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Πακέτα κινητικότητας – προσφορές ολοκληρωμένης βι-
ώσιμης αστικής κινητικότητας

HANNOVERmobil, το πακέτο προσφορών 
που προσφέρει η Ένωση Οργανισμών Δημο-
σίων Μεταφορών του Ανόβερο

Το πακέτο προσφορών HANNOVERmobil διατίθε-
ται από το 2004, αρχικά σε πιλοτικό επίπεδο ως το 
2007 και στη συνέχεια ως μια κανονική υπηρεσία 
από το 2007 και έπειτα. Περιλαμβάνει ένα εισιτή-
ριο δημοσίων μεταφορών ετήσιας διάρκειας στην 
κοινή ζώνη κυκλοφορίας της Ένωσης Μεταφορών 
του Ευρύτερου Ανόβερου (GVH) με πρόσβαση στην 
υπηρεσία Car-Sharing καθώς και εκπτώσεις από μία 
εταιρία ταξί, μια εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων, και 
ένα χώρο στάθμευσης ποδηλάτων στο κέντρο της 
πόλης. 

Πλεονεκτήματα από την πλευρά του πελάτη

Ο ακρογωνιαίος λίθος του ολοκληρωμένου πακέτου 
προσφορών είναι ένα εισιτήριο μεταφορών ετή-
σιας διάρκειας εντός της μητροπολιτικής περιοχής 
Greater Hanover – που διατίθεται σε μεμονωμένους 
ενήλικες και σε πελάτες επιχειρήσεων καθώς και 
σε ανθρώπους ηλικίας μεγαλύτερης των 60 και σε 
φοιτητές. Με επιπλέον 6.95€ για ένα μήνα, αυτό 
το ετήσιο εισιτήριο μπορεί να αναβαθμιστεί σε ένα 
πλήρες πακέτο κινητικότητας. 
Από την άνοιξη 2009 οι χρήστες της κάρτας μετακι-
νήσεων HANNOVER έχουν πρόσβαση σε 112  οχή-

ματα Car-Sharing σε 68 σταθμούς σε επτά πόλεις 
της περιοχής. Εξοικονομούν το κόστος εγγραφής 
των 79€  και το μηνιαίο κόστος των 5€, και δεν 
είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν τη συνηθισμένη 
προκαταβολή.

Πολλοί επιχειρηματίες Car-Sharing προσφέρουν στην αγορά προϊόντα από κοινού με τους τοπι-
κούς οργανισμούς δημοσίων μεταφορών. Τα προϊόντα αυτά και οι υπηρεσίες παρουσιάζονται στο 
φυλλάδιο «Συνεργασία με τις Δημόσιες Μεταφορές» (φυλλάδιο Νο 1). 
Σε ένα επόμενο επίπεδο συνεργασίας, τα πακέτα προσφορών στον τομέα των βιώσιμων αστι-
κών μετακινήσεων σε μια πόλη ή περιφέρεια ενσωματώνονται σε μία και μόνη κάρτα. Αν και σε 
πολλές περιπτώσεις, το ΙΧ δε χρησιμοποιείται αποτελεσματικά, μπορεί εντούτοις να καλύψει ένα 
μεγάλο εύρος αναγκών μετακίνησης, ενώ κάθε ένας ξεχωριστός τρόπος οικολογικής μετακίνησης 
(ΜΜΜ, ποδήλατο, περπάτημα) είναι ικανός να καλύψει κάποιες μόνο από τις καθημερινές ανάγκες 
μετακίνησης. Αλλά αν οι διάφοροι τρόποι μετακίνησης συνδυαστούν, τα συγκεκριμένα οφέλη της 
οικολογικής μετακίνησης μπορούν να μεγιστοποιηθούν. Τα πακέτα κινητικότητας είναι το συγκε-
κριμένο αποτέλεσμα της βελτιστοποιημένης συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τρόπων εναλλα-
κτικής μετακίνησης: απαλλάσσουν το χρήστη από την ανάγκη οργάνωσης των μετακινήσεών του 
με μία και μόνο κάρτα. Ένα ευπρόσδεκτο αποτέλεσμα αυτού είναι η ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των τοπικών παραγόντων (παροχείς μεταφορών).  
Σήμερα, υπάρχουν δύο τέτοια πακέτα κινητικότητας στη Γερμανία: στο Ανόβερο και στο Φρά-
ιμπουργκ. Η βασική δομή του πακέτου μετακίνησης περιλαμβάνει τη συνεργασία της τοπικής 
αρχής δημοσίων μεταφορών με τον τοπικό πάροχο Car Sharing ενώ και άλλοι εταίροι μπορούν να 
προσχωρήσουν στη συνεργασία εφόσον είναι διαθέσιμοι και κατάλληλοι ανά περιοχή. 

Εικ. 1: Παρουσίαση στα ΜΜΕ της νέας Κάρτας HANNOVERmobil με τον 
Υπουργό Μεταφορών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, 
Manfred Stolpe, τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Δημοσίων 
Μεταφορών (UITP) Wolfgang Meyer και τους Εκπροσώπους των 
οργανισμών μεταφορών του Ανόβερο (Πηγή: üstra Hannoversche Verke-
hrsbetriebe AG)
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Οι πελάτες της HANNOVERmobil έχουν έκπτωση 
20% για μετακινήσεις με ταξί της μεγαλύτερης 
εταιρίας ταξί στο Ανόβερο. Αν ο πελάτης επιθυμεί 
να κάνει ένα ταξίδι αναψυχής μεγαλύτερης διάρκει-
ας, να νοικιάσει ένα μικρό φορτηγό, ή να χρησιμο-
ποιήσει ένα αυτοκίνητο για μια διαδρομή που δεν 
περιλαμβάνεται η επιστροφή (εντός της Γερμανίας), 
τότε δικαιούται ειδική τιμή σε μια εταιρία ενοικία-
σης αυτοκινήτων. Η αποθήκευση των αποσκευών 
στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών του παρόχου 
μεταφορών στο κέντρο του Ανόβερο είναι δωρεάν. 
Επιπλέον, στην προσφορά περιλαμβάνεται και μία 
δωρεάν Κάρτα Τρένων (BahnCard) 25 για το Γερ-
μανικό Σιδηρόδρομο (αξίας 55€). Η αξία αυτής της 
κάρτας λαμβάνεται επίσης υπόψη εάν ο πελάτης την 
αναβαθμίσει με μια BahnCard 50 ή 100.  
Όλες οι συναλλαγές με την κάρτα γίνονται χωρίς τη 
χρήση μετρητών και συνδυάζονται σε έναν και μόνο 
μηνιαίο “λογαριασμό κινητικότητας”. 

Αποτελέσματα μετά από πέντε χρόνια λει-
τουργίας

Μετά από τρία χρόνια της πιλοτικής φάσης και άλλα 
δύο χρόνια κανονικής λειτουργίας, έχουν καταγραφεί 
τα παρακάτω αποτελέσματα:
• 1,000 πελάτες κατά προσέγγιση εκμεταλλεύ-

τηκαν την ευκαιρία του πακέτου προσφορών 
HANNOVERmobil. Παρ‘ όλα αυτά ο αριθμός αυτός 
είναι χαμηλότερος των προσδοκιών. 

• Όφελος του πελάτη δημόσιων μεταφορών: πάνω 
από ένας στους τρεις πελάτες απέκτησε ένα νέο 
εισιτήριο ΜΜΜ ετήσιας διάρκειας σε συνδυασμό 
με την HANNOVERmobil.

• Η καταναλωτική αφοσίωση (customer loyalty) στις 

δημόσιες μεταφορές: Περίπου το ένα τρίτο κάθε 
1,000 πελατών πακέτων προσφορών απαλλάχθη-
καν από το αυτοκίνητό τους ή αποφάσισαν να 
ακυρώσουν μια προγραμματισμένη αγορά αυτοκι-
νήτου. 

• Η εικόνα του τοπικού οργανισμού δημοσίων με-
ταφορών βελτιώθηκε μέσω του πακέτου προσφο-
ρών. 

• Προσέλκυση νέων πελατών για τον πάροχο Car-
Sharing: πάνω από τα 4/5 των πελατών δεν ήταν 
προηγουμένως χρήστες Car-Sharing.

• Προσέλκυση νέων πελατών για το τρένο: περίπου 
τα 3/4 των πελατών δεν είχαν προηγουμένως Κάρ-
τα Τρένου (BahnCard) (εκπτωτική κάρτα ετήσιας 
διάρκειας).

Η χρήση ταξί των πελατών πακέτων προσφορών κυ-
μαίνεται μεταξύ περίπου  2€ και  3€ σε όγκο πωλήσε-
ων ανά πελάτη και ανά μήνα – χαμηλή συνολικά αλλά 
σημαντικά υψηλότερη από το μέσο όρο του γενικού 
πληθυσμού. 

Οικονομικά Οφέλη για τον Οργανισμό Δημο-
σίων Μεταφορών

Ο επικεφαλής του οργανισμού μεταφορών του 
Ανόβερου Üstra, André Neiß, έκανε την παρακάτω 
δήλωση σχετικά με την οικονομική αξία του πακέτου 
προσφορών από την πλευρά του οργανισμού δημο-
σίων μεταφορών:
• Η επίδραση της καταναλωτικής αφοσίωσης στις 

δημόσιες μεταφορές ανά πελάτη και ανά έτος απο-
Εικ. 2: Όλοι οι Τρόποι Μετακίνησης με μία κάρτα HANNOVERmobil (Πηγή: 
Großraum-Verkehr Hannover (GVH))

Εικ. 3: Πρόσβαση στο Car-Sharing με την Κάρτα HANNOVERmobil (Πηγή: 
Martin Röhrleef)
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τιμάται σε 60€ . Αυτό είναι το ποσό που προκύπτει 
όταν κάτοχοι εισιτηρίων ετήσιας διάρκειας απο-
φασίζουν να ακυρώσουν μια προγραμματισμένη 
αγορά αυτοκινήτου και αντί αυτής να ανανεώσουν 
ένα εισιτήριο ΜΜΜ ετήσιας διάρκειας. 

• Η προσέλκυση νέων πελατών προσθέτει 35€  ανά 
πελάτη και ανά έτος. Αυτό είναι και το όφελος του 
οργανισμού μεταφορών επειδή οι χρήστες δημο-
σίων μεταφορών τώρα λαμβάνουν ένα εισιτήριο 
ετήσιας διάρκειας προκειμένου να εκμεταλλευτούν 
τις εκπτώσεις που προσφέρονται με την αγορά 
του πακέτου. 

• Από αυτά, 30€ ανά πελάτη και ανά έτος πρέπει να 
αφαιρεθούν εξ αιτίας της έκπτωσης που προσφέ-
ρεται επί του εισιτηρίου των δημοσίων μεταφο-
ρών. 

• Απομένει ένα περιθώριο κέρδους για τον οργανι-
σμό δημοσίων μεταφορών στο Ανόβερο  65€ ανά 
πελάτη που συμμετέχει στο πρόγραμμα ανά έτος 
(επί του παρόντος περίπου  65,000€ ανά έτος).

Το συμπέρασμα από την πλευρά των σημαντικότε-
ρων παρόχων του ολοκληρωμένου πακέτου μετακι-
νήσεων: αν και η ζήτηση των πελατών δεν ικανοποί-
ησε πλήρως τις αρχικές προσδοκίες, ο οργανισμός 
δημοσίων μεταφορών και ο πάροχος Car-Sharing του 
Ανόβερου  Stadtmobil Hannover είναι ευχαριστημένοι 
με το πακέτο και τα αποτελέσματά του. Το όνομα 
HANNOVERmobil έχει γίνει συνώνυμο με τις βιώσιμες 
αστικές μεταφορές στην περιοχή. 

RegioMobilCard – το πακέτο προσφορών 
στην ευρύτερη περιοχή του Φράιμπουργκ

Η κάρτα προσφορών στο Φράιμπουργκ λέγεται 
RegioMobilCard. Μαζί με το εισιτήριο ετήσιας δι-
άρκειας που προσφέρει η ένωση δημοσίων με-
ταφορών του Φράιμπουργκ, προσφέρεται και το 
Car-Sharing. Το κόστος του Car-Sharing είναι 20% 
χαμηλότερο από την κανονική τιμή. Με την κάρτα 
RegioMobilCard, το κόστος ανέρχεται σε  200€ (συν  
40€ κόστος εγγραφής) αντί του καθορισμένου 350€. 
Το συνδυασμένο εισιτήριο προσφέρει επίσης εκπτώ-
σεις στον σταθμό ποδηλάτων στο σιδηροδρομικό 
σταθμό του Φράιμπουργκ,  για ενοικίαση ποδηλάτων, 
για μετακινήσεις με ταξί με κάποια από τις εταιρίες 
ταξί του Φράιμπουργκ και για ενοικίαση οχήματος 
από μία τοπική εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων ή μια 
εταιρία ενοικίασης τροχόσπιτου.  
Αυτό που κάνει το εισιτήριο προσφορών του Φράι-
μπουργκ ξεχωριστό (κυκλοφόρησε επίσης το 2004)  
είναι ότι δε σχεδιάστηκε από κάποιο πάροχο μεταφο-
ρών του Φράιμπουργκ ή από κάποια ένωση δημοσίων 
μεταφορών, αλλά από τον πάροχο Car-Sharing της 
πόλης, ο οποίος και ανέλαβε το σχετικό οικονομικό 

ρίσκο. Ο οργανισμός δημοσίων μεταφορών του Φρά-
ιμπουργκ και η τοπική ένωση δημοσίων μεταφορών 
συμμετείχαν στην αρχική φάση της διαφημιστικής 
καμπάνιας για το εισιτήριο προσφορών.  
Από την άνοιξη του 2009, περίπου 450 χρήστες δια-
θέτουν την RegioMobilCard στο Φράιμπουργκ. 
Ένα ακόμη πακέτο προσφορών με ένα μικρότερο 
ωστόσο εύρος υπηρεσιών δημιουργήθηκε από τον 
πάροχο Car-Sharing για την παρακείμενη περιοχή του 
Lörrach στα νότια. 

Περισσότερες πληροφορίες:

Mobility package HANNOVERmobil: http://www.gvh.
de/hannovermobil.html 
Neiß, André: Die Integration von ÖPNV und 
CarSharing (Συνδυασμένες δημόσιες μεταφορές και 
Car-Sharing). Presentation by the Bundesverband 
CarSharing e.V. (bcs – the German national Car-
Sharing umbrella organisation) and the city-state of 
Bremen at the Parliamentary Evening on 5 May 2008. 
Berlin 2008 (διαθέσιμο από BCS) (στα γερμανικά)
RegioMobilCard Freiburg: https://www.car-sharing-
freiburg.org/regiomobilcard/goto/home (στα γερμα-
νικά)
Röhrleef, Martin; Zielstorff, Harald: Mobilpakete und 
Mobilitätsverbund von ÖV und IV aus praktischer 
und konzeptioneller Sicht. (Πακέτα και συνδυασμοί 
δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών από μια πρακτική 
και εννοιολογική άποψη). In: Bracher, Tilman et al. 
(Ed.): Handbuch der kommunalen Verkehrsplanung 
(Handbook of Community Transport Planning). 
Heidelberg, in press (στα γερμανικά)

Εικ. 4: Κάρτα RegioMobilCard του Φράιμπουργκ (Πηγή: Car-Sharing Süd-
baden - Freiburg e.V.)
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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.

Χρηματοδότηση από: 

Συντονιστής έργου momo

City of Bremen
The Senator for Environment, Construction, 
Transport and European Affairs
Michael Glotz-Richter & Michael Frömming
Ansgaritorstr. 2
28195 Bremen, Germany
Tel.:  +49 (0) 421 361 174 85, 
Fax: +49 (0) 421 496 174 85
momo@umwelt.bremen.de 
www.momo-cs.eu

Βέλγιο
 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 Environ-
ment, Construction, Trans-
port 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


