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Car-Sharing για επαγγελματική χρήση

Τα οχήματα Car-Sharing δεν είναι υποχρεωτικό να 
αντικαταστήσουν πλήρως τον εταιρικό στόλο, αλλά 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματικά 
οχήματα προσδίδοντας ευελιξία στη διαχείριση στόλου 
οχημάτων της εταιρίας. 
Στη Γερμανία, περίπου το 23% των πελατών του Car-
Sharing ικανοποιούν τις επαγγελματικές τους ανάγκες 
μέσω της υπηρεσίας. 
Οι διαχειριστές των υπηρεσιών Car-Sharing επιδιώ-
κουν να έχουν πελάτες για επαγγελματική χρήση γιατί 
συμπληρώνουν τη χρήση των οχημάτων σε ημερήσια 
βάση. Ενώ οι επαγγελματίες πελάτες χρησιμοποιούν 
τα οχήματα στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, η ζήτη-
ση αιχμής των οχημάτων για ιδιωτική χρήση είναι τις 
βραδινές ώρες και τα σαββατοκύριακα. Με αυτό τον 
τρόπο, η επαγγελματική και η ιδιωτική χρήση των 
οχημάτων αλληλοσυμπληρώνονται, και τα οχήματα 
χρησιμοποιούνται με τον βέλτιστο και ορθολογικό-
τερο τρόπο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε επίπεδο 
πόλης, επιτυγχάνεται  καλύτερη αστική κινητικότητα 
με λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους και λιγότερες 
απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης.  

Ειδικά τιμολογιακά προγράμματα – προνό-
μια για εταιρείες (Mobility Ελβετία)

To πρόγραμμα Car-Sharing της Ελβετίας Mobility, 
προσφέρει ειδικά τιμολογιακά προγράμματα για επαγ-
γελματική χρήση, τα οποία βασίζονται στις ανάγκες 
μετακινήσεων του πελάτη:

• Το Mobility Basis είναι το βασικό πρόγραμμα με 
ειδικές χρεώσεις για επαγγελματίες χρήστες

• Το Mobility Plus στηρίζεται στο βασικό πρόγραμμα, 
με συμπληρωματική υπηρεσία που δίνει τη δυνα-
τότητα στους επαγγελματίες πελάτες να έχουν 
προτεραιότητα στην κράτηση ή ακόμα και την 
αποκλειστική διαθεσιμότητα 1 ή περισσότερων 
συγκεκριμένων οχημάτων εφόσον χρησιμοποιού-
νται τουλάχιστον 32 ώρες/ εβδομάδα. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, δημιουργούνται νέοι σταθμοί κοντά 
στις εταιρίες των πελατών. Επίσης οι χρεώσεις είναι 
χαμηλότερες από αυτές του Mobility Basis.

• Βασισμένο στο προηγούμενο πρόγραμμα, το 
Mobility Master προσφέρει τη δυνατότητα δημιουρ-
γίας σταθμών στους χώρους της εταιρίας με προϋ-
πόθεση τη σύναψη συμβολαίου για τουλάχιστον 1ος 
έτους και συγκεκριμένο αριθμό ελάχιστων χρήσεων.

• Η κορυφαία προσφορά είναι το πρόγραμμα Mobility 
Exclusive. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις 
υπηρεσίες του Mobility Master, με επιπρόσθετη δυ-
νατότητα την παραγγελία τριών επιπλέον οχημάτων 
σε χρώματα διαφορετικά από τα συνηθισμένα του 
στόλου της Mobility και αδειοδότηση χρήσης του 
λογότυπου της εταιρείας στα οχήματα αυτά.  Στις 
περιπτώσεις που η εταιρεία χρειάζεται επιπλέον 
οχήματα αυτά διατίθενται με χρεώσεις του Mobility 
Plus.   

Το Car-Sharing εκτός του ότι είναι μια οικονομικά συμφέρουσα λύση για ορθολογική χρήση του 
αυτοκινήτου που καλύπτει τις περιστασιακές ανάγκες μετακινήσεων ιδιωτών οδηγών, αποτελεί 
ταυτόχρονα μια υπηρεσία που μπορεί κάλλιστα να καλύψει επαγγελματικές ανάγκες.  
Τα απαιτούμενα οχήματα για τις ανάγκες των εταιρειών, οργανώσεων και δημοτικών αρχών μπο-
ρούν να ικανοποιηθούν από τα επαγγελματικά προγράμματα Car-Sharing, με τους εξής τρόπους:
• Τα οχήματα Car-Sharing μπορούν να αντικαταστήσουν ένα ή περισσότερα οχήματα της 

εταιρίας που δεν χρησιμοποιούνται συχνά. Το κέρδος της εταιρίας είναι λιγότερες εργατοώρες 
προσωπικού και μικρότερο κόστος ιδιοκτησίας οχημάτων.  

• Τα οχήματα Car-Sharing έχουν πάντα μια θέση στάθμευσης. Η εταιρία επωφελείται από τον 
λιγότερο απαιτούμενο χρόνο των εργαζομένων για εύρεση θέσης στάθμευσης ή/και από το 
κόστος των θέσεων στάθμευσης σε οργανωμένα parking.

• Πολλές φορές, τα οχήματα Car-Sharing μπορούν να ικανοποιήσουν τις επιπλέον ανάγκες που 
περιστασιακά μπορούν να προκύψουν σε μια εταιρεία. 

• Η υπηρεσία Car-Sharing διαθέτει οχήματα διαφόρων κατηγοριών. Για επαγγελματικές συνα-
ντήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα οχήματα της εταιρείας και για τη μεταφορά εμπο-
ρευμάτων ελαφρά οχήματα (βανάκια) της υπηρεσίας Car-Sharing.
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Ενώ στα πρώτα τρία προγράμματα τα οχήματα μπο-
ρούν να διατίθενται σε ιδιώτες όταν δεν τα χρησιμο-
ποιεί η εταιρεία (κυρίως βράδια και σαββατοκύριακα), 
τα οχήματα του Mobility Exclusive χρησιμοποιούνται 
μόνο από  τους πελάτες του προγράμματος.
Το πρόγραμμα προσφέρει ένα πακέτο «όλων των 
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών, all-inclusive» το 
οποίο το διαχειρίζεται το προσωπικό του Mobility και 
οι κρατήσεις γίνονται από το σύστημα κρατήσεων της 
Mobility. Οι μετακινήσεις μετρώνται με το χιλιόμετρο – 
έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στις χρεώσεις 
– και τιμολογούνται σε μηνιαίο λογαριασμό. 
Στα προγράμματα Business Mobility συμμετέχουν 2100 
εταιρείες με πάνω από 9000 κάρτες μελών (στοιχεία 
τέλους του 2008).

Επαγγελματικά προγράμματα Car-Sharing 
στη Γερμανία

Η θυγατρική εταιρία του Γερμανικού σιδηρόδρομου, DB 
Rent GmbH, έχει πολλές διαφορετικές αρμοδιότητες. 
Από τη μια, λειτουργεί η ίδια σύστημα Car-Sharing το 
οποίο έχει ενσωματώσει διάφορα Γερμανικά προγράμ-
ματα Car-Sharing κάτω από την προστατευτική κάλυ-
ψη (umbrella) της DB Rent GmbH με ίδια τιμολογιακά 
προγράμματα και λογισμικό. Επιπρόσθετα, η DB Rent 
GmbH είναι ο κύριος πάροχος εταιρικών οχημάτων 
και υπηρεσιών διαχείρισης στόλου στην Γερμανία και 
μεταξύ άλλων και του Γερμανικού σιδηρόδρομου και 
των θυγατρικών του. Ως εκ τούτου, η εταιρία διαθέτει 
οχήματα Car-Sharing σε αρκετές Γερμανικές πόλεις και 
σχεδόν σε όλους τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της 
χώρας. 
Αυτό επιτρέπει την καλύτερη και ορθολογικότερη χρή-
ση των οχημάτων μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών 
του Γερμανικού σιδηρόδρομου. Ένα παράδειγμα καλών 
πρακτικών αναφέρεται στην περιοχή της Cologne. 

Παλιότερα, για τις ανάγκες των θυγατρικών εταιρειών  
DB Services GmbH και DB Project Construction GmbH 
απαιτούνταν 20 εταιρικά οχήματα. Όταν τη διαχείριση 
του στόλου την ανέλαβε η εταιρεία DB Rent GmbH η 
οποία λειτουργεί και υπηρεσία Car-Sharing, διέθεσε 
κάποια καινούργια οχήματα με τεχνολογία Car-Sharing. 
Τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούνταν κατά τις εργάσιμες 
ώρες για την κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών 
των δύο θυγατρικών εταιριών και τις υπόλοιπες ώρες 
ήταν εφικτή η διαθεση τους σε χρήστες Car-Sharing 
από το ευρύ κοινό. Το αποτέλεσμα, εκτός από την 
αποδοτικότερη χρήση των οχημάτων, ήταν η ικανο-
ποίηση των αναγκών των δύο θυγατρικών με τα μισά 
οχήματα σε σχέση με τον αρχικό στόλο. 
Η υπηρεσία Car-Sharing που λειτουργεί ο Γερμανικός 
σιδηρόδρομος (DB Car-Sharing) απευθύνεται σε επαγ-
γελματίες χρήστες που ταξιδεύουν με τον σιδηρόδρο-
μο αρκετές φορές το μήνα, σε ολόκληρη την Γερμανία. 
Το μεγαλύτερο μέρος της μετακίνησης πραγματοποιεί-
ται με το τραίνο και το όχημα Car-Sharing που παρα-
λαμβάνεται στον σταθμό προορισμού το χρησιμοποιεί 
ο πελάτης για το «τελευταίο μίλι».
Η DB Rent GmbH ως διαχειριστής επαγγελματικών 
προγραμμάτων Car-Sharing σε εθνικό επίπεδο έχει ένα 
πλεονέκτημα σε σχέση με μικρότερα τοπικά προγράμ-
ματα Car-Sharing. Είναι ικανή να κλείνει συμφωνίες με 
μεγάλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη 
χώρα, ενώ οι μικρές εταιρείες Car-Sharing δεν έχουν τη 
δυνατότητα αυτή (ή υπάρχει σε περιορισμένο βαθμό). 
Για αυτό το λόγο, οι επαγγελματίες πελάτες συνεργάζο-
νται με μια συγκεκριμένη εταιρία Car-Sharing, η οποία 
μπορεί να τους παρέχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με 
κάλυψη σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πολλοί λίγοι 
διαχειριστές Car-Sharing, με αποκεντρωμένες υπηρεσί-
ες, μπορούν να προσφέρουν αυτή την ποιότητα. Ως εκ Εικ. 1: Car-Sharing για επαγγελματική χρήση στην Ελβετία (Πηγή: PHO-

TOPRESS/Mobility CarSharing Switzerland)

Εικ. 2: Τα αυτοκίνητα της DB Rent Car-Sharing που βρίσκονται στον 
σιδηροδρομικό σταθμό Cologne-Deutz είναι διαθέσιμα και στους 
υπαλλήλους του Γερμανικού Σιδηρόδρομου και σε ιδιώτες χρήστες του 
Car-Sharing (Πηγή: DB Rent GmbH)
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τούτου, σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρίες ενοικιάσεως 
αυτοκινήτων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα 
πλεονεκτούν σε σχέση με τις εταιρίες Car-Sharing 
που δραστηριοποιούνται σε περιορισμένες περιοχές. 
Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο οι εταιρίες 
Car-Sharing, δυσκολεύονται να προσελκύσουν μεγάλες 
εταιρίες σαν επαγγελματίες πελάτες.

Παράδειγμα: η εταιρία  enervision GmbH 
του Car-Sharing για επαγγελματική χρήση 
(Άαχεν, Γερμανία)

Η enervision GmbH είναι μια μικρή εταιρία μηχανικών 
στο Άαχεν, η οποία – μεταξύ άλλων- αναπτύσσει στρα-
τηγικές εξοικονόμησης ενέργειας και σχεδιάζει καινοτό-
μες ενεργειακές τεχνολογίες για κτίρια. Οι υπάλληλοί 
της συχνά χρησιμοποιούν την υπηρεσία Car-Sharing 
για τα επαγγελματικά τους ταξίδια και μόνο σε σπάνιες 
περιπτώσεις χρησιμοποιείται το ΙΧ του υπευθύνου ως 
εταιρικό αυτοκίνητο. Οι 10 εξουσιοδοτημένοι οδηγοί 
της εταιρίας γεννούν κόστη από μερικές εκατοντάδες 
μέχρι και πάνω από 1000 ευρώ μηνιαίως για ταξίδια 
Car-Sharing. Αυτό είναι ωστόσο οικονομικότερο ή του-
λάχιστο όχι ακριβότερο σε σχέση με τις χιλιομετρικές 
αποζημιώσεις που θα έπρεπε να καταβληθούν στους 
υπαλλήλους για επαγγελματική χρήση των ΙΧ τους. 
Σύμφωνα με τις αντιδράσεις τους, η εταιρία εκτιμά την 
ευελιξία της υπηρεσίας Car-Sharing και δεν έχει μέχρι 
σήμερα ποτέ αποτύχει στο να βρει ένα αυτοκίνητο σε 
μικρή απόσταση όταν το χρειάστηκε. Πολλοί υπάλλη-
λοι, τέλος, χρησιμοποιούν την υπηρεσία Car-Sharing  
και για προσωπικά τους ταξίδια.  

Παράδειγμα:  Βαρκελώνη Avancar

Η Ισπανική εταιρία Car-Sharing Avancar, προσφέρει 
την υπηρεσία του κοινόχρηστου αυτοκινήτου, στην 
Καταλανική πόλη της Βαρκελώνης και σε τρεις γειτο-

νικές πόλεις με περίπου το ένα πέμπτο των πελατών 
να χρησιμοποιούν την υπηρεσία για επαγγελματική 
χρήση. Η εταιρική χρήση απαιτεί τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε αυτοκίνητα Car-Sharing από πολλούς 
και διαφορετικούς υπαλλήλους της εταιρίας. Η Avancar 
έχει επιτύχει μια σωστή ισορροπία μεταξύ οδηγών που 
χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα για ιδιωτική χρήση και 
αυτών που είναι εξουσιοδοτημένοι να τα χρησιμοποι-
ούν για επαγγελματική χρήση. 
Μια διαφημιστική καμπάνια της Avancar  απευθυνόμε-
νη σε επαγγελματίες πελάτες, έφερε θετικά αποτελέ-
σματα όσον αφορά την προσέλκυση νέων πελατών για 
επαγγελματική χρήση. Με αυτό τον τρόπο η  Avancar, 
πέτυχε μια ισορροπία στη χρήση των οχημάτων κατά 
τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας όπως και εργά-
σιμων ημερών και σαββατοκύριακων. 

Οι αναφορές είναι απαραίτητες

Επειδή οι επαγγελματίες πελάτες είναι κάπως συντη-
ρητικοί στον τρόπο σκέψης τους, η αναφορά άλλων 
πελατών στα διαφημιστικά φυλλάδια (με την άδειά 
τους, βεβαίως) σχετικά με τη χρήση επαγγελματικών 
προγραμμάτων της υπηρεσίας, μπορεί να τους προ-
σελκύσει. Με αυτό τον τρόπο οι υποψήφιοι πελάτες 
γνωρίζουν ότι η υπηρεσία που σκέφτονται να χρησι-
μοποιήσουν, ικανοποιεί με επιτυχία τις ανάγκες άλλων 
εταιριών. 

Εικ. 3: Οι υπάλληλοι της Enervision είναι πολύ ευχαριστημένοι με τα 
επαγγελματικά προγράμματα Car-Sharing (Πηγή: cambio Aachen)

Εικ. 4: Απόσπασμα από ένα διαφημιστικό φυλλάδιο της Avancar 
απευθυνόμενο σε επαγγελματίες πελάτες, Βαρκελώνη (Πηγή: Catalu-
nya Carsharing SA)
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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: 

Περισσότερες Πληροφορίες:

Mobility Cooperative: http://www.mobility.ch (στα Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά)

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

orange = Folie oracal 751: pastellorange (35)  —  HKS 6 N  —  4c: 49 magenta, 91 yellow
blau = Folie oracal 551: verkehrsblau (57)  —  HKS 42 N  —  4c: 100 cyan, 60 magenta

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


