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Το Car-Sharing συμβάλλει στη βελτίωση του  
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πόλεων –

Τα περιβαλλοντικά οφέλη του Car-Sharing

Τα κοινόχρηστα οχήματα (Car-Sharing) 
αποτελούν ιδανική λύση για κάθε είδους 
μετακίνηση

Στην υπηρεσία Car-Sharing, χρησιμοποιούνται 
μικρού κυβισμού καινούργια οχήματα σε σχέση 
με τα ιδιωτικής χρήσης οχήματα. Ως εκ τούτου, 
εκπέμπουν λιγότερους ρύπους, βλαβερούς για 
την υγεία, καταναλώνουν λιγότερο καύσιμο ανά 
χιλιόμετρο οδήγησης, και επομένως μειώνονται 
οι εκπομπές CO2. 
Τα περισσότερα αυτοκίνητα που χρησιμοποιού-
νται στους στόλους  Car-Sharing είναι supermini 
ή μικρά οικογενειακά αυτοκίνητα. Στην Γερμα-
νία, για παράδειγμα, το 70% των οχημάτων 
των στόλων Car-Sharing ανήκουν στις παραπά-
νω κατηγορίες. Αυτή η κατανομή του στόλου 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών  και 
στους σκοπούς των μετακινήσεων τους. 
Οι περισσότερες μετακινήσεις είναι μικρών 
αποστάσεων και πραγματοποιούνται από ένα 
ή δύο άτομα με τη χρήση ενός χαμηλού κυβι-
σμού αυτοκινήτου. Για μεγαλύτερες αποστάσεις 
ή ταξίδια, ή όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός 
αποσκευών ή περισσότερα άτομα, τότε υπάρ-
χει η δυνατότητα επιλογής οχήματος ανάλογα 
με το επιθυμητό επίπεδο άνεσης και το σκοπό 
μετακίνησης. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης της 
υπηρεσίας Car-Sharing συμμετέχει ενεργά στη 
προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονό-
μηση καυσίμου και τη μείωση εκπομπών CO2.

Τα κοινόχρηστα οχήματα (Car-Sharing) 
εκπέμπουν λιγότερους ρύπους και κατα-
ναλώνουν λιγότερο καύσιμο 

Τα κοινόχρηστα οχήματα είναι κατά μέσο όρο 
πιο καινούργια από τα ιδιωτικής χρήσης οχή-
ματα, που σημαίνει ότι οι όποιες εξελίξεις στην 
τεχνολογία των κινητήρων, στην αποδοτικό-
τητα των καυσίμων και στα επίπεδα εκπομπών 
ρύπων ενσωματώνονται πιο γρήγορα στους 
στόλους Car-Sharing από ότι στο σύνολο των 
ΙΧ οχημάτων. 
Ως αποτέλεσμα, κάθε χιλιόμετρο που οδηγείτε 
με Car-Sharing όχημα καταλήγει σε λιγότερες 
εκπομπές ρύπων, επιβλαβών για την υγεία, και 
λιγότερο καύσιμο.  Στον Πίνακα 1 παρουσιά-
ζονται οι διαφορές μεταξύ των εκπομπών CO2 
από στόλους Car-Sharing σε σύγκριση με τις 
εκπομπές CO2 των ΙΧ οχημάτων ανά χώρα (νέα 

Εικ. 1: Η cambio Germany λαμβάνει τα πρώτα 50 από τα 300 Ford Fiesta 
ECOnetic με εκπομπές CO2 98 g CO2/km (Πηγή: Ford/cambio)

Τα περιβαλλοντικά οφέλη του κοινόχρηστου αυτοκινήτου Car-Sharing έχουν καταδειχθεί 
από διάφορες επιστημονικές μελέτες και έρευνες αγοράς σε διάφορες χώρες που λειτουργεί 
αυτή η υπηρεσία. Κοινό αποτέλεσμα όλων των ερευνών είναι ότι η υπηρεσία μετακίνησης του 
Car-Sharing συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Επιπλέον, 
το Car-Sharing, όταν συνδυάζεται με οικολογικούς και εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης 
(ΜΜΜ, περπάτημα, ποδήλατο), αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για την κάλυψη των αστικών 
μας μετακινήσεων.
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ή υπάρχοντα οχήματα). Τα οχήματα Car-Sharing 
εκπέμπουν κατά περίπου 20% λιγότερους 
ρύπους, ωφελώντας με αυτό τον τρόπο την 
υγεία των ανθρώπων στα αστικά κέντρα καθώς 
και το παγκόσμιο κλίμα.  Πρέπει να σημειωθεί, 
ότι στον Πίνακα 1, λόγω της μη διαθεσιμό-
τητας των στοιχείων, τα νεότερα ΙΧ οχήματα 
συγκρίνονται στις περισσότερες περιπτώσεις 
με ολόκληρους τους στόλους Car-Sharing, άρα 
με αυτοκίνητα διαφόρων ηλικιών. Η σύγκριση 
μεταξύ του συνόλου των καινούριων οχημάτων 
θα έδινε σαφέστερο περιβαλλοντικό πλεονέκτη-
μα στο Car-Sharing. 

Εναλλακτικά συστήματα οδήγησης στους 
στόλους οχημάτων

Μέχρι σήμερα, μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώ-
σεις, έχουν εισαχθεί στους στόλους οχημάτων 
Car-Sharing, οχήματα με πολύ χαμηλές εκπο-
μπές ή συστήματα οδήγησης περιβαλλοντικά 
φιλικά. Και όπου έχουν εισαχθεί ειδικά συστή-
ματα αυτά είναι συστήματα CNG – αρκετά 
Ιταλικά προγράμματα Car-Sharing είναι τα πρω-
τοπόρα- ή υβριδικά συστήματα. Τα συστήματα 
αυτά οδηγούν σε περιβαλλοντικό όφελος ειδικά 
στα αστικά κέντρα. 

C-S πάροχος 
ή Χώρα

Ειδικές εκ-
πομπές CO2 
των στό-
λων  C-S 

Αρ. Οχη-
μάτων σε 
στόλους 
C-S

Ειδικές εκπο-
μπές CO2 των 
οχημάτων σε 
εθνικό επίπε-
δο

…% χαμηλό-
τερη κατα-
νάλωση  

Σύγκριση 
το έτος

Πηγή 

Mobility,  
Ελβετία

151 g/km 2,200 183 g/km  
(μόνο καινούρ-
για αυτοκίνητα)

17.5%  
(συνολικά 
1,510 t το 
χρόνο)

2008 Mobility 2009

διάφορα,  
Γερμανία

148 g/km 1,042  
(συμπερι-
λαμβάνο-
νται στη 
μελέτη) 

176 g/km  
(μόνο καινούρ-
για αυτοκίνητα)

16% 2003 Knie, Canzler 
2005

cambio,  
Γερμανία

129 g/km 575 165 g/km  
(μόνο καινούρ-
για αυτοκίνητα)

21.2% 2009 Εφημερίδα της 
cambio 19/2009; 
German Federal 
Bureau of 
Statistics 2009

cambio Belgium, 
Βέλγιο

117 g/km 
(Flanders)  
120 g/km 
(Brussels)  
122 g/km 
Wallonia

248 155 g/km  
(μόνο καινούρ-
για αυτοκίνητα)

21.3% - 24.5% 2008 Ηλεκτρονική 
Πληροφορία, 
Taxistop

4 πάροχοι, 
Ιταλία

127 g/km 236 2008 μελέτη momo

διάφορα,  
Μεγάλη  
Βρετανία

110 g/km 171 g/km  
(με την παραδο-
χή της αντικα-
τάστασης του 
ιδιωτικού αυ-
τοκινήτου μετά 
από 6 χρόνια)

36% 2007  
(2001 σε 
ορισμένες 
περιπτώ-
σεις)

Carplus 2007

Πίνακας 1: Σύγκριση των ειδικών εκπομπών CO2 των στόλων Car-Sharing με αυτές των ιδιωτικών οχημάτων ανά χώρα
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Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ταιριάζουν απόλυτα 
στους στόλους Car-Sharing από τη σκοπιά των 
εκπομπών και της αυτονομίας της μπαταρίας. 
Παρόλα αυτά χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια. 
Εξαίρεση αποτελεί η υπηρεσία Car-Sharing της 
Γαλλικής πόλης La Rochelle. Είναι, από παλιά, 
γνωστή η υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης που παρέχεται για την ηλεκτροκίνηση στην 
πόλη αυτή. Τα ηλεκτρικά οχήματα εισαχθήκανε 
το 1999, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 
LISELEC. 
Μερικοί από τους λόγους για τους οποίους δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά συστήματα 
οδήγησης στο Car-Sharing μέχρι σήμερα είναι:
• Το συχνά σημαντικά υψηλότερο κόστος αγο-

ράς των οχημάτων με εναλλακτικά συστή-
ματα οδήγησης, το οποίο είναι δύσκολο να 
ενσωματωθεί στα τιμολογιακά προγράμματα 
της υπηρεσίας Car-Sharing (χαμηλότερες 
συνδρομές για μικρότερου κυβισμού αυτοκί-

νητα) δεδομένου της σχετικά μικρής διάρκει-
ας ζωής των οχημάτων που χρησιμοποιού-
νται στο Car-Sharing. 

• Χωρίς οικονομική υποστήριξη, ο σχετικά 
σφικτός προϋπολογισμός με τον οποίο οι 
περισσότεροι διαχειριστές λειτουργούν το 
Car-Sharing, δεν τους επιτρέπει να δοκιμά-
σουν τεχνολογίες οχημάτων που δεν έχουν 
ακόμα αναπτυχθεί και ελεγχθεί πλήρως και 
να δεχθούν το όποιο οικονομικό ρίσκο. 

• Τα εναλλακτικά συστήματα οδήγησης μπορεί 
να θεωρηθούν ως εμπόδια από κάποιους μη 
έμπειρους πελάτες, οι οποίοι μπορεί να φο-
βηθούν ότι θα επιβαρυνθούν οικονομικά το 
οποιονδήποτε λάθος που μπορεί να κάνουν 
(για παράδειγμα στο γέμισμα καυσίμου ή 
στην επαναφόρτιση). Αυτός ο περιορισμός 
υπάρχει ακόμα και αν οι φόβοι δεν βασίζο-
νται σε γεγονότα αλλά στην αντίληψη των 
πελατών. 

C-S πάροχος ή πε-
ριοχή

Αρ. Των πελατών 
C-S που πού-
λησαν (του-
λάχιστον) ένα 
αυτοκίνητο

Αρ. Των πελα-
τών C-S που 
δεν αγόρασαν 
ένα αυτοκίνητο 
όπως σχεδία-
ζαν 

Καθε C-S 
όχημα αντικαθι-
στά ... ιδιόκτητα 
αυτοκίνητα

Χρονιά της 
μελέτης

Πηγή

4 (σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις 5) πάροχοι 
στη Μεγάλη Βρετανία 

2008 Myers, Cairns 
(TRL) 2009

Υπάρχοντες Πελάτες 40.3% 25.8% 14

Νέοι Πελάτες 37.9% 24.2% 9

Πελάτες από 2 C-S 
“mobility point” 
σταθμούς στη Βρέμη, 
Γερμανία 

2005 Free Hanseatic 
City of Bremen 
2005

Ιδιώτες Πελάτες 30% 55%

9Επαγγελματίες Πε-
λάτες 

21% 67%

Διάφοροι πάροχοι, 
Γερμανία

16% 33% 2003 Maertins 2006; 
Knie, Canzler 
2005

Mobility,  
Ελβετία

26.3% (ιδιωτικά 
οχήματα σε 520 

νοικοκυριά)
5.3% (επαγγελ-
ματικά οχήμα-
τα σε 142 C-S 

πελάτες)

2005 Swiss Federal 
Office for 
Energy 2006

Πίνακας 2: Αποτελέσματα μελέτης σχετικά με την ιδιοκτησία αυτοκινήτου στα νοικοκυριά των πελατών Car-Sharing 
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• Πριν από την εισαγωγή των ηλεκτρικών 
οχημάτων στους στόλους Car-Sharing, και 
κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου 
θα ήταν σημαντικό να διευθετηθεί ο τρόπος 
με τον οποίο θα γίνεται η επαναφόρτιση της 
μπαταρίας μεταξύ των χρηστών έτσι ώστε να 
επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ημερήσια χρήση 
του οχήματος. Καθώς ο μέσος πελάτης Car-
Sharing οδηγεί στατιστικά μόνο 25-40 χλμ 
ανά μετακίνηση, τουλάχιστον τρεις χρήστες 
σε σειρά θα μπορούσαν να κάνουν κράτηση 
του οχήματος χωρίς να απαιτείται ενδιάμεσος 
χρόνος για επαναφόρτιση της μπαταρίας. 
Παρόλα αυτά, ο διαχειριστής της υπηρεσίας 
Car-Sharing θα πρέπει να μπορεί να εγγυηθεί 
στον χρήστη που θέλει να διανύσει 100 ή 
120 χλμ ότι δεν θα μείνει εγκαταλειμμένος 
στο δρόμο με μια άδεια μπαταρία.

Κάθε όχημα Car-Sharing αντικαθιστά του-
λάχιστον τέσσερα με οκτώ ΙΧ αυτοκίνητα  

Επανειλημμένα αποτελέσματα ερευνών έχουν 
δείξει ότι οι χρήστες Car-Sharing έχουν στην 
κατοχή τους κατά μέσο όρο πολύ λιγότερα 
ΙΧ αυτοκίνητα σε σχέση με τους υπόλοιπους 
πολίτες.  Ενώ υπάρχουν κάποιοι χρήστες που 
δεν είχαν αυτοκίνητο πριν γίνουν πελάτες του 
Car-Sharing, η συντριπτική πλειοψηφία των 
χρηστών είναι αυτοί οι οποίοι, είτε λίγο πριν 
ή ακριβώς μετά την απόφαση τους να γίνουν 
μέλη του Car-Sharing, απαλλάχθηκαν από το 
αυτοκίνητο τους ή ακύρωσαν μια προηγηθεί-
σα απόφαση αγοράς αυτοκινήτου. Επίσης, να 
σημειωθεί ότι δεν είναι απαραίτητο να έχει 
πουληθεί το μοναδικό αυτοκίνητο της οικογέ-
νειας αλλά το δεύτερο ή το τρίτο. Στον Πίνακα 
2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ορισμένων 
ερευνών. 

Μείωση του χρόνου εύρεσης χώρων στάθ-
μευσης 

Ακόμα και αν οι έρευνες που παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 2 δεν αποδεικνύουν επαρκώς ότι η 
συμμετοχή στο Car-Sharing είναι ο κύριος λόγος 
για τη μείωση των αυτοκινήτων των οικογενει-
ών, είναι γεγονός ότι, στατιστικά, η μέση οικο-
γένεια που κάνει χρήση του Car-Sharing κατέχει 
λιγότερα ΙΧ οχήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες 
οικογένειες. 
Έρευνες έχουν καταδείξει ότι κάθε νέο όχημα 
Car-Sharing με κανονική χρήση αντικαθιστά 
τουλάχιστον τέσσερα με οκτώ ΙΧ αυτοκίνητα.

Η μείωση των ΙΧ αυτοκινήτων μέσω του Car-
Sharing οδηγεί σε μείωση της πίεσης και του 
χρόνου εύρεσης θέσης στάθμευσης σε γειτο-
νιές όπου διαμένει μεγάλος αριθμός πελατών 
Car-Sharing. Τελικά η επιλογή της χρήσης της 
υπηρεσίας Car-Sharing ωφελεί όλους ακόμα και 
τους ιδιοκτήτες αυτοκίνητων. 
Ο χώρος που απαιτείται για να παρκάρει κάθε 
ένα από τα τέσσερα με οκτώ αυτοκίνητα που 
αντικαθίσταται από κάθε «κοινόχρηστο» όχημα,  
υπολογίζεται σε 36 με 84 m2, δημόσιος χώρος 
που τώρα απελευθερώνεται. Εάν αναλογιστού-
με ότι τα αυτοκίνητα απαιτούν θέσεις στάθμευ-
σης σε περισσότερους από έναν χώρους κάθε 
μέρα, τότε ο δημόσιος χώρος που απελευθερώ-
νεται είναι ακόμα μεγαλύτερος.  
Τα αυτοκίνητα που αντικαθίστανται από οχή-
ματα Car-Sharing εκτός από την απελευθέρωση 
αστικού χώρου, συμβάλουν και στην εξοικονό-
μηση πρώτων υλών και ενέργειας σαν αποτέ-
λεσμα της μείωσης του αριθμού αυτοκινήτων 
που κατασκευάζονται. Για κάθε αυτοκίνητο με 
ένα μέσο χρόνο ζωής, περίπου το ένα πέμπτο 
των εκπομπών και της καταστροφής που προ-
καλεί στο περιβάλλον λαμβάνει χώρα κατά τη 
διάρκεια κατασκευής του – πριν ακόμα να έχει 
διανυθεί ούτε ένα χιλιόμετρο.   

Το Car-Sharing δημιουργεί συνθήκες για 
καλύτερη ποιότητα ζωής και αστικής λει-
τουργίας

Η μείωση της πίεσης και του χρόνου για την 
εύρεση θέσης στάθμευσης, που συμβαίνει για 
κάθε νέο χρήστη του Car-Sharing γενικά δεν 

Εικ. 2: Νέα αστική ανάπτυξη του Freiburg-Vauban: σε αυτή τη γειτονιά οι 
πολίτες ικανοποιούν τις ιδιωτικές μετακινήσεις τους με το Car-Sharing, και 
έτσι υπάρχει άπλετος χώρος για πράσινο και παιχνίδι (Πηγή: Willi Loose)
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γίνεται αντιληπτή, αλλά μόνο με συστηματι-
κή παρατήρηση.  Οι θέσεις στάθμευσης που 
απελευθερώνονται λόγω του «κοινόχρηστου» 
οχήματος είναι ότι οι θέσεις αυτές είναι στην 
πραγματικότητα «αόρατες», αφού στις πυκνο-
κατοικημένες περιοχές, αυτές καταλαμβάνονται 
από τα συνεχώς αυξανόμενα ΙΧ οχήματα των 
κατοίκων, των εργαζόμενων στην περιοχή και 
των επισκεπτών. 
Θεωρητικά, ο χώρος που «κερδίζεται» μέσω 
του Car-Sharing θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 
για άλλες αστικές χρήσεις όπως εναλλακτικούς 
τρόπους μετακίνησης (ποδήλατο – περπάτημα), 
ή για επανασχεδιασμό των πλατειών και των 
πεζοδρομιών βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής 
στην πόλη. 
Ένα ωραίο παράδειγμα θετικού προσδιορισμού 
χρήσης γης μπορεί κανείς να συναντήσει στην 
πόλη Freiburg της νότιας Γερμανίας. Στη νεο-
αναπτυγμένη γειτονιά του Vauban, οι κάτοικοι 
πήραν την απόφαση να μην αγοράσουν αυτο-
κίνητο και να χρησιμοποιούν εναλλακτικά την 
υπηρεσία Car-Sharing. Έτσι στη γειτονιά αυτή 
υπάρχουν ελάχιστα αυτοκίνητα, απεριόριστο 
πράσινο και χώρος για περπάτημα και παιχνίδι 
παιδιών, ελεύθερος χώρος που χρησιμοποιείται 
από όλους τους κατοίκους.

Το κόστος των μεταφορών μειώνει τις 
αποστάσεις που διανύονται

Το υψηλό κόστος αγοράς του αυτοκινήτου ιδιω-
τικής χρήσης μειώνει την επιθυμία των οδηγών 
να επιλέξουν το πιο κατάλληλο μέσο μετακί-
νησης για κάθε τους μετακίνηση.  Η απόσβεση 
ενός καινούργιου  (ή σχεδόν καινούργιου) αυτο-
κινήτου θεωρείται αναπόφευκτη και οδηγεί στη 
νοοτροπία: «αφού έχω πληρώσει ένα μεγάλο 
ποσό για την αγορά του αυτοκινήτου, θα πρέπει 
να το χρησιμοποιώ όσο περισσότερο γίνεται». 
Αυτή η νοοτροπία, αποτρέπει τους ιδιοκτήτες 
αυτοκινήτων να χρησιμοποιούν για ορισμένες 
μετακινήσεις άλλα μεταφορικά μέσα, τα οποία 
θα ήταν πιο αποδοτικά. 
Μέσω της υπηρεσίας Car-Sharing, η οποία είναι 
πιο οικονομική από την αγορά και συντήρηση 
ενός ΙΧ αυτοκινήτου στις περισσότερες περι-
πτώσεις, προωθούνται και οι οικολογικοί τρόποι 
μετακίνησης (ΜΜΜ, περπάτημα, ποδήλατο) που 
μειώνουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στην 
υπηρεσία Car-Sharing εκτός από την ελάχιστη 
μηνιαία συνδρομή, όλα τα υπόλοιπα κόστη είναι 
συνδεδεμένα με τη χρήση του αυτοκινήτου. Τα 
έξοδα των μετακινήσεων των χρηστών έχουν 
υπολογιστεί σε κόστος ανά χιλιόμετρο και 
ανά ώρα. Τα έξοδα αυτά για κάθε μετακίνηση 

Εικ. 3: Το Car-Sharing σε συνδυασμό με τους «οικολογικούς» τρόπους 
μετακίνησης  (Πηγές: pixelio.de/Danny König, Felene, Peter Herlitze; 
bcs)
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αναγράφονται στον μηνιαίο λογαριασμό που κα-
λείται να πληρώσει ο χρήστης. Έτσι  ο χρήστης 
γνωρίζει ότι δεν έχει πληρώσει χιλιόμετρα που 
δεν έχουν οδηγηθεί (όπως στο ΙΧ αυτοκίνητο), 
ενώ ταυτόχρονα έχει γίνει η βέλτιστη χρήση 
του αυτοκινήτου στη διάρκεια της ημέρας, κάτι 
που δεν συμβαίνει  με τα ΙΧ αυτοκίνητα  ή ακό-
μα και με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. 

Το Car-Sharing αλλάζει τη νοοτροπία στην 
οδήγηση

Οι διαχειριστές της υπηρεσίας Car-Sharing 
προσπαθούν να αποτρέψουν τη λειτουργία του  
«κοινόχρηστου» αυτοκινήτου ως άλλου ένα 
τρόπου πρόσβασης στο αυτοκίνητο, αλλά ως 
μια υπηρεσία που μειώνει το περιβαλλοντικό και 
κυκλοφοριακό φορτίο. Σε όλη την Ευρώπη, η 
υπηρεσία μετακίνησης Car-Sharing έχει σχεδι-
ασθεί ως συμπληρωματική των εναλλακτικών 
και οικολογικών τρόπων μετακίνησης (Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς, περπάτημα και ποδήλα-
το). Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι 
υπάρχουν ειδικά προνομιακά προγράμματα και 
μειωμένα εισιτήρια για ΜΜΜ στους χρήστες του 
«κοινόχρηστου» αυτοκινήτου. 
Τα κόστη του  Car-Sharing έχουν κατανεμηθεί 
έτσι ώστε η επιλογή του κοινόχρηστου αυτο-
κινήτου να αποτελεί οικονομικά συμφέρουσα 
λύση για όσους διανύουν λιγότερα από 10.000 
με 12.000 χλμ το χρόνο, με την προϋπόθεση 
ότι δεν απαιτείται το αυτοκίνητο σε καθημερινή 
βάση. Αυτό ενισχύει τις οικολογικές μετακι-
νήσεις, αφού το Car-Sharing συνδυάζεται με 
εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης  (ΜΜΜ, 
περπάτημα, ποδήλατο) σε καθημερινή βάση. 
Ο χρήστης της υπηρεσίας Car-Sharing γνωρίζει 
ακριβώς πόσο πληρώνει για κάθε χιλιόμετρο 
που διανύει, και αυτό τον κάνει να επιλέγει τον 
πιο οικονομικό και αποδοτικό μέσο μεταφοράς 
για κάθε μετακίνηση του.  Για τους πιο πολλούς 
χρήστες, η επιλογή του κοινόχρηστου αυτο-
κινήτου, συνήθως, δεν είναι  η πρώτη τους 
επιλογή, ειδικά όταν διατίθενται άλλοι εναλλα-
κτικοί τρόποι μετακίνησης.  Σε αντίθεση με το 
ΙΧ αυτοκίνητο, το Car-Sharing ενισχύει τους 
οικολογικούς τρόπους μετακίνησης και ενισχύει 
την αειφορία στις αστικές μετακινήσεις. 
Σε πολλές έρευνες, έχει παρατηρηθεί μια στα-
διακή αλλαγή συμπεριφοράς στους χρήστες, 
οι οποίοι τον πρώτο χρόνο χρησιμοποιούσαν 
πιο πολύ το Car-Sharing. Με την πάροδο του 
χρόνου, όμως, έμαθαν να εκτιμούν τα πλεονε-

κτήματα και των άλλων τρόπων μετακίνησης. 
Αυτή η αλλαγή συμπεριφοράς έχει παρατηρηθεί 
πολλές φορές και ωφελεί και την αστική κινητι-
κότητα και το περιβάλλον. 
Για αυτούς που σπάνια χρησιμοποιούν το αυ-
τοκίνητο, το Car-Sharing αποδεικνύεται ως ένα 
μέσο μετακίνησης που υποστηρίζει μια οικο-
λογική, περιβαλλοντικά φιλική νοοτροπία στις 
αστικές μετακινήσεις και επιβεβαιώνει ότι η μη 
κατοχή αυτοκινήτου δεν είναι ένας περιοριστι-
κός παράγοντας για ιδιωτική μετακίνηση.

Το Car-Sharing μειώνει τις εκπομπές CO2 
που οφείλονται στις μεταφορές

Η επιλογή των εναλλακτικών τρόπων μετακίνη-
σης από τους χρήστες του Car-Sharing σε πολύ 
μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους ιδιοκτήτες 
αυτοκινήτων συμβάλει στην βιωσιμότητα των 
αστικών μετακινήσεων, στη μείωση του κυκλο-
φοριακού προβλήματος και την προστασία του 
περιβάλλοντος.  Στην Ελβετία, πραγματοποιή-
θηκε μελέτη σχετικά με την αποτίμηση αυτής 
της αλλαγής συμπεριφοράς στην μείωση των 
εκπομπών CO2. Οι πελάτες του  Car-Sharing 
ερωτήθηκαν σχετικά με τις τρεις τελευταίες 
μετακινήσεις τους με το «κοινόχρηστο» αυτοκί-
νητο και πως θα τις πραγματοποιούσαν εάν δεν 
είχαν πρόσβαση στο  Car-Sharing. Σε μερικές 
περιπτώσεις, οι πελάτες απάντησαν ότι θα 
είχαν χρησιμοποιήσει τη δημόσια συγκοινωνία ή 
ένα ταξί και σε κάποιες περιπτώσεις ότι δεν θα 
πραγματοποιούσαν τη μετακίνηση. Ένα μερίδιο 
μόνο των πελατών απάντησε ότι θα αγόραζε 
ένα αυτοκίνητο. 
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων υπολογί-
στηκε ότι κάθε ενεργός χρήστης του Ελβετικού 
Προγράμματος Car-Sharing εκπέμπει 290 κιλά 
λιγότερο CO2 κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο. Στη 
μελέτη αυτή, ενεργός χρήστης θεωρήθηκε 
αυτός που χρησιμοποιεί την υπηρεσία τουλάχι-
στον μία φορά  το χρόνο. 

Εθελοντικά Προγράμματα: Υπολογισμός 
του αποτυπώματος CO2 από τον διαχειρι-
στή της υπηρεσίας ή τον χρήστη   

Ορισμένοι διαχειριστές της υπηρεσίας και 
χρήστες του Car-Sharing προχωρούν ένα 
βήμα παραπέρα, υπολογίζοντας το ενεργειακό 
τους αποτύπωμα τους και συμμετέχοντας σε 
προγράμματα αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής και μείωσης του CO2. Οι διαχειριστές 
του Ελβετικού προγράμματος Car-Sharing 
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«Mobility» δίνουν τη δυνατότητα στους πελά-
τες να συμμετέχουν εθελοντικά σε πρόγραμμα 
αντισταθμιστικών μέτρων των εκπομπών CO2. 
Έτσι κάθε χιλιόμετρο που οδηγείται αντισταθ-
μίζεται με την καταβολή αντιτίμου 2 Ελβετι-
κών centimes  στο ίδρυμα «myclimate», το 
οποίο χρησιμοποιεί τα χρήματα για τη χρη-
ματοδότηση προγραμμάτων αντιμετώπισης 
της κλιματικής αλλαγής στην Ελβετία και σε 
αναπτυσσόμενες χώρες. Το 2008, ελήφθησαν 
εθελοντικά αντισταθμιστικά μέτρα εκπομπών 
CO2 για το 22,3% των χιλιομέτρων που οδηγή-
θηκαν. Συνολικά 1.590 τόνοι εκπομπών CO2 από 
οχήματα Car-Sharing αντισταθμίσθηκαν με την 
πληρωμή 202.000 Ελβετικών φράγκων (περίπου 
133.000 €)   
Το Γερμανικό πρόγραμμα Car-Sharing «einfach 
mobil», το οποίο λειτουργεί την υπηρεσία 
Car-Sharing στο Marburg, στο Giessen και στο 
Kassel, έχει διατηρήσει μηδενικό το ενεργειακό 

του αποτύπωμα από τον Αύγουστο 2007. Η 
αντισταθμιστική αμοιβή δεν έχει αφεθεί στην 
εθελοντική κρίση των πελατών, αλλά έχει εν-
σωματωθεί στις συνδρομές και στα κόστη της 
υπηρεσίας.    

Το Car-Sharing ωφελεί το ευρύ κοινό

Τα αποτελέσματα των ερευνών κάνουν σαφές 
ότι η υπηρεσία του Car-Sharing συμβάλλει 
αξιοσημείωτα στη μείωση του κυκλοφοριακού 
προβλήματος και στην προστασία του περι-
βάλλοντος. Το Car-Sharing σε συνδυασμό με 
τους οικολογικούς τρόπους μετακίνησης (ΜΜΜ, 
περπάτημα, ποδήλατο) μπορεί να θεωρηθεί μια 
εξαιρετική επιλογή που ενισχύει την αειφορία 
στις αστικές μετακινήσεις. 
Συνοψίζοντας, το Car-Sharing ωφελεί το ευρύ 
κοινό. 
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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


