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Περίληψη 
 
Η κρατούσα δομή των συστημάτων αστικών Mεταφορών, που μεταφράζεται σε κυριαρχία του 
αυτοκινήτου, έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής. Ωστόσο, στόχος σήμερα είναι η 
αύξηση της κινητικότητας και προσβασιμότητας μέσω της προώθησης ήπιων και συλλογικών τρόπων 
μετακίνησης. Εδώ γίνεται μία πρόταση εφαρμογής του συστήματος μοιραζόμενων ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη με σκοπό τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών κινητικότητας. 
Τo σύστημα αυτό επιτρέπει σε κάθε συνιδιοκτήτη/συνδρομητή τη χρήση ενός οχήματος για τη 
διάρκεια και τον σκοπό της επιλογής του. Ο σχεδιασμός ακολουθεί διπλή προσέγγιση. Αφ΄ενός 
δημιουργία συστήματος που αναπτύσσεται από τη βάση προς την κορυφή για την ενίσχυση της 
κινητικότητας σε επίπεδο γειτονιάς και αφ΄ετέρου δημιουργία μιας διαδημοτικής οργάνωσης. Οι 
αντίστοιχες δύο προτάσεις μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά και συμπληρωματικά. 
Πλεονεκτήματά τους είναι το σχετικά χαμηλό κόστος, η ευελιξία, το μικρό χρονικό διάστημα που 
απαιτείται για την υλοποίησή τους και η συμβολή τους στην μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Η 
παρούσα εργασία προέκυψε από την ομώνυμη διπλωματική εργασία. 
 
Λέξεις κλειδιά: αστικές μεταφορές, μοιραζόμενα αυτοκίνητα, βιώσιμη κινητικότητα. 

 
 

Abstract 
 
The current structure of urban transport systems has a general aftermath in the environment and 
quality of life. However, the aim today is to meet society's desires and needs, by promoting other more 
environmental friendly means of transport. This paper proposes the creation of a carsharing system in 
Thessaloniki in order to improve and integrate the offered mobility services. Carsharing is defined as a 
system that allows each co-owner/subscriber to use a vehicle for the course and scope of his choice. 
This approach does not rely on the ownership, but it is interested in efficient use. The planning process 
follows a dual level approach: creating a bottom-up system that enhances the mobility in 
neighborhood level and creating a municipal organization to support urban mobility. These two 
proposals can operate independently but also complementary. Advantages are comparatively low cost, 
flexibility, short time implementation, and contribution in CO2 emissions reduction. 
 
Keywords: urban transport, carsharing, sustainable mobility. 
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Η ανάγκη εξυπηρέτησης των αυξανόμενων αναγκών μεταφοράς σε συνδυασμό με κρατούντα 
κοινωνικά πρότυπα και τάσεις τις τελευταίες δεκαετίες, οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση της 
ιδιοκτησίας και της χρήσης Ι.Χ. αυτοκινήτου, Αυτή η τάση λόγω της τρέχουσας οικονομικής 
κρίσης βρίσκεται σε σχετική ανάσχεση. Εντούτοις, οι περισσότερες προβλέψεις 
εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι, όταν έρθει η ανάκαμψη, οι άνθρωποι θα μετακινούνται, 
όπως συνήθιζαν παλαιότερα, προτιμώντας Ι.Χ. όχημα. 

Η κατάσταση των μεταφορών στη Θεσσαλονίκη δεν είναι ικανοποιητική. Το αυτοκίνητο έχει 
ακόμα κυρίαρχο ρόλο. Τεράστιες εκτάσεις γης και επενδύσεις κεφαλαίων συνδέονται με το 
αυτοκίνητο, τους δρόμους και τους χώρους στάθμευσης. Όλα αυτά επιτείνουν τη ρύπανση 
του περιβάλλοντος, και τις εκπομπές CO2, την απώλεια παραγωγικού χρόνου, την οδική 
ανασφάλεια, την υπερκατανάλωση ενέργειας, την υποβάθμιση του δημόσιου χώρου. 

Ωστόσο, στόχος σήμερα είναι η “βιώσιμη ανάπτυξη” που εξειδικεύεται στις μεταφορές ως 
“βιώσιμη κινητικότητα”. Ο περιορισμός της πανταχού παρουσίας του αυτοκινήτου και 
παράλληλα η παροχή καθαρότερων, ασφαλέστερων και αποδοτικότερων τρόπων 
μετακίνησης είναι η σύγχρονη αναγκαιότητα. Η προώθηση των ήπιων (ποδήλατο, 
περπάτημα) και των συλλογικών τρόπων μετακίνησης (μέσα μαζικής μεταφοράς), και η 
βελτιστοποίηση της μεταφορικής ικανότητας των ιδιωτικών οχημάτων σε σχέση με τον 
κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνουν μέσω του συνεπιβατισμού (carpooling) και της 
χρονομεριστικής χρήσης συλλογικής ιδιοκτησίας-μοιραζόμενων οχημάτων (carsharing). 
Σύμμαχος, έστω εξ ανάγκης, για την προώθηση σχετικών πρακτικών είναι η οικονομική 
κρίση που καθιστά, για μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, σχεδόν αδύνατη την ιδιοκτησία και 
χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου. 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η μελέτη των πολιτικών και των σχεδιασμών σχετικά με 
τη σύγχρονη προσέγγιση στο σχεδιασμό των αστικών μεταφορών. Εστιάζεται κυρίως στο 
σύστημα των μοιραζόμενων αυτοκινήτων, η λογική του οποίου δεν βασίζεται στην ατομική ή 
οικογενειακή, έστω, κατοχή ενός μεταφορικού μέσου αλλά ενδιαφέρεται για την αποδοτική 
του χρήση. Διερευνά τις προσεγγίσεις, τα στοιχεία των υποδομών και των μηχανισμών που 
είναι τα συστατικά ενός τέτοιου συστήματος και επιχειρεί να παρουσιάσει την 
καταγεγραμμένη διεθνή εμπειρία δίνοντας έμφαση στις πρακτικές, τις ανάγκες και τα 
συμφέροντα που αναπτύχθηκαν αλλά και στα οφέλη που προέκυψαν, προκειμένου να 
εξετάσει τους όρους εφαρμογής στη Θεσσαλονίκη. Απώτερος στόχος της εργασίας είναι η 
μελέτη και ο σχεδιασμός ενός αντίστοιχου συστήματος στην Θεσσαλονίκη, ως μία 
εναλλακτική ή/και συμπληρωματική πρόταση κινητικότητας για την πόλη, που 
μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει στην μείωση των ιδιωτικών οχημάτων και των αρνητικών 
συνεπειών που απορρέουν από την εκτεταμένη χρήση τους. 

 

2. Μοιραζόμενα Οχήματα 

Με την έννοια μοιραζόμενα οχήματα νοείται βασικά η συλλογική ιδιοκτησία για κοινή χρήση 
οχημάτων από διάφορους χρήστες. Η διάρκεια και ο σκοπός των μεμονωμένων 
μετακινήσεων προσδιορίζονται από τις αντίστοιχες ανάγκες των χρηστών. Λειτουργεί ως ένα 
κατ΄αρχήν δημοκρατικά ελεγχόμενο σύστημα, όπου ένας στόλος αυτοκινήτων συλλογικής 
ιδιοκτησίας χρησιμοποιείται από τους συνιδιοκτήτες, γεγονός που το διακρίνει από την 
τυπική ενοικίαση αυτοκινήτων και τα συμβατικά Ι.Χ. Απευθύνεται πρωτίστως σε ανθρώπους 
που δε χρησιμοποιούν αυτοκίνητο κάθε μέρα. Δίνει τη δυνατότητα στους μετακινούμενους 
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να χρησιμοποιούν αυτοκίνητα, κοινής κτήσης, χωρίς να χρειάζεται να τα ασφαλίσουν ή να 
φροντίζουν ατομικά για την συντήρηση και την επισκευή τους. 

 

2.1 Μορφές Μοιραζόμενων Αυτοκινήτων 

Σχεδόν σε κάθε χώρα εμφανίζεται μία άτυπη μορφή π.χ. γείτονες, φίλοι ή μέλη της 
οικογένειας μοιράζονται ένα αυτοκίνητο. Ωστόσο, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο συνολικός 
αριθμός των ατόμων που μοιράζονται τα αυτοκίνητά τους, αφού δεν απαιτείται επίσημη 
καταχώριση και επειδή στις περισσότερες χώρες, πολλοί περισσότεροι άνθρωποι κατέχουν 
άδεια οδήγησης από ότι αυτοκίνητο. (Harms & Truffer) 

Το οργανωμένο carsharing δεν είναι εντελώς νέα επινόηση. Εμφανίστηκε στην Ευρώπη από 
το 1948, αλλά δεν έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Τα 
τελευταία 25 χρόνια, παρατηρείται αυξανόμενη συμμετοχή στις υπηρεσίες carsharing. Τα 
περισσότερα προγράμματα δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο πανεπιστημιακής έρευνας. Άλλα 
ξεκίνησαν ως μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις, μερικές εκ των οποίων επιδοτούνταν από το 
κράτος. Σήμερα, πολλά από αυτά έχουν εξαγοραστεί από μεγάλες εταιρίες ενοικίασης 
αυτοκινήτων, αλλά υπάρχουν και άλλα που παρέμειναν ανεξάρτητα. Παράλληλα 
δημιουργήθηκαν νέα από εταιρίες κατασκευής αυτοκινήτων. Τα προγράμματα αυτά, 
οργανώνονται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους στις διάφορες περιοχές και ποικίλλουν σε 
μέγεθος.  

Το μέγεθός τους σήμερα μπορεί να κυμαίνεται από ένα κοινό αυτοκίνητο και μικρό αριθμό 
ανθρώπων που το μοιράζονται (αποτέλεσμα πρωτοβουλίας πολιτών) έως οργανισμούς που 
εξυπηρετούν μια πλήρη αστική περιοχή με κύριο σκοπό λειτουργίας την αλλαγή των 
κινητικών συνηθειών. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν τα συστήματα Autolib (Παρίσι), City 
Car Club (UK), Greenwheels (Ολλανδία, Γερμανία) και Stadtmobil (Γερμανία), Zoom 
(Ινδία). Υπάρχουν ακόμα οι παραδοσιακές μικρές ή μεσαίες εταιρίες ενοικίασης 
αυτοκινήτων, οι οποίες έχουν αναπτύξει τις δικές τους υπηρεσίες carsharing και σε αντίθεση 
με την προηγούμενη περίπτωση έχουν ως κύριο στόχο την επιχειρηματική επιτυχία, π.χ. οι 
εταιρίες Hertz on Demand από τη Hertz, Enterprise CarShare από την Enterprise Rent-A-Car, 
Avis On Location από την Avis και Uhaul Car Share από U-Haul, και η εταιρία Zipcar που 
εξαγοράσθηκε από την Avis Budget Group. Αλλά και κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν 
εισαγάγει τις δικές τους υπηρεσίες carsharing συμπεριλαμβανομένων των car2go της 
Daimler, DriveNow της BMW και Quicar της VW. 

Η προώθηση των κοινωνικών πρακτικών που στοχεύουν στη συλλογική ιδιοκτησία οχημάτων 
και τη μοιραζόμενη χρήση τους γίνεται σήμερα από επιχειρήσεις ή και μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις όπως η European Car Sharing (E.C.S.) Association και η CarSharing Association 
(C.S.A.). Τα κίνητρα που προβάλλουν για την διάδοση τους είναι κυρίως περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και οικονομικά. 

 

2.2 Σχέση με άλλους Τρόπους Μεταφοράς 

Τα μοιραζόμενα αυτοκίνητα συχνά αναφέρονται ως ο “χαμένος συνδετικός κρίκος” στο 
σύνολο των εναλλακτικών λύσεων για το ιδιωτικό αυτοκίνητο. Με άλλα λόγια, οι δημόσιες 
συγκοινωνίες, το ποδήλατο και το περπάτημα συχνά καλύπτουν τις περισσότερες από τις 
ανάγκες των μετακινήσεων, υπάρχουν όμως ακόμα μετακινήσεις όπου το ιδιωτικό 
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αυτοκίνητο είναι απαραίτητο. Η λειτουργία του carsharing είναι συμβατή με ήπιους και 
συλλογικούς τρόπους μετακίνησης στην πόλη και ωθεί τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν 
αυτοκίνητα μόνο όταν χρειάζεται. 

Παρατηρώντας το γράφημα, που δείχνει την σχέση μεταξύ του carsharing και άλλων τρόπων 
μετακίνησης, ανάλογα με τη διανυόμενη απόσταση και την ευελιξία, φαίνεται ότι αποτελεί 
μία καλή εναλλακτική επιλογή για μετακινήσεις μεσαίων αποστάσεων όπου η ευελιξία είναι 
απαραίτητη, όπως όταν κάποιος μεταφέρει κάποιο φορτίο ή επιθυμεί να μεταβεί σε 
προορισμούς, οι οποίοι δεν είναι προσβάσιμοι από την δημόσια συγκοινωνία. (Transit 
Cooperative Research Program, 2005) 

 

 

 

Σχήμα 1: Σχέση μεταξύ του carsharing και άλλων τρόπων μετακίνησης. (Schwartz,Joachim,1999) 

 

2.3 Οργάνωση-Λειτουργία 

Ένα σύστημα carsharing μπορεί να οργανωθεί με διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να είναι 
δημόσια κοινωφελής υπηρεσία, εμπορική επιχείρηση ή συνεταιριστική οργάνωση. Μέχρι 
στιγμής, μεγάλες εταιρίες και  μικρότεροι οργανισμοί συνυπάρχουν. Πιο συγκεκριμένα: 

 Δίκτυο που επιτρέπει σε δύο ή περισσότερους να μοιράζονται τους πόρους τους 
ισοδύναμα (Peer to peer-P2P): Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων διαθέτουν προς ενοικίαση 
για ένα σύντομο χρονικό διάστημα το αυτοκίνητο τους και η οργάνωση αντιστοιχίζει 
τους διαθέσιμους ιδιοκτήτες με τους ενδιαφερόμενους για ενοικίαση. Τέτοιες 
οργανώσεις είναι οι Relay Rides (ΗΠΑ), easyCar Club (UK), Getaround (ΗΠΑ) 

 Εταιρία παροχής υπηρεσιών (Business to Consumer-B2C): Μια εταιρία διαθέτει ένα 
στόλο αυτοκινήτων και επιτρέπει την από κοινού χρήση των οχημάτων μεταξύ 
καταναλωτών-συνδρομητών, όπως η Hertz, ή εταιρίες carsharing όπως η Zipcar, η 
StattAuto (Γερμανία) και η GoGet (Αυστραλία) 

 Μη κερδοσκοπική Εταιρία (Not-For-Profit NFP ή CO-OP): Μια τοπική οργάνωση ή 
κοινότητα διευκολύνει την κοινή χρήση των αυτοκινήτων με στόχο την αλλαγή των 
συνηθειών μετακίνησης και όχι το κέρδος π.χ. η City Car Share (ΗΠΑ), η CarShare 
Vermont, η CommunityCarShare (Καναδά) και η I-GO Chicago. 

Τα χαρακτηριστικά μιας τυπικής οργάνωσης για την από κοινού χρήση των οχημάτων 
περιλαμβάνουν ένα κεντρικό σύστημα για τις κρατήσεις, τη συλλογή δεδομένων και την 
τιμολόγηση, τους πελάτες οι οποίοι είναι συνήθως και μέλη της οργάνωσης, το στόλο 
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οχημάτων, τους χώρους στάθμευσης και τους σταθμούς φόρτισης (εάν ο στόλος 
περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητα οχήματα), Επίσης τις σχέσεις με το κράτος, τους φορείς 
δημόσιων μεταφορών και των κατασκευαστών αυτοκινήτων. 

 

 

 

Σχήμα 2: Στοιχεία οργάνωσης για το σύστημα από κοινού χρήσης οχημάτων. 
(www.environment.gov.au/archive/settlements/transport/publications/pubs/carsharing-dec04.pdf) 

 

Η λειτουργία του carsharing διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο οργάνωσης της 
υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι μέλος, της 
αντίστοιχης δομής. Οι περιορισμοί και οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται για να 
εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας είναι η τήρηση του προγράμματος 
χρήσης, η συμπλήρωση των καυσίμων ή η σύνδεση του οχήματος στον φορτιστή (για 
ηλεκτρικά οχήματα), ο ελάχιστος χρόνος χρήσης (Goget και Zipcar 1 ώρα), η στάθμευση 
μόνο σε συγκεκριμένες θέσεις, ενώ απαγορεύεται το κάπνισμα και σε πολλές περιπτώσεις η 
μεταφορά κατοικίδιων. Το σύστημα τιμολόγησης ποικίλλει ανάμεσα σε απλή χρονοχρέωση 
και σε συνδυασμό χρονοχρέωσης και διανυθείσας απόστασης. 

 

2.5 Χρήστες 

Το σύστημα carsharing χρησιμοποιείται από τρεις κατηγορίες χρηστών, ατομικούς χρήστες 
που ζουν σε μεγάλες πόλεις και χρειάζονται ενίοτε ένα αυτοκίνητο, τις επιχειρήσεις και τα 
πανεπιστήμια. Η ανάπτυξη του ιδίως στα πρώτα στάδια, μπορεί να αποδοθεί στην πρώτη 
κατηγορία. (Navigant Research, 2013) Η προσαρμογή των οχημάτων για άτομα με σωματικές 
αναπηρίες είναι κάτι που προσφέρουν ορισμένες μόνο εταιρίες. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των χρηστών υπηρεσιών carsharing, είναι το υψηλό επίπεδο 
μόρφωσης, η ευαισθησία για κοινωνικά θέματα και η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον. Η 
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ηλικία τους κυμαίνεται μεταξύ των 30 και 50 και έχουν μεσαία προς υψηλά εισοδήματα. 
Ωστόσο προσελκύονται και άτομα χαμηλών εισοδημάτων, που δεν έχουν δικό τους Ι.Χ. ή 
αποφασίζουν να το πουλήσουν για οικονομικούς λόγους. 

Χρησιμοποιούνται για διαφορετικά είδη μετακινήσεων, όπως για αναψυχή και αγορά για 
μεταφορά πραγμάτων κτλ. Το carsharing επιλέγεται σχετικά σπάνια για την καθημερινή 
μετακίνηση προς την εργασία, όπου συνήθως επιλέγεται ο συνεπιβατισμός. 

Σε γενικές γραμμές τα στοιχεία που αποτελούν τους θετικότερους παράγοντες για επιτυχία 
του συστήματος κοινής χρήσης αυτοκινήτων είναι (σε συνδυασμό) η υψηλή οικιστική 
πυκνότητα, ευνοϊκό περιβάλλον για τους πεζούς και τους ποδηλάτες, η καλή ποιότητα 
δημόσιων μεταφορών, και οι όχι πολύ υψηλή δείκτες ιδιοκτησίας Ι.Χ.. 

 

2.6 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα 

Τα οφέλη από τη λειτουργία του συστήματος carsharing είναι πολλαπλά. Σε πρώτο επίπεδο, 
είναι κυρίως οικονομικά οφέλη των μετακινούμενων καθώς αποκτούν πρόσβαση σε στόλο 
οχημάτων χωρίς το κόστος και τις ευθύνες της ιδιοκτησίας του καταβάλλοντας ένα τέλος 
χρήσης. Σε δεύτερο επίπεδο το carsharing, βοηθά την αντίστοιχη κοινότητα να μειώσει τον 
αριθμό των μετακινήσεων και των αποστάσεων που διανύονται με αυτοκίνητα Ι.Χ. και σε 
τρίτο επίπεδο, συμβάλλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορρύπανσης. 

Παρά το γεγονός ότι, η χρηματοοικονομική αβεβαιότητα είναι υψηλότερη για το ατομικό 
ιδιωτικό αυτοκίνητο, δεν είναι δεδομένο ότι οι κοινωνικές και ψυχολογικές αναστολές 
αξιοποίησης των κοινόχρηστων οχημάτων είναι ασήμαντες. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από τις ατομικές κινητικές ανάγκες, το κοινωνικό υπόβαθρο και την σχέση με την 
ιδιοκτησία αυτοκινήτου. Το carsharing δεν προσφέρει την ίδια ευκολία χρήσης που 
προσφέρει το ατομικό ιδιωτικό αυτοκίνητο, που χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή χωρίς 
χρονικούς ή και χωρικούς περιορισμούς. 

3. Συγκοινωνιακή Ακτινογραφία της Πόλης της Θεσσαλονίκης 

Το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, σε 
σύγκριση με το μέσο όρο πληθυσμιακής πυκνότητας των ευρωπαϊκών πόλεων, στην οποία 
καταγράφεται σημαντικός αριθμός καθημερινών μετακινήσεων. Οι προσφερόμενες 
δυνατότητες μετακίνησης, πέραν του Ι.Χ., της ποδηλασίας (σήμερα έχει ακόμη μικρή 
απήχηση) και του βαδίσματος είναι το δίκτυο των λεωφορειακών γραμμών του Ο.Α.Σ.Θ., 
αφού το μετρό είναι υπό κατασκευή. 

Η οικονομική κρίση επέφερε σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών και 
στην κινητική συμπεριφορά. Ωστόσο το αυτοκίνητο παραμένει ο βασικός τρόπος 
μετακίνησης με το ποσοστό χρήσης του να πλησιάζει το 60%, ενώ η χρήση της δημόσιας 
αστικής συγκοινωνίας προσεγγίζει μόλις το 20% και η πεζή μετακίνηση το 10%. 
(Παπαϊωάνου, 2012) Η τάση για περαιτέρω χρήση του Ι.Χ. θα είναι μεσοπρόθεσμα αυξητική, 
με ό,τι προβλήματα αυτό συνεπάγεται για την λειτουργία της πόλης. 

Υπάρχει ανάγκη βελτίωσης του επιπέδου εξυπηρέτησης που προσφέρεται από τις Δημόσιες 
Αστικές Συγκοινωνίες., για να αυξηθεί το μερίδιό τους καθώς και αυτό των ήπιων μορφών 
μετακίνησης. Σε αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλει η δημιουργία ενός δικτύου 
κοινόχρηστων αυτοκινήτων, που θα λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά στις 
λεωφορειακές γραμμές του Ο.Α.Σ.Θ., και αργότερα στο μετρό. 
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4. Πρόταση Εφαρμογής του Carsharing στην Θεσσαλονίκη 

Στόχος, της παρούσας εργασίας, είναι η περιγραφή της δομής και λειτουργίας ενός 
συστήματος μοιραζόμενων-κοινόχρηστων αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, και η εκτίμηση 
δαπανών και εσόδων, συνδυάζοντας όσο γίνεται στοιχεία ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. 

Θα γίνουν δύο προσεγγίσεις, που μπορούν να οδηγήσουν σε δύο ανεξάρτητες ή και 
παράλληλες εφαρμογές. Στην πρώτη προσέγγιση επιχειρείται η ανάπτυξη ενός συστήματος 
carsharing που θα έχει συνεταιριστική μορφή. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται συνιδιοκτησία 
και κοινή χρήση στόλου οχημάτων μεταξύ των κατοίκων σε επίπεδο οικοδομικού 
τετραγώνου, ως μονάδας βάσης του συστήματος. Στη δεύτερη προσέγγιση, θα γίνει η 
περιγραφή συστήματος carsharing με τη συνήθη επιχειρηματική μορφή που έχει πάρει τα 
τελευταία χρόνια,. Το σύστημα θα στηρίζεται σε διαδημοτική συνεργασία και θα διαθέτει 
στόλο οχημάτων για την από κοινού χρήση των οχημάτων μεταξύ των μελών. 

 

4.1 1η Μορφή 

Στην προσέγγιση αυτή προτείνεται η ανάπτυξη ενός συστήματος carsharing που θα έχει 
συνεταιριστική μορφή, η οποία μέσω της συνεργασίας προσώπων που έχουν κοινά 
κοινωνικοοικονομικά γνωρίσματα. Προτείνεται δηλαδή, η συνιδιοκτησία και κοινή χρήση 
ενός στόλου οχημάτων μεταξύ των κατοίκων σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου ως 
μονάδας βάσης του συστήματος. Η ανάπτυξη του συστήματος αυτού θα στηριχθεί στην 
πρωτοβουλία ομάδας πολιτών για να έχουν από κοινού πρόσβαση σε μικρά επιβατηγά 
αυτοκίνητα. 

Πρώτος στόχος του συστήματος θα είναι να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας των 
ανθρώπων για μετακινήσεις που ίσως δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς και για αποστάσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν με βάδισμα ή ποδήλατο, 
αποτρέποντας τις περιττές μετακινήσεις με Ι.Χ. αυτοκίνητο. Παράλληλα θα προσφέρει την 
δυνατότητα πρόσβασης σε ανθρώπους που δεν αντέχουν οικονομικά την αγορά και 
συντήρηση ενός αυτοκινήτου, μειώνοντας έτσι τάσεις κοινωνικού αποκλεισμού. Απώτερος 
στόχος είναι να δημιουργηθούν πολλά ανεξάρτητα συστήματα από ομάδες κατοίκων, τα 
οποία θα μπορούν να συνεργάζονται. 

 

4.1.1 Λειτουργία 

Η λειτουργία του συστήματος θα βασίζεται στην λογική ότι το κάθε μέλος μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ένα αυτοκίνητο για το σκοπό και τη διάρκεια μετακίνησης που επιθυμεί 
επιστρέφοντάς το στη βάση του. Η μέγιστη διάρκεια χρήσης κάθε φορά θα προκύπτει με 
βάση συμφωνία που θα είναι αποδεκτή από τους συνιδιοκτήτες και θα περιλαμβάνεται στο 
καθεστώς της συνιδιοκτησίας/συνεταιρισμού. Οι χώροι στάθμευσης θα ορίζονται εντός ή και 
εκτός του οικοδομικού τετραγώνου. 

Για τη διαχείριση του στόλου του συνεταιρισμού προτείνεται κάθε συνιδιοκτήτης να ανήκει 
σε μια μικρή ομάδα, η οποία θα είναι υπεύθυνη για ένα αυτοκίνητο και θα φροντίζει για την 
καλή κατάστασή του, χωρίς όμως αυτό να αποκλείει τα μέλη να μπορούν να χρησιμοποιούν 
και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα του στόλου. Ο συντονιστής διαχείρισης του συστήματος, ο 
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υπεύθυνος επικοινωνίας με διαφόρους ομοειδής συνεταιρισμούς και άλλα αρμόδια πρόσωπα 
για τη λειτουργία του συστήματος θα εναλλάσσονται κατ’ έτος ή και πιο συχνά μεταξύ των 
μελών της κάθε ομάδας συνιδιοκτητών. Η λήψη των αποφάσεων θα γίνεται με εξάντληση 
των δυνατοτήτων ομοφωνίας ή έστω συναινετικά, ενώ ψηφοφορία θα προβλέπεται μόνον για 
άρση αδιεξόδων. 

Βασική ιδέα είναι τα μέλη του συνεταιρισμού να μοιράζονται μικρά και από περιβαλλοντικής 
άποψης κατάλληλα οχήματα, ειδικά σχεδιασμένα για αστική χρήση. Κατά συνέπεια τα 
αυτοκίνητα προτείνεται να είναι ηλεκτροκίνητα μικρού όγκου. Το χαμηλότερο κόστος 
κίνησης σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν παράγουν ρύπους εξάτμισης και είναι αθόρυβα, 
είναι οι λόγοι που τα καθιστούν καταλληλότερα για το περιβάλλον, άρα και για τη 
Θεσσαλονίκη. 

 

4.1.2 Εκτίμηση Κόστους Συνιδιοκτησίας 

Η εκτίμηση του κόστους της αγοράς του κοινού στόλου των οχημάτων αλλά και της 
συντήρησης και της ασφάλειάς τους έγινε με τη παραδοχή μιας μέσης τιμής του αριθμού των 
κατοίκων για ένα οικοδομικό τετράγωνο στις δυτικές συνοικίες με κύρια χρήση την κατοικία. 
Επιλέχθηκαν οι δυτικές συνοικίες γιατί είναι από τις περιοχές με σχετικά χαμηλά εισοδήματα 
γεγονός που αιτιολογεί την οικονομική αδυναμία πολλών κατοίκων για ατομική ιδιοκτησία 
ιδιωτικού αυτοκινήτου. 

Ο μέσος πληθυσμός του οικοδομικού τετραγώνου ορίστηκε σε τετρακόσιους κατοίκους που 
αντιστοιχεί κατά προσέγγιση σε τέσσερα μέλη ανά νοικοκυριό. Επομένως ο σχεδιασμός 
γίνεται στη βάση των 100 νοικοκυριών ανά οικοδομικό τετράγωνο. Θεωρήθηκε επαρκής η 
αναλογία πέντε νοικοκυριά ανά όχημα. Το κόστος αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων 
μεσαίας κατηγορίας είναι περίπου 20000€. Επομένως το κόστος που αντιστοιχεί σε κάθε 
νοικοκυριό ανέρχεται σε περίπου 4000€ για την έναρξη λειτουργίας του συστήματος. Ωστόσο 
επειδή μάλλον αναφερόμαστε σε περιοχές που μεγάλο μέρους του πληθυσμού ζει κοντά ή και 
κάτω από το όριο της φτώχειας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην είναι οικονομικό ανεκτό. 
Έτσι, θα μπορούσε στην αρχή η αναλογία να είναι π.χ. 1:10. 

Όσον αφορά το κόστος της συντήρησης και της ασφάλισης είναι χαμηλό σε σχέση με την 
ατομική ιδιοκτησία διότι τα έξοδα μοιράζονται. Έτσι για παράδειγμα η ασφάλιση του 
αυτοκινήτου δεν θα ξεπερνάει τα 50€/νοικοκυριό το έτος, ενώ άλλα έξοδα όπως π.χ. ΚΤΕΟ 
είναι αμελητέα. Για τη συντήρηση του αυτοκινήτου δεν θα γίνει ακριβής εκτίμηση γιατί το 
κόστος εξαρτάται και από τον αριθμό των διανυόμενων χιλιομέτρων. Παρόλα αυτά μία 
προσεγγιστική τιμή όπως αυτή προσδιορίστηκε συγκρίνοντας διάφορα μοντέλα, είναι της 
τάξης των 150€/15000km, το οποίο και πάλι αφού κατανεμηθεί στους χρήστες θεωρείται ότι 
δεν θα αποτελεί μεγάλη επιβάρυνση. Άρα εκτιμάται ότι με 100€ ετησίως οι κάτοικοι θα 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επιβατηγό αυτοκίνητο. Το κόστος κίνησης θα είναι επίσης 
χαμηλό γιατί τα οχήματα χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια και όχι υδρογονάνθρακες. 

Τέλος, αν και θα αυξανόταν αρκετά το κόστος αρχικής επένδυσης και λειτουργίας του 
συστήματος, προτείνεται η αγορά και εγκατάσταση ταχυφορτιστών, γιατί μπορούν να 
πληρώσουν το 85% των συσσωρευτών ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε λιγότερο από μισή 
ώρα. Το κόστος αγοράς και εγκατάστασης εκτιμάται σε 25,000€ ανά φορτιστή. 

 

4.1.3 Ανάλυση SWOT 
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Ακολουθεί μια ανάλυση τύπου SWOT, ώστε να κωδικοποιηθούν τα ισχυρά και τα αδύναμα 
σημεία του συστήματος καθώς και οι ευκαιρίες αλλά και οι απειλές του εξωτερικού 
περιβάλλοντος. 

Δυνατά σημεία (Strengths) Αδύναμα Σημεία (Weaknesses) 

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
Απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας στο καθεστώς 

ιδιοκτησίας και χρήσης 

Δεν απαιτεί κατασκευή υποδομής (λειτουργεί 
πάνω στην ήδη υπάρχουσα) 

 

Προσπελασιμότητα σε όλη την πόλη  

Πρόσβαση σε επιβατηγό αυτοκίνητο με 
χαμηλό κόστος 

 

Ευκαιρίες (Opportunities) Απειλές (Threats) 

Τάση μείωσης διαθέσιμου εισοδήματος των 
νοικοκυριών 

Μείζων οικονομική δυσπραγία για 
συμμετοχή στην επενδυτική διαδικασία 

Τάση αύξησης τιμών υγρών καυσίμων  

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση  

Δημόσια επιδότηση  

 

4.2 2η Μορφή 

Στη δεύτερη προσέγγιση, προτείνεται η ανάπτυξη ενός συστήματος carsharing με τη μορφή 
εναλλακτικής ενοικίασης αυτοκινήτων, της οποίας τα μέλη θα πληρώνουν μία συνδρομή για 
τη χρήση της υπηρεσίας. Το σύστημα θα έχει τη μορφή διαδημοτικής συνεργασίας και θα 
διαθέτει στόλο οχημάτων για την από κοινού χρήση των οχημάτων μεταξύ των μελών. με 
στόχο την αλλαγή των συνηθειών οδήγησης και το κοινωνικό όφελος και όχι το κέρδος. 

Σκοπός του συστήματος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα κοινόχρηστων ενοικιαζόμενων 
αυτοκινήτων, μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας και της ενεργοποίησης των πολιτών, για 
τη δημιουργία μιας προσβάσιμης πόλης. Για την καλύτερη προσαρμογή προτείνεται μια 
μεταβατική περίοδος, με δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις, χαμηλότερες τιμές λαμβάνοντας 
υπόψη εισοδηματικά κριτήρια και διαφήμιση για την προώθησή του στο ευρύ κοινό. 

 

4.2.1 Λειτουργία και Εμβέλεια του Συστήματος 

Η λειτουργία του συστήματος θα βασίζεται στην λογική ότι ένας χρήστης μπορεί να 
ενοικιάσει ένα αυτοκίνητο και να το αφήσει σε οποιονδήποτε από τους σταθμούς του 
συστήματος, με απώτερο στόχο στο μέλλον να μπορεί να το παραλάβει και να το αφήσει σε 
οποιαδήποτε νόμιμο χώρο στάθμευσης. Η υπηρεσία θα παρέχει οχήματα διαθέσιμα όλο το 
εικοσιτετράωρο σε διάφορους σταθμούς σε όλη την πόλη. 

Η υπηρεσία αυτή συστήνεται να χρησιμοποιεί ηλεκτρικά οχήματα, αν και το κόστος αγοράς 
είναι υψηλό. Η πρόταση αυτή γίνεται διότι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο συνδυασμός του 
χαμηλότερου κόστους κίνησης με το ότι δεν παράγουν ρύπους εξάτμισης και είναι αθόρυβα, 
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τα καθιστούν καταλληλότερα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα οχήματα προτείνεται να 
είναι εξοπλισμένα με GPS, να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθούνται από το κέντρο 
επιχειρήσεων του συστήματος και να παρέχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για να 
χρησιμοποιούνται από άτομα με μειωμένη κινητικότητα. 

Η χρέωση της υπηρεσίας συνιστάται να γίνεται ανάλογα με το βαθμό χρήσης των 
προσφερόμενων υπηρεσιών και υποδομών, ώστε να είναι ελκυστική και ανταγωνιστική 
έναντι των συμβατικών I.X.. Έτσι οι χρήστες του συστήματος θα επιβαρύνονται με: 

 το κόστος εγγραφής στην υπηρεσία (250€) 
 τη συνδρομή στο σύστημα σε ετήσια (120€/έτος), μηνιαία (15€/μήνα) ή ημερήσια 

βάση (5€/μέρα) 
 το κόστος χρήσης κάθε φορά ανάλογα με το χρόνο χρήσης των οχημάτων (2.5€/ώρα). 

Ο σχεδιασμός αφορά την πόλη ως σύνολο, περιλαμβάνοντας και τους αντίστοιχους 
γειτονικούς οικισμούς/δήμους. Έτσι, το σύστημα αρχικά θα καλύπτει το πολεοδομικό 
συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και στην συνέχεια το 80% του νομού, δηλαδή περίπου ό,τι 
εξυπηρετεί και ο Ο.Α.Σ.Θ.. 

Συνήθως, η υπηρεσία είναι πιο επιτυχημένη όταν υπάρχει επαρκής οικονομική και κοινωνική 
δραστηριότητα, και καλή δημόσια συγκοινωνία. Επομένως για τους σταθμούς ενοικίασης θα 
επιλεγούν κεντρικοί χώροι και χώροι συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού πολιτών και 
προσφερόμενων υπηρεσιών π.χ. παρκινγκ στο κέντρο της πόλης (πλατεία Ελευθερίας), 
μεγάλα πολυκαταστήματα (ΙΚΕΑ, Κόσμος), μεγάλα αθλητικά κέντρα (Ποσειδώνιο), 
πανεπιστήμιο, αεροδρόμιο, Ν.Σ.Σ., σταθμός ΚΤΕΛ, όπως φαίνονται σχηματικά στο χάρτη. 
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Σχήμα 3: Σταθμοί carsharing για την Α’ και Β’ φάση. 

 

4.2.3 Έλεγχος Οικονομικής Βιωσιμότητας 
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Ο έλεγχος οικονομικής βιωσιμότητας θα γίνει για ένα πλάνο δεκαετίας, όπου η ανάπτυξη του 
συστήματος θα γίνει τμηματικά σε τρεις φάσεις, Η πρώτη φάση θα είναι δοκιμαστική 
περίοδος προσαρμογής και γνωριμίας με το σύστημα. Η διάκριση των άλλων δύο φάσεων 
γίνεται με την παραδοχή ενός εύλογου διαστήματος εδραίωσης και ανάπτυξης εμπιστοσύνης 
στο σύστημα. Για τον έλεγχο της οικονομικής βιωσιμότητας θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος 
της καθαρής παρούσας αξίας με τις παρακάτω παραδοχές: 

 Επιτόκιο αναγωγής 5% 
 Παρεχόμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης 20% περισσότερες από τον αριθμό των 

οχημάτων 
 Η συνδρομή θα είναι σταθερή με το χρόνο και θα γίνει αναγωγή όλων των συνδρομών 

σε μηνιαία βάση 
 Θεωρείται ότι θα υπάρχει 10% έκπτωση στην αγορά και στην ασφάλιση των 

οχημάτων όπως και στο ετήσιο κόστος στάθμευσης. 

Ο αριθμός των χρηστών το πρώτο έτος λειτουργίας εκτιμάται ότι μπορεί να είναι γύρω στα 
1000 άτομα και στο αρχικό στάδιο της υλοποίησης αναμένεται να έχει μια συγκρατημένη 
αύξηση της τάξης του 10%. Στις επόμενες φάσεις αναμένεται να υπάρχει μεγαλύτερη αύξηση 
των χρηστών. Ειδικότερα στη δεύτερη φάση αναμένεται να αυξηθεί σχεδόν κατακόρυφα 
(~70%), καθώς εκτιμάται ότι οι συνήθειες και η πολιτική για τις αστικές μετακινήσεις θα 
ευνοούν τις εναλλακτικές μορφές μετακινήσεων και τη χρήση των αυτοκινήτων έναντι της 
ιδιοκτησίας. Στην τρίτη φάση εκτιμάται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα μειωθεί (~30%). 

Η αναλογία οχημάτων προς χρήστες, όπως προέκυψε από την ανάλυση, για τις διάφορες 
χώρες, πόλεις ή και εταιρίες, κυμαίνεται από 1:20 έως 1:80. Εντούτοις παρατηρείται ότι στα 
πρώτα χρόνια λειτουργίας μικρότερος αριθμός χρηστών αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο αριθμό 
οχημάτων, ενώ στη συνέχεια αυτό αντιστρέφεται. Έτσι η αναλογία το πρώτο έτος λειτουργίας 
προτείνεται να είναι 1:25 και στη συνέχεια να γίνει 1:45 για να φτάσει στην τελευταία φάση 
σε 1:50. 

Στο εκτιμώμενο κόστος περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς των οχημάτων και κατασκευής 
των αναγκαίων υποδομών (σταθμοί φόρτισης, σήμανση), το λειτουργικό κόστος και το 
κόστος που σχετίζεται με τα οχήματα (κίνηση, συντήρηση και ενοικίαση των χώρων 
στάθμευσης) και το κόστος διαφήμισης για την πρώτη φάση λειτουργίας. Επιπλέον 
συνυπολογίζεται και κάποιο απρόβλεπτο κόστος της τάξης του 15% του κόστους υποδομών 
και του λειτουργικού κόστους. Στα εκτιμώμενα έσοδα περιλαμβάνονται οι συνδρομές των 
χρηστών, η εγγραφή και η τιμολόγηση της χρήσης. Επιπλέον, από το πέμπτο έτος 
λειτουργίας, συνυπολογίζονται και λοιπά έσοδα (διαφημίσεις, χορηγίες) της τάξης του 5%. 

Από την σύγκριση εσόδων και κόστους προκύπτει ότι το σύστημα με βάση τις παραδοχές και 
τις εκτιμήσεις που έγιναν θα είναι οικονομικά βιώσιμο. Με εξαίρεση τον πρώτο χρόνο που 
ουσιαστικά είναι το έτος προετοιμασίας του εδάφους για την αποδοχή του συστήματος αλλά 
και της υποδομής, όπου τα έσοδα είναι μηδενικά και αντίθετα τα έξοδα είναι 1,15 
εκατομμύρια και το έκτο έτος, όπου αναμένεται να υπάρχει έντονη αύξηση του αριθμού των 
χρηστών και κατ’ επέκταση και της προσφερόμενης υποδομής, όλα τα υπόλοιπα έτη 
εμφανίζουν θετικό ισοζύγιο, το οποίο αυξάνεται όσο περνούν τα χρόνια λειτουργίας. 
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Πίνακας 1: Εκτίμηση Εσόδων και Κόστους 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Σύνολο

Εκτιμώμενο 
Κόστος 

Αγορά Οχημάτων (εκ. €) 0.51 0.00 0.00 0.00 0.09 0.57 0.80 0.87 0.83 1.02 4.69

Κόστος Υποδομής (εκ. €) 0.55 0.00 0.00 0.00 0.06 0.34 0.48 0.52 0.50 0.62 3.06

Λειτουργικό κόστος (εκ. €) - 0.25 0.24 0.23 0.24 0.30 0.37 0.45 0.52 0.61 3.21

Διαφήμιση (εκ. €) 0.01 0.01 0.01 0.01 - - - - - - 0.04

Λοιπά (εκ. €) 0.08 0.04 0.04 0.03 0.05 0.10 0.13 0.15 0.15 0.18 0.94

Συνολικό Κόστος (εκ. €) 1.15 0.29 0.28 0.28 0.44 1.30 1.77 1.99 2.00 2.43 11.93

Εκτιμώμενα 
Έσοδα 

Ενοικίαση (εκ. €) - 0.15 0.16 0.17 0.28 0.45 0.69 1.01 1.25 1.55 5.70

Συνδρομές (εκ. €) - 0.19 0.20 0.20 0.33 0.54 0.82 1.24 1.54 1.91 6.97

Εγγραφή (εκ. €) - 0.21 0.02 0.22 0.16 0.25 0.35 0.54 0.41 0.51 2.49

Λοιπά Έσοδα (εκ. €) - - - - 0.03 0.44 0.06 0.09 0.10 0.12 0.44

Συνολικά Έσοδα (εκ. €) - 0.55 0.38 0.40 0.79 1.28 1.92 0.29 3.30 4.08 15.60

Διαφορά Εσόδων-Κόστους (εκ. €) -1.15 0.26 0.09 0.12 0.36 -0.02 0.16 0.89 1.30 1.65 3.67

 

4.2.3 Ανάλυση ευαισθησίας 

Η ανάλυση ευαισθησίας έγινε για αύξηση και μείωση κατά 10% του αριθμού των χρηστών όπως και του αριθμού των διανυόμενων 
χιλιομέτρων και μια μείωση κατά 20%. Από τα αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι η αλλαγή της μεταβλητής του αριθμού των χρηστών 
επηρεάζει ιδιαίτερα τα αποτελέσματα καθώς προκύπτουν μεγάλες διαφορές κάτι που δε συμβαίνει τόσο έντονα, όταν αυξομειώνεται ο 
αριθμός των διανυόμενων χιλιομέτρων. Επομένως η λύση φαίνεται ότι είναι ευαίσθητη ως προς την συγκεκριμένη μεταβλητή. 
 

 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα από την ανάλυση ευαισθησίας για αύξηση και μείωση του αριθμού των χρηστών και των διανυόμενων χιλιομέτρων. 
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Διαφορά Εσόδων-Κόστους (εκ. €) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Σύνολο

+10% αριθμός χρηστών -1.15 0.16 0.27 0.16 0.42 0.09 0.32 1.18 1.63 2.06 5.14

-10% αριθμός χρηστών -1.15 -0.36 -0.08 0.09 0.27 -0.15 -0.04 0.65 1.03 1.32 2.31

-20% αριθμός χρηστών -1.15 -0.46 -0.26 0.05 0.21 -0.25 -0.20 0.36 0.70 0.91 0.84

+10% αριθμός διανυόμενων χιλιομέτρων -1.15 0.27 0.11 0.14 0.38 0.02 0.21 0.97 1.40 1.78 4.14

-10% αριθμός διανυόμενων χιλιομέτρων -1.15 0.25 0.08 0.11 0.33 -0.05 0.10 0.80 1.20 1.52 3.20

-20% αριθμός διανυόμενων χιλιομέτρων -1.15 0.24 0.07 0.10 0.31 -0.09 0.04 0.72 1.09 1.40 2.73

 

4.2.3 Σύγκριση με κλασική ενοικίαση αυτοκινήτων και ταξί 

Από τη σύγκριση του κόστους χρήσης ενός οχήματος του συστήματος carsharing με το κόστος από την κλασική ενοικίαση αυτοκινήτων 
και με το κόστος των ταξί προέκυψε ότι για αποστάσεις μέχρι 50χλμ. δε συμφέρει η τυπική ενοικίαση αυτοκινήτου με το υπάρχον 
σύστημα χρέωσης ανά ημέρα, ενώ το ταξί είναι οικονομικά συμφέρον μόνο για αποστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 8χλμ. Ωστόσο για 
την σύγκριση έχουν γίνει παραδοχές απλούστευσης καθιστώντας τα αποτελέσματα ενδεικτικά. 
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Σχήμα 4: Σύγκριση carsharing με κλασική ενοικίασης αυτοκινήτου και ταξί. 

 

4.2.3 Ανάλυση SWOT 

Ακολουθεί. όπως και στην προηγούμενη προσέγγιση μια ανάλυση τύπου SWOT. 

Δυνατά σημεία (Strengths) Αδύναμα Σημεία (Weaknesses) 

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
Απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας στο καθεστώς 

ιδιοκτησίας Ι.Χ. 
Δεν απαιτεί ιδιαίτερη κατασκευή υποδομής 

(εκτός από τους ειδικούς χώρους 
στάθμευσης) 

 

Εξυπηρέτηση περιοχών που δεν 
εξυπηρετούνται επαρκώς από Μ.Μ.Μ. 

 

Σύνδεση με σημαντικούς πόλους στην 
περιφέρεια του Π.Σ.Θ. (ΚΤΕΛ. αεροδρόμιο) 

 

Συμβάλλει στη μείωση του κυκλοφοριακού 
προβλήματος και της ρύπανσης 

 

Ευκαιρίες (Opportunities) Απειλές (Threats) 

Τάση μείωσης διαθέσιμου εισοδήματος των 
νοικοκυριών 

Μείζων οικονομική δυσπραγία για 
συμμετοχή στην επενδυτική διαδικασία 

Τάση αύξησης τιμών υγρών καυσίμων 
Αναποφασιστικότητα πολιτικής ηγεσίας να 
στηρίξει εναλλακτικές μορφές μετακίνησης 

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
Μη συνεργασία με άλλους φορείς (πχ Δ.Σ.) 

για ευνοϊκότερες παροχές 

Δημόσια επιδότηση Αντιδράσεις ιδιοκτητών Ι.Χ. και ταξί 
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5. Συμπεράσματα 

Τα τελευταία χρόνια ο Σχεδιασμός των Μεταφορών παύει να έχει στο κέντρο του την 
μηχανοκίνητη κυκλοφορία και γίνεται στροφή προς μία πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση. 
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι σε μέσης και υψηλής πυκνότητας αστικές περιοχές πολλοί 
άνθρωποι μπορούν να μετακινούνται με τα πόδια, το ποδήλατο και τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου εξακολουθεί η εξάρτηση από το Ι.Χ. όχημα, 
τουλάχιστον για κάποιες μετακινήσεις. Αυτό είναι το πεδίο που ο συνεπιβατισμός και τα 
μοιραζόμενα αυτοκίνητα μπορούν να παίξουν ρόλο. 

Αυτοί οι τρόποι μετακίνησης, μπορεί να προκαλέσουν ένα είδος “σοκ” στον ενδιαφερόμενο 
πληθυσμό, γιατί γίνονται αφορμή αμφισβήτησης παλιών και καθιερωμένων συνηθειών στον 
τομέα των αστικών μετακινήσεων. Η “εικόνα” μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό για την 
εγκατάλειψη του ιδιωτικού αυτοκινήτου από ορισμένες κατηγορίες χρηστών και τη στροφή 
τους στα μαζικά μέσα συγκοινωνίας. Οι εν δυνάμει χρήστες τους είναι πιθανόν να μην 
κάνουν αβίαστα το βήμα προς το μέρος των κοινόχρηστων αυτοκινήτων και για αυτό το λόγο 
να χρειάζεται ισχυρό ερέθισμα που να απευθύνεται τόσο στις αντικειμενικές ανάγκες όσο και 
στις υποκειμενικές απαιτήσεις των κατοίκων μιας αστικής περιοχής. 

Για την βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης και για την κάλυψη των αναγκών 
κινητικότητας στην Θεσσαλονίκη προτείνεται η λειτουργία συστημάτων μοιραζόμενων 
αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα συνιστάται να λειτουργεί συνδυασμός των δύο προτεινόμενων 
μορφών. Οι δύο μορφές του συστήματος μοιραζόμενων αυτοκινήτων που προτείνονται 
συμβαδίζουν με τα υπάρχοντα διεθνή πρότυπα και καλύπτουν σε κάποιο βαθμό τις κινητικές 
ανάγκες των κατοίκων της πόλης. Ταυτόχρονα. δίνουν την δυνατότητα στους 
μετακινούμενους να αποφεύγουν σε κάποιο βαθμό προβλήματα όπως η στάθμευση κτλ. 

Με την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων στη Θεσσαλονίκη εκτιμάται ότι θα αποφορτιστεί 
κάπως το οδικό δίκτυο με αποτέλεσμα τη θετική εξέλιξη και στις εκπομπές αερίων μεταξύ 
των οποίων και του CO2. Παράλληλα αναμένεται να συνεισφέρουν στην άμβλυνση των 
κοινωνικών ανισοτήτων και στην καταπολέμηση των φαινομένων αποκλεισμού που έχουν 
και χωρική διάσταση. Ταυτόχρονα μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής. και να 
ενισχύσουν την ευημερία των πολιτών. 
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