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Δημιουργώντας καταστάσεις αμοιβαίου οφέλους μέσω της 
συνεργασίας με οργανισμούς δημοσίων μεταφορών

Πιθανά μέρη ενός κοινού πακέτου προσφορών

Τα πλεονεκτήματα για τους πελάτες των δημοσίων με-
ταφορών και του Car Sharing που προκύπτουν από τη 
συνεργασία μεταξύ των παρόχων διαφέρουν από πόλη 
σε πόλη. Η μορφή της συνεργασίας αποτελεί αντικεί-
μενο διαπραγμάτευσης για κάθε ζευγάρι εταίρων και 
αντανακλά τις τοπικές συνθήκες. Ακολουθεί ένα δείγ-
μα με τα μέρη ενός πακέτου στο πλαίσιο μιας τέτοιας 
συνεργασίας. 

Τιμή πακέτου

Η πιο κοινή μορφή συνδυασμένων προσφορών περι-
λαμβάνει μειωμένες τιμές Car-Sharing για τακτικούς 
χρήστες δημοσίων μεταφορών. Γενικά, οι μειωμένες 
αυτές τιμές συνδέονται με τους χρήστες που διαθέ-
τουν εισιτήρια μηνιαίας ή ετήσιας διάρκειας. 

• Στην Κολωνία (Γερμανία), ο πάροχος Car-Sharing 
cambio ανταμείβει τους κατόχους εισιτηρίων 
διαρκείας ΜΜΕ με σημαντικά μειωμένες τιμές Car-
Sharing. Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής (εξοικονό-
μηση €30), η μηνιαία συνδρομή μειώνεται στα €5, 
το κόστος ανά μετακίνηση ξεκινά από τα € 1.40 ανά 
ώρα για την κατηγορία των μικρότερων αυτοκινή-
των (κανονικά είναι € 1.90) και 23 σεντς ανά χιλιό-
μετρο και πάλι για την κατηγορία των μικρότερων 
αυτοκινήτων (αντί για 30 σεντς). 

• Στην περίπτωση της Stadtmobil Rhein-Neckar 
(Mannheim, Χαϊδελβέργη, και Ludwigshafen, Γερμα-
νία) οι κάτοχοι καρτών ΜΜΕ ετήσιας ή εξαμηνιαίας 
διάρκειας πληρώνουν μόνο το μισό από το κόστος 
εγγραφής και τη μισή προκαταβολή. 

• Ο Φινλανδός πάροχος Car-Sharing, City Car Club, 
συνεργάζεται με τις δύο δημόσιες αρχές δημοσί-
ων μεταφορών του Ελσίνκι. Οι κάτοχοι εποχιακής 
κάρτας της Helskinki City Transport (HKL) έχουν 
ελεύθερη πρόσβαση στην υπηρεσία Car-Sharing 
(εξοικονόμηση € 59) και πληρώνουν μηνιαία συν-
δρομή € 2 αντί για € 9.90. Κάτοχοι καρτών της 
Helsinki Metropolitan Council (YTV) (με εισιτήρια δι-
άρκειας 30 ημερών ή και παραπάνω) λαμβάνουν ένα 
κουπόνι των € 150, το οποίο μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί για πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της 
City Car Club οποιουδήποτε κόστους. Ο οργανισμός 
δημοσίων μεταφορών και ο πάροχος  Car-Sharing 
πληρώνουν το κόστος των εκπτώσεων Car-Sharing 
από κοινού σε αναλογία 50:50. Μέσω αυτής της 
συνεργασίας, ο αριθμός των χρηστών Car-Sharing 
στο Ελσίνκι έχει αυξηθεί σημαντικά. 

Πολλές έρευνες σε καταναλωτές έχουν δείξει ότι οι χρήστες ΜΜΕ υιοθετούν πολύ ευκολότερα τη 
λύση Car Sharing από ό,τι οι σκληροπυρηνικοί χρήστες ΙΧ. Επομένως είναι λογικό ότι οι προμηθευτές 
Car Sharing θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με οργανισμούς τοπικών ή περιφερειακών δημοσίων 
μεταφορών και να ετοιμάσουν “πακέτα προσφορών” για το κοινό. 
Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι και οι δύο πλευρές επωφελούνται στο τέλος. Μέσω ενός πακέ-
του προσφορών, οι οργανισμοί δημοσίων μεταφορών έχουν στη διάθεσή τους ένα νέο εργαλείο που 
θα βοηθήσει στη διατήρηση των χρηστών και στη διατήρηση της αφοσίωσης των πελατών (customer 
loyalty). Συνδυασμένα προϊόντα που προσφέρονται μαζί με τα εισιτήρια ΜΜΕ μηνιαίας ή ετήσιας 
διάρκειας ενθαρρύνουν περιστασιακούς χρήστες ΜΜΕ να μεταβούν σε υψηλότερης αξίας προϊόντα. 
Επιπλέον οι οργανισμοί μεταφορών επωφελούνται της νέας, καινοτόμας εικόνας που προσφέρει το 
Car Sharing. Από την άλλη, οι διαχειριστές του Car Sharing επωφελούνται από το μεγαλύτερο πε-
λατολόγιο και τα πολλαπλά διαφημιστικά κανάλια του οργανισμού δημοσίων μεταφορών. Μέσω των 
διαφημιστικών αυτών καναλιών, το Car-Sharing προωθείται ταυτόχρονα με τις άλλες υπηρεσίες / προ-
ϊόντα. Η ενεργή συνεργασία που χτίζεται πάνω σε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης είναι συμφέρουσα 
και για τις δύο πλευρές και οδηγεί σε μια κατάσταση αμοιβαίου οφέλους. 

Εικ. 1: Τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας με παρόχους Car-Sharing για τους 
οργανισμούς δημοσίων μεταφορών (Πηγή: André Neiß, üstra Hannoversche Verkehrs-
betriebe AG)
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• Η Mobility Switzerland προσφέρει σήμερα 15 σύνθετα 
πακέτα (πακέτα combo) που δημιουργήθηκαν μέσα από 
συνεργασίες με τοπικές και περιφερειακές επιχειρήσεις 
δημοσίων μεταφορών και τους Σιδηροδρόμους της Ελ-
βετικής Ομοσπονδίας (SBB). Έτσι, οι κάτοχοι εισιτηρίων 
διαρκείας αυτών των παρόχων (με μια ελαφρά επιβά-
ρυνση) αποκτούν πρόσβαση σε υπηρεσίες Car-Sharing 
σε ολόκληρη την Ελβετία. Η κανονική ετήσια συνδρο-
μή στην Mobility επίσης αίρεται. Η πρώτη από αυτές τις 
συνεργασίες – με την επιχείρηση δημοσίων μεταφορών 
της πόλης της Ζυρίχης, και στη συνέχεια της ευρύτε-
ρης περιοχής της Ζυρίχης – είχε μια απίστευτη απήχη-
ση, και συνέβαλε στη σημαντική αύξηση των μελών 
της Mobility. Καθώς οι δημόσιες μεταφορές χαίρουν 
υψηλής εκτίμησης από τους πολίτες, έχει περάσει 
στο κοινό το μήνυμα ότι, με το πακέτο combo, όλες 
οι ανάγκες των πολιτών σε καθημερινές μετακινήσεις 
μπορούν να ικανοποιηθούν (με την προϋπόθεση βέβαια 
ότι οι κοντινές αποστάσεις μπορούν να καλυφθούν 
από «οικολογικούς» τρόπους μετακίνησης δηλ. από το 
περπάτημα και την ποδηλασία).

 Ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της  Swiss 
Car-Sharing είναι οι Σιδηρόδρομοι της Ελβετικής Ομο-
σπονδίας (SBB). Ο διευθυντής περιφερειακών μετα-
φορών της SBB εκτιμά ότι ο όγκος των επιβατών έχει 
αυξηθεί λόγω της προσφοράς πακέτων που συνδυά-
ζουν τρένο και Car-Sharing, κάτι που δημιούργησε ένα 
όφελος πάνω από 43 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα για 
τον Ελβετικό Σιδηρόδρομο το 2008. 

Είναι λιγότερο σύνηθες για τις επιχειρήσεις δημοσίων 
μεταφορών να επιχορηγούν προνομιακούς όρους για τις 
υπηρεσίες τους σε πελάτες Car-Sharing. 
Πακέτα ενοποιημένων μετακινήσεων, στα οποία άλλες 
επιχειρήσεις δημοσίων μεταφορών ενσωματώνονται με 
τις δημόσιες επιχειρήσεις και το Car-Sharing – προσφέ-
ροντας στους κατόχους των “MobilCard” προνόμια από 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς – αναφέρονται σε ένα 
ξεχωριστό φυλλάδιο (φυλλάδιο Νο  2). 

Κοινές λειτουργίες

Οι οργανισμοί δημοσίων μεταφορών διαθέτουν ένα κέ-
ντρο εξυπηρέτησης σε κεντρικό σημείο στις περισσότερες 
πόλεις, στο οποίο οι πελάτες μπορούν να αγοράζουν εισι-
τήρια μηνιαίας ή ετήσιας διάρκειας και να λαμβάνουν πλη-
ροφορίες και συμβουλές. Σε κάποιες πόλεις, αυτό το κέ-
ντρο εξυπηρέτησης παρέχει επίσης συμβουλές σε όσους 
ενδιαφέρονται για το Car-Sharing και εγγράφει νέους 
πελάτες Car-Sharing. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα στο 
κέντρο εξυπηρέτησης Üstra στο Ανόβερο. Έτσι, ο πάρο-
χος Car-Sharing δεν χρειάζεται να οργανώσει ξεχωριστό 
γραφείο, αφού μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπάρχουσες 
υποδομές του οργανισμού δημοσίων μεταφορών πληρώ-
νοντας ένα λογικό κόστος.  

Περαιτέρω κοινές δραστηριότητες μάρκετινγκ

Σε πολλές περιπτώσεις κοινές διαφημιστικές καμπάνιες 
συμφωνούνται από τους εταίρους.
• Τραμ κινούνται στις 

διάφορες πόλεις με 
ευδιάκριτες διαφη-
μίσεις για το Car-
Sharing  (παράδειγμα: 
Μιλάνο).

• Αφίσες και φυλλάδια 
σε οχήματα δημοσίων 
μεταφορών τονίζουν 
τις προσφορές Car-
Sharing και τα νέα 
έργα (παράδειγμα: 
Λισσαβόνα).

• Στα ενημερωτικά 
δελτία προς τους 
πελάτες τους και στα 
ηλεκτρονικά ενημε-
ρωτικά δελτία τους, οι 
οργανισμοί δημοσίων 
μεταφορών ενημερώ-
νουν σχετικά με τα 
τοπικά νέα Car-Sharing και τις σχετικές προσφορές, σε 
μόνιμη βάση.

• Με την αποστολή ηλεκτρονικών δελτίων, οι οργανισμοί 
δημοσίων μεταφορών ενημερώνουν τους πελάτες τους 
σχετικά με μια νέα συνεργασία με έναν πάροχο Car-
Sharing ή σχετικά με νέα έργα Car-Sharing.

Πληροφορίες για το Car-Sharing σε στάσεις ΜΜΕ 
και σε πίνακες δρομολογίων

Οι οργανισμοί δημοσίων μεταφορών μπορούν επίσης να 
διοχετεύσουν τις πληροφορίες γύρω από το Car-Sharing 
στα συνηθισμένα κανάλια πληροφοριών τους. 
• Λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες και τους σταθμούς 

Car-Sharing μέσα στην πόλη μπαίνουν στα έντυπα των 
δρομολογίων. 

• Μέσω των πληροφοριών που παρέχονται στις στάσεις 
ΜΜΕ, οι πολίτες μαθαίνουν πού βρίσκονται οι πλησιέ-
στεροι σταθμοί Car-Sharing.

• Οι σταθμοί Car-Sharing σημειώνονται στους χάρτες 
των δημοσίων μεταφορών.

Σημεία στάθμευσης Car-Sharing στην ιδιοκτησία 
του οργανισμού δημοσίων μεταφορών

Οι οργανισμοί δημοσίων μεταφορών έχουν υπό την ιδι-
οκτησία τους χώρους σε όλη την αστική περιοχή, στους 
οποίους σταθμεύουν τα οχήματα και γίνεται η συντήρησή 
τους ή το προσωπικό μπορεί να σταματήσει κατά τη δι-
άρκεια των υποχρεωτικών διαλειμμάτων του. Όταν αυτοί 

Εικ. 2: Ο πάροχος Car-Sharing στη 
Λισσαβόνα προωθεί μια νέα ειδική προ-
σφορά με αφίσες στα αστικά λεωφο-
ρεία (Πηγή: carristur)
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οι χώροι βρίσκονται κοντά σε πελάτες Car-Sharing, τότε 
η ευκαιρία παρουσιάζεται από μόνη της, να χρησιμοποιη-
θούν και από αυτοκίνητα Car-Sharing δηλαδή στο πλαίσιο 
κάποιας συνεργασίας. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαιτέρως επιθυ-
μητό σε Ευρωπαϊκές χώρες όπου οι σταθμοί Car-Sharing 
δεν επιτρέπονται ακόμη σε δημόσιους χώρους (βλ. και 
φυλλάδιο Νο 6). 

Το Car-Sharing οργανώνεται από θυγατρικές 
εταιρίες οργανισμών δημοσίων μεταφορών 

Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, η συνεργασία μεταξύ των 
οργανισμών δημοσίων μεταφορών και των παρόχων 
Car-Sharing έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να 
ιδρυθούν επιχειρήσεις που διαχειρίζονται την υπηρεσία 
Car-Sharing από κοινού. Παραδείγματα αποτελούν οι διά-
φορες περιφερειακές υποδιευθύνσεις της cambio Belgium 
ή η νεοϊδρυθείσα υπηρεσία  Car-Sharing στη Λισσαβόνα 
που είχε ξεκινήσει από μία θυγατρική του οργανισμού δη-
μοσίων μεταφορών Carris.
Σε κάποιες περιπτώσεις το Car-Sharing οργανώνεται από 
τον  ίδιο τον οργανισμό δημοσίων μεταφορών. Παρα-
δείγματα είναι στην Ιταλία η Μπολόνια, όπου ο οργανι-
σμός δημοσίων μεταφορών atc Transporti Publici Bologna 
παρέχει την υπηρεσία Car-Sharing CARATC, και η Ρώμη, 
όπου ο οργανισμός δημοσίων μεταφορών Atac S. p. A. 
οργανώνει την υπηρεσία Car-Sharing Roma Car Sharing 
για την τοπική αυτοδιοίκηση, ή ο Γερμανικός Σιδηρόδρο-
μος, του οποίου η θυγατρική DB Rent GmbH έχει κατοχυ-
ρώσει την εμπορική επωνυμία DB Carsharing και διατηρεί 
τα δικά της οχήματα Car Sharing σε κάποιες πόλεις της 
Γερμανίας και σε σημαντικούς σταθμούς τρένων. 

Παράδειγμα: Συνεργασία μεταξύ του οργανισμού 
δημοσίων μεταφορών των Βρυξελλών (STIB/
MIVB) και της cambio Brussels

Αξιοσημείωτη είναι η συνεργασία μεταξύ του οργανισμού 
δημοσίων μεταφορών των Βρυξελλών STIB/MIVB και του 

παρόχου Car-Sharing cambio Brussels, καθώς αποτελεί 
παράδειγμα ενός συνδυασμού διαφόρων πακέτων προ-
σφορών από αυτά που αναφέρθηκαν ήδη παραπάνω. 
Ο οργανισμός δημοσίων μεταφορών των Βρυξελλών δεν 
μένει μόνο στα λόγια σχετικά με τη συνεργασία του με 
άλλους παρόχους μεταφορών. Αυτό αντικατοπτρίζεται 
στο γεγονός ότι η STIB έχει το δικό της Τμήμα Συνδυα-
σμένων Μεταφορικών Μέσων, του οποίου ο Διευθυντής, 
Didier Dumont, ηγείται επίσης της πλατφόρμας UITP Car-
Sharing. 
Κατόπιν αιτήματος της Μητροπολιτικής Περιοχής των 
Βρυξελλών, η STIB συμμετείχε επίσης στην ανάπτυξη 
του παρόχου Car-Sharing cambio Brussels, και κατέχει 
το 49.5% των μετοχών της cambio Brussels. Η συνεργα-
σία μεταξύ των οργανισμών Δημοσίων Μεταφορών και 
εταιρειών Car-Sharing, μαζί και με την πολιτική υποστή-
ριξη των τοπικών αρχών είναι ένας πραγματικά κρίσιμος 
παράγοντας που έχει συντελέσει στην επιτυχία του Car-
Sharing στις Βρυξέλλες. 
Ως αποτέλεσμα, το δίκτυο σταθμών Car-Sharing ανανεώ-
θηκε σε στενή συνεργασία με το δίκτυο δημοσίων μετα-
φορών και οι σταθμοί είναι πλέον πολύ ευδιάκριτοι στους 
χάρτες δημοσίων μεταφορών. Οι STIB και cambio ανέ-
πτυξαν από κοινού το  δημόσιο επικοινωνιακό πλάνο για 
τις συμπληρωματικές υπηρεσίες των δύο παρόχων μετα-
φορών. Συνεργάζονται στο πλαίσιο μιας κοινής εμπορικής 
επιτροπής, ενώ ταυτόχρονα η cambio επωφελείται από 
την εμπειρία και την τεχνογνωσία της STIB σε ό,τι αφορά 
το εμπορικό μάρκετινγκ και τη διαφήμιση. Το Car-Sharing 
από την cambio έχει ενσωματωθεί πλήρως στις δράσεις 
προώθησης και επικοινωνίας του οργανισμού δημοσίων 
μεταφορών. Η συνεργασία έχει εξελιχθεί σε απρόσκοπτη 
καθημερινή ομαδική εργασία, και αυτό αντανακλάται στον 
υποδειγματικό ρυθμό ανάπτυξης του Car-Sharing στη 
βελγική πρωτεύουσα. 
Αν και επικεντρωθήκαμε στην περιοχή της πρωτεύουσας 
του Βελγίου θα πρέπει να αναφερθούν και άλλες περιο-
χές. Και εκεί, οι οργανισμοί δημοσίων μεταφορών συ-
νεργάζονται αποτελεσματικά και στενά με τους τοπικούς 
παρόχους Car-Sharing: η Φλαμανδική εταιρία δημοσίων 
μεταφορών De Lijn με την cambio Vlaanderen και ο ορ-
γανισμός μεταφορών TEC στη Βαλονία με την cambio 
Wallonie. Και στις δύο περιοχές, η συνεργασία περιλαμβά-
νει κοινά τέλη καθώς και δημόσιες σχέσεις. Οι οργανισμοί 
δημοσίων μεταφορών συμμετέχουν επίσης ως μέτοχοι 
των περιφερειακών παρόχων Car-Sharing. 

Εικ. 4: Κοινή διαφήμιση 
του οργανισμού δημοσίων 
μεταφορών των Βρυξελλών και 
της επιχείρησης cambio Brus-
sels στο εξωτερικό των τραμ 
(Πηγή: cambio Belgium)

Εικ. 3: Τραμ στο Μιλάνο με ευδιάκριτες διαφημίσεις Car-Sharing (Πηγή: 
Guidami CarSharing)
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Δήλωση του ΙΕΕ: 
Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού του δελτίου φέρουν 
οι συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα την άποψη των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για το 
περιεχόμενο αυτού του φυλλαδίου.
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 Bond Beter Leefmilieu
www.bondbeterleefmilieu.be

  Taxistop
www.taxistop.be

 International Association 
for Public Transport
www.uitp.org

Συγγραφέας
Willi Loose
Bundesverband CarSharing e.V.
Hausmannstr. 9-10
30159 Hannover
Germany
willi.loose@carsharing.de
www.carsharing.de

Τσεχία
 Institute for Environmental Policy
http://ekopolitika.cz

Φιλανδία
 Motiva
www.motiva.fi 

Γερμανία
The Senator for Environment, 
Construction, Transport and 
European Affairs
http://bauumwelt.bremen.de
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Verwendung auf dunklem Untergrund

 Cambio Mobilitäts-
service GmbH
www.cambio-carsharing.de

  Bundesverband CarSharing e.V.
www.carsharing.de

Ελλάδα
  Centre for Renewable Energy Sources 
and Saving
www.cres.gr

Ιρλανδία

 
Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing
www.mendes.ie, www.gocar.ie

Ιταλία

Italian Ministry of Environment, 
Land and Sea (IME)
www.minambiente.it

 Italian Board for New Technologies 
Energy and Environment (ENEA)
www.enea.it

Ισπανία

Foundation Sustainable 
and Safety Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


