προσιτότητα και η προσβασιμότητα 
τα καθιστούν μία όλο και πιο δημοφιλή επιλογή για 
οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ΜΚΟ, δήμους και 
διεθνείς εταιρείες εφοδιαστικής σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Μέσα από κανονισμούς και τις πολιτικές φορολόγησης, 
υποστήριξης και προμηθειών, οι δήμαρχοι είναι σε θέση 
να προάγουν αυτή την τάση. Οι τομείς που μπορούν 
να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από την απόλυτη 
δυναμική των ποδηλάτων περιλαμβάνουν τα τρόφιμα, 
τις προμήθειες, το λιανικό εμπόριο, την οικογένεια, την 
κοινότητα και τον δημόσιο τομέα.
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Αυτός ο οδηγός προορίζεται για Ευρωπαίους δημάρχους 
που θέλουν να προωθήσουν δράσεις για πιο υγιείς, 
πιο αποτελεσματικές και πιο ανθεκτικές πόλεις. Για να 
καταδείξει την αποτελεσματικότητα και τη δυνατότητα 
μεταφοράς των ποδηλάτων, ο οδηγός αυτός παρέχει 
προοπτικές και μελέτες περιπτώσεων από πόλεις που 
έχουν αγκαλιάσει τα ποδήλατα φορτίου ως πραγματικές 
λύσεις στα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι Ευρωπαϊκές πόλεις. Ο οδηγός εξετάζει με ποιο τρόπο 
οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι μη 
κερδοσκοπικοί οργανισμοί και οι διεθνείς επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούν ποδήλατα φορτίου σε πέντε τομείς: 
τρόφιμα, προμήθειες, οικογένεια, λιανικό εμπόριο και 
κοινότητα, παρουσιάζοντας μελέτες περιπτώσεων από 
τη Λισαβόνα, το Ρίμινι, το Όσλο, την Κοπεγχάγη και 
το Στρασβούργο. Αφού διαβάσετε αυτό τον οδηγό, θα 
κατανοήσετε καλύτερα τα ποδήλατα φορτίου και τις 
δυνατότητές τους. 

Εισαγωγή
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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.  
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Γιατί να επιλέξει κάποιος 
ένα ποδήλατο φορτίου;
Η εγγενής ευκολία, η  οικονομική προσιτότητα και η 
προσβασιμότητα των ποδηλάτων φορτίου τα καθιστά 
όλο και πιο δημοφιλή ως επιλογή για τις οικογένειες, 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς και τις διεθνείς επιχειρήσεις εφοδιασμού 
σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, τα ποδήλατα φορτίου 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από μία αποδοτική λύση 
αστικού εφοδιασμού και κινητικότητας, δίνουν έμφαση σε 
μία νέα ποδηλατική κουλτούρα, προωθούν τις ιδέες των 
κοινωνικών επιχειρήσεων, ευνοώντας τη συμμετοχή των 
πολιτών και μετασχηματίζοντας τους δημόσιους χώρους.  

Για τους δημάρχους, η προώθηση της χρήσης των 
ποδηλάτων φορτίου και οι πρωτοβουλίες μπορούν να 
είναι οικονομικά αποδοτικές, χαμηλού κινδύνου, ορατές 
και ανταποδοτικές.  Τα ποδήλατα φορτίου και άλλες 
σχετικές πρωτοβουλίες είναι σχετικά ανεκμετάλλευτες, 
απαιτώντας σε πολλές περιπτώσεις ελάχιστες δημοτικές 
επενδύσεις. Και ακόμη και αν είναι απαραίτητο, οι 
επενδύσεις σε ποδήλατα φορτίου είναι προσιτές, ιδίως σε 
σχέση με άλλα ηλεκτρικά οχήματα. 

Από τη φύση τους, τα ποδήλατα φορτίου είναι ορατά και 
κινητά, καθιστώντας τα ένα είδος που οι άνθρωποι θα 
σταματήσουν και θα παρατηρήσουν, ακόμη και αν είναι 
από απόλυτη περιέργεια. Και φυσικά δεν είναι κακό ότι τα 
ποδήλατα φορτίου και οι σχετιζόμενες πρωτοβουλίες είναι 
ιδιαίτερα φωτογενείς και αναζωογονητικές, καθιστώντας 
τα ποδήλατα φορτίου ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των 
δημοσιογράφων.   
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Τι μπορεί να κάνει η 
πόλη;
Σε μία προσπάθεια για πιο υγιείς, αποδοτικότητες και 
βιώσιμες πόλεις, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων 
μπορούν να αξιοποιήσουν τις τεράστιες δυνατότητες του 
ποδηλάτου φορτίου. Οι δήμαρχοι δίνουν έμφαση στο 
κοινό καλό τόσο με επαγγελματισμό όσο και με πάθος. 
Παραδοσιακά, οι δήμαρχοι έχουν 4 εξουσίες για να 
επηρεάσουν τη ζωή της πόλης: κανονισμούς, φορολογία, 
ενημέρωση και προμήθεια. Μέσω των τεσσάρων αυτών 
εξουσιών, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι 
δήμαρχοι μπορούν να ενθαρρύνουν και να προωθήσουν 
τη χρήση ποδηλάτων φορτίου στις πόλεις τους. 

Κανονισμός: Η αρμοδιότητα της πόλης για τους τοπικούς 
κανονισμούς μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στη ζωή 
της πόλης. Από τις κοινωνικές υπηρεσίες έως τη χρήση 
της γης, από τα δημόσια έργα έως την κινητικότητα, οι 
τοπικοί κανονισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
ενθάρρυνση των ποδηλάτων φορτίου και των σχετικών 
πρωτοβουλιών. Για παράδειγμα, μία αυξανόμενη ομάδα 
δημάρχων και δημοτικών συμβουλίων χρησιμοποιούν την 
κανονιστική τους εξουσία για να πιέσουν για τον  πιλοτικό 
αποκλεισμό των δρόμων, παρέχοντας προηγουμένως 
αυτοκεντρικούς χώρους στους πεζούς και τους ποδηλάτες.  

Φορολογία και επιδοτήσεις: Αν και οι εξουσίες δημοτικής 
φορολόγησης ποικίλουν από χώρα σε χώρα, μπορεί να 
υπάρξουν ευκαιρίες για ώθηση των προτιμήσεων της 
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αγοράς προς τα επιθυμητά αποτελέσματα μέσω της 
ατομικής και επιχειρηματικής φορολογικής πολιτικής. 
Από τους φόρους συμφόρησης στις πιστώσεις φόρου 
κατανάλωσης που επιβραβεύουν τις βιώσιμες επιλογές, οι 
δήμοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση 
και επιρροή των φορολογικών πολιτικών από όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης. Οι επιδοτήσεις από την άλλη πλευρά, 
μπορούν να παράσχουν πιο στοχευμένη υποστήριξη, 
χρηματοδοτώντας άμεσα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Ενημέρωση: Σε αντίθεση με άλλα επίπεδα διακυβέρνησης, 
οι δημοτικοί πολιτικοί έχουν την τύχη να βρίσκονται 
κοντά στους ψηφοφόρους τους. Εξυπηρετώντας τόσο 
ως πρότυπα δημοσίου ρόλου όσο και ως διαμορφωτές 
πολιτικής, οι δήμαρχοι και τα μέλη του συμβουλίου έχουν 
την εξουσία να διαδίδουν ιδέες. Είτε διαθέτοντας ένα 
ποδήλατο φορτίου είτε δημιουργώντας επίσημες δημοτικές 
εκστρατείες επικοινωνίας που προωθούν τις δυνατότητες 
των ποδηλάτων φορτίου, οι δήμαρχοι και τα μέλη του 
συμβουλίου μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.  

Προμήθεια: Οι δημοτικές προμήθειες είναι μία ισχυρή 
εξουσία, που συχνά δεν αξιοποιείται. Μέσω της 
διαδικασίας υποβολής προσφορών, οι δήμοι μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν -και έχουν χρησιμοποιήσει- παράγοντες 
όπως οι εκπομπές για την ενθάρρυνση πιο οικολογικών 
αγαθών και υπηρεσιών. Στον τομέα της εφοδιαστικής, 
για παράδειγμα, οι δημοτικές προμήθειες έχουν τη 
δυνατότητα τόσο να υποστηρίξουν τις μικρότερες τοπικές 
εταιρείες εφοδιαστικής όσο και να εξαναγκάσουν τις 
διεθνείς εταιρείες εφοδιαστικής να υιοθετήσουν τη χρήση 
ηλεκτρικών ποδηλάτων φορτίου. 
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Μέσω επίσημων και ανεπίσημων οδών, οι δήμαρχοι και τα 
μέλη του συμβουλίου έχουν τη δυνατότητα να ενθαρρύνουν 
τα ποδήλατα φορτίου και τις συναφείς πρωτοβουλίες. Ένας 
αυξανόμενος αριθμός πόλεων σε ολόκληρη την Ευρώπη 
είναι μάρτυρες ενός κινήματος ποδηλάτων φορτίου που 
μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε έξι κατηγορίες, οι οποίες 
θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την υποστήριξη 
της δημοτικής στήριξης. Αυτές οι έξι κατηγορίες είναι: τα 
τρόφιμα, το λιανικό εμπόριο, οι προμήθειες, η οικογένεια, η 
κοινότητα και ο δημόσιος τομέας.  

Ευκαιρίες 
και μελέτες 
περιπτώσεων
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Διατροφή1
Ο τομέας των υπηρεσιών διατροφής ήταν 
ένας από τους πρώτους τομείς με δυνατότητα 
χρήσης ποδηλάτων φορτίου. Ο τομέας έχει 
διαπιστώσει πλέον με ποιο τρόπο τα ποδήλατα 
φορτίου μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα 
σε όλες σχεδόν τις πτυχές της αλυσίδας 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της 
παράδοσης συστατικών, της κινητής πώλησης 
τροφίμων, της υπηρεσίας παράδοσης 
και αναδιανομής και διαχείρισης των 
απορριμμάτων τροφίμων.  
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Μελέτη περιπτώσεων 

Στη Βιέννη της Αυστρίας, η τοπική υπηρεσία 
εστίασης Rita Bringt’s, παρέχει γεύματα στο γραφείο 
και στο σπίτι. Εργάζεται κυρίως με οργανικά και 
τοπικά προϊόντα και πηγαίνει παντού παραδίδοντας 
γεύματα  χρησιμοποιώντας περισσότερα από 
12 ποδήλατα φορτίου. Αυτή η αναπτυσσόμενη 
επιχείρηση έχει επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό 
από την τοπική πρωτοβουλία που καλύπτει έως 
και το 50% της τιμής του ποδηλάτου μέσω ενός 
προγράμματος άμεσης χρηματοδότησης.  
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Λιανικό 
εμπόριο2

Αντιμέτωποι με τον αυξημένο ανταγωνισμό 
λόγω ηλεκτρονικού εμπορίου, πολλοί 
τοπικοί λιανοπωλητές αναζητούν τρόπους 
για καλύτερη εξυπηρέτηση και σύνδεση 
με τους πελάτες τους. Και για ορισμένους 
λιανοπωλητές, το ποδήλατο φορτίου υπήρξε 
σημαντικό μέρος αυτής της μετατόπισης. 
Από την παράδοση προϊόντων σε μικρά 
καταστήματα που εκτείνονται στο δρόμο, 
η ευελιξία του ποδηλάτου φορτίου, η 
δυνατότητα PR και το χαμηλό κόστος αγοράς 
το έχουν καταστήσει αναπόσπαστο κομμάτι 
της επιχείρησης. 
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Μελέτη περίπτωσης
H Bike and Bloom είναι μία κοινωνική επιχείρηση με 
έδρα στην Κοπεγχάγη, η οποία επαναπροσδιορίζει 
την έννοια ενός παραδοσιακού καταστήματος 
λουλουδιών. Η αποστολή της Bike and Bloom 
είναι να προσφέρει στις γυναίκες πρόσφυγες και 
μετανάστριες μία διέξοδο στη δανική αγορά εργασίας. 
Συνεργαζόμενοι με νέους συνεργάτες, πωλούν τις 
ανθοδέσμες τους και τις παραδίδουν σε πελάτες σε 
όλη την πόλη χρησιμοποιώντας ποδήλατα φορτίου 
και συμβάλλοντας τόσο στην περιβαλλοντική όσο 
και στην κοινωνική αλλαγή. Ανάλογες πρωτοβουλίες 
αναδύονται σε πολλές πόλεις της Ευρώπης. Μέσω 
της διαχείρισης σχετικά νέων εθνικών πολιτικών 
που αναδεικνύουν την ευκολία εκκίνησης μικρών 
επιχειρήσεων, ο Δήμος της Κοπεγχάγης έχει 
διευκολύνει έμμεσα εμπόρους όλων των ειδών και 
μεγεθών να πωλούν χρησιμοποιώντας ποδήλατα 
φορτίου. Η Bike and Bloom είναι μόνο ένα παράδειγμα 
του τρόπο με τον οποίο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των 
ποδηλάτων φορτίου.
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Εφοδιαστική3
Οι επιχειρήσεις εφοδιαστικής είναι συχνά η 
αφανής ψυχή των πόλεων. Ωστόσο, με αυτόν 
τον βαθμό μετακίνησης να συμβάλλει στην 
κυκλοφοριακή συμφόρηση, την ρύπανση και 
τα ατυχήματα στο δρόμο, το ποδήλατο φορτίου 
είναι η ιδανική λύση. Και ενώ οι χρήστες 
ποδηλάτων ήταν ανέκαθεν ένα μικρό κομμάτι 
στο αστικό τοπίο, οι πρόσφατη ανάπτυξη 
στόλων ποδηλάτων φορτίου από μεγάλες 
διεθνείς εταιρείες εφοδιαστικής σηματοδότησαν 
ότι αυτός ο σύγχρονος τρόπος μετακίνησης 
αγαθών ήρθε για να μείνει. 
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Μελέτη περίπτωσης

Η ελβετική αστική εταιρεία εφοδιαστικής με 
την επωνυμία Kurierzentrale, παρέχει ένα ευρύ 
φάσμα λύσεων μετακίνησης που αξιοποιούν 
τη διατροπικότητα σε έναν στόλο οχημάτων. 
Αναγνωρίζοντας την αναποτελεσματικότητα 
των φορτηγών παράδοσης στον αστικό ιστό, η 
Kurierzentrale αντικαθιστά τα φορτηγά της με 
ποδήλατα φορτίου και το City Cruiser, τον ‘μεγάλο 
αδερφό των ποδηλάτων φορτίου’. Ωστόσο, ίσως η 
πιο καινοτόμος πτυχή του μοντέλου τους να είναι 
η ενσωμάτωση των επιβατικών αμαξοστοιχιών στο 
στόλο τους, επιτρέποντας σε ένα πακέτο να ταξιδεύει 
με ποδήλατο σε επιβατικό τρένο με ποδήλατο, 
με αποτέλεσμα ελάχιστο αποτύπωμα άνθρακα. 
Οι πολιτικές προμηθειών που ευνοούν τους 
υποψήφιους με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα 
είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι δήμοι μπορούν 
να ενθαρρύνουν ενέργειες των επιχειρήσεων 
εφοδιαστικής κύκλου όπως η Kurierzentrale.
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Οικογένεια4
Τα ποδήλατα φορτίου είναι ιδανικά για την 
επίλυση πολλών καθημερινών αναγκών 
εφοδιαστικής των αστικών οικογενειών. 
Σε όλη την Ευρώπη, το ποδήλατο φορτίου 
αντικαθιστά τα αυτοκίνητα, ενισχύοντας την 
έννοια της διαβίωσης χωρίς αυτοκίνητο. Με 
τη δυνατότητα μεταφοράς παιδιών, ειδών 
παντοπωλείου, παιχνιδιών και κατοικίδιων 
(μερικές φορές ταυτόχρονα) με τη δεδομένη 
υψηλή δυνατότητα φόρτωσης, τα ποδήλατα 
φορτίου επαναπροσδιορίζουν τη μεταφορά για 
τη σύγχρονη αστική οικογένεια. d.



3534Photo: Geir Anders R Ørslien/Cargobikemag.com

Μελέτη περίπτωσης 
Το Oslo’s Baby Biking Meetup γεννήθηκε μέσα 
από μία διαδικτυακή κοινότητα πολιτών που 
ενδιαφέρονται για την κινητικότητα. Μέσα από το 
πρόγραμμα αυτό, οι γονείς με ποδήλατα φορτίου 
συναντώνται για κοινωνικές βόλτες στην πόλη 
σε διαδρομές αναψυχής και προστατευμένες 
οδικές υποδομές. Το πρόγραμμα δημιουργεί μία 
αίσθηση κοινότητας, ενώ ταυτόχρονα καθιστά πιο 
ορατή την κατασκευή ποδηλάτων για καθημερινή 
χρήση, προσελκύοντας οικογένειες που μπορεί να 
έχουν αμφιβολίες σχετικά με την επένδυση σε ένα 
ποδήλατο φορτίου. Τα φορολογικά κίνητρα είναι 
συχνά στρατηγικά εργαλεία για την ενθάρρυνση 
των οικογενειών να αγοράζουν ποδήλατα φορτίου.

1 ΜΜΜΜΜΜ πΜΜΜπΜΜΜΜΜ 1 ΜΜΜΜΜΜ πΜΜΜπΜΜΜΜΜ 
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Κοινότητα5
Σχεδιασμένα για να μεταφέρουν ανθρώπους 
και αγαθά, τα ποδήλατα φορτίου έχουν 
αποδειχθεί εξαιρετικά στο να μεταφέρουν ιδέες. 
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, οι κοινοτικές ομάδες 
και οι εθελοντικές οργανώσεις διαπίστωσαν ότι 
τα ποδήλατα φορτίου είναι χρήσιμα εργαλεία 
για την εμπλοκή των πολιτών, τη σύνδεση 
των γειτόνων και την απλή διεκπεραίωση μίας 
εργασίας, μικρής ή μεγάλης.
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Μελέτη περίπτωσης
Με περισσότερα από 1.200 τοπικά παραρτήματα 
σε περισσότερες από 40 χώρες, η ποδηλασία χωρίς 
ηλικία έχει χρησιμοποιήσει ποδήλατα-ταξί, μία 
μορφή ποδηλάτου φορτίου για τη διευκόλυνση 
των σχέσεων μεταξύ γενεών με παράλληλη 
αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων. 
Στο κεφάλαιο του Σαν Σεμπαστιάν, το προσωπικό 
φροντίδας κατ’ οίκον, οι τοπικοί εθελοντές και η 
οικογένεια εθελοντών βγάζουν τους ηλικιωμένους 
και αναπήρους έξω για μία βόλτα με το ποδήλατο, 
δίνοντάς τους το δικαίωμα να απολαμβάνουν 
«τον αέρα στα μαλλιά τους». Σε όλη την Ευρώπη 
αλλά και έξω από αυτήν, τα τοπικά κεφάλαια 
μοιράζονται υπέροχες ιστορίες ενσωμάτωσης, 
κοινωνικής αντοχής και ανάπτυξης της κοινότητας. 
Τα τοπικά κεφάλαια μπορούν να επωφεληθούν 
από τη δημοτική στήριξη, μέσω επιχορηγήσεων 
και ασφαλέστερης κυκλοφορίας, καθώς και από 
την προώθηση πρότυπων ρόλων όπως αυτός του 
δημάρχου της πόλης.
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Δημόσιος 
τομέας6

Δεδομένου του ρόλου τους ως εργοδοτών, 
οικονομικών παραγόντων κα ρυθμιστικών 
αρχών, οι δήμοι συχνά έχουν πολλές 
δυνατότητες να τοποθετήσουν ποδήλατα 
φορτίου σε ένα βάθρο, επιδεικνύοντας τη 
δυναμική ενός τόσο απλού εργαλείου. Είτε ως 
μετακινούμενος εξοπλισμός, για τον καθαρισμό 
των δρόμων της πόλης, είτε φιλοξενώντας 
αναδυόμενες ευκαιρίες συμμετοχής, οι πόλεις 
μπορούν να βασιστούν στα ποδήλατα φορτίου 
ως μία βιώσιμη, ευέλικτη και αποτελεσματική 
εναλλακτική λύση έναντι των αυτοκινήτων. 
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Μελέτη περίπτωσης
Η γαλλική πόλη του Στρασβούργου είναι ένα 
εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο 
ο δημόσιος τομέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 
αποτελεσματικά ποδήλατα φορτίου. Εδώ, η 
πόλη έχει προσθέσει ποδήλατα φορτίου στο 
στόλο των δημοσίων οχημάτων τους τα οποία 
χρησιμοποιούνται για καθημερινές εργασίες 
καθαρισμού δρόμων, ως δημόσιες βιβλιοθήκες και 
αντίστοιχα για το τμήμα οδικής ασφάλειας.
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1  Να ενθαρρύνετε την ποδηλασία ώστε να είναι το επίκεντρο 
στις πολιτικές οδικής ασφάλειας.  

2  Να τηρείτε τα όρια 30 χιλιομέτρων/ώρα σε αστικούς 
δρόμους. 

3  Να ενισχύετε τους νόμους για την οδική κυκλοφορία και την 
επιβολή της νομοθεσίας. 

4  Να παρέχετε συνδεδεμένο δίκτυο υποδομής ποδηλάτων στο 
δρόμο.

5  Να παρέχετε ασφαλή στάθμευση ποδηλάτων παντού. 
6  Να εφαρμόζετε την ισχύ «ο ρυπαίνων πληρώνει» (τιμολόγηση 

οδικών μεταφορών κλπ). 
7  Να προωθείτε τα ποδήλατα φορτίου μέσω προγραμμάτων 

χρηματοδότησης και ενοικίασης.  
8  Να αντιμετωπίζετε την απειλή από φορτηγά περιορίζοντας 

την πρόσβαση σε συνοικίες στο κέντρο της πόλης. 
9  Να παρακολουθείτε την αντίληψη του κινδύνου που 

απομακρύνει τους ανθρώπους από την ποδηλασία. 
10  Να παρέχετε δωρεάν δοκιμές για ποδήλατα φορτίου ή 

προγράμματα χαμηλού κόστους ενοικίασης.  
11  Να ζητάτε προτάσεις από το προσωπικό και το κοινό σχετικά 

με πρωτοβουλίες για την αντικατάσταση αυτοκινήτων, 
φορτηγών και μικρών φορτηγών.  

12  Να παρέχετε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για την κυκλική 
παράδοση.

13  Να υποστηρίζετε την εφοδιαστική με ποδήλατο στις 
διαδικασίες προμηθειών των δήμων.  

14  Να καθιστάτε τις με ποδήλατο παραδόσεις την πρώτη 
επιλογή στις δημοτικές παραδόσεις. 

15  Κατά την υποβολή προσφορών για εφοδιαστικές υπηρεσίες, 
να αναφέρετε την με ποδήλατο παράδοση ως προτιμώμενη 
επιλογή. 

16  Δώστε στο ποδήλατο φορτίου μία ευκαιρία!

16 ΤΡΟΠΟΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ

ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ
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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


