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Η κοινή χρήση αυτοκινήτων μεταξύ γειτονι-
ών ως προπομπός για επαγγελματικές υπη-

ρεσίες Car-Sharing

Τι εννοούμε λέγοντας κοινή χρήση αυτο-
κινήτων μεταξύ γειτόνων;

Σε αντίθεση με το επιχειρηματικό Car-Sharing, 
κοινή χρήση οχημάτων μεταξύ γειτόνων σημαί-
νει κοινή χρήση ενός αυτοκινήτου από μια συ-
γκεκριμένη ομάδα ανθρώπων – συνήθως φίλων 
ή μιας οικογένειας ή γειτόνων. Το αυτοκίνητο 
ανήκει σε έναν από τους χρήστες και αυτός το 
διαθέτει στους υπόλοιπους. Θέματα ασφάλι-
σης και ζημιών τακτοποιούνται μέσω σχετικών 
συμφωνητικών μεταξύ των χρηστών. Η εν λόγω 
κοινότητα χρηστών δεν συστήνεται με σκοπό 
το κέρδος καθώς το κόστος χρήσης υπολογίζε-
ται έτσι ώστε να καλύπτει τα έξοδα χρήσης και 
το κόστος απόσβεσης του οχήματος. Σε αντίθε-
ση επίσης με το επιχειρηματικό Car-Sharing δεν 
επιδιώκεται απαραίτητα η αύξηση των μελών 
καθώς η γνωριμία των χρηστών σε προσωπικό 
επίπεδο συνεισφέρει στη δημιουργία ομάδων με 
κύριο χαρακτηριστικό την εμπιστοσύνη μεταξύ 
των μελών.

Ποιο είναι το πλεονέκτημα της κοινής 
χρήσης οχημάτων μεταξύ γειτονιών από 
την οπτική του επιχειρηματικού Car-
Sharing;

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αύξηση της συμ-
μετοχής σε ένα σχήμα Car-Sharing  - πέρα από 
την έλλειψη ξεκάθαρης και ακριβούς πληρο-
φόρησης – είναι ότι πολλοί άνθρωποι αντιλαμ-
βάνονται το αυτοκίνητο όχι απλά ως ένα μέσο 
μετακίνησης αλλά σαν σύμβολο της κοινωνικής 
θέσης του καθενός. Σε πολλές περιπτώσεις τα 
αυτοκίνητα επιλέγονται ώστε να επιδεικνύουν 
τη θέση κάποιου στην κοινωνία και τα αυτοκί-
νητα συχνά θεωρούνται από μη προνομιούχα 
στρώματα ότι κάποιος είναι αποδεκτό μέλος 
της κοινωνίας. Σε αυτό συνεισφέρει και η 
αυτοκινητοβιομηχανία που υποστηρίζει αυτή 
τη θεώρηση μέσω συγκεκριμένα στοχευμένης 
διαφήμισης.

Εάν ο κάτοχος του αυτοκινήτου είναι αποφασι-
σμένος να μοιραστεί το όχημα του με κάποιον 
εκτός της οικογένειάς του ή αν ένα άτομο 
συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να χρησιμοποιή-
σει το αυτοκίνητο κάποιου που γνωρίζει, αυτό 
αποτελεί ήδη σημαντική πρόοδο. Η αρχή ότι η 
χρήση είναι πιο σημαντική από την  ιδιοκτησία 
είναι αυτή στην οποία βασίζεται το Car-Sharing 
και η κοινή χρήση οχημάτων μεταξύ γειτονιών 
μπορεί να είναι ένα πρώτο βήμα.

Autopia – ο οργανισμός μεσολαβητής στο 
Βέλγιο για το ιδιωτικό Car-Sharing

Η κοινή χρήση αυτοκινήτων μεταξύ γειτονιών 
είναι κάτι που γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν δημόσιοι 
ή ιδιωτικοί οργανισμοί που να συλλέγουν και να 
δημοσιοποιούν σχετικές πληροφορίες.
Υπάρχει όμως μια εξαίρεση, στο Βέλγιο. Ο 
Οργανισμός Autopia vzw προσφέρει πρακτική 

Εικ. 1: Ιδιωτικό Car-Sharing στη Gent, Βέλγιο (Πηγή: 
Autopia)

Το Car-Sharing με λίγα λόγια είναι η κοινή χρήση οχημάτων μέσω ενός σχήματος οργανω-
μένου με επαγγελματικό τρόπο. Με αυτό ασχολείται και το συγκεκριμένο έργο, momo Car-
Sharing. Σ’ αυτό το φυλλάδιο όμως θα αναπτύξουμε μια μορφή του κοινόχρηστου αυτοκι-
νήτου μεταξύ φίλων σε γειτονιές που σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργεί ως προπομπός ενός 
επαγγελματικού σχήματος Car-Sharing.
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υποστήριξη στους χρήστες κοινών αυτοκινήτων 
στις γειτονιές της Φλαμανδίας από το 2004. Η 
υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
• Έκδοση εγχειριδίου με πρακτικές συμβου-

λές για αυτούς που θέλουν να κάνουν κοινή 
χρήση οχημάτων

• Σύνδεση ιδιοκτητών αυτοκινήτων με ιδιώτες 
που θέλουν να μοιραστούν κάποιο όχημα

• Κάθε τέτοιο ιδιωτικό σχήμα car-Sharing μπο-
ρεί να κάνει online χρήση ενός προσωπικού 
ημερολογίου κρατήσεων μέσω της Autopia. 
Σε αυτό το ημερολόγιο δίδεται η δυνατότητα 
να διαχωρίζονται οι κρατήσεις για επείγοντα 
σκοπό από αυτές που είναι πιο ελαστικές

• Διαπραγμάτευση συμφωνιών με κατασκευα-
στές και παρόχους υπηρεσιών αλλά και προ-
σφορά για παράδειγμα προνομιακών τιμών 
ασφάλισης των οχημάτων

• Διοργάνωση συγκεντρώσεων και παρουσι-
άσεις ώστε να δοθούν πληροφορίες στους 
υποστηρικτές τέτοιων σχημάτων. Δίνονται 
επίσης πληροφορίες με κάθε ευκαιρία σε 
κάθε είδους διοργάνωση.

• Έναρξη συνεργασιών με τοπικές αρχές και 
προσφορά πληροφοριακού υλικού κατά τη 
διάρκεια κοινών δράσεων για την ενημέρωση 
του κοινού.

Συνολικά 650 συμμετέχοντες είναι μέλη της 
Autopia vzw (στοιχεία: αρχές 2009). Κατά μέσο 

όρο τέτοια ιδιωτικά σχήματα σε γειτονιές στο 
Βέλγιο περιλαμβάνουν ένα κοινόχρηστο αυ-
τοκίνητο για πέντε έως οκτώ νοικοκυριά που 
συνήθως μένουν στην ίδια γειτονιά.
Η συνδρομή μέλους ανέρχεται στα € 5 ετησίως. 
Συνολικά τα μέλη κάνουν κοινή χρήση 110 ιδιω-
τικών οχημάτων σε 12 Βελγικές πόλεις και είναι 
περίπου το ένα δέκατο σε αριθμό συγκρινόμε-
νοι με τα μέλη της επαγγελματικής εταιρείας 
Car-Sharing Optimobil (Cambio Belgium).
Ένα εξαιρετικό παράδειγμα βρίσκεται στην 
πόλη της Ghent. Δέκα χρόνια πριν, έξι νοικοκυ-
ριά έκαναν κοινή χρήση ενός αυτοκινήτου. To 
2009 τα μέλη έχουν φτάσει τα 300 που μοι-
ράζονται πλέον 20 αυτοκίνητα. Το σχήμα είναι 
μη κερδοσκοπικό και τα κόστη μοιράζονται σε 
όλους τους χρήστες. 
Παρόλο που σε γεωγραφικό επίπεδο κάποιες 
φορές υπάρχει επικάλυψη μεταξύ ιδιωτικών 
και επαγγελματικών σχημάτων Car-Sharing σε 
διάφορες πόλεις του Βελγίου, αυτό δεν ση-
μαίνει ότι υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους. 

Αντιθέτως αρκετά ιδρυτικά μέλη της Autopia 
όπως η Taxistop Belgium και το ίδρυμα Bond 
Beter Leefmilieu συνεισέφεραν σημαντικά στην 
ανάπτυξη του επαγγελματικού Car-Sharing στο 
Βέλγιο.
Σε κάποιες πόλεις όπως οι Antwerp, Leuven και 
Mechelen οι τοπικές αρχές δίνουν προτεραιότη-
τα στάθμευσης σε μέλη της Autopia και ειδικά 
για κοινόχρηστα οχήματα από τα μέλη τους.

Εικ. 2: Δεσμευμένες 
θέσεις στάθμευσης 
για ιδιωτικό Car-
Sharing στο Βέλγιο 
(Πηγή: Autopia)

Εικ. 3: Σήμα που υποδεικνύει δεσμευμένη θέση στάθμευσης για Car-Shar-
ing στη Leuven (Πηγή: Autopia)  
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Έτος Μέλη Αριθμός ομά-
δων car sharing

2004 3

2005 111 34

2006 261 59

2007 320 70

2008 653 85

Πιν. 1: Χρονική εξέλιξη των μελών της Autopia vzw (Πηγή: 
Autopia)

Tonndorf – η μικρότερη κοινότητα στη 
Γερμανία με Car-Sharing 

Η μικρότερη κοινότητα στη Γερμανία με Car-
Sharing είναι το Tonndorf στην περιοχή της 
Thuringia.  Τέσσερα αυτοκίνητα μοιράζονται 
από 38 συμμετέχοντες, ενώ ένα πέμπτο αυτο-
κίνητο αναμένεται να προστεθεί σύντομα. Με 
πληθυσμό μόλις 664 κατοίκους τον Ιούνιο του 
2008, η κοινότητα του Tonndorf κατέχει δύο 
ρεκόρ Car-Sharing στη Γερμανία. Είναι η μικρό-
τερη κοινότητα με σχήμα Car-Sharing και με 5.7 
χρήστες Car-Sharing ανά 100 κατοίκους κατέχει 
τη μεγαλύτερη πυκνότητα χρηστών Car-Sharing 
στη Γερμανία αν όχι σε παγκόσμιο επίπεδο.
Αυτό το εκπληκτικό ρεκόρ αποτελεί τη φυσική 
εξέλιξη από ένα ιδιωτικό σχήμα μεταξύ φίλων 
σε ένα οργανωμένο σύστημα. Οι συμμετέχο-
ντες αποτελούν μέλη μιας ομάδας έργου με 
σκοπό τη δημιουργία και οργάνωση της ένωσης 

Εικ. 4: Στόλος οχημάτων Schlosskarschering e.V., Tonndorf (Πηγή: 
Schlosskarschering e.V.)

“Living and Working Association of Tonndorf 
Castle”. Η κοινή χρήση αυτοκινήτων αποτελεί 
μέρος της γενικότερης ατζέντας δράσεων.

Στα μέσα του 2008, οι χρήστες αποφάσισαν 
να οργανωθούν ως μία Ένωση και να προ-
σφέρουν την υπηρεσία Car-Sharing ακόμα και 
σε αυτούς που δεν ήταν μέλη της Ένωσης. 
Πλέον λειτουργούν στο πλαίσιο της εταιρείας  
“Schlosskarschering e. V.” (λογοπαίγνιο στα 
γερμανικά) με στρατηγική πλέον την ανάπτυξη 
της εταιρείας γι’ αυτό και απευθύνουν  πρό-
σκληση για να γίνουν μέλη και κάτοικοι από 
την γειτονική κοινότητα. Μέσω της συμμετοχής 
τους στον εθνικό οργανισμό Car-Sharing της 
Γερμανίας Bundesverband CarSharing e. V. , οι 
χρήστες του Tonndorf μπορούν να συμμετέ-
χουν και να κάνουν χρήση των κοινόχρηστων 
οχημάτων και σε άλλα σχήματα Car-Sharing 
στη Γερμανία (και αντίστροφα).
Το παραπάνω παράδειγμα είναι χαρακτηριστι-
κό του πώς μπορεί ένα ιδιωτικό σχήμα κοινό-
χρηστων οχημάτων για φίλους να 
εξελιχθεί σε μια ευρύτερη υπηρεσία 
Car-Sharing.

Εικ. 5: Tonndorf, κάστρο (Πηγή: Genossenschaft auf Schloss Tonndorf 
e.G.)
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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 για τα παραπάνω:

http://www.autodelen.net (στα φλαμανδικά)
http://www.schloss-tonndorf.de/carsharing.htm (στα 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


