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Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  Σύστημα  έχουν  όλα  τα  μέλη  της  πανεπιστημιακής  κοινότητας  (φοιτητές  και  
εργαζόμενοι)  και  για  την  εγγραφή  είναι  απαραίτητη  η  ταυτοποίηση  τους  (με  αστυνομική  ταυτότητα, 
διαβατήριο,  δίπλωμα οδήγησης,  υπηρεσιακή κάρτα εργαζομένου)  και  επιβεβαιβέωση της ιδιότητάς τους  
(μέσω ιδρυματικού λογαριασμού email ή βεβαίωσης εργασίας από την αρμόδια υπηρεσία).

Η παραλαβή και η επιστροφή των ποδηλάτων γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:00 μέχρι τις 20:00,  
στον  προκαθορισμένο  χώρο  με  παρουσία  του  υπεύθυνου  λειτουργίας  και  με  αποκλειστική  ευθύνη  του  
χρήστη  για  την  τήρηση του  χρόνου επιστροφής.  Για  την  παραλαβή  του  ποδηλάτου  είναι  απαραίτητη  η 
προσκόμιση αποδεικτικού ταυτοποίησης του χρήστη.

Ο εκτιμώμενος χρόνος επιστροφής δηλώνεται κατά την παραλαβή του ποδηλάτου και η συνολική χρέωση  
υπολογίζεται με την επιστροφή του ποδηλάτου και σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην ενότητα "Κόστος 
Χρήσης".

Σε  περίπτωση  αδυναμίας  επιστροφής  του  ποδηλάτου  (στον  εκτιμώμενο  χρόνο  παράδοσης),  ο  χρήστης 
οφείλει να ενημερώσει τους υπεύθυνους στο τηλέφωνο 2310 991396.

Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή μη επιστροφής του ποδηλάτου, ο χρήστης καταβάλει το ποσό που 
αντιστοιχεί στην αξία αγοράς του, διακοσίων πενήντα ευρώ (€250,00).

Ο έλεγχος για την καλή κατάσταση και λειτουργία του ποδηλάτου, κατά την παράδοση και την παραλαβή,  
γίνεται από τον κάθε χρήστη παρουσία του υπεύθυνου για τη λειτουργία του Συστήματος.

Για πιθανές βλάβες που προκύπτουν κατά την διάρκεια της χρήσης, ο χρήστης  οφείλει να ενημερώσει άμεσα  
τους υπεύθυνους στο τηλέφωνο 2310 991396 και επιβαρύνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στην αγορά των  
ανταλλακτικών για την επισκευή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του ποδηλάτου είναι να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τον  
ενοικιαστή η "Δήλωση Συμμετοχής στο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων του Α.Π.Θ.".

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του κόστους χρήσης του Συστήματος ανά ακαδημαϊκό έτος.

Κόστος Χρήσης

Το κόστος χρήσης υπολογίζεται σύμφωνα με τον χρόνο μεταξύ παραλαβής και επιστροφής.
Για κάθε χρήση ποδηλάτου προκαταβάλλεται ποσό ενός ευρώ (1€) για τους φοιτητές και έναμισι ευρώ για  
τους εργαζόμενους (1,5€) με το οποίο ο χρήστης έχει δικαίωμα χρήσης τριών ωρών.
Για κάθε επόμενη μετά την τρίτη ώρα η χρέωση είναι τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30).
Η χρέωση επιβάλλεται με τη συμπλήρωση της προηγούμενης ώρας και την έναρξη της επόμενης.
Για ημερήσια, δωδεκάωρη χρήση (παραλαβή – επιστροφή την ίδια ημέρα) η συνολική χρέωση είναι τρία  
ευρώ (€3,00).
Για μη έγκαιρη επιστροφή του ποδηλάτου εντός της ημέρας (μη προγραμματισμένη επιστροφή την επόμενη 
ημέρα), υπάρχει επιπλέον χρέωση δυο ευρώ (€2,00).
Για εικοσιτετράωρη χρήση (προγραμματισμένη επιστροφή την επόμενη ημέρα) η συνολική χρέωση είναι 
τέσσερα ευρώ (€4,00).
Για χρήση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου (παραλαβή Παρασκευή μετά τις 12:00) – επιστροφή 
Δευτέρα πριν τις 12:00) η χρέωση είναι πέντε ευρώ (€5,00).
Για διατήρηση του ποδηλάτου σε ημέρες αργιών πριν ή μετά το Σαββατοκύριακο, η χρέωση είναι ένα ευρώ 
(€1,00) ανά ημέρα.

  



Δήλωση Συμμετοχής στο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων του Α.Π.Θ.

Ο/Η_______________________________________, με ΑΔΤ (ή Αρ. Διαβατηρίου)___________, δηλώνω ότι:
είμαι υγιής και σε καλή φυσική κατάσταση για να κάνω ποδήλατο,
γνωρίζω τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.),
έλεγξα και διαπίστωσα ότι είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργεί το ποδήλατο που θα χρησιμοποιώ,
κατανοώ τους κινδύνους που σχετίζονται με την ποδηλασία, σε περιοχές όπου κινούνται πεζοί, αυτοκίνητα  
και άλλα οχήματα, 
αναλαμβάνω  αποκλειστικά  την  ευθύνη  έναντι  τρίτων  για  τις  μετακινήσεις  μου  και  για  τη  χρήση  του  
ποδηλάτου που θα κάνω  κατά το διάστημα χρήσης του,
απαλλάσσω  και  εξαιρώ  τους  απασχολούμενους,  τους  υπεύθυνους  λειτουργίας  του  συστήματος 
κοινόχρηστων ποδηλάτων του Α.Π.Θ. και το Α.Π.Θ. από οποιαδήποτε διεκδίκηση ή μήνυση από εμένα, την 
οικογένειά μου, εκπρόσωπους της περιουσίας μου, τους κληρονόμους ή πληρεξούσιους μου, ως αποτέλεσμα  
της χρήσης και των μετακινήσεων μέσω του ποδηλάτου που θα χρησιμοποιώ,
διάβασα και αποδέχομαι τον “Κανονισμό Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων του Α.Π.Θ.”

Ο/Η δηλ__

Πρακτικές Συμβουλές

Τι να κάνετε
Να φοράτε πάντα κράνος
Προσέχετε τους πεζούς και τα άλλα οχήματα και προειδοποιήστε τους για τους ελιγμούς σας.
Προσέξτε  στις  λωρίδες  κυκλοφορίας  για  δεξιά  στροφή  και  στους  σηματοδότες,  αποφεύγοντας  τις  
προσπεράσεις από την δεξιά πλευρά.
Προτιμήστε τους ποδηλατόδρομους όπου υπάρχουν.
Φροντίστε  να διακρίνεστε σε  συνθήκες χαμηλού φωτισμού,  χρησιμοποιώντας φωτεινό ρουχισμό και  τον 
φωτισμό σήμανσης του ποδηλάτου.
Ελέγξτε την αξιοπιστία του ποδηλάτου πριν από κάθε χρήση (λάστιχα, φρένα, κάθισμα, κουδούνι).
Φροντίστε για την επιτήρηση και ασφαλή φύλαξη του ποδηλάτου όσο δεν το χρησιμοποιείτε.

Τι να μην κάνετε
Μην παραβιάζετε τον Κ.Ο.Κ.
Μην επιχειρείτε προσπεράσεις αν δεν επαρκεί ο χώρος.
Μην κινήστε πολύ κοντά σε άλλα κινούμενα οχήματα.
Μη διέρχεστε πολύ κοντά από σταθμευμένα ή σταματημένα οχήματα.
Μη χρησιμοποιείτε ακουστικά (για μουσική ή τηλέφωνο) όταν κάνετε ποδήλατο
Μην κάνετε ποδήλατο υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων που επιδρούν στην 
αντίληψη.
Μην εγκαταλείπετε το ποδήλατο χωρίς επιτήρηση ή ακλείδωτο σε χώρους που δεν φυλάσσονται.
Μη μεταφέρετε άλλα άτομα ή ογκώδη αντικείμενα με το ποδήλατο.


