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Κερδίζοντας την υποστήριξη των τοπικών αρχών

Παράδειγμα ενσωμάτωσης του Car-
Sharing στο σχέδιο διαχείρισης κινητικό-
τητας – η πόλη του Münster στη Γερμανία

Από το 1999, το δημοτικό συμβούλιο του 
Münster διέθετε πρόγραμμα διαχείρισης κι-
νητικότητας με σκοπό να κάνει τις διαδρομές 
των κατοίκων από και προς τη δουλειά όσο το 
δυνατό πιο περιβαλλοντικά φιλικές αλλά και 
οικονομικές. Από το 2002, η πόλη συνεργάζεται 
με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών Car-Sharing, 
την εταιρεία Stadtteilauto CarSharing Münster 
GmbH. Εκείνη την εποχή, υπήρχε ένας μεγάλος 
σταθμός Car-Sharing στο Δημοτικό Κτίριο 3 
όπου βρισκόντουσαν οι περισσότερες θέσεις των 
τεχνικών του δήμου. Τα 13 οχήματα Car-Sharing 
που βρίσκονται εκεί είναι διαθέσιμα αποκλειστικά 
για τους εργαζόμενους στο δήμο από τις 8 το 
πρωί έως τις 4 το απόγευμα και μετά ενσωματώ-
νονται στον υπόλοιπο στόλο των οχημάτων της 
εταιρείας car-Sharing. Από το 2004 κάτι ανάλογο 
έχει γίνει και στο Δημοτικό κτίριο 2. Παράλληλα 

έγινε διανομή θέσεων στάθμευσης στους εργα-
ζόμενους του δήμου ενώ μειώθηκαν δραστικά οι 

Εικ. 1: Στον σταθμό Car-Sharing στην πόλη Münster και κοντά στο 
Δημοτικό Κτίριο 3, τις καθημερινές, έντεκα οχήματα Car-Sharing 
διατίθενται αποκλειστικά στους εργαζόμενους του δήμου (Πηγή: Stadttei-
lauto CarSharing Münster GmbH) 

Οι διάφορες τοπικές κοινοτικές αρχές είναι σημαντικοί σύμμαχοι για τους παρόχους υπηρεσι-
ών Car-Sharing και έτσι θα πρέπει να θεωρούνται συνέταιροι σε τέτοια σχήματα. Η συνεργα-
σία με τις τοπικές αρχές εκτείνεται σε διάφορους τομείς: 
• Οι τοπικές αρχές συχνά είναι σημαντικοί εργοδότες στους δήμους και τις πόλεις. Σε πολ-

λές περιπτώσεις οι μετακινήσεις των εργαζομένων στους δήμους γίνεται με δημοτικά 
οχήματα που συχνά δεν αξιοποιείται πλήρως η χωρητικότητα τους. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
Car-Sharing μπορούν να προσεγγίσουν τις τοπικές αρχές ως πιθανούς πελάτες και να τους 
ενημερώσουν σχετικά με πιθανά οφέλη λόγω  μείωσης κόστους. Παρακάτω παραθέτουμε 
το παράδειγμα της πόλης του Münster στη Γερμανία.

• Το Car-Sharing αναμένεται να έχει θετική αποδοχή και πολιτική υποστήριξη ως ένα μέτρο 
που μπορεί να συμμετέχει στον τοπικό σχεδιασμό. Αυτό έχει ήδη συμβεί για παράδειγμα 
σε πολλές Ιταλικές πόλεις  ενώ και η Βρέμη βρίσκεται στη διαδικασία επεξεργασίας του 
δικού της σχεδίου για την ανάπτυξη του Car-Sharing.

• Ένα σημαντικό στοιχείο της υποδομής για το Car-Sharing είναι η διαθεσιμότητα θέσεων 
στάθμευσης σε κατάλληλες τοποθεσίες. Οι τοπικές αρχές παίζουν  ένα σημαντικότατο 
ρόλο όταν πρόκειται για θέσεις στάθμευσης σε δημόσιους δρόμους – χώρους (το θέμα 
αναπτύσσεται εκτενώς στο φυλλάδιο Νο 6).

• Τέλος η πολιτική υποστήριξη από τις τοπικές αρχές αναβαθμίζει την εικόνα του Car-
Sharing και συμβάλλει στην ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου ως συνδρομητές.

Παρόλο που οι τοπικές αρχές αντιλαμβάνονται τα πλεονεκτήματα της υποστήριξης του Car-
Sharing από τα βελτιωμένα αποτελέσματα των οικονομικών τους στοιχείων – και από την 
ευκολότερη εύρεση θέσεων στάθμευσης μπροστά από το κτίριο που στεγάζονται – ένας 
ακόμα τρόπος να πειστούν οι τοπικές αρχές είναι η επίδειξη του πολλαπλών ωφελειών του 
Car-Sharing στη κοινότητα και τους κατοίκους της.
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χορηγήσεις άδειας για χρήση ιδιόκτητων οχημά-
των για επαγγελματικούς λόγους.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, ο δήμος του 
Münster εξοικονομεί € 370,000 ετησίως από τα 
μεταφορικά κόστη. Το ποσό αυτό προέρχεται 
από τη μείωση του κόστους χρήσης των δημο-
τικών οχημάτων αλλά και από τη μείωση των 
αποζημιώσεων στους εργαζόμενους για χρήση 
των προσωπικών τους οχημάτων για επαγγελ-
ματικούς λόγους. Επίσης σε μικρό ποσοστό η 
μείωση του κόστους έρχεται και από τη νέα 
διαχείριση των θέσεων στάθμευσης, δυσχεραί-
νοντας ελαφρώς τους εργαζομένους σε αυτό το 
θέμα. Τα παραπάνω μέτρα έφεραν σημαντικότα-
τη μείωση των χιλιομέτρων για διαδρομές από 
και προς τη δουλειά, περίπου 750,000 χιλιόμετρα 
ετησίως μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές 
CO2 κατά 135 τόννους.
Το παραπάνω παράδειγμα της ενσωμάτωσης του 
Car-Sharing στο πρόγραμμα διαχείρισης κινητι-
κότητας της πόλης δείχνει περίτρανα τα οφέλη 
που αποκομούν όλοι οι συμμετέχοντες από τέ-
τοιες προσπάθειες. Μέσω αυτής της συνεργασίας 
οι δημοτικές αρχές εξοικονόμησαν πολύ μεγάλα 
ποσά ετησίως ενώ και ο πάροχος υπηρεσιών Car-
Sharing είναι ικανοποιημένος καθώς οι πελάτες 
του έχουν πρόσβαση τώρα σε περισσότερα 
οχήματα τα απογεύματα και τα σαββατοκύριακα, 
κάνοντας το όλο σχήμα πιο ελκυστικό για συμ-
μετοχή στους κατοίκους της περιοχής.

Υποστήριξη των τοπικών αρχών στις Ιτα-
λικές πόλεις

Στην Ιταλία πολλές πόλεις και περιοχές συμ-
μετείχαν στην ίδρυση των τοπικών σχημάτων 
car-Sharing ενώ υποστηρίχθηκαν από το εθνικό 
συντονιστικό κέντρο (Iniziativa Car Sharing) 
και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Σε αρκετές δε 
πόλεις, οι τοπικές αρχές εμπλέκονται άμεσα στη 
διαχείριση των τοπικών σχημάτων Car-Sharing.
Η πολιτική υποστήριξη φαίνεται καθαρά από την 
προνομιακή αντιμετώπιση των οχημάτων Car-
Sharing σε πολλές ιταλικές πόλεις:
• Έχουν απεριόριστη πρόσβαση στις ζώνες 

χαμηλών εκπομπών στα κέντρα των πόλεων 
οι οποίες έχουν δημιουργηθεί λόγω της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης. Τα υπόλοιπα συμβατικά 
οχήματα εισέρχονται σε αυτές με συγκεκριμέ-
νους χρονικούς περιορισμούς.

•  Τα οχήματα Car-Sharing έχουν πρόσβαση 
στις λεωφορειολωρίδες και έτσι διέρχονται 
από τις περιοχές με υψηλή κίνηση πολύ ευκο-
λότερα.

• Μπορούν να παρκάρουν δωρεάν στις «μπλε 
ζώνες» στο κέντρο της πόλης.

Τέτοια παραδείγματα πολιτικής υποστήριξης 
υπάρχουν στις πόλεις Τορίνο, Βενετία, Μπολόνια, 
Ρίμινι και Μοντένα.
Επιπλέον σε πολλές ιταλικές πόλεις γίνεται χρήση 
οχημάτων Car-Sharing από τους εργαζόμενους 
του δήμου για επαγγελματικούς λόγους.

Παράδειγμα σχεδιασμού Car-Sharing στο 
δήμο της Βρέμης, Γερμανία

Το Car-Sharing ως ένα μέτρο προστασίας του 
περιβάλλοντος και μείωσης της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης μπορεί να υποστηριχτεί σε πολι-
τικό επίπεδο μέσω της ενσωμάτωσης του στις 
διάφορες διαδικασίες σχεδιασμού των τοπικών 
αρχών. Το Car-Sharing μπορεί για παράδειγμα  
να ενσωματωθεί στα σχέδια προστασίας του 
περιβάλλοντος, διαχείρισης ποιότητας αέρα ή 
μπορεί να βρίσκεται στα σχέδια μετακινήσεων 
ή στα σχέδια ανάπτυξης της πόλης. Οι τοπικές 
αρχές μπορούν επίσης να αναπτύξουν και σχέδια 
Car-Sharing χωρίς να ενσωματώνονται κάπου 
αλλού. Η πόλη της Βρέμης βρίσκεται στη διαδι-
κασία ενός τέτοιου πλάνου που θα περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων:

Εικ. 2: Εγκαίνια του τρίτου Mobil.punkt (σημείο κινητικότητας) από τους 
(από αριστερά προς τα δεξιά) Peter Noltenius, Γενικό Διευθυντή της 
Brepark (αρχή υπεύθυνη για τις θέσεις στάθμευσης), Kerstin Hom-
righausen, Γενική Διευθυντή της cambio Bremen, Dr. Reinhard Loske, 
Γερουσιαστή της Βρέμης για τα: Περιβάλλον, Υποδομές, Μεταφορές 
και Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Waltraut Osterloh, εκπρόσωπος της αρχής 
για τις μεταφορές στην πόλη της Βρέμης και Rainer Counen, Marketing 
Manager της Straßenbahn AG (εταιρεία τραμ). Τα κέντρα κινητικότητας 
είναι σταθμοί car-Sharing σε δημόσιους δρόμους όπου χρησιμοποιούνται 
οχήματα διαφόρων τύπων (Πηγή: Bremen Senate Office for Environment, 
Construction, Transport, and European Affairs)
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• Σχεδιασμό θέσεων στάθμευσης που θα υπο-
στηρίξει το car-Sharing καθώς θα γίνει συγκε-
κριμένη κατανομή των διαθέσιμων χώρων.

• Ένας αναμενόμενος νόμος σε εθνικό επίπεδο 
θα δώσει ένα στέρεο νομικό υπόβαθρο ώστε 
να εξουσιοδοτήσει σχετικά τις τοπικές αρχές. 
Η πόλη της Βρέμης έχει ιδιαίτερα ενεργό ρόλο 
σ’ αυτή τη διαδικασία.

• Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων 
συγκοινωνιών και Car-Sharing.

• Ενημερωτικές καμπάνιες προς στοχευμένες 
κατηγορίες κατοίκων όπως εργαζομένους και 
παιδιά σε σχολεία και νηπιαγωγεία.

• Το Car-Sharing θα υποστηριχτεί πιο ενεργά 
για τις μετακινήσεις των εργαζομένων του 
δήμου. Σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμε-
λητήριο, θα ενημερωθούν κι άλλες κρατικές 
υπηρεσίες σχετικά με το Car-Sharing και τις 
δυνατότητες που προσφέρει ως προς τη 
βελτίωση της διαχείρισης του στόλου των 
οχημάτων.

Παράδειγμα καλής συνεργασίας μικρής 
εταιρείας Car-Sharing με τις τοπικές αρ-
χές:Esslingen, Γερμανία

Η εταιρεία VCD-Gemeinschaftsauto Esslingen 
e.V. είναι ένας σχετικά μικρός πάροχος υπηρε-
σιών  Car-Sharing κοντά στη πόλη της Στουτ-
γκάρδης. Περίπου 200 μέλη της μοιράζονται 16 
οχήματα.  Ο συγκεκριμένος πάροχος αποτελεί 
παράρτημα της εναλλακτικής κοινότητας για τις 
μεταφορές Verkehrsclub Deutschland (VCD), που 
υποστηρίζει περιβαλλοντικά φιλικούς τρόπους 
μεταφοράς. Εξαιτίας πολλών και διαφορετικών 
δράσεων της κοινότητας στον παρακάτω τομέα 
ο πάροχος Car-Sharing έχει πολύ καλές συνδέ-
σεις με τα διάφορα δίκτυα των κατοίκων στη 
πόλη του Esslingen.
Από το 1999 και έπειτα η VCD-Gemeinschafts-
auto Esslingen e.V. έχει αναπτύξει μια πολύ 
στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές του 
Esslingen. Το δημοτικό συμβούλιο χρησιμοποιεί 
οχήματα Car-Sharing για επαγγελματικές μετα-
κινήσεις ενώ ο πάροχος υπηρεσιών Car-Sharing 
νοικιάζει θέσεις στάθμευσης στο χώρο των 
δημοτικών κτιρίων. Σε μια άλλη περιοχή που 
αναπτύσσεται η εταιρεία, η συνεργασία πάει ένα 
βήμα παραπέρα. Από το 2008, οι τοπικές αρχές 
του  Ostfildern έχουν ένα όχημα της κοινότη-
τας διαθέσιμο για αυτούς που συμμετέχουν 
στο Car-Sharing. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο 
χρησιμοποιείται τις μισές ημέρες της εβδομάδας 
από εργαζόμενους του δήμου και τις υπόλοιπες 

ώρες και μέρες είναι διαθέσιμο για χρήση από το 
σχήμα Car-Sharing. Μέσω της ενεργούς συμμε-
τοχής των δύο δημοτικών συμβουλίων η εταιρεία 
Car-Sharing βελτίωσε πολύ την εικόνα της εντός 
των κοινοτήτων με αποτέλεσμα και την ισχυρή 
ανάπτυξή της για το 2008.
Η εταιρεία Car-Sharing συνεργάζεται στενά και 
με άλλους φορείς όπως το City Initiative, μία 
ένωση μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποι-
είται στο κέντρο του Esslingen και που έχει γίνει 
μέλος της υπηρεσίας. Οι εν λόγω επιχειρήσεις 
που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης – κυρίως 
στον πεζόδρομο – χρησιμοποιούν τα κοντινά 
σταθμευμένα οχήματα Car-Sharing για τις επαγ-
γελματικές μετακινήσεις τους. Επίσης η εταιρεία 
κάνει χρήση και ενός minibus καθώς ήταν ανα-
γκαίο για τις μετακινήσεις των μελών της ένωσης 
πολλών ομάδων νέων αλλά και διάφορων ορ-
γανισμών που δραστηριοποιούνται στο κέντρο 
της πόλης. Τα μέλη αυτών των οργανώσεων των 
νέων κατοίκων της πόλης έχουν προτεραιότητα 
στη χρήση του minibus όποτε αυτό απαιτείται, 
ενώ όταν δεν χρησιμοποιείται είναι διαθέσιμο 
από την εταιρεία για άλλες μετακινήσεις για το 
ευρύ κοινό.

Εικ. 3: Αυτό το δημοτικό όχημα στο Ostfildern χρησιμοποιείται για 
Car-Sharing από το ευρύ κοινό στο τέλος της εργάσιμης ημέρας 
(Πηγή: VCD-Gemeinschaftsauto Esslingen e.V.)

Εικ. 4: Συμβολική παράδοση κλειδιού στον επικεφαλής του City Initia-
tive Esslingen για τη συμμετοχή των τοπικών επιχειρηματιών στο 
σχήμα Car-Sharing (Πηγή: VCD-Gemeinschaftsauto Esslingen 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: 

Περισσότερες πληροφορίες:

Πόλη του Münster, Urban Planning Offi ce (Eds.) (2005): Betriebliches Mobilitätsmanagement der 
Stadtverwaltung Münster. Projektauswertung und Handlungsempfehlungen. Reihe Beiträge zur 
Stadtforschung, Stadtentwicklung, Stadtplanung, τεύχος 1/2005. Münster (στα Γερμανικά)
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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-
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 Sour-
ces 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


