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Εκδήλωση με θέμα "Car  -  Sharing  –  a  new  mobility  pattern  for  sustainable

urban transportation" διοργανώνει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών &

Εξοικονόμησης Ενέργειας -ΚΑΠΕ τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010, στο Ξενοδοχείο

DIVANI Palace ACROPOLIS (Παρθενώνος 19-25, Αθήνα). Η εκδήλωση ξεκινάει στις 9.00

και διαρκεί μέχρι τη 13.30.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η υπηρεσία του «Car-sharing» που λειτουργεί

συμπληρωματικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ήδη χρησιμοποιούν περίπου

400.000 άνθρωποι στην Ευρώπη. Το Car-sharing είναι μια νέα υπηρεσία που

εξασφαλίζει -έναντι αντιτίμου- πρόσβαση στη χρήση αυτοκίνητου οποιαδήποτε στιγμή -

χωρίς να προϋποθέτει κάποια μορφή ιδιοκτησίας. Ο χρήστης εγγράφεται σε μια εταιρεία

Car-sharing και μέσω του Διαδικτύου ή του τηλεφώνου εξασφαλίζει, όποτε χρειάζεται,

ένα αυτοκίνητο -για τις βραχυπρόθεσμες ή τις μεγαλύτερες σε διάρκεια μετακινήσεις

του- το οποίο παραλαμβάνει από τους σταθμούς Car-sharing, που είναι συνήθως

διάσπαρτοι σε όλη την πόλη. Τα οφέλη από την νέα μορφή μετακίνησης είναι σημαντικά

για το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα στα αστικά κέντρα, αφού έχει αποδειχτεί ότι ένα

«κοινόχρηστο» αυτοκίνητο (car-shared) αντικαθιστά κατά μέσο όρο 4 με 8 ιδιόκτητα

αυτοκίνητα. Το όφελος για τις πόλεις είναι  περισσότερος χώρος για περπάτημα, πράσινο

και χώρους παιχνιδιού για παιδιά και καλύτερη ποιότητα διαβίωσης, καθώς μειώνονται οι

ρύποι, βελτιώνεται η οδική  κυκλοφορία και αυξάνονται οι ελεύθερες θέσεις στάθμευσης.

Επιπλέον, ο χρήστης του Car-Sharing ωφελείται από την εξοικονόμηση χρημάτων που

προκύπτει αφού τελικά κάνει ορθολογική χρήση του αυτοκινήτου και πληρώνει μόνο για

τη χρήση (χρέωση με την ώρα και τα διανυόμενα χλμ).

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί από τον συντονιστή του ευρωπαϊκού έργου momo Car-

Sharing  οι στόχοι του έργου καθώς και η εμπειρία από την πόλη της Βρέμης,  στη

Γερμανία, όπου ήδη 5.400 κάτοικοι της είναι χρήστες της υπηρεσίας Car-Sharing,



μειώνοντας κατά 1.000 τις αναγκαίες θέσεις στάθμευσης, που θα κόστιζαν 12-15 εκ.

ευρώ. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν από ξένους εταίρους του έργου τα περιβαλλοντικά

οφέλη της υπηρεσίας, οι εμπειρίες από τα ευρωπαϊκά συστήματα Car-Sharing, και

συγκεκριμένα από το Βέλγιο και την Ιταλία, η πολιτική υποστήριξη και η υποστήριξη από

διαχειριστές μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και συμβουλές για ένα σωστό ξεκίνημα

που θα οδηγήσει σε μια κερδοφόρα επιχείρηση.

Επίσης, το ΚΑΠΕ θα παρουσιάσει δράσεις που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα

στις μεταφορές και το πιλοτικό πρόγραμμα Car-Sharing που σχεδιάζει σε εθνικό επίπεδο.

Ο ΟΑΣΑ θα παρουσιάσει το συγκοινωνιακό έργο στην Αθήνα και ο δήμος Αμαρουσίου

την πολιτική του όσον αφορά στις μετακινήσεις σε δημοτικό επίπεδο.

Η ημερίδα, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "momo Car - Sharing", θα

διεξαχθεί στην αγγλική και απευθύνεται σε φορείς που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν

ένα πιλοτικό πρόγραμμα, όπως ΟΑΣΑ, Αττικό Μετρό, διαχειριστές μέσων μαζικής

μεταφοράς, δήμους, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, τεχνικούς συλλόγους –

επιμελητήρια κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

απευθύνονται στο ΚΑΠΕ,  Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών τηλ. 210 6603277.
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