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Περίληψη 

 

Η περιβαλλοντική ρύπανση αυξάνεται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια ανά το 

παγκόσμιο και οι διεθνής φορείς προσπαθούν να βρουν λύσεις για να περιοριστεί. Ενα 

μεγάλο ποσοστό της τάξης του 25%-30% της ρύπανσης οφείλεται στους ρύπους που 

εκπέμπονται από τα αυτοκίνητα, έτσι οι αυτοκινητοβιομηχανίες στρέφονται συνεχώς προς τα 

ηλεκτρικά και τα υβριδικά αυτοκίνητα με απώτερο σκοπό να μειωθεί η αρνητική επίδραση 

των αυτοκινήτων προς το οικολογικό σύστημα.  

Σκοπός 

Η αξιολόγηση της στάσης και της συμπεριφοράς των καταναλωτών ως προς τα υβριδικά και 

τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και την ενεργειακή απόδοση, ποια η επίγνωση τους γύρω από το 

θέμα και κατά πόσον είναι διατεθειμένοι να στραφούν προς μια τέτοια επιλογή. 

Μεθοδολογία 

Πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα όπου συλλέχθηκαν 250 ανώνυμα ερωτηματολόγια 

μέσω της πλατφόρμας Google Forms. Οι καταναλωτές ερωτήθηκαν σχετικά με δημογραφικά 

δεδομένα, τις γνώσεις τους γύρω από τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για το 

ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον όπως επίσης και διάφοροι οικονομικοί και κοινωνικοί 

παράγοντες που θα τους πρότρεπαν ή θα τους απότρεπαν από το να προχωρήσουν σε μια 

τέτοια αγορά. Στη συνέχεια οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν μέσω του 

λογισμικού στατιστικής ανάλυσης SPSS. 

Κύρια αποτελέσματα 

Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων διαφάνηκε πως ένα πολύ μικρό ποσοστό 

καταναλωτών στην Κύπρο κατέχει υβριδικό ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όπως επίσης οι γνώσεις 

των Κυπρίων γύρω από το θέμα δεν είναι πολλές αφού δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση από 

την πολιτεία ή τις εταιρίες αυτοκινήτων. Παρόλα αυτά μεγάλο ποσοστό των Κυπρίων είναι 

διατεθειμένοι να αγοράσουν ένα υβριδικό ή ένα ηλεκτρικό όχημα στο μέλλον αλλά κατά την 

άποψή τους δεν τους δίνονται αρκετά κίνητρα. Επίσης οι κυριότεροι λόγοι που δεν 

αγοράζουν σήμερα είναι η υψηλή τιμή αγοράς του, η περιορισμένη αυτονομία τους, ο 

υψηλός χρόνος που χρειάζεται να φορτιστεί η μπαταρία του αλλά και η έλλειψη υποδομών 

και οικονομικών κινήτρων του κράτους. 
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Κεφάλαιο 1: 

Εισαγωγή στην Αυτοκινητοβιομηχανία και στο Περιβάλλον 

1.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ορισθεί και θα εξετασθούν μερικές έννοιες και κατηγορίες στον 

χώρο της αυτοκίνησης. Σκοπός της εξήγησης των ορισμών αυτών είναι να κατανοήσει ο 

αναγνώστης στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις κατηγορίες αυτοκινήτων στις οποίες πρόκειται 

να αναφερθεί ο ερευνητής κατά τη διάρκεια του ερευνητικού έργου. Επιπρόσθετα θα γίνει 

αναφορά σε μερικούς  περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνδέονται και επηρεάζονται 

άμεσα με τον χώρο της αυτοκίνησης, μιας και το πρόβλημα της περιβαλλοντικής ρύπανσης 

και της κλιματικής αλλαγής επιφέρει πολλές και βαρυσήμαντες αρνητικές συνέπειες στον 

άνθρωπο και τη φύση γενικότερα και επιβάλλεται να βρεθούν λύσεις για μείωση της 

ρύπανσης τους για την πιο υγιή διαβίωση όλων των ειδών του πλανήτη μας. 

Τα οικολογικά/περιβαλλοντικά προβλήματα στις μέρες μας  είναι ευρέως γνωστό πως 

αποτελούν μάστιγα για τον πλανήτη μας, μιας και οι επιπτώσεις τους έχουν άμεση επίδραση 

στην υγεία μας, στην καθημερινότητα μας αλλά και για το μέλλον του πλανήτη και των νέων 

γενιών. Η οικολογική ρύπανση οφείλεται κατά κόρον στον ανθρώπινο παράγοντα αφού είτε 

λόγω απερισκεψιών είτε λόγω καταχρήσεων, επιβαρύνουν το περιβάλλον με επιβλαβείς 

ουσίες που δημιουργούν μακροχρόνια προβλήματα.  

Μερικά από τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι: 

 Φαινόμενο του θερμοκηπίου 

 Κλιματική αλλαγή 

 Τρύπα του όζοντος 

 Ατμοσφαιρική ρύπανση 

 Ρύπανση των υδάτων 

 Απόβλητα 

 Καταστροφή των δασών 

 Καταστροφή της βιοποικιλότητας 

 

Η ρύπανση του περιβάλλοντος ορίζεται ως η επιβάρυνση του με κάθε παράγοντα (ρύπο) που 

έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς και στην φύση. Οι κυριότερες μορφές 

ρύπανσης του περιβάλλοντος είναι: 

 Θαλάσσια ρύπανση 

 Ατμοσφαιρική ρύπανση 

 Ρύπανση των εδαφών 

 Ρύπανση των υδάτων 
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 Ηχορύπανση 

Η ήδη βεβαρυμμένη κατάσταση του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας, γίνεται ακόμη πιο 

δύσκολη και επικίνδυνη με τα εκατομμύρια αυτοκίνητα που κινούνται καθημερινά στους 

δρόμους ανά το παγκόσμιο. Τα αυτοκίνητα ευθύνονται άμεσα κατά μεγάλο βαθμό για τρία 

από τα πέντε ήδη ρύπανσης (ατμοσφαιρική, εδαφών, ηχορύπανση) και η διεθνής κοινότητα 

δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη σ’ αυτό. Έτσι κατά καιρούς θέσπιζε νέα μέτρα, 

κανονισμούς και πρότυπα τα οποία θα έπρεπε οι εταιρίες αυτοκίνησης να ακολουθήσουν με 

σκοπό της μείωσης της περιβαλλοντικής ρύπανσης. 

 

1.2 Ορισμός Υβριδικού Αυτοκινήτου 

Υβριδικό αυτοκίνητο ορίζεται το όχημα το οποίο χρησιμοποιεί δύο ή περισσότερους 

κινητήρες για να κινηθεί, διαφορετικής τεχνολογίας. Συνήθως τα υβριδικά αυτοκίνητα έχουν 

ένα παραδοσιακό κινητήρα εσωτερικής καύσης (ως επί το πλείστον βενζίνη και σε πιο 

σπάνιες περιπτώσεις πετρέλαιο) και ένα ή περισσότερους ηλεκτροκινητήρες. Ο 

ηλεκτροκινητήρας υπάρχει στο αυτοκίνητο είτε για την αποκλειστική χρήση του εντός πόλης 

και σε χαμηλές ταχύτητες, μειώνοντας αισθητά την χρήση καυσίμου, είτε για βοήθεια στον 

κινητήρα εσωτερικής καύσης όταν το αυτοκίνητο χρειάζεται περισσότερη ισχύ και 

θεωρούνται πολύ πιο φιλικά στο περιβάλλον απ’ ότι αυτά με κινητήρα εσωτερικής καύσης.  

Υπάρχουν τρία κύρια είδη υβριδικών αυτοκινήτων: 

 Ήπια Υβριδικά: Τα ήπια υβριδικά αυτοκίνητα χρησιμοποιούν ένα μικρό 

ηλεκτροκινητήρα ο οποίος αντικαθιστά την μίζα και τον εναλλάκτη (ο λεγόμενος 

‘δύναμος’) του αυτοκινήτου.  Με αυτόν τον τρόπο αναλαμβάνει τις ηλεκτρικές 

λειτουργίες του αυτοκινήτου αλλά και υποβοηθά τον κινητήρα σε χαμηλές ταχύτητες. 

Επιπρόσθετα υπάρχει και το σύστημα Start-stop στο οποίο ο κινητήρας του 

αυτοκινήτου απενεργοποιείται όταν αυτό είναι σταματημένο, με απώτερο σκοπό την 

εξοικονόμηση καυσίμου, και όλες τις ηλεκτρικές λειτουργίες του αυτοκινήτου τις 

αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου ο ηλεκτροκινητήρας π.χ. ραδιόφωνο, ηλεκτρικά 

παράθυρα, ενδείξεις κοντέρ κ.α. 

 Πλήρως Υβριδικά: Σε αυτή την κατηγορία ο βενζινοκινητήρας βρίσκεται σε 

συνέργεια με το ηλεκτρικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από συστοιχία ιόντων ή 

λιθίου, μια γεννήτρια και τον ηλεκτροκινητήρα. Όταν ο οδηγός πατά λίγο το γκάζι 

τότε το αυτοκίνητο κινείται αποκλειστικά με τον ηλεκτροκινητήρα. Όταν υπάρξει 

ανάγκη για περισσότερη δύναμη τότε ενεργοποιείται ο βενζινοκινητήρας και 

λειτουργεί παράλληλα με τον ηλεκτροκινητήρα. Στο πλήρη πάτημα του γκαζιού ο 

ηλεκτροκινητήρας δίνει το 100% των δυνατοτήτων του. 

Ο ηλεκτροκινητήρας μπορεί να φορτίσει αποκλειστικά με ένα και μοναδικό τρόπο, 

μετατρέποντας την κινητική/θερμική ενέργεια του αυτοκινήτου κατά το φρενάρισμα 

σε ηλεκτρική ενέργεια. Δηλαδή όταν το αυτοκίνητο φρενάρει, η κινητική και η 

θερμική του ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια από την γεννήτρια και έτσι 

φορτίζονται οι μπαταρίες του αυτοκινήτου. 
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 Plug-In Υβριδικά (PHEV): Πρόκειται για το τελευταίο βήμα πριν την αμιγώς 

ηλεκτρική κίνηση, όπου εδώ οι μπαταρίες είναι ακόμα μεγαλύτερες 

και δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τον βενζινοκινητήρα ή την ανάκτηση ενέργειας 

για την φόρτισή τους. Μπορούμε να συνδέσουμε το αυτοκίνητο στην πρίζα του 

σπιτιού μας -μέσω της κατάλληλης υποδοχής- και να φορτίσουμε τις μπαταρίες, κατά 

τον ίδιο τρόπο που φορτίζουν τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 

 

1.3 Ορισμός Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου 

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται σε μπαταρίες 

και μπορεί να κινηθεί αποκλειστικά με τη χρήση των μπαταριών αυτών, σε αντίθεση με τα 

υβριδικά αυτοκίνητα που διαθέτουν και κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ένα ηλεκτρικό 

αυτοκίνητο φορτίζεται απλώς βάζοντας το στην πρίζα, είτε σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης 

είτε σε εγκατάσταση που βρίσκεται στο σπίτι του ιδιοκτήτη. Σήμερα τα ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα έχουν υψηλότερη τιμή αγοράς σε σχέση με τα συμβατικά, έχουν όμως πολύ 

χαμηλότερο κόστος συντήρησης. Λόγω των όλο και αυστηρότερων μέτρων που λαμβάνονται 

ανά το παγκόσμιο για τις εκπομπές ρύπων των αυτοκινήτων, οι αυτοκινητοβιομηχανίες 

καλούνται να στρέψουν την προσοχή τους στην εστίαση για παραγωγή όλο και 

περισσότερων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με απώτερο σκοπό την μέγιστη δυνατή ικανοποίηση 

των καταναλωτών. Το υψηλό κόστος παραγωγής των ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεπάγεται 

αυτόματα και με υψηλό κόστος πώλησης, έτσι αρκετά κράτη δίνουν κάποια 

πλεονεκτήματα/κίνητρα στον κόσμο για να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα έναντι των 

παραδοσιακών, όπως απαλλαγή από φόρους, εκπτώσεις κατά την αγορά ενός ηλεκτρικού 

όταν αποσυρθεί το παλιό βενζινοκίνητο, δωρεάν χώροι στάθμευσης κ.α. 

Η αυτονομία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το 

πόσες μπαταρίες διαθέτει το αυτοκίνητο, τι χωρητικότητα (MW) έχουν οι μπαταρίες αυτές, 

τον τύπο και το βάρος του οχήματος αλλά και τις συνθήκες οδήγησης (π.χ. κόντρα στον 

άνεμο). Η αυτονομία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σήμερα κυμαίνεται από 100km (Renault 

Twizy) έως 630km (Tesla Model S). 

Η φόρτιση του αυτοκινήτου μπορεί να γίνει μέσω φορτιστών στο σπίτι του ιδιοκτήτη ή μέσω 

ταχυφορτιστών σε δημόσιους χώρους. Μια 8ωρη φόρτιση κατά τη διάρκεια της νύχτας μέσω 

μιας πρίζας 120volt μπορεί να δώσει στο αυτοκίνητο αυτονομία της τάξης των 65km ενώ με 

μια πρίζα 240volt μπορεί να δώσει στο αυτοκίνητο αυτονομία γύρω στα 290km. Ένας 

ταχυφορτιστής μπορεί να φορτίσει το αυτοκίνητο στο 80% της χωρητικότητας του 

αυτοκινήτου σε περίπου 45 λεπτά, ενώ το τελευταίο 20% παίρνει παραπάνω χρόνο διότι το 

σύστημα επιβραδύνει τη φόρτιση για να αποφευχθεί η πρόκληση βλαβών στην μπαταρία. 

Πλεονεκτήματα: 

 Δεν παράγουν ρύπους από την εξάτμιση 

 Μείωση της παγκόσμιας θέρμανσης του πλανήτη που προκαλείται από το φαινόμενο 

του θερμοκηπίου αφού χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας 

 Αθόρυβα κατά την κίνηση τους 



11 
 

 Επιτάχυνση με σταθερή ροπή από ακινησία μέχρι το μέγιστο όριο στροφών 

λειτουργίας τους 

 Χαμηλότερο κόστος μετακίνησης καθώς το ρεύμα είναι πολύ πιο φτηνό από την 

βενζίνη ή το πετρέλαιο 

 Χρειάζονται πολύ λιγότερα service και συντήρηση 

 Δεν απαιτούν τακτικές αλλαγές λαδιών 

 Μεγαλύτεροι χώροι εξαιτίας της απουσίας των μηχανικών μερών όπως για 

παράδειγμα του κινητήρα ή του κιβωτίου ταχυτήτων που βρίσκεται κατά μήκος του 

αυτοκινήτου και κάτω από το πάτωμα 

 

Μειονεκτήματα: 

 Υψηλό κόστος κατασκευής που οδηγεί σε υψηλή τιμή πώλησης 

 Περιορισμένη αυτονομία 

 Περιορισμένη απόσταση ταξιδιών μεταξύ της κάθε επαναφόρτισης της μπαταρίας 

 Μεγάλος χρόνος φόρτισης 

 Περιορισμένη διάρκεια ζωής μπαταριών 

 Μη πλήρως ανεπτυγμένη τεχνολογία μπαταριών, πράγμα που έχει κάποιο ρίσκο ως 

προς την αξιοπιστία τους 

 Μειωμένη τεχνογνωσία από μηχανικούς για τυχόν προβλήματα ή βλάβες που 

προκύψουν μετά την αγορά 

 Περιορισμένες επιλογές αυτοκινήτων αφού πολλά μοντέλα ακόμη δεν προσφέρονται 

από τις εταιρίες με ηλεκτροκινητήρα 

 

 

1.4 Ιστορική Αναδρομή 

1.4.1 Υβριδικά Αυτοκίνητα 

Το πρώτο υβριδικό αυτοκίνητο κατασκευάστηκε το 1906 από τον Ferdinand Porsche, ιδρυτή 

της Porsche, όμως αυτό ήταν ένα concept-πρωτότυπο αυτοκίνητο που δεν πέρασε ποτέ στην 

παραγωγή. Το 1997 η Ιαπωνική εταιρία Toyota έγινε η πρώτη εταιρία ανά το παγκόσμιο που 

παρήγαγε υβριδικά αυτοκίνητα μαζικής παραγωγής και συγκεκριμένα το Toyota Prius. 

Μέχρι σήμερα το μοντέλο αυτό εξελίχθηκε 3 φορές, δηλαδή το 2015 παρουσιάστηκε η 4η 

γενιά του, και βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση στις πωλήσεις υβριδικών αυτοκινήτων, 

με τις μεγαλύτερες αγορές του να είναι η Ιαπωνία και οι Η.Π.Α. . Μέχρι τον Ιούνιο του 2013 

η Toyota πώλησε 3 εκατομμύρια Prius παγκοσμίως. Σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες υβριδικά 

μοντέλα που προσφέρονται από πάρα πολλές εταιρίες παγκοσμίως, τα οποία μπορεί να είναι 
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είτε αυτοκίνητα πόλης, hatchback, sports cars, supercars, SUV, ακόμη και λεωφορεία, 

τρακτέρ ή φορτηγά. 

 

1.4.2 Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα 

Το 1832  ο Σκωτσέζος Robert Anderson κατασκεύασε μια πρόχειρη ηλεκτροκίνητη άμαξα 

που λειτουργούσε με μη-επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Το 1884 ο Thomas Parker 

κατασκεύασε ένα πρακτικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες που είχε σχεδιάσει ο ίδιος. Στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα τα 

ηλεκτρικά αυτοκίνητα ήταν πολύ δημοφιλή, με τις πωλήσεις τους να αγγίζουν τις 30.000 . Η 

ραγδαία ανάπτυξη όμως των αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης τον 20ο αιώνα 

σχεδόν εκμηδένισαν τις πωλήσεις των ηλεκτρικών, όπου άρχισαν να αυξάνονται ξανά τον 

21ο αιώνα λόγω των αναγκών που υπάρχουν για οικονομία καυσίμου, προστασίας του 

περιβάλλοντος κ.α. 

 

1.5 Περιβαλλοντικά Πρότυπα και Συνθήκες 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του περιβάλλοντος και του μέλλοντος του 

πλανήτη μας, διάφορα περιβαλλοντικά πρότυπα/κανονισμοί και συνθήκες έχουν θεσπιστεί 

κατά καιρούς τις οποίες οφείλουν να τηρούν οι εταιρίες και τα εργοστάσια ανά το 

παγκόσμιο. Ο πιο γνωστός οργανισμός ο οποίος ασχολείται με τα πρότυπα αυτά είναι ο 

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Standard Organization – ISO) ο οποίος 

ασχολείται με την θέσπιση βιομηχανικών και εμπορικών προτύπων, τα οποία αργότερα 

εφαρμόζονται στις χώρες-μέλη (163 ανά το παγκόσμιο) του οργανισμού αυτού μέσω των 

κυβερνήσεων τους. 

Τα τελευταία χρόνια λόγω της συνεχόμενης και αυξανόμενης ρύπανσης του περιβάλλοντος, 

ο οργανισμός έχει θεσπίσει μερικά πρότυπα σχετικά με την προστασία του πλανήτη μας 

όπως: 

 ISO 14001: Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Καθορίζει τις απαιτήσεις 

ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης από τις εταιρίες, οι οποίες 

εφαρμόζοντας το αυτό αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μιας και τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών 

για περιβαλλοντικά θέματα.  

Οι κύριες απαιτήσεις του είναι: 

 Δημιουργία περιβαλλοντικής πολιτικής η οποία δεσμεύει την εταιρία 

για πρόληψη της ρύπανσης και συμμόρφωση με όλους τους 

περιβαλλοντικούς νόμους 

 Εντοπισμός και μείωση όλων των επιβλαβών περιβαλλοντικών 

δραστηριοτήτων 

 Καθορισμός περιβαλλοντικών στόχων 
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Τα κύρια οφέλη από αυτό είναι: 

 Μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων 

 Εξοικονόμηση στη κατανάλωση της ενέργειας 

 Εξοικονόμηση στην κατανάλωση πρώτων υλών και άλλων πόρων 

 Συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

 Μείωση της περιβαλλοντικής ζημιάς 

 

 ISO 50001: Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης: Έχει ως στόχο την 

εγκατάσταση των απαιτούμενων διαδικασιών που θα οδηγήσουν στη βέλτιστη 

ενεργειακή επίδοση. 

Κύριες απαιτήσεις: 

 Καθιέρωση κατάλληλης ενεργειακής πολιτικής 

 Προσδιορισμό ενεργειακών αναγκών και εντοπισμό ευκαιριών 

ενεργειακής βελτίωσης 

 Καθορισμός συγκεκριμένων αντικειμενικών σκοπών και στόχων 

αναφορικά με την αποδοτική χρήση ενέργειας 

 Καθιέρωση οργανωτικής δομής για αποτελεσματική εφαρμογή 

Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας 

 

 ISO 45001: Πρότυπο ασφάλειας και υγείας: είναι το πρώτο παγκόσμιο διεθνές 

πρότυπο για την ασφάλεια και την υγεία και αναφέρεται στα ατυχήματα αλλά 

και τις ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία τα οποία μπορούν να έχουν 

αρνητικές επιπτώσεις στις οικογένειες των ατόμων αλλά και στην ευρύτερη 

οικονομία. 

 

 Συμφωνία του Παρισιού: Είναι μια συμφωνία που συνυπογράφτηκε από 195 

χώρες ανά το παγκόσμιο η οποία είναι πολύ σημαντική για το μέλλον της 

ανθρωπότητας για την κλιματική αλλαγή. Επιτεύχθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 

2016 και τέθηκε σε εφαρμογή 4 Νοεμβρίου 2016. Παρόλη τη συμβολή 

πολλών χωρών, οι Η.Π.Α. με τον Ντόναλντ Τράμπ αρνήθηκαν να 

συμμετάσχουν στη συνθήκη αυτή, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων από τις 

υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες αλλά και από περιβαλλοντικές οργανώσεις, 

μιας και οι Η.Π.Α. είναι ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη 

και οι αποφάσεις της επηρεάζουν άμεσα τους ίδιους τους στόχους της 

συνθήκης.  
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Κύρια στοιχεία συνθήκης: 

 Μακροπρόθεσμος στόχος να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης 

θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2°C  

 Υποβολή ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων δράσης για το κλίμα με 

στόχο τη μείωση των εκπομπών τους 

 Γνωστοποίηση των συνεισφορών της κάθε χώρας ανά 5ετία με 

απώτερο σκοπό τον καθορισμό πιο φιλόδοξων στόχων 

 Γνωστοποίηση μεταξύ τους την πρόοδο τους προς την επίτευξη των 

στόχων τους με σκοπό την εξασφάλιση διαφάνειας 
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Κεφάλαιο 2: 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Περίπου το ένα τρίτο (31%) της ενέργειας που καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οφείλεται στον τομέα των μεταφορών (European Environmental Agency, 2017).  Οι πολίτες 

της Ε.Ε. χρησιμοποιούν επί καθημερινής βάσεως διάφορα μεταφορικά μέσα για τις 

μετακινήσεις τους, το μεγαλύτερο ποσοστό εξ’ αυτών να χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα 

έναντι βιοκαυσίμων. Συγκεκριμένα, η δηλωθείσα ποσότητα κατανάλωσης ορυκτών 

καυσίμων από 22 κράτη μέλη της Ε.Ε. το 2017 ανερχόταν στο 95.5%, έναντι του 4.5% 

κατανάλωσης βιοκαυσίμων (Ευρωπαϊκη Επιτροπή, 2019). Οι καθημερινές ανάγκες για 

μετακίνηση συσχετίζονται άμεσα με την αύξηση της χρήσης καυσίμων και συνεπώς με την 

αύξηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, οπότε η Ε.Ε. θέσπισε ψηφίσματα, νόμους και 

περιορισμούς για τα κράτη-μέλη της με κοινό σκοπό την μείωση της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος. Μερικά εκ των ψηφισμάτων σχετικά με την μείωση των ρύπων είναι: 

 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων 

ατμοσφαιρικών ρύπων (Τροποποίηση πρόταση ψηφίσματος Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, 2019) 

 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 

Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την 

Ευρώπη (Τροποποίηση πρόταση ψηφίσματος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 2019) 

 Σύσταση της 4ης Απριλίου 2017, προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σε συνέχεια 

της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 

(Τροποποίηση πρόταση ψηφίσματος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 2019) 

Επίσης καταλυτικό ρόλο για την ώθηση των εταιριών να στραφούν προς την παραγωγή 

περισσότερων υβριδικών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων έπαιξε η Συνθήκη του Παρισιού που 

θεσπίστηκε τον Απρίλιο του 2016, η οποία έθετε νέα όρια για την θερμοκρασία του πλανήτη 

και τις εκπομπές ρύπων (European Union, 2016). 

Η συμφωνία του Παρισιού το 2016 έθεσε ως στόχο μέχρι το 2030 το 20% των αυτοκινήτων 

να είναι ηλεκτρικά και υβριδικά, δηλαδή να υπάρχουν πάνω από 100 εκατομμύρια 

«πράσινα» αυτοκίνητα ανά το παγκόσμιο (Συμφωνία Παρισιού, 2020). Οι απαιτήσεις της 

συνθήκης αυτής ώθησαν διάφορες χώρες να συνάψουν συμφωνίες για την επίτευξη του 

στόχου αυτού αλλά και για το καλό της ευρύτερης οικολογίας και του περιβάλλοντος. Η 

“IEA” (International Energy Agency) είναι ένα «φόρουμ» από 30 χώρες οι οποίες 

αναπτύσσουν προγράμματα τα οποία σχετίζονται με την Ενέργεια και την μείωση της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος (International Energy Agency, 1974). Το κυριότερο πρόγραμμα 

που ανέπτυξαν το 2009 είναι το EVI Membership (Electric Vehicles Initiative) που 

αποτελείται από 13 χώρες ανά το παγκόσμιο (8 Ευρωπαϊκές) οι οποίες συμβάλλουν σε 

προγράμματα επιτάχυνσης των πωλήσεων των «πρασίνων» αυτοκινήτων. Η κυριότερη 

καμπάνια της EVI ονομάζεται “EV30@30” και έχει ως στόχο μέχρι το 2030 οι πωλήσεις των 
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ηλεκτρικών αυτοκινήτων να αποτελούν τουλάχιστον το 30% των συνολικών πωλήσεων 

αυτοκινήτων (ΙΕΑ, 2017). 

 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών το οποίο υποστηρίζει και αναβαθμίζει τα οδικά δίκτυα σε 

όλη την Ευρώπη και επενδύει σε μεγάλα projects, έχει ως σκοπό του μέσα στην πενταετία 

2018-2023 να εγκαταστήσει 115 σταθμούς ταχείας φόρτισης σε κεντρικούς-κύριους 

αυτοκινητοδρόμους της Ευρώπης για να δώσει κίνητρο στους οδηγούς να αγοράζουν 

υβριδικά/ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όχι μόνο για χρήση εντός πόλης αλλά και για μακρινά 

ταξίδια. Σε αυτό το έργο συμβάλλουν ενεργά και συνεργάζονται οι BMW, Nissan, Renault 

Daimler, Ford και Volkswagen (Trans-European Transport Network, 2015). Αυτή είναι μια 

πολύ σημαντική κίνηση προς τους υποψήφιους αγοραστές αλλά και για το ευρύτερο κοινό, 

αφού μέχρι σήμερα συνηθίζαμε να βλέπουμε να λανσάρονται μόνο μικρού μεγέθους 

ηλεκτρικά αυτοκίνητα για χρήση  αποκλειστικά εντός πόλης. Εάν οι σταθμοί ταχείας 

φόρτισης εγκατασταθούν κατά μήκος μεγάλων αυτοκινητοδρόμων σε Ευρωπαϊκές χώρες, 

τότε αυτό θα είναι ένα κίνητρο αφ’ ενός για τις εταιρίες για να παράγουν μεγαλύτερου 

μεγέθους αυτοκίνητα που να μπορούν να εξυπηρετούν πελάτες που θέλουν ή χρειάζεται να 

ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις με άνεση, και αφ’ εταίρου ένα κίνητρο για υποψήφιους 

αγοραστές να κινηθούν προς την υβριδική/ηλεκτρική πλευρά της αυτοκίνησης αφού πλέον 

θα μπορούν να ταξιδέψουν μεγάλες αποστάσεις έχοντας διαθέσιμους σταθμούς φόρτισης 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, χωρίς να περιορίζονται μόνο για μετακινήσεις εντός 

πόλης. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτηρίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση ως ένα 

από τους πιο σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των πολιτών. Κατά μέσο όρο, περισσότεροι 

από 1000 άνθρωποι πεθαίνουν ημερησίως λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, νούμερο το 

οποίο είναι υπερδεκαπλάσιο από τους θανάτους που οφείλονται σε τροχαία ατυχήματα 

(World Health Organization, 2016). Οι κάτοικοι των πόλεων πλήττονται πολύ περισσότερο 

απ’ ότι οι κάτοικοι στην ύπαιθρο και η απώλεια ετών υγιούς ζωής λόγω της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης ανά εκατό κατοίκους είναι 0.7 έτη ανά μέσο όρο στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πιστεύουν ακράδαντα ότι όταν οι πολίτες των 

κρατών είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τα περιβαλλοντικά θέματα και τις επιπτώσεις της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης μόνο τότε θα μπορούν να συμβάλουν στην προστασία της 

ατμόσφαιρας και να λάβουν δράση ενάντια στην ρύπανση του περιβάλλοντος, πρωτίστως 

αλλάζοντας τη δική τους συμπεριφορά και στάση ζωής (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 

2018). Αυτό φαίνεται να εφαρμόστηκε και στην πράξη, και συγκεκριμένα στην κλίση των 

καταναλωτών στο να στραφούν σε πιο οικολογικές επιλογές όσον αφορά τα μέσα 

μετακίνησης τους και συγκεκριμένα την τάση στο να στραφούν στην αγορά των υβριδικών 

και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2020, 20% απο τα 

καινούργια αυτοκίνητα που πωλήθηκαν ήταν υβριδικά ή ηλεκτρικά, ενώ την περίοδο του 

Ιανουαρίου 2019 οι αντίστοιχες πωλήσεις  ανέρχονταν στο 11% (McCashin, 2020). Οι 

πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν σε όλο τον πλανήτη. Συγκεκριμένα το 

2018 πωλήθηκαν 5 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα ανά το παγκόσμιο, νούμερο που 

σημειώνει αύξηση της τάξης του 63% σε σχέση με το 2017. Περίπου το 45% των πωλήσεων 
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σημειώθηκαν στην Κίνα, 24% στην Ευρώπη και 22% στις Η.Π.Α . Επίσης οι σταθμοί 

φόρτισης ανά το παγκόσμιο αυξήθηκαν κατακόρυφα αφού υπολογίζονται να υπάρχουν 5.2 

εκατομμύρια δημόσιοι σταθμοί σε όλο τον κόσμο το 2018, νούμερο που σημειώνει αύξηση 

44% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 

 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται πρώτες στη λίστα με τις πωλήσεις υβριδικών 

αυτοκινήτων. To 2000 λανσαρίστηκε το πρώτο υβριδικό αυτοκίνητο στην αγορά των Η.Π.Α. 

, το Honda Insight, αλλά ένα χρόνο αργότερα ήρθε η απάντηση από τον ανταγωνισμό με το 

Toyota Prius το οποίο κι κατέκτησε περισσότερο από το 50% της αγοράς των υβριδικών 

αυτοκινήτων (Liu, 2014).  

 

Στις Η.Π.Α. από το 1975 υφίστανται τα CAFE Standards (Corporate Average Fuel Economy 

Standards) τα οποία είναι πρότυπα και κανονισμοί  που αφορούν τα καύσιμα της χώρας και 

συγκεκριμένα την βελτίωση/μείωση της κατανάλωσης των καυσίμων που καταναλώνουν τα 

αυτοκίνητα και τα φορτηγά (NHTSA Laws and Regulations website, visited 31/03/2020). 

Τον Μάιο του 2009 ο πρόεδρος Barack Obama πρότεινε την αναθεώρηση των κανονισμών 

αυτών και έθεσε πιο αυστηρούς κανονισμούς όσον αφορά την κατανάλωση των αυτοκινήτων 

και των φορτηγών στη χώρα. Οι νέοι κανονισμοί έθεταν την κατώτατη απόσταση σε μίλια 

που θα μπορούσε να διανύσει ένα όχημα με ένα γαλόνι καυσίμου (New York Times 2009). 

Αυτό ανάγκασε και τις εταιρίες να αποστρέψουν το κεφάλι από τους κινητήρες εσωτερικής 

καύσης και να δουν πιο σοβαρά την παραγωγή υβριδικών αυτοκινήτων. Οι αυστηρότεροι 

κανονισμοί ανάγκαζαν τις εταιρίες να παράγουν αυτοκίνητα που να πληρούν τις καινούργιες 

προδιαγραφές κατανάλωσης αλλιώς θα δέχονταν τσουχτερά πρόστιμα. Ένας τρόπος για να 

τα αποφύγουν, ήταν να στραφούν με περισσότερη σοβαρότητα προς τα οικολογικά οχήματα 

και συγκεκριμένα προς τα υβριδικά. Όπερ και εγένετο! Από το 2010 πολλές εταιρίες που δεν 

είχαν στον «στόλο» τους υβριδικά μοντέλα άρχισαν να κλίνουν προς αυτά και να μελετούν 

την υλοποίηση καινούργιων γραμμών παραγωγής. Επίσης οι εταιρίες που ήδη παρήγαγαν 

υβριδικά μοντέλα, άρχισαν να διευρύνουν την γκάμα τους με σκοπό να καλύψουν όσο 

περισσότερο γίνεται τις ανάγκες του κόσμου και των υποψήφιων αγοραστών. Συγκεκριμένα, 

η Toyota ανακοίνωσε πως θα παρήγαγε 21 νέα υβριδικά μοντέλα μέχρι το 2015. Παρόμοιες 

ανακοινώσεις είχαν εξαγγείλει οι Honda, Ford, Hyundai, Infiniti. Από την άλλη, πάρα πολλές 

εταιρίες είχαν ανακοινώσει πως θα ξεκινήσουν την παραγωγή υβριδικών αυτοκινήτων, είτε 

καινούργιων μοντέλων είτε υφιστάμενων μοντέλων που μέχρι στιγμής προσφέρονταν μόνο 

με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Μέχρι το 2014,  η αγορά των Η.Π.Α. διέθετε συνολικά 51 

υβριδικά μοντέλα από 23 διαφορετικές εταιρίες (Liu, 2017). Δηλαδή μέσα σε λιγότερο από 

15 χρόνια, η αγορά διευρύνθηκε τόσο πολύ και φάνηκε έτοιμη και διατεθειμένη να 

«γνωρίσει» την αγορά των υβριδικών με απώτερο σκοπό την αποφυγή της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος και της τήρησης των κανονισμών και των προτύπων που είχαν θεσπιστεί για 

τον σκοπό αυτό. 

Παρά το γεγονός ότι οι εταιρίες προωθούσαν αρκετά τα υβριδικά τους μοντέλα και 

προσπαθούσαν να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών με μεγάλη γκάμα προς την αγορά, οι 
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ίδιοι οι πελάτες ακόμη φαίνονταν δύσπιστοι στο να αλλάξουν το παραδοσιακό τους 

αυτοκίνητο με μηχανή εσωτερικής καύσης και να εμπιστευτούν ένα οικολογικό. 

Συγκεκριμένα, τα υβριδικά αυτοκίνητα κατείχαν μόνο το 3% των πωλήσεων καινούργιων 

αυτοκινήτων στις Η.Π.Α. και πιο συγκεκριμένα τρείς μεγάλες εταιρίες (Toyota, Ford, 

Hyundai) κατείχαν περίπου το 75% των υβριδικών που κυκλοφορούσαν (HybridCars.com, 

2013). Αυτό το στατιστικό σε συνδυασμό με το ότι 23 διαφορετικές εταιρίες προσέφεραν 51 

υβριδικά  μοντέλα, δείχνει ότι οι αγοραστές δύσκολα εμπιστεύονταν άλλες εταιρίες πέραν 

των τριών εταιριών που είχαν την τεχνογνωσία στα υβριδικά και λάνσαραν πρώτες τα δικά 

τους μοντέλα. Όμως από το 2001 μέχρι το 2014 βλέπουμε τις πωλήσεις των υβριδικών να 

ακολουθούν μια εκθετική αύξηση στην καμπύλη των πωλήσεων τους αφού οι εταιρίες 

εστίασαν τις γραμμές παραγωγής τους με βάση τα «θέλω» του κόσμου και συγκεκριμένα στα 

επιβατικά οικογενειακά αυτοκίνητα παρά στα SUV και τα φορτηγά (Heutel and Muehlegger, 

2015). 

Η συνεχιζόμενα αυξανόμενη ρύπανση του περιβάλλοντος και οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί που 

έχουν θεσπιστεί κατά καιρούς, ωθούν τις εταιρίες να ξεκινούν καινούργιες γραμμές 

παραγωγής για αυτοκίνητα φιλικότερα προς το περιβάλλον. Η αγορά εκτείνεται όλο και 

περισσότερο προς τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αυτό φαίνεται και μέσα από 

τα νούμερα. Το 2018 σημειώθηκαν 973.000 πωλήσεις «πράσινων» αυτοκινήτων στην 

Ευρώπη. Αυτά τα νούμερα δείχνουν μια άνοδο της τάξης του 36.3% στις πωλήσεις πρασίνων 

αυτοκινήτων σε σχέση με το 2014. Το 2019 η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων 

αναπτύχθηκε κατά 53.5%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 465.026 οχήματα, δηλαδή 175.000 

οχήματα περισσότερα απ’ ότι το 2018 . Δηλαδή πλέον τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατείχαν το 

3.6% της αγοράς των αυτοκινήτων ανά το παγκόσμιο σε σχέση με το 2% του 2018. Το 2020 

αναμένεται να αυξηθούν πολύ περισσότεροι οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων, κυρίως 

διότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα αναγκαστούν να παράξουν περισσότερα μοντέλα 

ηλεκτρικών αμαξιών λόγω ακόμα πιο βαριών προστίμων που αναμένονται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση προς εταιρίες που παράγουν αυτοκίνητα με υψηλές εκπομπές ρύπων.  Η 

Ολλανδία είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό χρήσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη 

Ευρώπη με δεύτερη να ακολουθεί η Γερμανία (Bekker, 2020). Οι πωλήσεις αναμένεται να 

φτάσουν τα 2.099.400 μέχρι το 2023 (MarketLine Industry Profile, 2019). 

Οι λόγοι που ακόμα οι καταναλωτές δεν εμπιστεύονται τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα ποικίλουν. Οι δύο κυριότεροι λόγοι είναι η υψηλή τους τιμή και η αυτονομία της 

μπαταρίας τους, δηλαδή το πόσα χιλιόμετρα μπορούν να διανύσουν με γεμάτη τη μπαταρία. 

Συγκεκριμένα, η VW και η BMW λάνσαραν στην αγορά τα ηλεκτρικά τους μοντέλα e-Up! 

Και i3 αντίστοιχα το 2013, τα οποία διέθεταν μπαταρία 18-19kWh. Αργότερα το γύρω στο 

2017 οι εταιρίες λάνσαραν τα αναβαθμισμένα μοντέλα των e-Up και i3 τα οποία διέθεταν 

μπαταρίες 30-40kWh, δηλαδή σχεδόν διπλάσια αυτονομία απ’ ότι τα πρώτα μοντέλα το 

2013, όμως κόστιζαν €1500-€2000 λιγότερα απ’ ότι τα πρώτα μοντέλα (Μαρινόπουλος, 

2019). Αυτό σημαίνει ότι όσο η αγορά των ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων 

εξελίσσεται ραγδαία, η αγορά ενός υφιστάμενου μοντέλου αποτελεί παγίδα αφού είναι 

σχεδόν βέβαιο ότι σύντομα θα έχει βγει στην αγορά μια πιο καινοτόμα τεχνολογία με ίσο ή 

λιγότερο κόστος αγοράς. Με τα δεδομένα αυτά, ο αγοραστής του πρώτου μοντέλου δεν έχει 

καθόλου «προστασία» από την αγορά και έχει χάσει πάρα πολύ από την μεταπωλητική αξία 
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του οχήματός του. Επιπρόσθετα, η διαφορά στην τιμή αγοράς ενός συμβατικού αυτοκινήτου 

με ένα αντίστοιχο ηλεκτρικό είναι πολύ αισθητή, αφού η τιμή ενός ηλεκτρικού είναι κατά 

μέσο όρο 35% υψηλότερη απ’ ότι του ίδιου μοντέλου με παραδοσιακό κινητήρα εσωτερικής 

καύσης (ADAC Car Database, 2020). Οπότε αυτό αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για 

τον υποψήφιο αγοραστή και κάποιες φορές αποτρεπτικό παράγοντα, αν δεν αναλογιστεί 

κάποιος το όφελος που θα έχει μακροχρόνια. Επίσης η έλλειψη υποδομών όπως π.χ. 

δημόσιοι φορτιστές και ο μεγάλος χρόνος φόρτισης (έως και 16 ώρες ανάλογα με το είδος 

του φορτιστή) είναι δύο πολύ σημαντικοί αποτρεπτικοί παράγοντες αγοράς ενός ηλεκτρικού, 

ειδικότερα εάν τους συσχετίσει κάποιος με το γεγονός ότι η αυτονομία των υπαρχόντων 

μπαταριών είναι πολύ μικρή και τα αυτοκίνητα χρειάζονται φόρτιση ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα (Σαρημπαλίδης, 2020). 

Στην αντίπερα όχθη, τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο καταναλωτής από την αγορά ενός 

ηλεκτρικού αυτοκινήτου ποικίλουν και μπορούν να του είναι εμφανή είτε σε καθημερινή είτε 

σε μακροχρόνια βάση. Αρχικά η χαμηλή κατανάλωση ρεύματος είναι κάτι που θα φανεί στον 

ιδιοκτήτη του από την πρώτη μέρα αφού χρειάζονται περίπου €450 τον χρόνο σε ρεύμα σε 

αντίθεση με την κατανάλωση ενός αυτοκινήτου με μηχανή εσωτερικής καύσης που θα 

χρειάζεται περίπου €1050 για τον μέσο οδηγό, σύμφωνα με έρευνα του Michigan’s 

Transportation Research Institute (Forbes, 2018). Αυτό σημαίνει ότι το καθημερινό/χρονιαίο 

κόστος χρήσης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι λιγότερο από το μισό σε σχέση με το 

κόστος χρήσης ενός παραδοσιακού αυτοκινήτου. Επίσης το κόστος συντήρησης όσον αφορά 

τα εξαρτήματα και τα service του είναι πολύ λιγότερα, αφού στον κινητήρα ενός ηλεκτρικού 

δεν υπάρχουν σημαντικά εξαρτήματα που υφίστανται σε ένα κινητήρα Μ.Ε.Κ. (Μηχανή 

Εσωτερικής Καύσης) τα οποία θα αλλάζονταν σχετικά συχνά όπως λάδια και άλλα 

λιπαντικά, ιμάντες, λάδια του κιβωτίου ταχυτήτων και διάφορα άλλα (Energysage Research 

Centre, 2019). Επιπρόσθετα οι κυβερνήσεις ανά το παγκόσμιο δίνουν μερικά κίνητρα στους 

καταναλωτές για την αγορά αυτοκινήτων τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον, όπως για 

παράδειγμα μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, χαμηλότερο κόστος ασφάλισης, μερική 

φοροαπαλλαγή αλλά και δωρεάν χώρους στάθμευσης και φόρτισης (Σαρημπαλίδης, 2020). 

Τέλος, το όφελος προς το περιβάλλον είναι κάτι το οποίο αφορά τον καθένα μας, μιας και το 

ενεργειακό αποτύπωμα είναι έως και 30% χαμηλότερο συγκριτικά με τα αυτοκίνητα που 

εφοδιάζονται με κινητήρα εσωτερικής καύσης.  

Στην Κύπρο την τελευταία πενταετία έχουν αναπτυχθεί κατά πολύ οι πωλήσεις υβριδικών 

και ηλεκτρικών αυτοκινήτων αλλά κυρίως των υποδομών του κράτους. Σήμερα η ΑΗΚ έχει 

εξοπλίσει την Κύπρο με 20 σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος σε 8 διαφορετικά 

σημεία ανά το παγκύπριο. 

Επιπρόσθετα μετά από επαφή του ερευνητή με την Porsche Cyprus, έχει γίνει γνωστό ότι η 

εταιρία πρόκειται να έρθει σε επαφή με την ΑΗΚ και το κράτος για εγκατάσταση 70-80 

επιπλέον σταθμών φόρτισης ανά το παγκύπριο οι οποίοι θα αφορούν αποκλειστικά τους 

χρήστες την αυτοκινήτων της Porsche, μιας και οι πωλήσεις υβριδικών μοντέλων την 

τελευταία διετία έχουν αυξηθεί κατά περίπου 400%. 
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Συμπέρασμα 

Μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση που έχει γίνει σε Ευρώπη, Αμερική, Κίνα και 

Κορέα διαφάνηκε ότι οι πωλήσεις των υβριδικών και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουν 

αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια, όμως ακόμη είναι πολύ πίσω σε σχέση με τις 

πωλήσεις που οι παγκόσμιοι οικολογικοί και μη φορείς θα ήθελαν να είναι. Η μικρή γκάμα 

από υβριδικά μοντέλα, η υψηλή τιμή των καινούργιων αυτοκινήτων αλλά και η έλλειψη 

προηγμένης τεχνολογίας στα αυτοκίνητα αυτά σε συνδυασμό με την έλλειψη δημόσιων 

υποδομών, φαίνεται να οδηγούν το αγοραστικό κοινό στο να διστάζει να προχωρήσει σε μια 

τέτοια αγορά. Επίσης έχει διαφανεί πως σε χώρες όπως την Αμερική και την Κίνα, οι οδηγοί 

διανύουν επί καθημερινής βάσεως μεγάλες αποστάσεις για να πάνε στον χώρο εργασίας τους 

και αυτή δεν είναι καθόλου ευνοϊκή συνθήκη για ένα υβριδικό ή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο 

όπου έχει περιορισμένη αυτονομία λόγω μπαταρίας, εξού και παρατηρούνται χαμηλά 

νούμερα πωλήσεων. Στην αντίπερα όχθη, φαίνεται να είναι αρκετά αυξημένες οι πωλήσεις 

τέτοιων αυτοκινήτων σε μεγαλουπόλεις όπου υπάρχει αυξημένη κίνηση στους δρόμους (έτσι 

γίνεται περισσότερη χρήση καυσίμου μέσα στην κίνηση) αλλά και για τον λόγο της έλλειψης 

χώρων στάθμευσης, αφού τα πλείστα εκ των αυτοκινήτων αυτών είναι μικρά σε μέγεθος για 

χρήση εντός πόλης και για μικρές αποστάσεις. Στην Κύπρο δεν έχει δημοσιευτεί κάποια 

επίσημη παρόμοια μελέτη για τη στάση των καταναλωτών όσον αφορά τα υβριδικά και τα 

ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οπότε δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή και συγκεκριμένα 

συμπεράσματα για την στάση των Κυπρίων προς αυτά.  
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Κεφάλαιο 3: 

Ερευνητική Μεθοδολογία 

 

3.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθεί η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή και 

την ανάλυση των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για το ερευνητικό έργο. Σκοπός της 

μελέτης ήταν να ερευνηθεί κατά πόσον οι καταναλωτές έχουν εις γνώση τις  διάφορες 

παραμέτρους σχετικά με τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πόσο τους ενδιαφέρει ο 

περιβαλλοντικός παράγοντας και η προστασία του πλανήτη μας από τη ρύπανση του 

περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα μελετήθηκε τι προτρέπει και τι αποτρέπει το κοινό από το να 

αγοράσει ένα τέτοιο όχημα και πόσο κοντά ή μακριά είμαστε από το να υιοθετήσουμε μια 

τέτοια νοοτροπία στην καθημερινότητα μας σαν λαός.  

3.2 Ερευνητική Προσέγγιση 

Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας, πρόκειται να μελετηθεί υφιστάμενη βιβλιογραφία 

για να σχηματιστεί μια άποψη σχετικά με το αντικείμενο. Η βιβλιογραφία που θα μελετηθεί 

αφορά κυρίως άρθρα τα οποία μελετούν Ευρωπαϊκή και Αμερικάνικη νοοτροπία σχετικά με 

τα υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θα γίνει παρουσίαση υφιστάμενων θεωριών αλλά και 

γνώσεων, ερευνών που εκπονήθηκαν στο παρελθόν σχετικά με το θέμα αλλά και προβλέψεις 

ειδικών για το μέλλον. Επιπρόσθετα, κατά την διεξαγωγή της πρωτογενούς έρευνας, θα 

εκπονηθεί έρευνα μέσω ερωτηματολογίων σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή σε τυχαίο 

δείγμα πληθυσμού, τα αποτελέσματα της οποίας θα αναλυθούν και ερμηνευτούν  αργότερα 

μέσω κατάλληλου λογισμικού. Επιπρόσθετα θα εξαχθούν διάφορα συμπεράσματα 

συνδυάζοντας δεδομένα από τα ερωτηματολόγια αλλά και από τις αναλύσεις του λογισμικού 

που έχει προαναφερθεί.  

3.3 Μεθοδολογία της Έρευνας 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν ένας συνδυασμός από ποιοτική και ποσοτική 

έρευνα. Η ποιοτική έρευνα σχετίζεται με την μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και των 

θεωριών που υφίστανται γύρω από το θέμα ανά το παγκόσμιο με απώτερο σκοπό την πλήρη 

κατανόηση του θέματος και του σχηματισμού μιας σφαιρικής άποψης επί αυτού. Η ποσοτική 

έρευνα, που διενεργήθηκε σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με την ποιοτική, αφορά την 

χρήση των ερωτηματολογίων και την ερμηνείας των αποτελεσμάτων που θα εξαχθούν από 

αυτά. Η ανάλυση αυτή θα γίνει μέσω του λογισμικού ανάλυσης δεδομένων SPSS και έπειτα 

θα ερμηνευτούν ποιοτικά τα αποτελέσματα αυτά από τον συγγραφέα. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από: 

 4 ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα 

 11 ερωτήσεις σχετικά με τα υβριδικά/ηλεκτρικά αυτοκίνητα και για το περιβάλλον 

 Ερώτηση πολλαπλών απαντήσεων σχετικά με το πόσο θα επηρέαζαν τους 

καταναλωτές 8 συγκεκριμένοι παράγοντες πριν από την απόφαση τους για αγορά 

ενός οικολογικού οχήματος 
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 Ερώτηση πολλαπλών απαντήσεων σχετικά με το πόσο θα επηρέαζαν τους 

καταναλωτές 7 οικονομικοί παράγοντες πριν την απόφαση τους για αγορά ενός 

οικολογικού οχήματος 

 Ερώτηση πολλαπλών απαντήσεων σχετικά με το πόσο θα απότρεπαν τους 

καταναλωτές 8 συγκεκριμένοι παράγοντες από την αγορά ενός υβριδικού/ηλεκτρικού 

αυτοκινήτου 

 

3.4 Μεθόδοι Συλλογής και Ανάλυσης Δεδομένων 

3.4.1 Συλλογή Δεδομένων 

Η συλλογή των δεδομένων έγινε από τον ίδιο τον ερευνητή μέσω ερωτηματολογίων που 

έδωσε είτε δια χειρός  είτε σε ηλεκτρονική μορφή σε τυχαίο δείγμα πληθυσμού. Τα 

ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν συνολικά ανέρχονται στα 250. Με τον τρόπο αυτό 

συλλέχθηκαν τα πρωτογενή δεδομένα, όπου μετά από ανάλυση τους και ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων τους στο λογισμικό SPSS, θα συνδυαστούν με τα δευτερογενή δεδομένα για 

να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα σχετικά με το ερευνητικό έργο τα οποία θα απαντούν 

στον μέγιστο δυνατό βαθμό στα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην αρχή της 

έρευνας. 

3.4.1.1 Πρωτογενή Δεδομένα 

Τα πρωτογενή δεδομένα είναι αυτά τα οποία πάρθηκαν από τον ερευνητή μέσω 

ερωτηματολογίων που ο ίδιος σύνταξε και έδωσε στους καταναλωτές για να απαντηθούν. 

Συνολικά απαντήθηκαν 250 ερωτηματολόγια τα οποία απαντήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή 

λόγω περιορισμών που αντιμετωπίστηκαν από τον ερευνητή στο να δοθούν ερωτηματολόγια 

έντυπης μορφής λόγω της πανδημίας του κορονοιού. Τα άτομα ήταν διαφόρων ηλικιών, 

μορφωτικού επιπέδου και εισοδήματος.  

Το ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε με σκοπό να απαντήσει τα πιο κάτω ερωτήματα που 

προέκυψαν από σχετική βιβλιογραφία: 

1. Σε τι βαθμό γνωρίζουν οι καταναλωτές την υβριδική και την ηλεκτρική τεχνολογία 

στα αυτοκίνητα 

2. Ποιοι παράγοντες θα επηρέαζαν τον καταναλωτή πριν την αγορά ενός 

υβριδικού/ηλεκτρικού αυτοκινήτου 

3. Σε τι βαθμό θα επηρέαζαν τους καταναλωτές κάποιοι συγκεκριμένοι οικονομικοί 

παράγοντες πριν τη αγορά ενός υβριδικού/ηλεκτρικού αυτοκινήτου 

4. Σε τι βαθμό θα απότρεπαν κάποιοι συγκεκριμένοι παράγοντες τους καταναλωτές από 

το να αγοράσουν ένα υβριδικό/ηλεκτρικό αυτοκίνητο 

5. Αν σκοπεύουν στο μέλλον να αγοράσουν ένα υβριδικό/ηλεκτρικό αυτοκίνητο  
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3.4.1.2 Δευτερογενή Δεδομένα 

Τα δευτερογενή δεδομένα βοηθούν τον ερευνητή στο  να κατανοήσει όσο το δυνατό 

περισσότερο γίνεται το ερευνητικό θέμα και να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη άποψη γύρω 

από αυτό. Τα δευτερογενή δεδομένα στηρίζονται σε έρευνες και μελέτες που εκπονήθηκαν 

στο παρελθόν γύρω από το συγκεκριμένο θέμα και έχουν αυτές δημοσιευτεί σε διατριβές, 

επιστημονικά άρθρα, επιστημονικά περιοδικά ή έγκυρες ιστοσελίδες ανά το παγκόσμιο. 

Αφού μελετηθούν και αναλυθούν τα υπάρχοντα δεδομένα, τότε θα συνδυαστούν με τα 

πρωτογενή δεδομένα που θα παρθούν μέσω των ερωτηματολογίων για να βγουν κάποια 

συμπεράσματα σχετικά με το ερευνητικό αντικείμενο. Η συλλογή των δευτερογενών 

δεδομένων έγινε μέσα από τη μελέτη επιστημονικών άρθρων, βιβλιοθηκών πανεπιστημίων, 

δημοσιεύσεων, εκθέσεων και διαδικτυακών πηγών. Σχεδόν όλα τα άρθρα που 

χρησιμοποιήθηκαν χρονολογούνται από το 2010 μέχρι σήμερα.  

3.4.2 Ανάλυση Δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων γίνεται με τη χρήση  του λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας 

SPSS. Αφού εισαχθούν σ’ αυτό οι διάφορες παράμετροι που εξετάζει ο ερευνητής, τότε 

μπορούν να αναλυθούν σε διάφορα είδη γραφικών παραστάσεων, είτε κάθε παράμετρος 

ξεχωριστά (π.χ. ηλικία) είτε συνδυαστικά (π.χ. φύλο VS γνώσεις αυτοκινήτων). Το λογισμικό 

μπορεί να δώσει διάφορα είδη γραφικών παραστάσεων όπως  Bar chart, Line chart, Pie chart, 

Scatter, Histogram και διάφορα άλλα.  

3.5 Στάδια Πραγματοποίησης της Έρευνας 

Πρώτο στάδιο της έρευνας ήταν η παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων από το 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA του ερευνητή με σκοπό να αποκτήσει τις βασικές και 

απαραίτητες γνώσεις γύρω από το αντικείμενο για να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει την 

έρευνα αυτή. 

Δεύτερο στάδιο ήταν η συνάντηση μεταξύ φοιτητή και σύμβουλου καθηγητή για καθορισμό 

του θέματος και μιας γραμμής πορείας σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης του ερευνητικού 

θέματος. 

Αφού καθορίστηκε επακριβώς το θέμα τότε μελετήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία για 

πλήρη κατανόηση του θέματος και απόκτηση των δευτερογενών δεδομένων. 

Αφού μελετήθηκε και κατανοήθηκε η βιβλιογραφία γύρω από το ερευνητικό θέμα, τότε 

συστάθηκε το ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε σε τυχαίο δείγμα πληθυσμού με απώτερο 

σκοπό την συλλογή των επιθυμητών δεδομένων. 

Αφού συλλέχθηκαν τα δεδομένα, μετά εισήχθηκαν στο λογισμικό στατιστικής ανάλυσης 

SPSS όπου και αναλύθηκαν και πάρθηκαν οι επιθυμητές γραφικές παραστάσεις. 

Έπειτα έγινε η ποιοτική ανάλυση των γραφικών παραστάσεων, η οποία οδήγησε τον 

ερευνητή στην απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν στην αρχή της έρευνας. 
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Κεφάλαιο 4: 

Συλλογή-Ανάλυση-Παρουσίαση Δεδομένων (Στατιστικών) 

 

4.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν από τον ερευνητή τα δεδομένα που συλλέχθηκαν 

από τα 250 ερωτηματολόγια που έχουν απαντηθεί μέσω της πλατφόρμας Google Forms. Το 

ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στο Google Forms και απαντήθηκε από 250 διαφορετικά 

άτομα διαφόρων ηλικιών, μορφωτικού επιπέδου, εισοδήματος ή γνώσεων επί του θέματος. 

Αφού έγινε η συλλογή του επιθυμητού αριθμού ερωτηματολογίων (250), ακολούθησε η 

ανάλυση τους μέσω του λογισμικού στατιστικής ανάλυσης SPSS σε διάφορες γραφικές 

παραστάσεις. 

Στη συνέχεια θα γίνει η ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων του SPSS από τον ερευνητή 

και θα συζητηθούν τα αποτελέσματα με τέτοιο τρόπο ώστε να δοθούν οι πιο σημαντικές 

πληροφορίες αλλά και αποτελέσματα-συμπεράσματα σχετικά με τα υβριδικά/ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα στην Κύπρο και την στάση των καταναλωτών γι’ αυτά. 

Για καλύτερη κατανόηση παρουσιάζεται η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί σε αυτό το 

κεφάλαιο: 

1. Θα επεξηγηθούν βασικοί δείκτες και ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο αλλά και την 

ευρεία ανάλυση και έρευνα. 

2. Θα παρουσιαστούν οι σημαντικές ερωτήσεις που τελικά επιλέγηκαν για να 

αναλυθούν σε σχετικό διάγραμμα. Σε κάθε περίπτωση θα γράφεται ο τίτλος του 

δείκτη και μετά θα ακολουθεί το σχετικό διάγραμμα. 

3. Θα γίνει ανάλυση/σχολιασμός των αποτελεσμάτων από τα σχετικά διαγράμματα, 

όπως και κριτική ανάλυση για αυτά που κυρίως απαιτούν άμεσο σχολιασμό, 

προβληματισμό και βελτίωση. 

4. Στη συνέχεια θα υπάρξει μια γενική ανάλυση των δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες 

θα συνοψιστούν και τα γενικά συμπεράσματα θα διατυπωθούν στο τέλος του 

κεφαλαίου 

 

4.2 Παρουσίαση και Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 

Το ερωτηματολόγιο - και κατ’ επέκταση οι γραφικές παραστάσεις - μπορούν να χωριστούν 

σε 3 κατηγορίες: 

1. Απλές ερωτήσεις – δημογραφικά 

2. Ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων 
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3. Συνδυαστικές ερωτήσεις 

Πιο κάτω θα παρουσιαστούν οι γραφικές παραστάσεις που εμπίπτουν σε κάθε κατηγορία και 

θα γίνει η ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους από τον ερευνητή. 

 

4.2.1 Απλές Γραφικές Παραστάσεις – Δημογραφικά 

 

 
Σχήμα 4.1. 1: Γραφική παράσταση για το φύλο των ερωτηθέντων 

Στο πιο πάνω σχήμα 4.1.1 φαίνεται το φύλο των ερωτηθέντων. Η ερώτηση αποτελείτο από 2 

επιλογές απαντήσεων και συγκεκριμένα έχουν απαντήσει 105 άντρες (42% επί του συνόλου) 

και 145 γυναίκες (58%) επί του συνόλου.  
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Σχήμα 4.1. 2: Γραφική παράσταση για την ηλικία των ερωτηθέντων 

 

Στο σχήμα 4.1.2 βλέπουμε την ηλικιακή κατανομή όσον αφορά τα απαντημένα 

ερωτηματολόγια. Εδώ υπάρχουν 5 ηλικιακές κατηγορίες στις οποίες μπορούν να ενταχθούν 

οι ερωτηθέντες. Απ’ ότι φαίνεται από το σχήμα 4.1.2 οι πλείστοι ερωτηθείς ήταν μεταξύ των 

ηλικιών 18-25 (95 απαντήσεις – 38% επί του συνόλου) και 26-35 (85 απαντήσεις – 34% επί 

του συνόλου). Ακολουθεί με ποσοστό 19.2% (48 απαντήσεις) η ηλικιακή κατηγορία 36-45, 

με λιγότερο ποσοστό η ηλικιακή κατηγορία 46-55 (20 απαντήσεις – 8%) και τέλος υπήρχαν 

μόνο 2 άτομα (0.8%) άνω των 56 ετών. 

Γενικότερα, ποσοστό άνω του 90% από της απαντήσεις είναι ηλικιακά κάτω των 45 ετών, 

πράγμα που θα βοηθήσει στην έρευνα, αφού πρόκειται να μελετηθεί το μέλλον των 

υβριδικών και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Κύπρο. 
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Σχήμα 4.1. 3: Γραφική παράσταση για το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων 

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων, με τους 

περισσότερους από τους μισούς ερωτηθέντες να είναι κάτοχοι πτυχίου (145 απαντήσεις – 

58%). Στη συνέχεια το 29.2% (73 απαντήσεις) των ερωτηθέντων είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού διπλώματος. Τέλος, 27 (10,8%) των ερωτηθέντων είναι απόφοιτοι σχολείου 

και 5 (2%) ερωτηθέντες είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.  

 

 

 
Σχήμα 4.1. 4: Γραφική παράσταση σχετικά με το ετήσιο εισόδημα των ερωτηθέντων 
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Στο σχήμα 4.1.4 φαίνεται το ετήσιο εισόδημα των ερωτηθέντων. Πάνω από το 90% των 

ερωτηθέντων έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω των €30.000. Συγκεκριμένα το 41.2% (103 

άτομα) έχουν εισόδημα μεταξύ €10.001 - €20.000, το 30.8% (77 άτομα) έχουν μηδενικό έως 

και €10.000 και 48 άτομα (19.2%) έχουν ετήσιο εισόδημα από €20.001 - €30.000 . Αυτά τα 

αποτελέσματα είναι λογικά, αν συνδυαστούν με το γεγονός ότι η γραφική παράσταση στο 

σχήμα 4.1.2 δείχνει ότι οι πλείστοι από τους ερωτηθέντες είναι κάτω των 35 ετών, πράγμα 

που δείχνει ότι είτε μπορεί να είναι άνεργοι είτε μπορεί να έχουν πολύ λίγα χρόνια εμπειρίας 

στον χώρο της εργασίας και έτσι έχουν χαμηλά ετήσια εισοδήματα. 

 

 
Σχήμα 4.1. 5: Γραφική παράσταση που δείχνει τι είδος αυτοκινήτου χρησιμοποιούσαν μέχρι 

σήμερα οι ερωτηθέντες 

Στο σχήμα 4.1.5 φαίνεται η προτίμηση των ερωτηθέντων στα αυτοκίνητα μέχρι σήμερα. Πιο 

συγκεκριμένα ρωτάται το είδος των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούσαν μέχρι σήμερα ως 

προς τον κινητήρα που είχαν τα αυτοκίνητα, δηλαδή κινητήρας που κινείτο με βενζίνη ή με 

πετρέλαιο. Υπάρχουν 2 επιλογές προς απάντηση, με τον βενζινοκινητήρα να συγκεντρώνει 

192 απαντήσεις με ποσοστό 76.8% και ο πετρελαιοκινητήρας να συγκεντρώνει 58 

απαντήσεις με ποσοστό 23.2% . 
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Σχήμα 4.1. 6: Γραφική παράσταση σχετικά με το πόσο ενδιαφέρονται οι ερωτηθέντες για το 

περιβάλλον και την ρύπανση του 

Στην ερώτηση που απεικονίζεται στο σχήμα 4.1.6 οι ερωτηθέντες απάντησαν σχετικά με το 

πόσο ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και την ρύπανση του, δηλαδή για το πόσο 

περιβαλλοντιστές είναι και για την οικολογική τους συνείδηση. Όπως φαίνεται και στο 

σχήμα, οι πλείστες απαντήσεις με ποσοστό 36.8% (92 απαντήσεις) ήταν πως ενδιαφέρονται 

«πολύ», ενώ η απάντηση «πάρα πολύ» συγκέντρωσε 62 απαντήσεις με ποσοστό 24.8%. 

Επίσης υπήρξαν μετρίου ενδιαφέροντος ερωτηθέντες με ποσοστό 28% (70 απαντήσεις), ενώ 

από καθόλου έως λίγο απάντησαν 26 άτομα με συνολικό ποσοστό 10.4% . 

 

 
Σχήμα 4.1. 7: Γραφική παράσταση σχετικά με τον μέσο όρο συνολικής απόστασης που οδηγούν 

καθημερινά οι ερωτηθέντες 
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Η γραφική παράσταση στο σχήμα 4.1.7 δείχνει τον μέσο όρο που οδηγούν οι ερωτηθέντες 

καθημερινά. Αν ληφθεί υπόψη πως ο μέσος εργαζόμενος στην Κύπρο εργάζεται εντός της 

πόλης διαμονής του, τότε πολύ λογικά θα δούμε ότι οι πλείστες απαντήσεις (157 συνολικά – 

ποσοστό 61.8%) κυμαίνονται από 0km έως 25km, ενώ ένας στους πέντε Κύπριους (21.2% - 

53 απαντήσεις) οδηγεί αποστάσεις μεταξύ 26-35km. Τέλος, λίγοι είναι αυτοί που καθημερινά 

οδηγούν περισσότερο από 36km με ποσοστό 16% (40 απαντήσεις). 

 

 
Σχήμα 4.1. 8: Οι ερωτηθέντες απάντησαν σχετικά με το αν γνωρίζουν ότι στα υβριδικά 

αυτοκίνητα υπάρχει ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος εναλλακτικός διαθέσιμος βενζινοκινητήρας 

Οι ερωτηθέντες στην ερώτηση που απεικονίζεται στο σχήμα 4.1.8 κλήθηκαν να απαντήσουν 

κατά πόσο γνωρίζουν ότι στα υβριδικά αυτοκίνητα υπάρχει διαθέσιμος εναλλακτικός 

βενζινοκινητήρας ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή από τον οδηγό. 

Σχεδόν τρείς στους τέσσερεις ερωτηθέντες απάντησαν θετικά στην ερώτηση αυτή με 

ποσοστό 70.8% (177 απαντήσεις) ενώ 73 άτομα (29.2%) απάντησαν πως δεν γνώριζαν για 

την δυνατότητα αυτή. 
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Σχήμα 4.1. 9: Ερώτηση σχετικά με το αν γνωρίζουν οι ερωτηθέντες ότι ένα υβριδικό/ηλεκτρικό 

αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί αμιγώς με τον ηλεκτροκινητήρα χωρίς τη χρήση καυσίμου 

Στην ερώτηση αυτή οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσον γνωρίζουν ότι ένα 

υβριδικό/ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί αμιγώς με τον ηλεκτροκινητήρα του χωρίς 

να χρησιμοποιήσει καθόλου καύσιμο. Οι πλείστοι εξ’ αυτών με ποσοστό 72.8% (182 

απαντήσεις) απάντησαν πως γνωρίζουν το γεγονός αυτό ενώ 68 άτομα (27.2%) απάντησαν 

πως δεν γνώριζαν για τη δυνατότητα αυτή. 

Συσχετίζοντας τα αποτελέσματα του σχήματος 4.1.8 με αυτά του 4.1.9 μπορεί να εξαχθεί το 

συμπέρασμα ότι σχεδόν ακριβώς όσοι γνώριζαν για το ερώτημα που είχε τεθεί στο σχήμα 4.8 

, ο ίδιος αριθμός ατόμων απάντησε θετικά και στην ερώτηση που είχε τεθεί στο σχήμα 4.9 . 

Δηλαδή τα άτομα που είχαν γνώση σχετικά με την εναλλακτική χρήση του βενζινοκινητήρα 

γνώριζαν επίσης πως ένα τέτοιο αυτοκίνητο μπορεί και να κινηθεί αμιγώς με τον 

ηλεκτροκινητήρα που διαθέτει. Αυτό δείχνει πως όσοι έχουν κάποιες γνώσεις σχετικά με τα 

ηλεκτρικά και τα υβριδικά αυτοκίνητα, γνωρίζουν διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά τους τα 

οποία μπορεί και να συνδέονται μεταξύ τους, όπως στο παράδειγμα πιο πάνω με τον 

συσχετισμό των δύο γραφικών παραστάσεων. 
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Σχήμα 4.1. 10: Σε ποιο βαθμό γνωρίζουν οι ερωτηθέντες την υβριδική και ηλεκτρική τεχνολογία 

Στο πιο πάνω σχήμα φαίνονται οι απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά με ποιο βαθμό γνώσης 

έχουν οι ερωτηθέντες για την τεχνολογία των υβριδικών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων, 

δηλαδή για τις δυνατότητες των αυτοκινήτων αυτών, τον τρόπο λειτουργίας τους, τα 

πλεονεκτήματα τους κτλ. Πάνω από το 60% των ερωτηθέντων απάντησαν πως οι γνώσεις 

τους για αυτά είναι από λίγες έως μέτριες, ενώ πολύ λίγοι απάντησαν πως γνωρίζουν «πάρα 

πολύ» την τεχνολογία αυτοί με ποσοστό 7.6% (19 απαντήσεις). «Πολύ» απάντησαν 36 

άτομα (14.4%) ενώ ποσοστό της τάξης του 15.6% (39 απαντήσεις) απάντησαν πως δεν 

γνωρίζουν καθόλου για την τεχνολογία αυτή. 
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Σχήμα 4.1. 11: Ερώτηση σχετικά με το αν σκοπεύουν οι ερωτηθέντες να αποκτήσουν ένα 

υβριδικό/ηλεκτρικό αυτοκίνητο 

Στο σχήμα 4.1.11 φαίνεται ο σκοπός/πρόθεση των ερωτηθέντων σχετικά με την απόκτηση 

ενός υβριδικού/ηλεκτρικού αυτοκινήτου στο μέλλον. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά 

για το μέλλον των οχημάτων αυτών, αφού σχεδόν έξι στους δέκα κύπριους (57.6% - 144 

απαντήσεις) δηλώνουν πως στο μέλλον ίσως αγοράσουν ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ενώ 85 

άτομα (34%) δήλωσαν πως σίγουρα θα αγοράσουν ένα υβριδικό ή ένα ηλεκτρικό όχημα. 

Στην αντίπερα όχθη, μόνο ένα 8.4% (21 απαντήσεις) δήλωσαν πως δεν πρόκειται να 

αγοράσουν ένα τέτοιο όχημα στο μέλλον. 
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Σχήμα 4.1. 12: Η άποψη των ερωτηθέντων κατά πόσο μια πιθανή αγορά ενός 

ηλεκτρικού/υβριδικού αυτοκινήτου στο μέλλον θα ήταν κερδοφόρα 

 

Στο σχήμα 4.1.12 φαίνονται οι απαντήσεις ερωτηθέντων σχετικά με το αν πιστεύουν πως μια 

πιθανή αγορά ενός υβριδικού/ηλεκτρικού αυτοκινήτου στο μέλλον θα ήταν μια κερδοφόρα 

επιλογή. Σχεδόν το 65% των ερωτηθέντων πιστεύει πως αυτό είναι μια πολύ έως πάρα πολύ 

κερδοφόρα επιλογή, ενώ σχεδόν το 30% πιστεύει πως αυτό ίσως να είναι μια κερδοφόρα 

επιλογή, ίσως και όχι. Τέλος ένα 6% (15 απαντήσεις) πιστεύει πως θα είναι μια καθόλου έως 

λίγο κερδοφόρα επιλογή. 

Αυτά τα αποτελέσματα είναι απολύτως λογικά, εάν συγκριθούν με την ερώτηση στο σχήμα 

4.1.11 στην οποία περισσότερο από το 90% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι στο μέλλον ίσως ή 

σίγουρα θα προχωρήσει σε μια τέτοια αγορά. Δηλαδή η σύνδεση των δύο σχημάτων δείχνει 

πως σχεδόν όσοι πιστεύουν πως αυτό θα είναι μια κερδοφόρα επιλογή, προτίθενται να 

προχωρήσουν και στην αγορά ενός υβριδικού ή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. 
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Σχήμα 4.1. 13: Ερώτηση σχετικά με την άποψη των ερωτηθέντων εάν η επιλογή ενός 

υβριδικού/ηλεκτρικού αυτοκινήτου θα βοηθούσε την κοινωνία και το περιβάλλον 

Η πιο πάνω ερώτηση αφορά την άποψη των ερωτηθέντων σχετικά με το αν η επιλογή της 

αγοράς ενός υβριδικού ή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου θα βοηθούσε θετικά την κοινωνία και 

το περιβάλλον ευρύτερα. Οκτώ στους δέκα με ποσοστό 80.4% (201 απαντήσεις) απάντησε 

πως σίγουρα μια τέτοια επιλογή θα βοηθούσε, 18.8% (47 απαντήσεις) απάντησε πως αυτή η 

επιλογή ίσως να βοηθούσε ενώ μόνο 2 άτομα (0.8%) απάντησε πως η επιλογή αυτή δεν θα 

βοηθούσε θετικά την κοινωνία και το περιβάλλον. 

Αυτό δείχνει πως η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος πιστεύει πως μια τέτοια αγορά θα 

είχε θετική επίδραση στο περιβάλλον και την κοινωνία, πράγμα που δείχνει πως 

αντιλαμβάνονται τα θετικά των αυτοκινήτων αυτών και το ελάχιστο αρνητικό οικολογικό 

στίγμα που πιθανώς να αφήνουν στην ατμόσφαιρα του πλανήτη. 
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Σχήμα 4.1. 14: Ερώτηση προς τους ερωτηθέντες για το αν έχουν ή είχαν στην κατοχή τους 

υβριδικό/ηλεκτρικό αυτοκίνητο 

Στην ερώτηση που φαίνεται στο σχήμα 4.1.14 οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν 

σχετικά με το αν είχαν στο παρελθόν ή αν κατέχουν ακόμα κάποιο υβριδικό ή ηλεκτρικό 

όχημα. Μόνο ένα 8% (20 απαντήσεις) απάντησαν πως κατέχουν/κατείχαν ενώ η συντριπτική 

πλειοψηφία του 92% (230 απαντήσεις) απάντησε πως δεν κατέχει/κατείχε ένα τέτοιο όχημα. 

 

 
Σχήμα 4.1. 15: Πόσο ευχαριστημένοι είναι από την επιλογή τους για αγορά τέτοιου οχήματος 

 



37 
 

Στο σχήμα 4.1.15, εν συνεχεία του σχήματος 4.1.14, φαίνονται οι απαντήσεις από τους 

ερωτηθέντες σχετικά με το αν είναι ευχαριστημένοι από την αγορά ενός τέτοιου οχήματος. 

Διαφαίνεται όμως πως 40 άτομα απάντησαν σχετικά με το αν είναι ευχαριστημένοι ή όχι, 

όμως στο σχήμα 4.1.14 μόνο τα μισά άτομα –δηλαδή 20- απάντησαν πως κατείχαν ένα 

υβριδικό/ηλεκτρικό όχημα. Αυτό οφείλεται σε πρόβλημα των Google Forms, αφού εάν 

κάποιος χρήστης πατήσει κατά λάθος σε κάποια εκ των απαντήσεων, τότε δεν μπορεί να 

αναιρέσει την επιλογή του αυτή και να αφήσει την απάντηση κενή. Έτσι δεν μπορούν να 

εξαχθούν ασφαλή και ορθά αποτελέσματα σχετικά με το αν οι κάτοχοι των οχημάτων αυτών 

έχουν μείνει ευχαριστημένοι από την επιλογή τους ή όχι. 

 

 

4.2.2 Σύνθετες Γραφικές Παραστάσεις – Ερωτήσεις Πολλαπλών Απαντήσεων 

Πιο κάτω θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από ερώτηση στην οποία ο ερωτώμενος είχε 

οκτώ (8) παράγοντες να απαντήσει κατά πόσον τον επηρεάζουν από «Καθόλου» έως «Πάρα 

πολύ» στην ερώτηση σχετικά με το πόσο θα τον επηρέαζαν οι παράγοντες αυτοί πριν την 

αγορά ενός υβριδικού/ηλεκτρικού αυτοκινήτου.  

 

 
Σχήμα 4.2. 1: Έλλειψη κινήτρων από το κράτος 

 

Στο σχήμα 4.2.1 φαίνεται ότι υπάρχει μια ισόποση κατανομή ως προς τον παράγοντα 

«έλλειψη κινήτρων από το κράτος». Αυτό δείχνει πως περίπου το μισό δείγμα μας πιστεύει 
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πως το κράτος δίνει από καθόλου έως μέτρια κίνητρα στον πολίτη για αγορά ενός τέτοιου 

οχήματος, ενώ το υπόλοιπο δείγμα πιστεύει πως τα κίνητρα από το κράτος είναι από μέτρια 

έως πολύ ικανοποιητικά. Αυτό χρήζει διερεύνησης από το κράτος αλλά και σωστής μελέτης 

για να δοθούν κίνητρα στον κόσμο στο να στραφεί σε πιο οικολογικές επιλογές, μιας και 

στην Κύπρο έχουμε μια από τις υψηλότερες αναλογίες στην Ευρώπη κατοίκων ανά 

αυτοκίνητα. 

 

 
Σχήμα 4.2. 2: Έλλειψη υποδομών κράτους 

 

Στο σχήμα 4.2.2 φαίνεται η άποψη των ερωτηθέντων σχετικά με το πόσο θα επηρεαζόταν η 

απόφαση τους σχετικά με την έλλειψη υποδομών από το κράτος. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα 

πως περίπου 6 από τους 10 ερωτηθέντες (57.6% - 144 απαντήσεις) θα επηρεάζονταν από 

πολύ έως πάρα πολύ σχετικά με τις κρατικές υποδομές, 1 στους 5 (19.2%) θα επηρεαζόταν 

μέτρια ενώ μόλις 1 στους 5 (23.2%) θα επηρεαζόταν από καθόλου έως λίγο. Αυτό δείχνει 

πως οι κρατικές υποδομές είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας όσον αφορά την απόφαση 

των πολιτών για αγορά ενός οικολογικού οχήματος, αφού η έλλειψη κρατικών υποδομών 

(δημόσιοι σταθμοί φόρτισης κ.α.) θα επηρέαζαν άμεσα την χρήση και την λειτουργικότητα 

του αυτοκινήτου από τους πολίτες του κράτους. 
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Σχήμα 4.2. 3: Ανησυχία για αξιοπιστία της νέας τεχνολογίας 

Στο σχήμα 4.2.3 φαίνονται οι απαντήσεις σχετικά με την ανησυχία των ερωτηθέντων για την 

νέα τεχνολογία των υβριδικών και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μιας και μόλις τα τελευταία 

χρόνια έχουν εμφανιστεί στην αγορά. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει σχετικά μεγάλη ανησυχία για 

την αξιοπιστία των αυτοκινήτων αυτών, αφού 4 στους 10 (39.6%) ανησυχούν από πολύ έως 

πάρα πολύ, ενώ 3 στους 10 (32%) έχουν μέτριες ανησυχίες. Σχεδόν 3 στους 10 (28.4%) δεν 

ανησυχούν καθόλου ή ανησυχούν λίγο για την αξιοπιστία των οχημάτων αυτών. 

Αυτό δείχνει πως η σχετικά πρόσφατη τεχνολογία των υβριδικών και των ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων οδηγεί τον κόσμο στο να έχει αμφιβολίες για την αξιοπιστία τους και τους κάνει 

δύσπιστους ως προς μια τέτοια αγορά. Θα πρέπει οι αυτοκινητοβιομηχανίες είτε να δώσουν 

περισσότερα χρόνια εγγύηση με την αγορά ενός οικολογικού αυτοκινήτου είτε να πείσουν με 

πραγματικά δεδομένα (μη συχνές βλάβες, ανακλήσεις κτλ) πως η τεχνολογία αυτή βρίσκεται 

σε ένα ικανοποιητικά αξιόπιστο επίπεδο. 
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Σχήμα 4.2. 4: Ανησυχία για το περιβάλλον 

Η ερώτηση στο σχήμα 4.2.4 φαίνονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με το 

ενδιαφέρον και την ανησυχία τους για το περιβάλλον και κατ΄ επέκταση για την οικολογική 

τους συνείδηση. Από τις απαντήσεις βλέπουμε ότι πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες 

(53.6% - 134 απαντήσεις) απάντησαν ότι νοιάζονται από πολύ έως πάρα πολύ για τον 

περιβαλλοντικό παράγοντα, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 25.2% (63 απαντήσεις) 

απάντησε ότι νοιάζεται μέτρια για το περιβάλλον. Σε λιγότερο ποσοστό, της τάξης του 

21.2% (54 απαντήσεις), οι ερωτηθέντες δήλωσαν πως δεν ενδιαφέρονται από καθόλου έως 

λίγο για το περιβάλλον.  

Τα αποτελέσματα από την ερώτηση αυτή είναι πολύ ενθαρρυντικά αφού βλέπουμε ότι 

σχεδόν 8 στους 10 νοιάζονται από μέτρια έως πάρα πολύ για το περιβάλλον, άρα 

προμηνύεται λαμπρό το μέλλον για τα οικολογικά αυτοκίνητα. 
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Σχήμα 4.2. 5: Η υφιστάμενη τεχνολογία δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες/ανάγκες μου 

 

Στο σχήμα 4.2.5 φαίνονται οι απαντήσεις σχετικά με το πόσο ευχαριστημένοι είναι οι 

καταναλωτές από την υφιστάμενη υβριδική και ηλεκτρική τεχνολογία και πόσο 

ανταποκρίνεται αυτή στις προσδοκίες και στις ανάγκες τους. Από την γραφική παράσταση 

φαίνεται ξεκάθαρα πως λίγο πάνω από το 70% των ερωτηθέντων απάντησαν από καθόλου 

έως μέτρια στο ότι η υφιστάμενη τεχνολογία δεν (αντίστροφη ερώτηση) ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες τους. Αυτό δείχνει ότι η υφιστάμενη τεχνολογία δεν αποτελεί πρόβλημα για τις 

επιλογές των καταναλωτών ούτε και δείχνει πως αυτή είναι ελλιπής, αλλά άλλοι λόγοι 

οδηγούν τους καταναλωτές στο να μην επιλέγουν την αγορά ενός οικολογικού αυτοκινήτου. 
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Σχήμα 4.2. 6:  Έλλειψη γνώσης τεχνικών/μηχανικών για τυχόν μηχανικά προβλήματα 

 

Η ερώτηση στο σχήμα 4.2.6 αφορά την έγνοια των καταναλωτών σχετικά με τα πιθανά 

μηχανικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον και την τεχνογνωσία που υπάρχει 

από θέμα τεχνικών/μηχανικών γύρω από το θέμα. Από τις απαντήσεις φαίνεται πως υπάρχει 

μια γενική ανησυχία για την τεχνογνωσία γύρω από το θέμα, αφού περίπου οι μισοί 

ερωτηθέντες απάντησαν πως προβληματίζονται για αυτό από πολύ έως πάρα πολύ. Περίπου 

1 στους 5 (22.4% - 56 απαντήσεις) απάντησαν πως νοιάζονται μέτρια για το θέμα αυτό ενώ 

περίπου 1 στους 4 (26.4% - 66 απαντήσεις) απάντησαν πως δεν ανησυχούν καθόλου έως λίγο 

σχετικά με την τεχνογνωσία γύρω από το θέμα. 

Αυτό θα μπορούσε να επιλυθεί με μια μακροχρόνια εγγύηση από τις αυτοκινητοβιομηχανίες 

για τα οχήματα τους ή με την εκπαίδευση μηχανικών σε συγκεκριμένα εγκεκριμένα κέντρα 

σχετικά με τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 
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4.2.3 Σύνθετες Γραφικές Παραστάσεις – Ερωτήσεις Πολλαπλών Απαντήσεων 

Πιο κάτω θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από ερώτηση στην οποία ο ερωτώμενος είχε 

εφτά (7) παράγοντες να απαντήσει κατά πόσον τον επηρεάζουν από «Καθόλου» έως «Πάρα 

πολύ» στην ερώτηση σχετικά με το πόσο θα τον επηρέαζαν συγκεκριμένοι οικονομικοί 

παράγοντες πριν την αγορά ενός υβριδικού/ηλεκτρικού αυτοκινήτου.  

 
Σχήμα 4.3. 1: Υψηλή τιμή καυσίμων (βενζίνης-πετρελαίου) 

 

 
Σχήμα 4.3. 2: Οικονομικότερο σε σχέση με βενζινο/πετρελαιοκίνητα 
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Στα σχήματα 4.3.1 και 4.3.2 οι ερωτηθέντες απάντησαν κατά πόσο θα επηρεάζονταν πριν την 

αγορά ενός υβριδικού/ηλεκτρικού αυτοκινήτου από τις υψηλές τιμές των καυσίμων βενζίνης 

και πετρελαίου αλλά και από το γεγονός ότι ένα υβριδικό/ηλεκτρικό όχημα είναι 

οικονομικότερο σε σχέση με ένα βενζινοκίνητο ή ένα πετρελαιοκίνητο. Τα αποτελέσματα 

είναι συντριπτικά υπέρ της απάντησης «πάρα πολύ», αφού και στις δύο ερωτήσεις 

συγκεντρώνει περίπου τις μισές εκ των απαντήσεων. Αμέσως μετά βλέπουμε η απάντηση 

«πολύ» να συγκεντρώνει 30% και 25% στα πρώτο και το δεύτερο σχήμα αντίστοιχα. Οι 

απαντήσεις «καθόλου» και «λίγο» συγκεντρώνουν κάτω από 10% και στις δύο ερωτήσεις. 

Τα αποτελέσματα από τις δύο αυτές ερωτήσεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι πλέον πολύ υψηλές 

τιμές των καυσίμων στην Κύπρο αλλά και το γεγονός ότι τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα είναι πολύ πιο οικονομικά από τα συμβατικά, επηρεάζουν άμεσα τους 

καταναλωτές και τον τρόπο σκέψης τους. Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες και τα υψηλά 

κόστη στην καθημερινότητα των καταναλωτών τους οδηγεί στο να προσπαθούν να βρουν 

εναλλακτικές και οικονομικότερες λύσεις για τα καθημερινά τους έξοδα και ένας πολύ 

κύριος παράγοντας για αυτό είναι τα αυτοκίνητα και τα καύσιμα αφού σχεδόν όλοι οι 

Κύπριοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν το προσωπικό τους αυτοκίνητο για μετάβαση στην 

εργασία τους και σε άλλες προσωπικές ανάγκες και όχι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

 
 

 
Σχήμα 4.3. 3: Χαμηλή άδεια κυκλοφορίας 
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Σχήμα 4.3. 4: Κρατική επιδότηση πριν την αγορά 

 

 

 
Σχήμα 4.3. 5: Απαλλαγή από φόρους εισαγωγής 
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Στα σχήματα 4.3.3 , 4.3.4 και 4.3.5 φαίνονται οι απαντήσεις σχετικά με ερωτήσεις οι οποίες 

δίνουν κάποια οικονομικά κίνητρα στους υποψήφιους αγοραστές. Συγκεκριμένα, η άδεια 

κυκλοφορίας ενός υβριδικού/ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι μηδενική ή ελάχιστη, το κράτος 

προσφέρει κρατική επιδότηση για να βοηθήσει τους πολίτες να αγοράσουν ένα τέτοιο όχημα, 

μιας και είναι ελαφρώς πιο ακριβό από ένα συμβατικό, και τέλος προσφέρεται απαλλαγή από 

φόρο εισαγωγής αυτοκινήτου από το εξωτερικό, πράγμα το οποίο βοηθά μιας και πάρα 

πολλά από τα αυτοκίνητα στους Κυπριακούς δρόμους έχουν εισαχθεί από το Ηνωμένο 

Βασίλειο. Αυτά τα τρία κίνητρα φαίνεται να κρίνονται ως αξιόλογα και βοηθητικά για τους 

καταναλωτές αφού ένα ποσοστό της τάξης του 70% - 75% δηλώνουν ότι θα τους επηρέαζε 

πολύ ή πάρα πολύ θετικά ένα τέτοιο κίνητρο πριν την σκέψη για μια τέτοια αγορά. Αυτό 

δείχνει πως επίσης οι καταναλωτές θα αγόραζαν πιο εύκολα ένα υβριδικό/ηλεκτρικό 

αυτοκίνητο εάν κάποιοι επί μέρους παράγοντες θα συνέτειναν στο να εξοικονομήσουν 

χρήματα σε σχέση με την αγορά ενός συμβατικού οχήματος. 

Το γεγονός αυτό θα πρέπει να παρατηρηθεί και να μελετηθεί σοβαρά από το κράτος, αφού 

εάν δοθούν περισσότερα κίνητρα στους πολίτες τότε πολύ πιθανό να αυξηθούν κατακόρυφα 

οι πωλήσεις των οικολογικών οχημάτων.
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4.2.4 Σύνθετες Γραφικές Παραστάσεις – Ερωτήσεις Πολλαπλών Απαντήσεων 
Πιο κάτω θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από ερώτηση στην οποία ο ερωτώμενος είχε 

οκτώ (8) παράγοντες να απαντήσει κατά πόσον τον επηρεάζουν από «Καθόλου» έως «Πάρα 

πολύ» στην ερώτηση σχετικά με το πόσο θα τον απότρεπαν συγκεκριμένοι παράγοντες από 

το να αγοράσουν ένα υβριδικό/ηλεκτρικό αυτοκίνητο.  

 
Σχήμα 4.4. 1: Υψηλή τιμή αγοράς 

 

Στο σχήμα 4.4.1 φαίνονται οι απαντήσεις σχετικά με το πόσο θα επηρέαζε τον υποψήφιο 

αγοραστή η υψηλή τιμή αγοράς του αυτοκινήτου. Από τις απαντήσεις πολύ λογικά εξάγεται 

το συμπέρασμα ότι η υψηλή τιμή ενός καινούργιου οικολογικού αυτοκινήτου επηρεάζει 

άμεσα τον καταναλωτή, αφού οι πλείστοι εκ των ερωτηθέντων απάντησαν «Πάρα πολύ» με 

ποσοστό 41.2% (103 απαντήσεις) και «Πολύ» 78 άτομα (31.2%).  Δηλαδή πάνω από το 70% 

των ερωτηθέντων επηρεάζονται άμεσα από την τιμή του οχήματος κατά την μελέτη αγοράς 

τους. Λιγότερο από το 10% απάντησαν ότι επηρεάζονται «καθόλου» ή «λίγο» ενώ σχεδόν 

ένας στους πέντε απάντησε πως επηρεάζεται «μέτρια» από την τιμή αγοράς.  Αυτό δείχνει 

πως εάν η τιμή πώλησης των υβριδικών/ηλεκτρικών αυτοκινήτων μειωθεί, τότε θα δούμε και 

περισσότερα τέτοια οχήματα στους Κυπριακούς δρόμους. 
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Σχήμα 4.4. 2: Αυτονομία μπαταρίας 

 

Σχήμα 4.4. 3: Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας 
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Σχήμα 4.4. 4: Έλλειψη δημοσίων σταθμών φόρτισης 

Στα σχήματα 4.4.2 , 4.4.3 , 4.4.4 πιο πάνω, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν κατά 

πόσον πριν την αγορά ενός οικολογικού αυτοκινήτου θα τους επηρέαζε η αυτονομία της 

μπαταρίας, η διάρκεια φόρτισης της καθώς και η έλλειψη δημοσίων σταθμών φόρτισης. 

Βλέπουμε ότι και στις τρείς ερωτήσεις η πιο δημοφιλής απάντηση είναι η «πάρα πολύ» με 

ποσοστά μεταξύ του 38% και του 48%. Η κατανομή των απαντήσεων φαίνεται να είναι 

πανομοιότυπη και στις τρείς ερωτήσεις, αφού στη δεύτερη θέση βρίσκεται η απάντηση 

«πολύ» με ποσοστά μεταξύ 31% και 37% , ενώ οι απαντήσεις «καθόλου» και «λίγο» 

παίρνουν συνολικά γύρω στο 10% και στις τρείς ερωτήσεις. Αυτοί οι τρείς παράγοντες στις 

ερωτήσεις (αυτονομία, διάρκεια φόρτισης, δημόσιοι σταθμοί φόρτισης) συνδέονται άμεσα 

μεταξύ τους και είναι πολύ σημαντικοί για τον χρήστη ενός υβριδικού ή ενός ηλεκτρικού 

αυτοκινήτου, αφού ο κάτοχος ενός τέτοιου αυτοκινήτου θέλει να μπορεί να διανύει όσο το 

δυνατό περισσότερα χιλιόμετρα μπορεί με το αυτοκίνητο του χωρίς να χρειάζονται τακτικές 

φορτίσεις. Επιπρόσθετα, όσο πιο γρήγορα φορτίζει το αυτοκίνητο τόσο πιο πρακτικό και 

αποδοτικό είναι για τον χρήστη, όπως και οι δημόσιοι σταθμοί φόρτισης αφού θα μπορεί να 

φορτίσει το αυτοκίνητο του σε διάφορα μέρη της πόλης όπως για παράδειγμα δημόσιους 

χώρους στάθμευσης, malls,σε cafe ή στον χώρο εργασίας του. Οπότε αυτοί οι τρείς 

παράγοντες είναι αλληλένδετοι και όταν γίνουν πιο αποδοτικοί προς τον χρήστη τότε 

σίγουρα οι πωλήσεις των υβριδικών και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα αυξηθούν. 
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4.2.5 Συνδυαστικές Γραφικές Παραστάσεις Δύο Ερωτήσεων 

 

 
Σχήμα 4.5. 1: Έλλειψη κινήτρων από το κράτος VS Έλλειψη υποδομών κράτους 

 

Στο σχήμα 4.5.1 βλέπουμε μια συνδυαστική γραφική παράσταση δύο ερωτήσεων, σχετικά με 

το πόσο θα επηρεάζονταν οι ερωτηθέντες από συγκεκριμένους παράγοντες πριν την 

απόφαση τους για αγορά ενός υβριδικού ή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Η πρώτη ερώτηση 

αφορά την έλλειψη κινήτρων από το κράτος και η δεύτερη την έλλειψη υποδομών από το 

κράτος. Από την γραφική παράσταση φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος συσχετισμός μεταξύ των 

απαντήσεων, αφού στην απάντηση «πάρα πολύ» για την πρώτη ερώτηση, η δημοφιλέστερη 

απάντηση για την δεύτερη ερώτηση είναι επίσης η «πάρα πολύ». Δηλαδή όσοι θα 

επηρεάζονταν πάρα πολύ από την έλλειψη κρατικών κινήτρων, θα επηρεάζονταν επίσης 

πάρα πολύ από την έλλειψη υποδομών του κράτους. Αντίθετα, στην απάντηση «καθόλου» 

σχετικά με τα κίνητρα από το κράτος, βλέπουμε ότι η δημοφιλέστερη απάντηση σχετικά με 

τις κρατικές υποδομές είναι επίσης η απάντηση «καθόλου». Αυτό παρατηρείται σε όλες της 

βαθμίδες απαντήσεων (από το Καθόλου έως το Πάρα πολύ), δηλαδή στην απάντηση «λίγο» 

της πρώτης ερώτησης η δημοφιλέστερη απάντηση στην δεύτερη ερώτηση είναι επίσης το 

«λίγο» και ούτω καθεξής. 

Το συμπέρασμα από αυτό είναι ότι ο παράγοντας της έλλειψης κρατικών υποδομών είναι 

άμεσα συνδεδεμένος με την έλλειψη κινήτρων από το κράτος, μιας και όσο ανεβαίνει ο 

βαθμός που επηρεάζονται οι ερωτηθέντες σχετικά με τον ένα παράγοντα, ανεβαίνει και ο 

βαθμός που επηρεάζονται σχετικά με τον δεύτερο παράγοντα.  
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Σχήμα 4.5. 2: Ανησυχία για αξιοπιστία νέας τεχνολογίας VS Έλλειψη τεχνογνωσίας 

 

Στο σχήμα 4.5.2 οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποιο βαθμό θα επηρεάζονταν 

πριν από την αγορά ενός οικολογικού αυτοκινήτου από την έλλειψη τεχνικών γνώσεων από 

μηχανικούς για τυχόν προβλήματα στο μέλλον αλλά και για την ανησυχία τους για την 

αξιοπιστία της νέας τεχνολογίας των οικολογικών αυτοκινήτων. Από την γραφική 

παράσταση φαίνεται ότι όσοι ανησυχούν πάρα πολύ για την ανησυχία της νέας τεχνολογίας, 

ανησυχούν πάρα πολύ και για την έλλειψη τεχνογνωσίας. Το ίδιο ισχύει και για την 

απάντηση «πολύ», αφού στην απάντηση σχετικά με το αν ανησυχούν πολύ για την νέα 

τεχνολογία η δημοφιλέστερη απάντηση για την ανησυχία έλλειψης τεχνογνωσίας είναι 

επίσης η απάντηση «πολύ». Στην απάντηση «καθόλου» σχετικά με την ανησυχία για την 

αξιοπιστία της νέας τεχνολογίας, η δημοφιλέστερη απάντηση για την ανησυχία για έλλειψη 

τεχνογνωσίας είναι επίσης η «πολύ». Δηλαδή όσοι δεν ανησυχούν καθόλου για την 

αξιοπιστία της νέας τεχνολογίας, δεν ανησυχούν καθόλου και για την έλλειψη τεχνογνωσίας 

για τυχόν προβλήματα του οχήματος στο μέλλον. 

Από τα αποτελέσματα στο σχήμα 4.5.2 εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι δύο παράγοντες 

συσχετίζονται μεταξύ τους αφού όσοι έχουν μεγάλη ανησυχία για τον πρώτο παράγοντα 

φαίνεται να έχουν επίσης μεγάλη ανησυχία και για τον δεύτερο παράγοντα, ενώ όσοι δεν 

ανησυχούν για τον πρώτο παράγονται φαίνεται να μην ανησυχούν ούτε για τον δεύτερο. 

Δηλαδή υπάρχει άμεσος συσχετισμός μεταξύ των δύο παραγόντων σχετικά με το πόσο θα 

επηρεάζονταν οι ερωτηθέντες από αυτούς πριν την απόφαση τους για αγορά ενός τέτοιου 

οχήματος. 
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Σχήμα 4.5. 3: Υψηλή τιμή καυσίμων VS Οικονομικότερο σε σχέση με βενζινο/πετρελαιοκίνητα 

 

 

Σχήμα 4.5. 4: Χαμηλή άδεια κυκλοφορίας VS Λιγότερη μηχανική φθορά σε σχέση με 

παραδοσιακό κινητήρα 
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Σχήμα 4.5. 5: Κρατική επιδότηση πριν την αγορά VS Απαλλαγή φόρων εισαγωγής 

 

Στα σχήματα 4.5.3 , 4.5.4 , 4.5.5 φαίνονται τρείς συνδυαστικές γραφικές παραστάσεις 

σχετικά με έξι οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι πιθανώς να επηρέαζαν τους καταναλωτές 

πριν την αγορά ενός υβριδικού ή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Στο σχήμα 4.5.3 φαίνεται η 

σχέση μεταξύ της υψηλής τιμής καυσίμων με το γεγονός ότι ένα οικολογικό αυτοκίνητο είναι 

οικονομικότερο σε σχέση με τα παραδοσιακά αυτοκίνητα, στο σχήμα 4.5.4 φαίνεται η σχέση 

μεταξύ της χαμηλής άδειας κυκλοφορίας με την λιγότερη μηχανική φθορά των 

υβριδικών/ηλεκτρικών σε σχέση με τα βενζινο/πετρελαιοκίνητα και στο σχήμα 4.5.5 

φαίνεται η σχέση μεταξύ της κρατικής επιδότησης πριν την αγορά του αυτοκινήτου με την 

απαλλαγή των φόρων εισαγωγής. Και στους έξι παράγοντες βλέπουμε ότι οι δημοφιλέστερη 

απάντηση είναι η «πάρα πολύ» ενώ η αμέσως επόμενη είναι η «πολύ», δηλαδή και οι έξι 

παράγοντες των ερωτήσεων επηρεάζουν άμεσα και σε πολύ μεγάλο βαθμό την απόφαση των 

καταναλωτών πριν την αγορά ενός υβριδικού/ηλεκτρικού οχήματος. Επίσης αν δούμε την 

κάθε γραφική παράσταση ξεχωριστά, εύκολα εξάγεται το συμπέρασμα ότι όταν ο πρώτος 

παράγοντας έχει ως δημοφιλέστερη απάντηση το «πάρα πολύ» τότε και ο δεύτερος 

παράγοντας έχει ως δημοφιλέστερη απάντηση το «πάρα πολύ». Επιπρόσθετα όταν ο πρώτος 

παράγοντας έχει απαντηθεί ως «πολύ» τότε η δημοφιλέστερη απάντηση στη στήλη αυτή 

είναι επίσης η «πολύ», πράγμα που δείχνει ότι υπάρχει άμεσος συσχετισμός μεταξύ του 

εκάστοτε πρώτου και δεύτερου παράγοντα στις τρείς πιο πάνω γραφικές παραστάσεις. Αυτό 

παρατηρείται για όλες τις ενδιάμεσες απαντήσεις (λίγο, μέτρια, πολύ), δηλαδή όταν ο βαθμός 

που επηρεάζονται οι καταναλωτές αυξάνεται/μειώνεται για τον πρώτο παράγοντα το ίδιο 

συμβαίνει και για τον δεύτερο παράγοντα. Αυτό παρατηρείται και για τα τρία σχήματα πιο 

πάνω 4.5.3 , 4.5.4 , 4.5.5 . Το συμπέρασμα από τις τρείς γραφικές είναι ότι οι παράγοντες 
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είναι άμεσα συσχετισμένοι μεταξύ τους και πως και οι 6 παράγοντες επηρεάζουν από πολύ 

έως πάρα πολύ την απόφαση των ερωτηθέντων πριν να προχωρήσουν σε μια τέτοια αγορά. 

 

4.3 Συσχετίσεις Μεταξύ Παραγόντων (Correlations) 
Κατά τη διάρκεια των αναλύσεων και της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων κρίθηκε 

αναγκαίο να εξεταστούν οι γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ κάποιων μεταβλητών με τη χρήση 

του εργαλείου «Bivariate Correlate» του λογισμικού στατιστικής ανάλυσης SPSS. Για τον 

συσχετισμό μεταξύ των μεταβλητών θα γίνει χρήση του δείκτη/συντελεστή συσχέτισης 

Pearson Correlation (ρ/r) ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ -1 και +1. Οι τιμές με θετικό 

πρόσημο δείχνουν ότι η σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών είναι ανάλογη, δηλαδή εάν 

αυξάνεται η μια μεταβλητή τότε αυξάνεται και η δεύτερη μεταβλητή ανάλογα. Εάν το 

πρόσημο του δείκτη είναι αρνητικό τότε αυτό σημαίνει ότι η σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών είναι αντιστρόφως ανάλογη, δηλαδή όσο αυξάνεται η μια μεταβλητή τόσο 

μειώνεται η άλλη. 

 

Σχήμα 4.6. 1: Γραφικές παραστάσεις τιμών του δείκτη Pearson (ρ) 

 

 

Πιο κάτω θα παρουσιαστούν οι κυριότερες συσχετίσεις που έχουν εξαχθεί μέσω της 

ανάλυσης Bivariate Correlate: 
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Σχήμα 4.6. 2: Συσχετισμός - Φύλο VS Γνώσεις Υβριδικών 

 

Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r ανάμεσα στο φύλο και τις γνώσεις των ερωτηθέντων 

γύρω από τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ίσος με -0.362 , δηλαδή είναι 

ελάχιστα αρνητικός και σχεδόν μηδενικός. Ως τιμή 1 στην ανάλυση δεδομένων στο SPSS 

έχει οριστεί ο «άντρας» και ως τιμή 2 έχει οριστεί η «γυναίκα», ενώ όσον αφορά τις γνώσεις 

για τα υβριδικά αυτοκίνητα έχει οριστεί ως τιμή 1 η απάντηση «καθόλου» και ως τιμή 5 το 

«πολύ». Η ελάχιστα αρνητική τιμή του δείκτη δείχνει ότι όσο μεταβάλλεται το φύλο (από 

άντρας σε γυναίκα) τόσο μειώνονται οι γνώσεις για τα οχήματα αυτά και πως υπάρχει μια 

μικρή αλλά αντίστροφη σχέση μεταξύ των 2 εξεταζόμενων μεταβλητών. 

 

 

Σχήμα 4.6. 3: Συσχετισμός – Ηλικία VS Ενδιαφέρον για το περιβάλλον 

Ο συντελεστής συσχέτισης στο σχήμα 4.6.3 ανάμεσα στην ηλικία των ερωτηθέντων και το 

ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον είναι ίσος με r=0.112 , δηλαδή ελάχιστα θετικός και 

σχεδόν μηδενικός. Αυτό δείχνει πως δεν υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών, δηλαδή όσο αυξάνεται η ηλικία δεν αυξάνεται ή να μειώνεται απαραίτητα το 

ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι το ενδιαφέρον για το περιβάλλον από ο 

δείγμα μας είναι ανεξάρτητο από την ηλικία των ερωτηθέντων και δεν υπάρχει συσχετισμός 

μεταξύ τους. 
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Σχήμα 4.6. 4: Συσχετισμός – Γνώση για εναλλακτικό βενζινοκινητήρα VS Κίνηση αμιγώς με τον 

ηλεκτροκινητήρα 

Ο δείκτης Pearson r στο σχήμα 4.6.4 είναι ίσος με 0.418 και συσχετίζει την γνώση των 

ερωτηθέντων σχετικά με το ότι υπάρχει εναλλακτικός βενζινοκινητήρας στο αμάξι ο οποίος 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον οδηγό όποτε θέλει έναντι της γνώσης του ότι ένα Plug-In 

υβριδικό αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί αμιγώς με τον ηλεκτροκινητήρα του οπότε έτσι 

αποφεύγεται η χρήση καυσίμου. Η τιμή 0.418 δείχνει ότι υπάρχει μια θετική γραμμική σχέση 

μεταξύ των δύο μεταβλητών, δηλαδή όσο αυξάνονταν οι γνώσεις για την πρώτη ερώτηση 

τόσο αυξάνονταν και για την δεύτερη ερώτηση. 

 

 

Σχήμα 4.6. 5: Συσχετισμός λόγων αποτροπής αγοράς υβριδικού/ηλεκτρικού: Αυτονομία 

μπαταρίας VS Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας 
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Στο σχήμα 4.6.5 φαίνεται ο συσχετισμός μεταξύ δύο παραγόντων που θα απότρεπαν τους 

πιθανούς αγοραστές από το να αγοράσουν ένα υβριδικό/ηλεκτρικό αυτοκίνητα. 

Συγκεκριμένα ο δείκτης r=0.635 συσχετίζει τον πρώτο παράγοντα ο οποίος είναι η 

αυτονομία της μπαταρίας με τον δεύτερο παράγοντα ο οποίος είναι η διάρκεια φόρτισης της 

μπαταρίας. Η τιμή του δείκτη δείχνει μιαν γραμμική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών, 

πράγμα που σημαίνει ότι όσο αυξάνεται ο βαθμός αποτροπής λόγω της αυτονομίας της 

μπαταρίας, αναλόγως αυξάνεται και ο βαθμός αποτροπής λόγω της διάρκειας φόρτισης. 

Δηλαδή οι δύο αυτοί παράγοντες είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους και οι καταναλωτές που 

επηρεάζονται από τον πρώτο παράγοντα, επηρεάζονται και από τον δεύτερο. 

 

Σχήμα 4.6. 6: Συσχετισμός λόγων αποτροπής αγοράς υβριδικού/ηλεκτρικού: Διάρκεια φόρτισης 

μπαταρίας VS Έλλειψη δημοσίων σταθμών φόρτισης 

 

Στο σχήμα 4.6.6 φαίνεται ο βαθμός συσχετισμού μεταξύ δύο παραγόντων που πιθανώς να 

απότρεπαν τους καταναλωτές από την αγορά ενός οικολογικού οχήματος, συγκεκριμένα της 

διάρκειας φόρτισης της μπαταρίας και της έλλειψης δημοσίων σταθμών φόρτισης. Η τιμή 

του δείκτη Pearson r είναι ίσος με 0.429 , πράγμα που δείχνει πως υπάρχει θετική γραμμική 

σχέση μεταξύ των δύο παραγόντων, δηλαδή όσο αυξάνεται ο βαθμός ανησυχίας και 

αποτροπής σχετικά με την διάρκεια φόρτισης της μπαταρίας τόσο αυξάνεται και η ανησυχία 

και η αποτροπή για την έλλειψη δημοσίων σταθμών φόρτισης. 
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4.4 Διάθεση Κοινού για Αγορά Υβριδικού/Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου (Μέθοδος Linear 

Regression) 

Στην ενότητα αυτή έχει μελετηθεί και αναλυθεί από τον ερευνητή η διάθεση του 

αγοραστικού κοινού (Παράγοντας 1) ως προς την αγορά ενός υβριδικού ή ενός ηλεκτρικού 

οχήματος σε σχέση με διάφορους παράγοντες (Παράγοντας 2) οι οποίοι μπορεί να 

σχετίζονται ή όχι με τον Παράγοντα 1. 

Ο Παράγοντας 1 ορίζεται ως “PurchaseEV” και σχετίζεται με το αν σκοπεύει το αγοραστικό 

κοινό να υιοθετήσει ένα οικολογικό όχημα στο μέλλον. Η μεταβλητή PurchaseEV θα είναι η 

σταθερή μεταβλητή στην κάθε γραφική παράσταση που ακολουθεί. Συγκεκριμένα στην 

ερώτηση σχετικά με το αν σκοπεύουν οι ερωτηθέντες να αγοράσουν ένα οικολογικό 

αυτοκίνητο στο μέλλον, το 8.4% (21 απαντήσεις) απάντησε πως δεν σκοπεύει να 

προχωρήσει σε μια τέτοια αγορά, το 57.6% (144 απαντήσεις) δήλωσε πως ίσως προχωρήσει 

σε μια τέτοια αγορά ενώ το 34% (85 απαντήσεις) δήλωσε πως σκοπεύει να προχωρήσει σε 

μια τέτοια αγορά στο μέλλον. Η μεταβλητή αυτή θα συγκρίνεται με διάφορους παράγοντες 

(ένας παράγοντας ανά γραφική παράσταση) για να διαφανεί ποίοι παράγοντες σχετίζονται με 

μια τέτοια απόφαση και σε τι βαθμό. 

Στο Data View του λογισμικού SPSS, η απάντηση «όχι» έχει καταχωρηθεί με τον αριθμό 

«10.00», η απάντηση «ίσως» έχει καταχωρηθεί με τον αριθμό «20.00» και η απάντηση «ναι» 

έχει καταχωρηθεί με τον αριθμό «30.00». 

 

Σχήμα 4.7. 1: Συσχετισμός PurchaseEV VS Ετήσιο Εισόδημα 
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Σχήμα 4.7. 2: Συσχετισμός PurchaseEV VS Φύλο 

 

Στο σχήμα 4.7.1 φαίνεται ο συσχετισμός μεταξύ της διάθεσης των καταναλωτών για αγορά 

ενός υβριδικού/ηλεκτρικού οχήματος σε σχέση με το ετήσιο τους εισόδημα ενώ στο σχήμα 

4.7.2 φαίνεται ο συσχετισμός με το φύλο τους. Οι τιμές του δείκτη Pearson r είναι -0.047 και 

-0.056 αντίστοιχα, αριθμοί που δείχνουν πως δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου συσχετισμός 

μεταξύ των δύο παραγόντων, δηλαδή η πρόθεση των ερωτηθέντων σχετικά με την αγορά 

ενός οικολογικού οχήματος είναι ανεξάρτητος παράγοντας και δεν σχετίζεται με το φύλο ή 

το ετήσιο εισόδημα τους.  

 

 

Σχήμα 4.7. 3: Συσχετισμός PurchaseEV VS Μορφωτικό Επίπεδο 
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Σχήμα 4.7. 4: Συσχετισμός PurchaseEV VS Γνώσεις Υβριδικών 

 

Στο σχήμα 4.7.3 φαίνεται ο συσχετισμός της μεταβλητής PurchaseEV με το μορφωτικό 

επίπεδο των ερωτηθέντων ενώ στο σχήμα 4.7.4 φαίνεται ο συσχετισμός με τις γνώσεις των 

ερωτηθέντων σχετικά με τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οι τιμές του δείκτη 

Pearson r για τις δύο ερωτήσεις είναι +0.221 και + 0.271 αντίστοιχα, αριθμοί που δείχνουν 

πως υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων που μελετώνται. Πιο συγκεκριμένα, 

στο σχήμα 4.7.3 φαίνεται ότι προτίθενται να αγοράσουν ένα τέτοιο όχημα τα άτομα που 

έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο σε σχέση με τα υπόλοιπα άτομα, ενώ στο σχήμα 4.7.4 

φαίνεται ότι προτίθενται να αγοράσουν ευκολότερα ένα οικολογικό όχημα όσοι είναι 

γνώστες της λειτουργίας των υβριδικών και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, πράγμα που είναι 

πολύ λογικό αφού όσοι είναι γνώστες των οχημάτων αυτών και των λειτουργιών τους είναι 

σε θέση να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα τους και τα κέρδη που μπορούν να αποκομίσουν 

από αυτά, γι’ αυτό και φαίνονται πιο θετικοί στο να τα αγοράσουν. 
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Σχήμα 4.7. 5: Συσχετισμός PurchaseEV VS Αποτροπή αγοράς λόγω υψηλής τιμής αγοράς 

 

 

Σχήμα 4.7. 6 Συσχετισμός PurchaseEV VS Αποτροπή αγοράς λόγω αυτονομίας μπαταρίας 
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Σχήμα 4.7. 7: Συσχετισμός PurchaseEV VS Αποτροπή αγοράς λόγω διάρκειας φόρτισης 

μπαταρίας 

 

 

Σχήμα 4.7. 8: Συσχετισμός PurchaseEV VS Αποτροπή αγοράς λόγω μικρής γκάμας 
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Σχήμα 4.7. 9: Συσχετισμός PurchaseEV VS Αποτροπή αγοράς λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας σε 

περίπτωση βλάβης 

 

Στα σχήματα 4.7.5 έως 4.7.9 φαίνονται πέντε (5) διαφορετικοί παράγοντες οι οποίοι θα 

απότρεπαν τους καταναλωτές από το να αγοράσουν ένα υβριδικό ή ένα ηλεκτρικό 

αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα οι παράγοντες είναι η υψηλή τιμή αγοράς του οχήματος, η 

αυτονομία της μπαταρίας, η διάρκεια φόρτισης της μπαταρίας, η μικρή γκάμα υβριδικών 

οχημάτων και τέλος η έλλειψη τεχνογνωσίας για επιδιόρθωση του αυτοκινήτου σε 

περίπτωση βλάβης. Οι τιμές του δείκτη Pearson r για τις ερωτήσεις αυτές είναι μεταξύ -0.1 

και -0.2 , νούμερα που δείχνουν ότι υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ του σταθερού 

παράγοντα (PurchaseEV) και των μεταβλητών παραγόντων. Αυτό σημαίνει ότι όσο οι 

μεταβλητοί παράγοντες αυξάνονται, τόσο μειώνεται η πρόθεση των ερωτηθέντων σχετικά με 

την αγορά ενός οικολογικού οχήματος. Μέσα από τις πέντε (5) ερωτήσεις αυτές και τους 

δείκτες Pearson της κάθε μιας εξάγονται πολύ σημαντικά συμπεράσματα, αφού βλέπουμε 

πέντε (5) πολύ σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι αποτρέπουν τους αγοραστές από το να 

αγοράσουν ένα υβριδικό/ηλεκτρικό όχημα και εάν αυτοί οι παράγοντες μελετηθούν και 

βελτιωθούν από της εταιρίες αυτοκινήτων τότε ίσως μπορέσουν να αυξήσουν τις πωλήσεις 

τους. 
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4.5 Έλεγχος Υποθέσεων 

Με τη χρήση της στατιστικής ανάλυσης μέσω του λογισμικού SPSS θα ελεγχθούν βασικές 

υποθέσεις της έρευνας, δηλαδή με βάση το δείγμα και τη χρήση πιθανοτήτων θα εξεταστούν 

διάφορες υποθέσεις κατά πόσον είναι αποδεκτές ή όχι. Αρχικά ορίζεται η μηδενική υπόθεση 

η οποία συμβολίζεται ως H0 και δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ των μεταβλητών 

που μελετώνται. Επιπρόσθετα ορίζεται ως εναλλακτική υπόθεση η H1 η οποία 

αντικατοπτρίζει την σχέση και τον βαθμό της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών που μελετά ο 

ερευνητής. 

Ο έλεγχος των υποθέσεων έγινε με τη μέθοδο της στατιστικής σημαντικότητας (significance 

ή p-value) η οποία δείχνει κατά πόσον το στατιστικό αποτέλεσμα έχει προκύψει τυχαία ή αν 

υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των μεταβλητών. Εάν η τιμή p-value έχει τιμή μεγαλύτερη του 

0,05 τότε δεχόμαστε την υπόθεση Η0 η οποία δείχνει ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών, ενώ εάν το p-value είναι ίσον ή μικρότερο του 0,05 τότε δεχόμαστε την 

υπόθεση H1 η οποία δείχνει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών που μελετώνται.  

Υπόθεση 1 

H0: Η ηλικία των ερωτηθέντων είναι αρνητικά συνδεδεμένη με τις γνώσεις τους σχετικά με 

τα υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα 

H1: Η ηλικία των ερωτηθέντων είναι θετικά συνδεδεμένη με τις γνώσεις τους σχετικά με τα 

υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα 

 

Σχήμα 4.8 1: p-value: Φύλο VS Γνώσεις υβριδικών και ηλεκτρικών 

 

Με βάση το p-value=0.490 (>0.05) , αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση, ότι δηλαδή δεν 

υπάρχει σχέση μεταξύ του φύλου των ερωτηθέντων και των γνώσεων τους για τα οχήματα 

αυτά.  
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Υπόθεση 2 

H0: Το ενδιαφέρον των ερωτηθέντων για το περιβάλλον είναι αρνητικά συνδεδεμένο με το αν 

σκοπεύουν να αγοράσουν ένα υβριδικό/ηλεκτρικό όχημα στο μέλλον 

H1: Το ενδιαφέρον των ερωτηθέντων για το περιβάλλον είναι θετικά συνδεδεμένο με το αν 

σκοπεύουν να αγοράσουν ένα υβριδικό/ηλεκτρικό όχημα στο μέλλον 

 

Σχήμα 4.8 2: p-value: Περιβαλλοντικό ενδιαφέρον VS Υιοθέτηση υβριδικού/ηλεκτρικού στο 

μέλλον 

 

 

Με βάση το p-value=0.377 (>0.05) αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση, ότι δηλαδή δεν 

υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

 

Υπόθεση 3 

H0: Το φύλο των ερωτηθέντων είναι αρνητικά συνδεδεμένο με τις γνώσεις τους για 

υβριδικά/ηλεκτρικά αυτοκίνητα 

H1: Το φύλο των ερωτηθέντων είναι θετικά συνδεδεμένο με τις γνώσεις τους για 

υβριδικά/ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
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Σχήμα 4.8 3: p-value: Φύλο VS Γνώσεις υβριδικών και ηλεκτρικών 

Με βάση το p-value=0.000 (<0.05)  αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή ότι 

υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

 

Υπόθεση 4 

H0: Το φύλο των ερωτηθέντων είναι αρνητικά συνδεδεμένο με το ενδιαφέρον τους για το 

περιβάλλον και την ρύπανση του 

H1: Το φύλο των ερωτηθέντων είναι θετικά συνδεδεμένο με το ενδιαφέρον τους για το 

περιβάλλον και την ρύπανση του 

 

Σχήμα 4.8 4: p-value: Φύλο Ενδιαφέρον για το περιβάλλον 

 

Με βάση το p-value=0.024 (<0.05) αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή ότι 

υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των δύο μεταβλητών. 
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Υπόθεση 5 

H0: Ο βαθμός που θα επηρέαζε τους ερωτηθέντες η έλλειψη γνώσης/μηχανικών είναι 

αρνητικά συνδεδεμένος με τον βαθμό που θα τους επηρέαζε η ανησυχία για την αξιοπιστία 

της νέας τεχνολογίας 

H1: Ο βαθμός που θα επηρέαζε τους ερωτηθέντες η έλλειψη γνώσης/μηχανικών είναι θετικά 

συνδεδεμένος με τον βαθμό που θα τους επηρέαζε η ανησυχία για την αξιοπιστία της νέας 

τεχνολογίας 

 

Σχήμα 4.8 5: p-value: Έλλειψη γνώσης VS Ανησυχία αξιοπιστίας 

 

Με βάση το p-value=0.00 (<0.05) αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, ότι δηλαδή 

υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

 

 

 

Υπόθεση 6 

H0: Το φύλο των ερωτηθέντων είναι αρνητικά συνδεδεμένο με τον βαθμό που θα τους 

επηρέαζε η ανησυχία για το περιβάλλον 

H1: Το φύλο των ερωτηθέντων είναι αρνητικά συνδεδεμένο με τον βαθμό που θα τους 

επηρέαζε η ανησυχία για το περιβάλλον 
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Σχήμα 4.8 6: p-value: Φύλο VS Ανησυχία για το περιβάλλον 

 

Με βάση το p-value=0.023 (<0.05) αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, ότι δηλαδή 

υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

 

Υπόθεση 7 

H0: Ο βαθμός που θα επηρέαζε τους ερωτηθέντες το ότι ένα υβριδικό/ηλεκτρικό όχημα είναι 

οικονομικότερο σε σχέση με ένα συμβατικό είναι αρνητικά συνδεδεμένος με την υψηλή τιμή 

των καυσίμων 

H1: Ο βαθμός που θα επηρέαζε τους ερωτηθέντες το ότι ένα υβριδικό/ηλεκτρικό όχημα είναι 

οικονομικότερο σε σχέση με ένα συμβατικό είναι θετικά συνδεδεμένος με την υψηλή τιμή 

των καυσίμων 

 

 

Σχήμα 4.8 7: p-value: Οικονομικότερο VS Υψηλή τιμή καυσίμων 
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Με βάση το p-value=0.00 (<0.05) αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, ότι δηλαδή 

υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

 

Υπόθεση 8 

H0: Ο βαθμός που θα επηρέαζε τους ερωτηθέντες σχετικά με το ότι υπάρχει απαλλαγή φόρων 

εισαγωγής είναι αρνητικά συνδεδεμένος με την κρατική επιδότηση πριν την αγορά 

H1: Ο βαθμός που θα επηρέαζε τους ερωτηθέντες σχετικά με το ότι υπάρχει απαλλαγή φόρων 

εισαγωγής είναι θετικά συνδεδεμένος με την κρατική επιδότηση πριν την αγορά 

 

Σχήμα 4.8 8: p-value: Απαλλαγή φόρων εισαγωγής VS Κρατική επιδότηση 

 

Με βάση το p-value=0.00 (<0.05) αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, ότι δηλαδή 

υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

 

 

Υπόθεση 9 

H0: Ο βαθμός που θα απότρεπε τους ερωτηθέντες από την αγορά ενός υβριδικού/ηλεκτρικού 

οχήματος σχετικά με την διάρκεια φόρτισης της μπαταρίας είναι αρνητικά συνδεδεμένος με 

την αυτονομία της μπαταρίας 

H1: Ο βαθμός που θα απότρεπε τους ερωτηθέντες από την αγορά ενός υβριδικού/ηλεκτρικού 

οχήματος σχετικά με την διάρκεια φόρτισης της μπαταρίας είναι θετικά συνδεδεμένος με την 

αυτονομία της μπαταρίας 
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Σχήμα 4.8 9: p-value: Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας VS Αυτονομία μπαταρίας 

 

Με βάση το p-value=0.00 (<0.05) αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, ότι δηλαδή 

υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των δύο μεταβλητών 

 

Υπόθεση 10 

H0: Ο βαθμός που θα απότρεπε τους ερωτηθέντες από την αγορά ενός υβριδικού/ηλεκτρικού 

οχήματος σχετικά με την έλλειψη δημοσίων σταθμών φόρτισης είναι αρνητικά συνδεδεμένος 

με την διάρκεια φόρτισης της μπαταρίας 

H1: Ο βαθμός που θα απότρεπε τους ερωτηθέντες από την αγορά ενός υβριδικού/ηλεκτρικού 

οχήματος σχετικά με την έλλειψη δημοσίων σταθμών φόρτισης είναι θετικά συνδεδεμένος με 

την διάρκεια φόρτισης της μπαταρίας 

 

Σχήμα 4.8 10: p-value: Έλλειψη δημοσίων σταθμών φόρτισης VS Διάρκεια φόρτισης 

μπαταρίας 
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Με βάση το p-value=0.00 (<0.05) αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, ότι δηλαδή 

υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των δύο μεταβλητών 

 

4.6 Εκτίμηση συντελεστών της πολλαπλής παλινδρόμησης 

Η γραμμική παλινδρόμηση συνδέει τη σχέση με τον γραμμικό συντελεστή συσχέτισης. 

Χρησιμοποιείται για να εκτιμήσει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ μιας εξαρτημένης 

μεταβλητής (Ψ) και ορισμένων ανεξάρτητων μεταβλητών (Χ1, Χ2, Χ3 κ.ο.κ). Με τον όρο 

εξαρτημένη μεταβλητή εννοούμε ότι οι τιμές τις εξαρτώνται απο τις τιμές των ανεξάρτηρων 

μεταβλητών. Η πολλαπλή παλινδρόμηση είναι η μοναδική γραμμή που ελαχιστοποιεί το 

άθροισμα των τετραγώνων των αποστάσεων των σημείων απο την ευθεία. 

Πιο κάτω φαίνεται η γραμμική εξίσωση: 

 

Όπου στην περίπτωση μας συμβολίζονται όπως πιο κάτω: 

Ψ: Διάθεση κοινού για αγορά υβριδικών/ηλεκτρικών αυτοκινήτων 

χ1: Υψηλή τιμή αγοράς 

χ2: Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας 

χ3: Μικρή γκάμα μοντέλων 

χ4: Έλλειψη τεχνογνωσίας σε περίπτωση βλάβης 

χ5: Μορφωτικό επίπεδο ερωτηθέντων 

χ6: Γνώσεις γύρω από τα υβριδικά/ηλεκτρικά αυτοκίνητα 

c: Σταθερή μεταβλητή 

 

Σχήμα 4.9 1: Model summary συντελεστών πολλαπλής παλινδρόμησης 
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Σχήμα 4.9 2: Πίνακας εκτίμησης συντελεστών πολλαπλής παλινδρόμησης 

 

Ο πίνακας των συντελεστών πολλαπλής παλινδρόμησης μας δίνει την πιο κάτω γραμμική 

σχέση: 

 

 

Με βάση τα πιο πάνω, προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα: 

 Το πιο πάνω μοντέλο εξηγεί κατά 21.3% της μεταβλητότητας για πρόθεση αγοράς 

υβριδικού ή ηλεκτρικού αυτοκινήτου από τους καταναλωτές. 

 Η κάθε μεταβλητή (χ1…χ6) και ο συντελεστής της δείχνουν επακριβώς σε τι βαθμό 

επηρεάζει την γενική εξίσωση για πρόθεση αγοράς αυτοκινήτου και αν ο κάθε 

παράγοντας επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την απόφαση αυτή. 

 Το R square είναι χαμηλό και αυτό δείχνει ότι πολλοί άλλοι παράγοντες μπορεί να 

επηρεάζουν την απόφαση των καταναλωτών οι οποίοι δεν έχουν διερευνηθεί στην 

τρέχουσα διατριβή. Η συγκεκριμένη μελέτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

μελλοντική έρευνα γύρω από το θέμα αναλύοντας εις βάθος περισσότερους 

παράγοντες σχετικά με την διάθεση αγοράς των καταναλωτών. 

 Το πρόσημο των συντελεστών β1, β3, β4 είναι αρνητικό. Αυτό σημαίνει ότι οι 

παράγοντες αυτοί λειτουργούν αρνητικά στο να αγοράσει κάποιος ένα τέτοιο όχημα. 

Πιο συγκεκριμένα, όσο υψηλότερη είναι η τιμή αγοράς του αυτοκινήτου (β1), όσο 

μικρότερη είναι η γκάμα διαθέσιμων υβριδικών/ηλεκτρικών (β3) και όσο μεγαλύτερη 

είναι η έλλειψη τεχνογνωσίας για τυχόν βλάβες (β4), τόσο μικραίνει η διάθεση των 

αγοραστών για να προχωρήσουν σε μια τέτοια αγορά. 

 Το πρόσημο των συντελεστών β2, β5, β6 είναι θετικό. Αυτό δείχνει ότι όσο 

βελτιώνεται η διάρκεια που χρειάζεται για πλήρη φόρτιση η μπαταρία (β2), όσο 

υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο του κόσμου (β5) και όσο μεγαλύτερες είναι οι 
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γνώσεις τους γύρω απο τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά οχήματα (β6) τόσο μεγαλύτερη 

πιθανότητα υπάρχει στο να προχωρήσουν σε μια τέτοια αγορά. 

 Η σταθερή μεταβλητή ισούται με 21.615. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος βαθμός 

διάθεσης των ερωτηθέντων για την αγορά ενός οικολογικού οχήματος ισούται με 

21.615 όταν όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι ίσες με μηδέν. 
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Κεφάλαιο 5: 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα μελέτη τέθηκε ως σκοπός να εξεταστεί κατά πόσο οι καταναλωτές είναι 

ενημερωμένοι σχετικά με την τεχνολογία των υβριδικών και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, 

τα θετικά και τα αρνητικά μέσα από τη χρήση τους, η ενημέρωση και οι γνώσεις τους γύρω 

από τα περιβαλλοντικά θέματα που ταλανίζουν την παγκόσμια κοινότητα αλλά και για την 

προθυμία τους να αγοράσουν ένα τέτοιο όχημα συμβάλλοντας έτσι στην μείωση της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος και των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν αυτές στο άνθρωπο. 

Μέσα από τη μελέτη διαφάνηκε ότι η ηλικία, το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο δεν έχουν 

απόλυτη σχέση με τον βαθμό γνώσης σχετικά με τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 

αλλά και με τα περιβαλλοντικά θέματα. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, ένα 

ποσοστό της τάξης του 75%-80% έχει καθόλου έως μέτριες γνώσεις γύρω από τα υβριδικά 

και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δηλαδή τον τρόπο λειτουργίας τους, τα θετικά και τα αρνητικά 

τους, τις καινοτομίες τους αλλά και τα πλεονεκτήματα που μπορούν να έχουν έναντι των 

παραδοσιακών αυτοκινήτων με μηχανή εσωτερικής καύσης. Στην ερώτηση σχετικά με το αν 

οι καταναλωτές σκοπεύουν στο μέλλον να αγοράσουν υβριδικό ή ηλεκτρικό όχημα, ποσοστό 

γύρω στο 58% απάντησε ότι ίσως στο μέλλον προχωρήσει σε μια τέτοια αγορά ενώ ποσοστό 

της τάξης του 34% απάντησε ότι σίγουρα θα προχωρήσει σε μια τέτοια αγορά. Επίσης στην 

ερώτηση σχετικά με το αν μια τέτοια αγορά θα βοηθούσε θετικά την κοινωνία και το 

περιβάλλον, ποσοστό της τάξης του 80% απάντησε ότι σίγουρα θα βοηθούσε θετικά ενώ το 

18.8% απάντησε πως ίσως βοηθούσε. Το συμπέρασμα που εξάγεται από τις πιο πάνω 

απαντήσεις είναι ότι υπάρχει θέληση για αγορά υβριδικών ή ηλεκτρικών αυτοκινήτων από το 

κοινό, παρόλα αυτά όμως η ενημέρωση που τυγχάνουν οι καταναλωτές γύρω από το θέμα 

δεν είναι ικανοποιητική ή αρκετά πειστική για να τους ωθήσει να προχωρήσουν σε μια 

τέτοια αγορά.  Για εξάλειψη του γεγονότος αυτού, συστήνεται όπως οι 

αυτοκινητοβιομηχανίες, το κράτος αλλά και διάφορα περιβαλλοντικά κινήματα να 

ενημερώσουν περαιτέρω το κοινό για τα οφέλη που μπορούν να έχουν οι ίδιοι αλλά και 

ευρύτερα το περιβάλλον μέσα από μια τέτοια αγορά μέσω σεμιναρίων ή περισσότερης 

διαφήμισης. Οι εταιρίες αυτοκινήτων σε συνεργασία με το κράτος ή διάφορους 

περιβαλλοντικούς φορείς μπορούν να οργανώσουν σεμινάρια ανοιχτά για το κοινό με σκοπό 

τη διαφώτιση τους γύρω από την υβριδική και την ηλεκτρική τεχνολογία στα αυτοκίνητα 

σήμερα αλλά και για ενημέρωση και ταυτόχρονη ευαισθητοποίηση τους για τα 

περιβαλλοντικά θέματα. Επιπρόσθετα το κράτος συστήνεται όπως αφιερώσει ένα κομμάτι 

από κονδύλια προς τις εταιρίες για περαιτέρω διαφήμιση των υβριδικών και των ηλεκτρικών 

μοντέλων τους σε περιοδικά, διαδίκτυο ή ταμπέλες στο δρόμο. 

Επίσης οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποιο βαθμό θα τους επηρέαζαν 

συγκεκριμένοι παράγοντες πριν από μια πιθανή απόφαση για αγορά ενός υβριδικού ή ενός 

ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Στην ερώτηση αυτή, ποσοστό 25% (1 στους 4 ερωτηθέντες) 

απάντησε ότι θα επηρεαζόταν πολύ έως πάρα πολύ από την έλλειψη υποδομών του κράτους 

αλλά και από την έλλειψη κινήτρων από το κράτος για μια τέτοια αγορά. Αυτό δείχνει πως οι 

καταναλωτές αν και είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν ένα υβριδικό/ηλεκτρικό αυτοκίνητο, 
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οι ελλιπείς υποδομές του κράτους (λιγοστοί δημόσιοι σταθμοί φόρτισης μπαταριών) αλλά 

και τα λίγα κίνητρα που δίνει το κράτος για αγορά ενός οικολογικού οχήματος (κρατική 

επιδότηση για αγορά καινούργιου αυτοκινήτου, επιδότηση για παλαιού αυτοκινήτου με 

κινητήρα εσωτερικής καύσης κτλ) δεν ικανοποιούν το καταναλωτικό κοινό για να 

προχωρήσει σε μια τέτοια αγορά. Τέλος του 2019 το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, 

επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου ανακοίνωσε ότι θα δίνει επιδότηση ύψους €2.000 για 

απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων και €5.000 για αγορά καινούργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου 

σε συγκεκριμένο αριθμό αιτητών, όμως ο αριθμός των αιτητών δεν έφτασε στα επιθυμητά 

επίπεδα. Αυτό δείχνει ότι οι καταναλωτές δεν είναι ευχαριστημένοι από τα ποσά αυτά και 

πως κατά την κρίση τους δεν αντικατοπτρίζουν τα ποσά που θα έπρεπε να παίρνουν από το 

κράτος εάν αναλογιστεί κανείς της υψηλές τιμές των καινούργιων υβριδικών και ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων σήμερα. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση θα πρέπει να μελετήσει πιο σοβαρά το θέμα 

των κρατικών επιδοτήσεων προς το κοινό αλλά και των υποδομών για ευκολότερη χρήση επί 

καθημερινής βάσεως των οχημάτων αυτών, για να δώσει περισσότερα κίνητρα στους πολίτες 

για να κινηθούν προς μια τέτοια αγορά. 

Στην ερώτηση κατά πόσον θα επηρεάζονταν οι καταναλωτές από συγκεκριμένους 

οικονομικούς παράγοντες πριν την απόφαση για αγορά υβριδικού/ηλεκτρικού οχήματος, 

ποσοστό μεταξύ 75% και 80% απάντησε πως θα επηρεαζόταν πολύ έως πάρα πολύ από τις 

υψηλές τιμές των καυσίμων (βενζίνη και πετρέλαιο) αλλά και από το γεγονός πως ένα 

υβριδικό/ηλεκτρικό όχημα είναι πολύ πιο οικονομικό από ένα αυτοκίνητο με παραδοσιακό 

κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επίσης ποσοστό της τάξης του 70% - 75% δήλωσε ότι θα τον 

επηρέαζε από πολύ έως πάρα πολύ το γεγονός ότι για ένα υβριδικό/ηλεκτρικό αυτοκίνητο ο 

καταναλωτής λαμβάνει κρατική επιδότηση, εξαιρείται από τα τέλη για άδεια κυκλοφορίας 

αλλά και απαλλάσσεται από τους φόρους εισαγωγής αυτοκινήτου από το εξωτερικό. Οι πιο 

πάνω οικονομικοί παράγοντες δείχνουν ότι το καταναλωτικό κοινό λαμβάνει υπόψη σε πολύ 

μεγάλο βαθμό ορισμένους οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι το ωθούν να απομακρυνθεί 

από την χρήση αυτοκινήτων με κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου (Μηχανή Εσωτερικής 

Καύσης – Μ.Ε.Κ.) , παρόλα αυτά τα κίνητρα που δίνει το κράτος για μια τέτοια κίνηση 

φαίνονται να μην είναι ικανοποιητικά σε βαθμό που θα πείσουν τον καταναλωτή να 

προχωρήσει σε μια τέτοια αγορά.  

Σε ερώτηση σε ποιο βαθμό θα απότρεπαν τους ερωτηθέντες συγκεκριμένοι παράγοντες από 

την αγορά ενός υβριδικού/ηλεκτρικού οχήματος, 70% απάντησε πως θα τον απότρεπε πολύ 

έως πάρα πολύ η υψηλή τιμή αγοράς, 70% - 80% θα επηρεαζόταν πολύ έως πάρα πολύ η 

αυτονομία της μπαταρίας και η διάρκεια που χρειάζεται για πλήρη φόρτισή της ενώ 75% - 

80% θα επηρεαζόταν επίσης πολύ έως πάρα πολύ από την έλλειψη δημοσίων σταθμών 

φόρτισης του αυτοκινήτου. Οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να ηχήσουν ως καμπανάκια στα 

αυτιά των αυτοκινητοβιομηχανιών, αφού εναπόκειται καθαρά στις ίδιες κατά πόσον θα 

εξαλειφθούν στο μέγιστο οι παράγοντες αυτοί και θα έρθουν πιο κοντά στις απαιτήσεις των 

καταναλωτών. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν λύσεις για να μειωθεί το κόστος για αγορά ενός 

αυτοκινήτου, να αυξηθεί η αυτονομία της μπαταρίας αλλά ταυτόχρονα να μειωθεί και ο 

χρόνος φόρτισής της για να υπάρχει η βέλτιστη απόδοση και πρακτικότητα του αυτοκινήτου 

προς τον χρήστη. 
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Στην ανάλυση που έγινε στο παράρτημα 4.4 σχετικά με τη διάθεση του κοινού για να 

αγοράσει ένα υβριδικό ή ένα ηλεκτρικό όχημα, διαφάνηκαν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι θα 

τους ωθούσαν ή θα τους απωθούσαν από αυτό. Το φύλο των ερωτηθέντων και το ετήσιο 

εισόδημα τους δεν φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο ή να συμβάλλει στην απόφαση τους, ενώ 

φάνηκε ότι όσοι έχουν υψηλές γνώσεις γύρω από τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά οχήματα 

αλλά και όσοι έχουν υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης σε σχέση με τους υπόλοιπους, τείνουν 

περισσότερο προς το να τα αγοράσουν. Επίσης μέσα από το παράρτημα 4.4 διαφάνηκε ότι η 

υψηλή τιμή αγοράς, η χαμηλή αυτονομία της μπαταρίας, η μεγάλη διάρκεια φόρτισης της 

μπαταρίας, η μικρή γκάμα από υβριδικά/ηλεκτρικά οχήματα αλλά και η έλλειψη 

τεχνογνωσίας για επιδιόρθωση σε περίπτωση βλάβης, αποτρέπουν σημαντικά το 

καταναλωτικό κοινό από το να προχωρήσει στην αγορά ενός οικολογικού οχήματος. 

Συνοπτικά, οι ανησυχίες των καταναλωτών είναι πολύ λογικές κατά τον ερευνητή και είναι 

στο φάσμα του κράτους, των αυτοκινητοβιομηχανιών αλλά και περιβαλλοντικών 

οργανώσεων για εξεύρεση λύσεων και για περαιτέρω προώθηση των υβριδικών και των 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ήδη η Porsche Κύπρου επισύναψε συμφωνία με το κράτος για 

ανέγερση 70-80 καινούργιων σταθμών φόρτισης ανά το παγκύπριο για τα αυτοκίνητα της και 

σε τέτοιου είδους συμφωνίες θα ήταν καλό να προχωρήσουν περισσότερες εταιρίες για 

διευκόλυνση των πελατών τους. Επιπρόσθετα θα πρέπει να βρεθούν κονδύλια από το κράτος 

προς το καταναλωτικό κοινό αλλά και προς τις αυτοκινητοβιομηχανίες για μείωση του 

κόστους αγοράς ενός αυτοκινήτου αλλά και να γίνει πιο σοβαρή και μεγαλύτερου μεγέθους 

διαφήμιση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με την υβριδική και ηλεκτρική τεχνολογία, τα 

θετικά της, το τι θα κερδίσει ο καταναλωτής μέσα από μια τέτοια αγορά αλλά και το πώς θα 

βοηθήσει το περιβάλλον και την παγκόσμια κοινότητα στην μείωση της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος. 
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