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Διαχείριση χώρου στάθμευσης στη Στουτγκάρδη
Ο χώρος στάθμευσης είναι δυσεύρετος σε πολλές συνοικίες της πόλης και γι΄ αυτό συχνά σταθμεύουν τα αυτοκίνητα σε
πεζοδρόμια και σε μέρη με απαγόρευση στάσης ή στάθμευσης. Αυτό θέτει π.χ. σε κίνδυνο τους πεζούς που πρέπει να κατεβούν
για παρέκκλιση στο οδόστρωμα. Η ορατότητα για τους οδηγούς παρεμποδίζεται στους κυκλοφοριακούς κόμβους ή στις
στροφές. Ούτε για τους μαθητές δεν είναι πλέον εγγυημένη η ασφάλεια για το δρόμο τους προς το σχολείο. Η κυκλοφορία για
αναζήτηση θέσης για παρκάρισμα προξενεί επιπλέον περιττό θόρυβο και καυσαέρια. Μετά από την επιτυχή εφαρμογή της
διαχείρισης χώρου στάθμευσης σε πολλούς τομείς της πόλης μεταφέρονται σταδιακά οι νέοι κανόνες στάθμευσης και σε άλλους
τομείς – με προτεραιότητα αρχικά εκεί που κυριαρχεί ιδιαίτερα μεγάλη πιεστική ανάγκη για στάθμευση.
Τα πλεονεκτήματα για σας:
• Οι μόνιμοι κάτοικοι, οι επισκέπτες, οι επαγγελματίες και οι πελάτες βρίσκουν θέση για παρκάρισμα ευκολότερα.
• Μειώνεται η παράνομη στάθμευση και βελτιώνεται έτσι η ασφάλεια κυκλοφορίας.
• Μειώνεται η κυκλοφορία για αναζήτηση θέσης για παρκάρισμα.
• Βελτιώνεται η ποιότητα κατοίκησης και διαμονής.
Τι σημαίνει η διαχείριση χώρου στάθμευσης;
Η διαχείριση χώρου στάθμευσης λειτουργεί σύμφωνα με το κριτήριο μικτής αναλογικής, δηλ. βασικά οι θέσεις στάθμευσης είναι
διαθέσιμες για όλους. Αλλά η χρήση για τους κατοίκους μιας περιοχής είναι δωρεάν, αφού αγοράσουν τη λεγόμενη ταυτότητα
στάθμευσης κατοίκου. Οι επαγγελματίες μπορούν εναλλακτικά να κάνουν αίτηση εξαίρεσης. Όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουν
αναγκαστικώς τα τέλη στάθμευσης.
Ποιος θα λάβει την ταυτότητα στάθμευσης κατοίκου;
Κάτοικοι που δεν έχουν δικό τους ή νοικιασμένο γκαράζ ή θέση στάθμευσης θα λάβουν μια ταυτότητα στάθμευσης κατοίκου,
όταν είναι ιδιοκτήτες οχήματος κι είναι δηλωμένοι με κύρια κατοικία σ΄ έναν από τους υποδιαιρεμένους τομείς.
Για την ταυτότητα θα φέρετε μαζί σας στο γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών [Bürgerbüro]:
• ταυτότητα/διαβατήριο που δεν έχουν λήξει,
• την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας και – σε περίπτωση που δεν είστε εσείς ο ίδιος ο ιδιοκτήτης – μια βεβαίωση
(π.χ. του εργοδότη σας) ότι σας έχει παραχωρήσει το όχημα για διαρκή χρήση. Αν είστε μέλος μιας οργάνωσης που
μοιράζεστε το όχημα με άλλους, τότε σας παρακαλούμε να υποβάλετε μια βεβαίωση συμμετοχής.
Πόσο κοστίζει η ταυτότητα στάθμευσης κατοίκου;
Η ταυτότητα στάθμευσης κατοίκου κοστίζει ένα ετήσιο τέλος που ανέρχεται στα 30,70 Ευρώ. Με την ταυτότητα έχετε το δικαίωμα
να παρκάρετε στην περιοχή στάθμευσης κατοίκου που θα αναγραφεί στην ταυτότητα χωρίς να αγοράσετε εισιτήριο στάθμευσης
(εκτός από τις ζώνες σύντομης στάθμευσης).

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης
Οι αιτήσεις για την ταυτότητα στάθμευσης κατοίκου γίνονται άνετα και online στην ιστοσελίδα www.stuttgart.de/parkraummanagement ή σε όλα τα Bürgerbüros στο κέντρο της πόλης καθώς και στο Bad Cannstatt, στο Untertürkheim και στο Vaihingen.
Στο Διαδίκτυο θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.stuttgart.de/parkraummanagement περισσότερες πληροφορίες για τη διαχείριση
του χώρου στάθμευσης στη δική σας συνοικία καθώς και για την υποβολή αίτησης για άδεια εξαίρεσης για τους επαγγελματίες
που έχουν την έδρα τους σ΄ αυτήν την περιοχή.
Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω, στείλτε μας ένα e-mail στη διεύθυνση
parkraummanagement@stuttgart.de ή επικοινωνήστε με την υπηρεσία δημόσιας τάξης [Amt für öffentliche Ordnung], θέματα
οδικής κυκλοφορίας [Straßenverkehrsangelegenheiten], διεύθυνση: Eberhardstraße 35, 70173 Stuttgart.

Η Στουτγκάρδη διαθέτει ένα πολύ καλό δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς. Τα λεωφορεία και οι υπόγειοι περνάνε
σχεδόν κάθε 10 λεπτά.
Περισσότερες πληροφορίες για τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς θα βρείτε στην ιστοσελίδα: www.vvs.de,
τηλέφωνο 0711 19449 ή www.ssb-ag.de τηλέφωνο 0711 7885-3333

Πού ισχύει η διαχείριση χώρου στάθμευσης;
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Δύο διαφορετικοί τομείς στάθμευσης στις περιοχές στάθμευσης κατοίκων

Ζώνη P
Μπλε P
στα μηχανήματα πώλησης εισιτηρίων στάθμευσης
•
•
•

Εδώ επιτρέπεται η στάθμευση με μια ταυτότητα στάθμευσης κατοίκου δωρεάν και χωρίς χρονικό περιορισμό.
Υποχρεωτικό τέλος στάθμευσης τις καθημερινές από τις 8:00 έως τις 22:00 *
Ημερήσιο εισιτήριο (ισχύει για έως και 14 ώρες στάθμευσης που μπορούν να μεταφερθούν στην επόμενη ημέρα)

Ζώνη σύντομης στάθμευσης
Πορτοκαλί P
στα μηχανήματα πώλησης εισιτηρίων στάθμευσης
σε περιοχές με πολλά καταστήματα
•
•
•

Υποχρεωτικό τέλος στάθμευσης για τους κατοίκους και όλους τους υπόλοιπους χρήστες, μέγιστη διάρκεια στάθμευσης 2 ώρες
Υποχρεωτικό τέλος στάθμευσης τις καθημερινές από τις 8:00 έως τις 22:00 *
Από Δευτέρα έως Παρασκευή, δωρεάν στάθμευση για κατοίκους από τις 19:00 (στο Bad Cannstatt, στο Unterürkheim και
στο Vaihingen από τις 18:00) και τα Σάββατα από τις 14:00

•• δωρεάν στάθμευση τις καθημερινές από τις 22:00 έως τις 8:00 και τις Κυριακές και αργίες για κατοίκους και όλους τους
υπόλοιπους χρήστες
* Ο πίνακας με τις επίκαιρες χρεώσεις τελών είναι αναρτημένος στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση www.stuttgart.de/parken/gebuehren

Πινακίδες στον οδικό χώρο των περιοχών στάθμευσης κατοίκου
• Ζώνη εξυπηρέτησης χώρου στάθμευσης
Προσοχή: δεν γίνεται επανάληψη των υποδείξεων
εντός της ζώνης!
Έναρξη

• Ζώνες σύντομης στάθμευσης
Προσοχή: μικροί τομείς με ειδικές πινακίδες σήμανσης εντός
μιας ζώνης!
Έναρξη

Τέλος

Τέλος

➜ Αποτελεσματικότητα
ζώνης» (γνωστή από
τη ζώνη ταχύτητας 30)

➜ ισχύουν μόνο για τον τομέα
με αυτήν τη σήμανση

➜ τέλη στάθμευσης

➜ υποχρεωτικά τέλη και μέγιστη
διάρκεια στάθμευσης για όλους!

➜ οι κάτοικοι απαλλάσσονται από τα τέλη
στάθμευσης

➜ οι κάτοικοι απαλλάσσονται
από τα τέλη στάθμευσης
(μετά το χρονικό διάστημα
της σήμανσης)
➜ Εξαιρέσεις στο Bad Cannstatt,
το Untertürkheim και στο
Vaihingen: ώρα 18

Ειδική ρύθμιση για τη στάθμευση στο κέντρο της Στουτγκάρδης
Για κατοίκους των περιοχών διαχείρισης χώρου στάθμευσης Ci1, Ci2 και Ci3 υπάρχει ένας κανονισμός εξαίρεσης έναντι
υποχρεωτικής χρέωσης για την απεριόριστη στάθμευση στο κέντρο της πόλης. Για όλους τους υπόλοιπους χρήστες το παρκάρισμα
στο κέντρο της πόλης από Δευτέρα έως Σάββατο και από ώρα 8:00 έως 22:00 κοστίζει τέλη και περιορίζεται σε μία ώρα.

Ci1
Ci2
Ci3

Πόσο κοστίζει η άδεια εξαίρεσης;
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί κανονισμοί εξαίρεσης:
• Ο «μικρός» κανονισμός εξαίρεσης (βραδινή ταρίφα) από Δευτέρα έως Σάββατο από ώρα 18:00 έως την επόμενη ημέρα στις
8:00 συν την Κυριακή: ελεύθερο παρκάρισμα χωρίς εισιτήριο για 150 Ευρώ το χρόνο
• Ο «μεγάλος» κανονισμός εξαίρεσης (όλο το 24ωρο) παρκάρισμα χωρίς τέλη και χωρίς χρονικό περιορισμό για 400 Ευρώ το
χρόνο
Ποιος μπορεί να πάρει άδεια εξαίρεσης;
Όποιος είναι δηλωμένος με κύρια κατοικία στους υποτομείς Ci1, Ci2 ή Ci3, έχει δικό του όχημα αλλά χωρίς δικό του ή
νοικιασμένο γκαράζ ή χώρο στάθμευσης, μπορεί να πάρει άδεια εξαίρεσης. Για την ταυτότητα εξαίρεσης χρειάζεστε:
• ταυτότητα/διαβατήριο που δεν έχουν λήξει,
• την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας και – σε περίπτωση που δεν είστε εσείς ο ίδιος ο ιδιοκτήτης – μια βεβαίωση
(π.χ. του εργοδότη σας) ότι σας έχει παραχωρήσει το όχημα για διαρκή χρήση.
• μια άτυπη, γραπτή δήλωση ότι δεν έχετε δικιά σας ή νοικιασμένη θέση στάθμευσης ή γκαράζ.

Υποβολή αίτησης
Οι αιτήσεις για εξαίρεση υποβάλλονται στην υπηρεσία Amt für öffentliche Ordnung, Straßenverkehrsangelegenheiten, στην
Eberhardstraße 37, 5ος όροφος. Σημειώνουμε ότι τα Bürgerbüros δεν εκδίδουν άδειες εξαίρεσης.

Εκδότης:
Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Stadtplanung und Wohnen, Amt für öffentliche Ordnung, Tiefbauamt in Verbindung mit der Abteilung Kommunikation; Karten: Tiefbauamt; Kartengrundlage: Stadtmessungsamt
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