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Μαδρίτη, το κέντρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Uber στη Ν. Ευρώπη 

 

Η Uber είναι μία παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας μεταφορών με έδρα το Σαν Φρανσίσκο 

των ΗΠΑ, που δραστηριοποιείται σε 633 πόλεις παγκοσμίως. Η ανάπτυξή της είναι 

ραγδαία, συγκεκριμένα σε λιγότερο από δύο χρόνια δραστηριότητας έγινε πολυεθνική, 

γεγονός στο οποίο σημαντικό ρόλο έπαιξε η ψηφιακή πλατφόρμα AppStore της γνωστής 

πολυεθνικής εταιρείας Apple. 

 

Στη νότια Ευρώπη, ο Carles Lloret, υπεύθυνος της εφαρμογής Uber, ηγείται της 

προώθησης και ανάπτυξής της, προσπαθώντας να προσαρμόσει την υπηρεσία σε κάθε 

μία από τις χώρες, όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Ξεκίνησε εργαζόμενος ως 

διαχειριστής της εφαρμογής στη Βαρκελώνη και πλέον είναι υπεύθυνος για την είσοδο 

και ανάπτυξή της σε Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα,  Ισραήλ και Τουρκία. Κάθε μία 

από τις παραπάνω περιπτώσεις χωρών είναι τελείως διαφορετική, όπως αναφέρει ο 

ίδιος. Στην Πορτογαλία ήδη η χρήση της εφαρμογής είναι σχετικά γνωστή. Στην 

περίπτωση της Ιταλίας, η οποία είναι παρόμοια με αυτήν της Ισπανίας, η χρήση είναι 

αρκετά περιορισμένη με αποτέλεσμα να μην υπάρχει άμεσος ανταγωνισμός με την 

υπηρεσία των ταξί. Στην Ελλάδα ισχύει ακριβώς το αντίθετο, καθώς η χρήση της 

εφαρμογής γίνεται μέσω του Uber X- την υπηρεσία «αστέρι» των ΗΠΑ, η οποία είναι η 

πιο συνήθης και οικονομική επιλογή της Uber, περιλαμβάνει οχήματα μοντέλων του 

2006, δέχεται κατ’ ανώτατο όριο τέσσερις επιβάτες και προαιρετικά επιτρέπει τη διαίρεση 

του ποσού πληρωμής μεταξύ των επιβατών. Την χρησιμοποιούν τόσο οι τουρίστες όσο 

και οι μόνιμοι κάτοικοι και ο ανταγωνισμός με τα ταξί είναι υψηλός. Στο Ισραήλ και στην 

Τουρκία είναι επίσης περιορισμένη η χρήση της. Στην Κωνσταντινούπολη 

χρησιμοποιείται μόνο η υπηρεσία Uber XL, όπου γίνεται χρήση μεγάλου μεγέθους 

αυτοκινήτων, τα οποία όμως κοστίζουν λιγότερο από τα ταξί. 

Η Ισπανία ξεκίνησε με τη Βαρκελώνη ως πόλη "αστέρι" οικονομικών επιλογών και έπειτα 

συνέχισε με τη Μαδρίτη. Και οι δύο πόλεις αναπτύσσουν την εφαρμογή δυναμικά και 

διαθέτουν μία μοναδική υπηρεσία που δεν προσφέρεται σε κανένα άλλο μέρος του 

κόσμου, την Uber One: μία ηλεκτρική υπηρεσία υψηλής ποιότητας για την πόλη της 

Μαδρίτης που φιλοδοξεί να γίνει η πρωτεύουσα του ηλεκτρικού οχήματος. Η ονομασία 

οφείλεται στη μοναδική εμπειρία και καινοτόμο πρόταση που δίνει τη δυνατότητα στον 

πελάτη να ταξιδέψει με ένα ηλεκτρικό μοντέλο Tesla S. 
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