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Car-Sharing και υποστήριξη από το κράτος

Φιλόδοξα υποστηρικτικά προγράμματα 
στην Ιταλία

Από όλη την Ευρώπη, η Ιταλία είναι η χώρα 
με τη σημαντικότερη υποστήριξη του κρά-
τους στο Car-Sharing. Για την αντιμετώπιση 
των ιδιαίτερα σημαντικών περιβαλλοντικών 
προβλημάτων στις μεγάλες πόλεις της χώρας, 
εθνικά προγράμματα εγκρίθηκαν από το 1998 
με σκοπό την ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικών 
υπηρεσιών μετακίνησης, συμπεριλαμβανομένου 
του Car-Sharing. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
βρίσκεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος της χώρας.
Το πρώτο σημαντικό κατόρθωμα υπήρξε η ίδρυ-
ση εθνικού συντονιστικού κέντρου (Iniziativa 
Car Sharing - ICS). Βασικό μέλημα του ICS 
ήταν αφενός η ανάπτυξη του Car-Sharing στις 
ιταλικές πόλεις και αφετέρου η προώθηση μίας 
ενιαίας τεχνολογίας ώστε να διασφαλιστεί ότι 
θα υπάρχει μια παρόμοια υπηρεσία σε όλη τη 
χώρα.
Για τη δημιουργία κάθε σχήματος Car-Sharing  
- συνήθως οργανωμένο από τις τοπικές αρχές 
της πόλης, μερικές φορές σε συνεργασία με την 
τοπική υπηρεσία μεταφορών – το ICS αναλαμ-
βάνει έως το 50% του κόστους επένδυσης. Έως 
και σήμερα το ιταλικό Υπουργείο Περιβάλλοντος 
έχει επενδύσει περίπου 9 εκ. € για την ανάπτυ-
ξη του Car-Sharing στη χώρα.

Στην πράξη, η κρατική υποστήριξη για το Car-
Sharing στην Ιταλία σημαίνει ότι:
• υπάρχει επίσημη υποστήριξη του κράτους 

μέσω δήμων και περιφερειών,
• το Car-Sharing ενσωματώνεται αυτομάτως 

στις δημόσιες συγκοινωνίες,
• όλα τα σχήματα Car-Sharing που υποστηρίζο-

νται από το ICS λειτουργούν κάνοντας χρήση 
της ίδιας τεχνολογίας Car-Sharing, και

• το Car-Sharing έχει προκριθεί σε εθνικό επί-
πεδο ως ένα μέτρο βελτίωσης του περιβάλ-
λοντος στις πόλεις.

Εικ. 1: Car-Sharing στη Genoa (Πηγή: Genova Car Sharing Spa)

Σε αυτό το φυλλάδιο παρουσιάζονται παραδείγματα από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για το 
πώς μπορεί να αναπτυχθεί το Car-Sharing μέσω υποστήριξης από το κράτος ή μέσω προ-
γραμμάτων ενημέρωσης υποστηριζόμενων από τα κράτη. Με τον όρο κράτος εδώ εννοούμε 
όχι μόνο τις εθνικές κυβερνήσεις, τα υπουργεία μεταφορών και τις εθνικές περιβαλλοντικές 
μεταφορές αλλά και τα ομόσπονδα κρατίδια και περιοχές – περιφέρειες σε κάθε κράτος.
Στο παρόν κείμενο δεν παρουσιάζονται αναλυτικά πληροφορίες σε σχέση με τη νομοθεσία 
που διέπει τη στάθμευση οχημάτων car-sharing σε δημόσιους δρόμους καθώς αυτό γίνεται 
σε άλλο φυλλάδιο (υπ. αριθμ. 6). Επίσης δεν περιλαμβάνονται τρόποι χρηματοδότησης του 
Car-Sharing μέσω προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξίζει να αναφερθεί ότι το παρόν 
φυλλάδιο δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί χωρίς την υποστήριξη της ΕΕ στο έργο “momo 
Car-Sharing”.
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Υποστήριξη στο Βέλγιο μέσω των περιφε-
ρειών

Στο Βέλγιο η ανάπτυξη του Car-Sharing υπο-
στηρίχτηκε από τις Περιφέρειες της χώρας. Το 
Car-Sharing ξεκίνησε αρχικά στην περιφέρεια 
της Wallonia ως μέρος του ευρωπαϊκού έργου 
Moses και συνέχισε το έργο που είχε ξεκινήσει 
ο μη κυβερνητικός οργανισμός Taxistop μερικά 
χρόνια νωρίτερα. Σε πολιτικό επίπεδο επίσης, 
η περιοχή της Wallonia  ήταν η πρώτη που 
κερδίθηκε και έτσι η υποστήριξη της ήταν καί-
ρια. Εξαιτίας αυτού, το Car-Sharing στο Βέλγιο 
πρωτοξεκίνησε στη Namur και άλλες πόλεις της 
Wallonia. Με εξαίρεση τη Wallonia, δεν υπήρχε 
αρχικά παρόμοια πολιτική υποστήριξη σε εθνικό 
επίπεδο αλλά σύντομα το προηγούμενο παρά-
δειγμα έπεισε και την περιοχή των Βρυξελλών 
όπου από ένα σημείο και έπειτα υποστηρίζει 
σημαντικά την ανάπτυξη του Car-Sharing.

Στην Ιταλία πρόγραμμα απόσυρσης ωφε-
λεί το Car-Sharing

Σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες συνηθίζεται ως 
ένας τρόπος τόνωσης της οικονομίας – και ειδι-
κότερα της αυτοκινητοβιομηχανίας – να δίνεται 
κάποιο αντίτιμο σε αυτούς που αποσύρουν τα 
οχήματα τους και αγοράζουν καινούρια, χωρίς 
όμως ταυτόχρονα να λαμβάνονται μέτρα που 
θα φέρουν περιβαλλοντικό όφελος. Η Ιταλική 
κυβέρνηση έχει ακολουθήσει ένα διαφορετικό 
δρόμο επιδοτώντας τη συμμετοχή στο Car-
Sharing για αυτούς που αποσύρουν τα οχήματά 
τους.
Εάν τα οχήματα προς απόσυρση είναι κατηγο-
ρίας εκπομπών ρύπων Euro 0 ή Euro 1 ή Euro 2 
τότε ο ιδιοκτήτης του οχήματος αν αποφασίσει 
να συμμετέχει σε σχήμα Car-Sharing λαμβάνει 
δωρεάν μια ετήσια συνδρομή μέλους για το 
πρώτο χρόνο ενώ για το δεύτερο χρόνο συν-
δρομής ο χρήστης πληρώνει το μισό ποσό. Επι-
πλέον λαμβάνει από το κράτος € 800 μονάδες 
πίστωση για χρήση στο Car-Sharing.
Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
υποστηρίζει ένα πιλοτικό έργο σχετικά με την 
υιοθέτηση περιβαλλοντικά φιλικών υβριδικών 
οχημάτων για χρήση στα σχήματα Car-Sharing 
και υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Προστα-
σίας του Περιβάλλοντος στη Ρώμη δοκιμάζουν 
το τοπικό σχήμα Car-Sharing για πιθανή μελλο-
ντική χρήση.
Ένα παρόμοιο πρόγραμμα επιδότησης από-
συρσης αυτοκινήτων – χωρίς όμως κυβερνη-

τική υποστήριξη – έλαβε χώρα στην Ελβετία 
τον Οκτώβρη και Νοέμβρη του 2006 από την 
Mobility Car-Sharing Cooperative. Στο πρόγραμ-
μα αυτό όποιος επιθυμούσε, μπορούσε να απο-
σύρει το αυτοκίνητο του και σε αντάλλαγμα να 
λάβει ένα συνδυαστικό πακέτο μετακίνησης της 
Mobility (δωρεάν μετακινήσεις με τα δημόσια 
μέσα μεταφοράς στην περιοχή της Ζυρίχης για 
ένα χρόνο, συν δωρεάν ένα μέρος της ετήσι-
ας συνδρομής). Αν η αξία του οχήματος προς 
απόσυρση ξεπερνούσε την αξία του παραπάνω 
πακέτου (εκτίμηση αξίας από τρίτο πρόσωπο) 
η διαφορά πληρωνόταν από την Mobility σε 
μετρητά και μονάδες πίστωσης για χρήση των 
οχημάτων Car-Sharing.

Στις Βρυξέλλες επίσης αναπτύχθηκε παρόμοιο 
πρόγραμμα απόσυρσης με παράλληλη υποστή-
ριξη στο Car-Sharing και τις δημόσιες συγκοι-
νωνίες.

Στην Ελβετία το σεντ για το κλίμα ωφελεί 
το Car-Sharing

Τον Μάρτιο του 2005, το Ομοσπονδιακό Συμ-
βούλιο της Ελβετίας αποφάσισε την είσπρα-
ξη ενός «σεντ για το κλίμα» για κάθε λίτρο 
εισαγόμενης βενζίνης και diesel. Ο σκοπός ήταν 
η άσκηση πίεσης (έστω και μικρής) προς τις 
εκπομπές CO2 προερχόμενες από αυξημένη κί-
νηση κατά τις μετακινήσεις. Η ιδέα για το «σεντ 
για το κλίμα» προήλθε από την επιχειρηματική 
κοινότητα της Ελβετίας που πρότεινε μια εθε-

Εικ. 2: Τον Οκτώβριο του 2006 η Mobility διοργάνωσε προωθητικές 
ενέργειες σχετικά με το πρόγραμμα ανταλλαγής Ι.Χ. με συνδυαστικά 
πακέτα μετακινήσεων (Πηγή: PHOTOPRESS/Mobility CarSharing Switzer-
land)
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λοντική συμβολή ώστε να αποτραπεί ένας πολύ 
πιο αυστηρός φόρος ρύπων και εκπομπών CO2.
Την είσπραξη του «σεντ για τι κλίμα» διαχειρί-
ζεται ένας Ελβετικός οργανισμός που χρησιμο-
ποιεί αυτούς τους πόρους για τη χρηματοδότη-
ση έργων για τη προστασία του περιβάλλοντος 
– μέρος των οποίων πρέπει να γίνεται σε 
εγχώριο επίπεδο. Στις αρχές του 2007, η 
Mobility εγκαινίασε ένα έργο σε συνεργασία με 
τον Οργανισμό για το Κλιματικό Σεντ με στόχο 
την προσέλκυση 50,000 νέων χρηστών Car-
Sharing την πενταετία 2007-2012 και ταυτό-
χρονα μείωση των εκπομπών CO2 κατά 30,000 
τόνους. Ο στόχος αναμένεται να επιτευχθεί με 
ενδυνάμωση του μάρκετινγκ στο ευρύ κοινό 
και ενδυνάμωση επίσης της ομάδας συμβούλων 
που ασχολείται με το εταιρικό Car-Sharing. Με 
τη βοήθεια πόρων από το ταμείο του Οργα-
νισμού για το Κλιματικό Σεντ, δημιουργήθηκε 
μια πολύ επιτυχημένη σειρά τηλεοπτικών σποτ 
που διαφήμιζε το «καλύτερο αυτοκίνητο του 
κόσμου».

Ενημερωτικές καμπάνιες με υποστήριξη 
από το κράτος

Οι πάροχοι υπηρεσιών Car-Sharing συνήθως 
δεν διαθέτουν μεγάλα ποσά για διαφήμιση, 
συνεπώς τυχόν υποστήριξη από το κράτος για 
καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού είναι κα-
λοδεχούμενες. Πρώτα απ’ όλα αναβαθμίζουν 
την εικόνα του Car-Sharing σε όλη τη χώρα και 
απευθύνονται σε κατοίκους που δε θα ήταν δυ-

νατό να προσεγγιστούν μέσω των συνηθισμέ-
νων καναλιών επικοινωνίας από τους παρόχους 
υπηρεσιών Car-Sharing. Επιπλέον, καμπάνιες 
που υποστηρίζονται από τα αρμόδια υπουργεία 
διαθέτουν μεγαλύτερο κύρος και έτσι ο κόσμος 
τις παίρνει πιο πολύ στα σοβαρά.
Στο τέλος του 2008, το γερμανικό κρατίδιο του 
Schleswig-Holstein συμφώνησε να επενδύσει € 
34,000 σε μια διαφημιστική καμπάνια στην πε-
ριοχή χρησιμοποιώντας το σλόγκαν που πρότει-
νε το Υπουργείο Περιβάλλοντος « 1000 φορές 
περισσότερο Car-Sharing».  Εάν ο στόχος του 
σλόγκαν επαληθευτεί, αυτό θα σημαίνει μια 
αύξηση των χρηστών car-Sharing  στο κρατίδιο 
κατά δύο τρίτα περίπου. Τα ιδιαίτερα αποτελε-
σματικά εγκαίνια της καμπάνιας έλαβαν χώρα 
στο Kiel τον Απρίλη του 2009 με τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος να εγκαινιάζει ένα νέο σταθμό 
Car-Sharing (εικ. 4). Η καμπάνια περιλαμβάνει 
κυρίως μια σειρά από πόστερ με τρία πολύ 
ενδιαφέροντα θέματα που παρουσιάζονται στα 
δημόσια μέσα μεταφοράς και τις στάσεις.

Εικ. 3: Απόσπασμα του τηλεοπτικού σποτ „Das beste Auto der Welt“ 
(“το καλύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο”) από τη Mobility, Ελβετία, με 
τη χρηματοδοτική υποστήριξη από τον ελβετικό Οργανισμό Σεντ για το 
Κλίμα (Πηγή: Mobility CarSharing Cooperative)

Εικ. 4: Ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος 
του κρατιδίου της 
Γερμανίας Sch-
leswig- Holstein, 
Dr. von Boetticher, 
εγκαινιάζει την 
ενημερωτική 
καμπάνια για 
το Car-Sharing. 
Κείμενο πόστερ: 
“Έχω δικά μου, 70 
αυτοκίνητα!” (Πηγή: 
Υπουργείο Γεωργίας, 
Περιβάλλοντος και 
Περιφέρειας του 
κρατιδίου 
Schleswig- Holstein)
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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:

Σχετικά με το Iniziativa Car Sharing: http://www.icscarsharing.it/ (στα Ιταλικά)
Σχετικά με την Ιταλική υποστήριξη στο Car-Sharing: http://www.trail.liguria.it/Mobil_passeggeri/Car-
Sharing.htm (στα Ιταλικά)
Venditti, Antonio: Il ruolo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nello 
sviluppo dei servizi di Car Sharing sul territorio nazionale. Παρουσίαση στο 4ο Car-Sharing Forum στις 
07.04.2009 στη Ρώμη (στα Ιταλικά)
Mobility Cooperative, Ελβετία, για την καμπάνια “Das beste Auto der Welt” (“το καλύτερο αυτοκίνη-
το στον κόσμο”): http://www.das-beste-auto-der-welt.ch/, (στα Γερμανικά και Γαλλικά, με τηλεοπτικά 
σποτ σε Ελβετικά Γερμανικά ) 

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


