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Το Ποδήλατο στη Ζωή και την Καθημερινότητα μας

Σχέδιο κινήτρων για αγορά Ποδηλάτου για την 

περίοδο 2021-2023

Γενικό Σχέδιο Δράσης Προώθησης Ποδήλατου



1. Ευρωπαϊκές πόλεις ανακοινώνουν πέραν των 

2.300km πρόσθετων υποδομών Ποδηλασίας

2. Δημιουργούνται υπηρεσίες «Mobility as a Service»

3. Κόμβοι πολύτροπης κινητικότητας

4. Εγκαταστάσεις στάθμευσης ιδιωτικών 

αυτοκινήτων με σκοπό τη συνέχιση της 

διαδρομής, μεταξύ άλλων και με ποδήλατα (park 

and bike)

Το Ποδήλατο στην Ευρώπη
Μέρος του σχεδίου κλιματικών στόχων για το 2030



Ευρωπαϊκά Προγράμματα Προώθησης

Ποδηλάτου 

Φορολογικά Επιδόματα και Σχέδια 

Επιχορηγήσεων για Προώθηση Ποδηλάτου σε 

όλη την Ευρώπη

300
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΠΟΥ



Ευρωπαϊκές Χορηγίες Προώθησης

Ποδηλάτου
Εθνικά Σχέδια

€85 - €600*

Επαρχιακά Σχέδια

€75 - €500*

Δημοτικά Σχέδια

€25 - €500* 
* Μέγιστη Επιχορήγηση που αναλογεί στο 50% 

της συνολικής αξίας αγοράς



Συνυπογραφή της Διακήρυξης της Βιέννης

Στα πλαίσια απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές όπως 

δηλώνεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και Κλίμα 2021 -

2030 το Μάιο του 2021 έχει συνυπογραφτεί από Υπουργούς 

Μεταφορών των κρατών μελών της ΕΕ η διακήρυξη της 

Βιέννης καθώς και ο πανευρωπαϊκός στρατηγικός σχεδιασμός 

για την προώθηση της ποδηλασίας. Όπου μεταξύ άλλων έχει 

τους πιο κάτω στόχους:

- Αύξηση Ποδηλασίας και διπλασιασμός των ποδηλατιστών

- Αναβάθμιση του συστήματος μεταφορών παρέχοντας τον 

κατάλληλο χώρο υπέρ της ποδηλασίας και του 

περπατήματος

- Επέκταση και βελτίωση υποδομών ποδηλασίας και 

περπατήματος

- Εφαρμογή εθνικών πολιτικών ποδηλασίας

- Αύξηση ασφάλειας ποδηλατιστών



16 Δράσεις Ποδήλατου για την Περίοδο 2021-2023

Εγκεκριμένο Ποσό Δράσεων

Προώθησης Ποδήλατου

€3.970.000



16 Δράσεις Ποδήλατου για την Περίοδο 2021-2023

1
Επέκταση ποδηλατικών υποδομών που οδηγούν σε 

εκπαιδευτήρια, αθλητικά, εμπορικά και διοικητικά Κέντρα.

2
Μείωση ορίου ταχύτητας σε 30χλμ/ώρα σε γειτονιές, ιστορικούς 

πυρήνες και κέντρα πόλεων για την διακίνηση των ποδηλατιστών 

επί των λωρίδων κυκλοφορίας (shared space).

3
Παραχώρηση/ανάκτηση οδοστρώματος για δημιουργία 

ποδηλατολωρίδων (pop-up cycle lanes)

4
Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις όπως συστήματα σήμανσης για 

ποδηλάτες

5
Εφαρμογή ευνοϊκών συστήματος ενοικίασης ηλεκτρικών ή μη 

ποδηλάτων



16 Δράσεις Ποδήλατου για την Περίοδο 2021-2023

6
Δημιουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών με χάρτες ποδηλατικών 

διαδρομών και ενοικιάσεις ποδηλάτων.

7 Δωρεάν μεταφορά ποδηλάτων από τις δημόσιες μεταφορές

8 Κατασκευή στεγασμένων και ασφαλών ποδηλατοστασίων

9
Δημιουργία αποδυτηρίων σε κυβερνητικούς ιδιόκτητους 

χώρους

10
Προώθηση πολιτικής μέσω πολεοδομικών αδειών για κατασκευή 

ποδηλατοστάσιων και αποδυτηρίων για τους εργαζόμενους



16 Δράσεις Ποδήλατου για την Περίοδο 2021-2023

11 Ενίσχυση της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης (Bike2Work)

12 Ημέρα χρήσης ποδήλατου, κλείσιμο κέντρου ή πυρήνα κάθε 

πόλης / δήμου για αποκλειστική χρήση για ποδήλατες μια φορά το 

μήνα

13 Επιχορήγηση για επισκευή και συντήρηση υπάρχοντων

ποδηλάτων

14
Εκπαιδευτικά δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ορθής 

χρήσης του ποδήλατου και του ΚΟΚ

15
Επικαιροποίηση σημάνσεων και προτύπων και όπου χρειάζεται να 

αντικατασταθούν καθοδηγητικές πινακίδες που αφορούν ποδηλάτες



Δράσεις που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται υπό εξέλιξη

2
Μείωση Ορίου Ταχύτητας σε 30χιλ/ώρα

Έχουν ήδη εγκριθεί διάφορες περιοχές από την Τεχνική Επιτροπή 

Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων στη Λευκωσία, 

Λεμεσό και Λάρνακα και προωθείται η υλοποίηση αυτών. Σύντομα 

θα αξιολογηθούν περιοχές σε Αμμόχωστο και Πάφο 

8
Κατασκευή Στεγασμένων και Ασφαλών Ποδηλατοστασίων

Έχει αποπερατωθεί ο σχεδιασμός και κατασκευάζονται τα πιλοτικά 

πρότυπα δείγματα. Έχουν συμπεριληφθεί στο έργο Στάσεις -

Στέγαστρα (ως παραμφερής εξοπλισμός ) και γίνει η σταδιακή 

Παγκύπρια τοποθέτηση τους. 

15
Επικαιροποίηση Σημάνσεων

Επικαιροποιήθηκαν και έγινε σχετική αναθεώρηση του ΚΟΚ. Οι 

καινούριες πινακίδες για τις ποδηλατικές διαδρομές θα 

τοποθετούνται σταδιακά Παγκύπρια. 

14
Εκπαιδευτικά δωρεάν μαθήματα

Σε συνεργασία με την Αστυνομία και την Ομοσπονδία Ποδηλατιστών 

ξεκινούν μαθήματα σε τακτικά διαστήματα τις επόμενες εβδομάδες



Δράσεις που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται υπό εξέλιξη

7
Δωρεάν μεταφορά ποδηλάτων από τις δημόσιες μεταφορές

Ολοκληρώθηκε  η νέα τιμολογιακή πολιτική και θα εφαρμόζεται 

εντός των επόμενων εβδομάδων

6
Δημιουργία ηλ. εφαρμογών με χάρτες ποδηλατικών υποδομών

Πρόθεση συνεργασίας με το κέντρο αριστείας SCIENCE για την 

δημιουργία της εφαρμογής. Έναρξη εργασιών περί το τέλος του 

τρέχοντος χρόνου

1
Επέκταση ποδηλατικών υποδομών 

Υλοποιήθηκε η Α’ φάση ένωσης των πανεπιστημίων της Λευκωσίας 

με το κέντρο της πόλης, ενώ υλοποιείται η Β’ φάση. Πέραν αυτών 

όλα τα καινούρια πολεοδομικά έργα έχουν στην διατομή τους 

ποδηλατοδρόμους, ενώ αρκετοί καινούριοι δρόμοι που είναι υπό 

εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί έχουν στην διατομή τους 

ποδηλατοδρόμους όπως:

- Οδός Κωνσταντινουπόλεως

- Λεωφόρος Αμμοχώστου 

- Δρόμος Σωτήρας - Δερύνειας 

- Δρόμος Λάρνακας - Δεκέλειας

- Λεωφόρος Κάππαρη

- Οδός Ευαγόρα Λανίτη



16η Δράση, Σχέδιο Επιχορήγησης Ποδήλατου

Σχέδιο Επιχορήγησης Αγοράς Καινούριου 

Ποδήλατου για την Περίοδο 2021 - 2023

Προϋπολογισμός

€570.000
Για την Περίοδο 2021-2023



Ύψος Επιχορήγησης

€200
Για αγορές Ποδηλάτων που να μην 

ξεπερνούν τα €1000

συμπ. ΦΠΑ

€800
Για αγορές Ποδηλάτων τύπου 

ΑμεΑ που να μην ξεπερνούν τις 

€4000 συμπ. ΦΠΑ

Ποδήλατα Δρόμου, Ορεινής και Πόλης Ποδήλατα ΑμεΑ

Σημειώνεται ότι το ύψος της επιχορήγησης δεν θα υπερβαίνει

το κόστος αγοράς του ποδηλάτου



Δικαιούχοι Επιχορήγησης

Κύπριοι, Ευρωπαίοι και πολίτες τρίτων 

χωρών οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στις 

περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία

Άτομα ηλικίας 18 χρονών και άνω

Κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα επιχορήγησης 

ενός ποδήλατου για την Περίοδο 2021 - 2023



Τύποι Ποδηλάτων

➢ Ποδήλατα Πόλης (City Bikes)

➢ Ποδήλατα Δρόμου (Road Bikes)

➢ Ποδήλατα Ορεινής (Mountain Bikes)

➢ Ποδήλατα για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)



Προδιαγραφές Ποδηλάτων
➢ Δύο (2) ανεξάρτητα συστήματα φρένων, 

εμπρόσθιου και οπίσθιου τροχού.

➢ Πρόσθιο φανό λευκού ή κίτρινου φωτός.

➢ Οπίσθιο φανό σταθερού ή αναλάμποντος 

ερυθρού φωτός και ανακλαστήρα ερυθρού 

χρώματος, πρόσθετα προς το φανό.

➢ Ανακλαστήρες τοποθετημένους με τρόπο 

ώστε να αντανακλούν το φως προς τις δυο 

(2) πλευρές του ποδηλάτου.

➢ Ειδικό καμπανάκι (κουδούνι) ποδηλάτου.



Διαδικασία Αίτησης Επιχορήγησης 

Καινούριου Ποδηλάτου



Διαδικτυακή Πύλη για Ενημέρωση και 

Υποβολή Αιτήσεων



Διαδικτυακή Πύλη για Ενημέρωση και 

Υποβολή Αιτήσεων

➢ Ενημερωθείτε εγκαίρως για τα απαραίτητα

δικαιολογητικά.

➢ Είσοδος στη διαδικτυακή πύλη αιτήσεων.

➢ Ενημερώσεις για μελλοντικά προγράμματα

και δράσεις που αφορούν τα ποδήλατα και 

ποδηλάτες.



Διαδικτυακή Πύλη για Ενημέρωση και 

Υποβολή Αιτήσεων

Έναρξη 

Υποβολής Αιτήσεων 

01.11.2021
Ώρα 09:00



Ευχαριστούμε


