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Αύξηση αριθμού πελατών με κατάλληλη τοποθέτηση 
σταθμών Car-Sharing σε δημόσιους δρόμους

Παράδειγμα: Βέλγιο

Στο Βέλγιο, οι νομοθέτες έχουν παραδώσει στις το-
πικές αρχές το δικαίωμα να αποφασίζουν σε ποιες 
υπηρεσίες μεταφορών θα παραδίδουν τις διαθέσι-
μες θέσεις στάθμευσης στους δημόσιους χώρους. 
Καθώς το Car-Sharing αναγνωρίζεται ως ένας 
περιβαλλοντικά φιλικός τρόπος μετακίνησης, οι το-
πικές αρχές συνεργάζονται με τους ιδιοκτήτες των 
σχημάτων Car-
Sharing και τους 
εγκρίνουν θέσεις 
στάθμευσης 
σε δημόσιους 
χώρους. Επίσης 
προκειμένου να 
διασφαλιστούν 
αυτές οι θέσεις 
από μη εγκεκρι-
μένη στάθμευ-
ση, επιτρέπεται 
η χρήση προ-
στατευτικών 
εμποδίων στις 
εν λόγω θέσεις.

Σε μερικές πόλεις του Βελγίου παρόμοια πλεονε-
κτήματα απολαμβάνουν και ομάδες ατόμων που 
κάνουν κοινή χρήση των οχημάτων τους (φίλοι, 
γείτονες, κτλ.) και είναι μέλη του υποστηρικτικού 
οργανισμού Autopia.

Εικ. 1: Σταθμός Car-Sharing στη Wallonia (Πηγή: cambio Belgium)

Ιδιαίτερα μεγάλη σημασία έχει η σωστή τοποθέτηση σταθμών Car-Sharing με το κατάλληλο 
μέγεθος σε διάφορα σημεία εντός του δικτύου μιας πόλης. Πρώτα απ’όλα θα πρέπει να τοποθε-
τούνται όσον το δυνατό πιο κοντά στις οικίες ή / και στους χώρους εργασίας των πελατών έτσι 
ώστε η απόσταση από τα αυτοκίνητα να είναι η μικρότερη δυνατή. Από έρευνες γνωρίζουμε ότι 
η βέλτιστη απόσταση για περπάτημα έως τα οχήματα  κυμαίνεται μεταξύ 500 και 700 μέτρων. 
Μεγαλύτερες αποστάσεις μειώνουν την ελκυστικότητα των σταθμών. Από την άλλη, οι σταθ-
μοί θα πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η προσέλκυση και νέων 
μελλοντικών πελατών. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επιδιώκεται η βέλτιστη αξιοποίηση των 
αυτοκινήτων και να λειτουργούν όσο το δυνατό οικονομικότερα.
Όσον αφορά τη Γερμανία, Ελβετία και Αυστρία, οι σταθμοί Car-Sharing τοποθετούνται έως σή-
μερα σχεδόν αποκλειστικά σε ενοικιαζόμενες ιδιωτικές εκτάσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτές 
οι εκτάσεις μπορεί να ανήκουν σε δημόσιες αρχές ή οργανισμούς μέσων μεταφοράς. Σε πυκνο-
κατοικημένες περιοχές εντός των πόλεων είναι πολλές φορές αδύνατο να βρεθούν διαθέσιμες 
ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης λόγω της γενικότερης έλλειψής τους, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες 
εταιρειών Car-Sharing να μην μπορούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Σε τέτοιες αστι-
κές περιοχές, συνήθως περιμετρικά του κέντρου μιας πόλης, υπάρχει ιδιαίτερα υψηλό δυναμικό 
για το Car-Sharing.
Απαραίτητη προϋπόθεση για αύξηση των πελατών και συνεπώς και των απαραίτητων οχημάτων 
και σταθμών είναι η πρόσβαση σε θέσεις στάθμευσης στους δημόσιους δρόμους. Σε κάποιες 
Ευρωπαϊκές χώρες, οι τοπικές αρχές έχουν μια τέτοια σχετική  νομική κατοχύρωση, κάτι που έχει 
αποδειχτεί ιδιαίτερα ωφέλιμο για την ανάπτυξη του Car-Sharing.

Εικ. 2: Σταθμός Car-Sharing σε περιοχή με 
πολλές επιχειρήσεις στις Βρυξέλλες (Πηγή: 
cambio Belgium)
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Παράδειγμα: Άμστερνταμ, Ολλανδία

Στην Ολλανδία επίσης, οι τοπικές αρχές των πόλε-
ων έχουν το δικαίωμα μέσω σχετικής νομοθεσίας 
να αποφασίζουν τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης 
σε δημόσιους δρόμους.

Το Άμστερνταμ είναι ένα καλό παράδειγμα για να 
φανεί πόσο λογικό είναι να αποφασίζουν οι τοπικές 
αρχές για το πώς θα διαθέσουν τον ελεύθερο 
δημόσιο χώρο στους δρόμους για θέσεις στάθμευ-
σης. Όποιος έχει ξεναγηθεί γύρω από το κέντρο 
του Άμστερνταμ και εντός του δακτυλίου Gracht 
μπορεί να κατανοήσει πόσο λίγος είναι ο διαθέσι-
μος δημόσιος χώρος στους δρόμους για στάθμευ-
ση. Στους περισσότερους δρόμους υπάρχουν μόνο 
λιγοστές θέσεις στάθμευσης που σε καμία περί-
πτωση δεν μπορούν να συγκριθούν με τον αριθμό 
διαθέσιμων θέσεων σε παρόμοια μεγάλες πόλεις. 
Επιπλέον, λόγω της χαμηλής στάθμης του εδάφους 
είναι αδύνατη η δημιουργία και χρήση υπόγειων 
γκαράζ. 
Όπως φαίνεται και στην εικόνα 3, το πυκνό δί-
κτυο σταθμών του Greenwheels (ο μεγαλύτερος 
πάροχος Car-Sharing στο Άμστερνταμ και στην 
Ολλανδία) υποδεικνύει ότι το Car-Sharing μπορεί 
να αποτελέσει μια πραγματικά εναλλακτική λύση 
απέναντι στο ιδιόκτητο αυτοκίνητο. Η έλλειψη 
διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης εξισορροπείται 
από το Car-Sharing χωρίς συμβιβασμούς ως προς 
την ευκολία μετακίνησης ενώ το πυκνό δίκτυο 
σταθμών Car-Sharing σε δημόσιους δρόμους εξα-
σφαλίζει ότι πάντα υπάρχουν διαθέσιμα οχήματα 
Car-Sharing κοντά στις οικίες και τις επιχειρήσεις 
των μελών.

Παράδειγμα: Ελσίνκι, Φινλανδία

Στο Ελσίνκι αλλά και στη Φινλανδία γενικότερα 
υπάρχει ένας πάροχος υπηρεσιών Car-Sharing με 
την επωνυμία City Car Club και με 90 σταθμούς 
στο Ελσίνκι και σε 3 γειτονικές περιοχές. Οι πε-
ρισσότεροι από αυτούς τους σταθμούς βρίσκονται 
σε μισθωμένες θέσεις ιδιωτών ενώ 40 από αυτούς 
τους σταθμούς βρίσκονται σε δημόσιους δρόμους.
Στη Φινλανδία, οι τοπικές αρχές έχουν διευρυμένη 
αυτονομία σχετικά με την απόφαση για διάθεση 
των ελεύθερων χώρων στους δημόσιους δρόμους. 
Καθώς η σχετική νομοθεσία ούτε επιτρέπει αλλά 
ούτε και απαγορεύει τη δωρεάν διάθεση χώρων 
για σχήματα Car-Sharing, οι δημοτικές αρχές 
επιτρέπουν την παραχώρηση χώρων για το Car-
sharing μέσω ενοικίασης. Έχουν δημιουργήσει θέ-
σεις στάθμευσης αποκλειστικά για τους παρόχους 

Car-Sharing στις οποίες απαγορεύεται ακόμα και 
η στάση για οχήματα που δεν είναι της υπηρεσίας 
Car-Sharing. Το ενοίκιο κυμαίνεται ανάλογα με την 
περιοχή που βρίσκονται οι θέσεις στάθμευσης.

Παράδειγμα: Ιταλία

Η εθνική νομοθεσία (Κώδικας Κυκλοφορίας) 
ορίζει ότι οι ελεγχόμενες θέσεις στάθμευσης σε 
δημόσιους δρόμους διατίθενται αποκλειστικά για 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή για άτομα με ειδι-
κές ανάγκες, ενώ οι παραβάτες τιμωρούνται με 
απομάκρυνση του οχήματος με γερανό. Επιπλέον 
σε περιοχές με έντονη εμπορική δραστηριότητα 
προσφέρεται το δικαίωμα απαγόρευσης της κυκλο-

Εικ. 3: Σταθμοί Greenwheels στο Άμστερνταμ (Πηγή: Greenwheels)

Εικ. 4: Σταθμός Car-Sharing στο Ελσίνκι; κείμενο κάτω από το σήμα 
“απαγορεύεται η στάθμευση”: “πλην οχημάτων City Car Club ” (Πηγή: 
City Car Club)
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φορίας συμβατικών οχημάτων. Έτσι σε τέτοιες περι-
οχές εμπλέκεται το Car-Sharing. Οι χρήστες πληρώ-
νουν ένα ποσό για πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές 
ενώ οι δημοτικές αρχές συχνά δεν παραλαμβάνουν 
τις εν λόγω αμοιβές εφ’ όσον η συγκεκριμένη χρήση 
είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Κάτι που πρέπει 
να σημειωθεί είναι ότι με εξαίρεση τις μητροπο-
λιτικές περιοχές στη Ρώμη και το Μιλάνο, οι τοπι-
κές αστυνομικές αρχές δεν έχουν δικαιοδοσία να 
απομακρύνουν παράνομα σταθμευμένα οχήματα σε 
αυτές τις περιοχές.

Το δημόσιο συντονιστικό κέντρο Initiativa Car 
Sharing (ICS) έχει καταθέσει πρόταση με την οποία 
θα εξισώνονται οι σταθμοί Car-Sharing με σταθ-
μούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και έτσι θα έχουν 
πλήρη κάλυψη από τη σχετική νομοθεσία. Αυτός ο 
νόμος έχει παρουσιαστεί στο κοινοβούλιο τον Απρί-
λιο του 2009 αλλά δεν έχει ακόμα εγκριθεί.

Παράδειγμα: Cork, Ιρλανδία

Στην Ιρλανδία η εθνική νομοθεσία δίνει το δικαίωμα 
στα τοπικά συμβούλια να καθορίσουν θέσεις στάθ-
μευσης στους δρόμους για συγκεκριμένες κατηγορί-

ες χρηστών. Παρ’όλο που τα οχήματα Car-Sharing δεν 
περιλαμβάνονται ακόμα στις εν λόγω κατηγορίες, το 
δημοτικό συμβούλιο του Cork έχει έλθει σε συμφωνία 
με την αστυνομία (Garda Síochána) στο Cork ώστε να 
επιτραπεί σε πιλοτική βάση να καθοριστούν συγκε-
κριμένες θέσεις στάθμευσης για την εταιρεία GoCar, 
που άρχισε να δραστηριοποιείται στο Car-Sharing 
τον Σεπτέμβρη του 2008. Συνολικά υπάρχουν οκτώ 
θέσεις σε τέσσερις σταθμούς (Go-Bases) στο κέντρο 
της πόλης που προστατεύονται με αυτόματες μπαριέ-
ρες ενώ σχετικά σήματα από το Δημοτικό Συμβούλιο 
και τη GoCar προειδοποιούν για πιθανές παραβάσεις.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Cork πιστεύει ότι το 
συγκεκριμένο πείραμα σε πιλοτικό επίπεδο θα είναι 
επιτυχημένο και έτσι εργάζεται μαζί με το τμήμα 
Μεταφορών της χώρας προκειμένου να γίνει τροπο-
ποίηση της σχετικής νομοθεσίας και να περιλαμβάνει 
και τα οχήματα Car-Sharing στις κατηγορίες που τους 
επιτρέπεται να κάνουν χρήση καθορισμένων θέσεων 
στάθμευσης.

Συμπεράσματα σχετικά με σταθμούς Car-
Sharing σε δημόσιους χώρους

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι στις χώρες 
όπου επιτρέπεται να τοποθετούνται σταθμοί Car-
Sharing σε δημόσιους δρόμους, αυτό γίνεται υπεύθυ-
να από τις τοπικές αρχές. Είναι αυτές οι τοπικές αρχές 
που αποφασίζουν για το πού θα βρίσκονται αυτοί οι 
σταθμοί αλλά και το αν βρίσκονται σε ανταγωνισμό 
με τα δημόσια μέσα μεταφοράς σχετικά με τον λιγο-
στό διαθέσιμο χώρο. Γεγονός είναι πάντως ότι στις 
χώρες όπου υπάρχει τέτοια σχετική νομοθεσία αυτό 
βοηθάει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του Car-Sharing 
ενώ δεν έχει παρατηρηθεί κάποια αύξηση στα παρά-
πονα σχετικά με τον διαθέσιμο δημόσιο χώρο.

Τι γίνεται σε άλλες χώρες όπου έχουν ήδη 
αναπτυχθεί σχήματα Car-Sharing?

Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες με ήδη ανεπτυγμένα 
σχήματα Car-Sharing, δεν υπάρχει συγκεκριμένη 
νομοθεσία που να επιτρέπει ή όχι την τοποθέτηση 
σταθμών σε δημόσιους δρόμους.

Εικ. 5: 
Σταθμός 
Car-Sha-
ring στο 
Τορίνο 
(Πηγή: 
car city 
club s.r.l.)

Εικ 7: 
Σταθμός 
στο δρόμο 
στην πόλη 
του Cork 
(Πηγή: 
Mendes 
GoCar 
Ltd.)

Εικ. 6: 
Σταθμός 
Car-Sha-
ring στο 
Bolzano 
(Πηγή: 
coop car 
sharing 
bz)
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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: 

Τον Μάρτιο του 2007, ο Υπουργός Μεταφορών της 
Γερμανίας κατέθεσε πρόταση νόμου ώστε να δίδε-
ται το δικαίωμα στις τοπικές αρχές να επιτρέπουν 
σταθμούς Car-Sharing. Η συγκεκριμένη πρόταση 
έτυχε ευρείας αποδοχής από ενώσεις, τοπικές 
αρχές και κρατίδια της Γερμανίας. Η συζήτηση έχει 
όμως παρακωλυθεί από τον Υπουργό Οικονομικών 
καθώς θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πρόταση βάζει 
τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων σε μειονεκτι-
κή θέση.

Καθώς δεν υπάρχει ενιαίο θεσμικό πλαίσιο κάποιες 
τοπικές αρχές και κράτη ψάχνουν για συμβιβαστικές 
λύσεις όπως η τοποθέτηση σταθμών σε περιοχές οι 
οποίες δεν υπόκεινται προς το παρόν σε σαφή σχετι-
κή νομοθεσία..
Τέλος στην Αυστρία έχουν ξεκινήσει κάποιες διαδι-
κασίες εντός του κοινοβουλίου με σκοπό την εγκα-
θίδρυση νομικού πλαισίου ώστε να επιτρέπεται να 
τοποθετούνται σταθμοί Car-Sharing σε δημόσιους 
δρόμους.
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City of Bremen
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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-
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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


