
 

Μόλυνση της ατμόσφαιρας - 

Μετακίνηση 

Οι μετακινήσεις μας μπορεί να 

προκαλέσουν μέχρι και το 1/4των βλαβών, 

στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων 

και των κλιματικών αλλαγών. Αν 

σκεφτόμαστε να αγοράσουμε αυτοκίνητο, 

αν θέλουμε να ξοδεύουμε λιγότερη 

βενζίνη, για τις μετακινήσεις μας, ας 

ρίξουμε μια ματιά, στο κεφάλαιο 

αυτοκίνητο. 

 

 Ας διαλέξουμε αυτοκίνητο, που καταναλώνει λιγότερο. Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα ευθύνονται, για 

ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Πριν αγοράσουμε ένα καινούριο 

αυτοκίνητο, ας ψάξουμε να μάθουμε την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα. Ας διαλέξουμε ένα αυτοκίνητο, που καταναλώνει λιγότερα καύσιμα. Επομένως, 

εκπέμπει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα.  

 Ας διαλέξουμε το αυτοκίνητό μας, σύμφωνα, με τις ανάγκες μας. Για ποιους σκοπούς 

χρησιμοποιούμε, κυρίως, το αυτοκίνητό μας; Για ταξίδια, για ψώνια, για βόλτες, για τη δουλειά 

μας; Θέλουμε να μεταφέρουμε μόνο τον εαυτό μας, ή την οικογένειά μας, ή κάποιους άλλους 

φίλους και συγγενείς; Μας χρειάζεται μεγάλος χώρος στο πορτ μπαγκαζ, για μεταφέρουμε, π.χ. 

το καρότσι του μωρού μας; Όλα αυτά πρέπει να τα αποφασίσουμε, με προσοχή, ώστε να 

επιλέξουμε το «σωστό», για εμάς, αυτοκίνητο και έτσι να μην ξοδέψουμε άδικα χρήματα, ούτε να 

μολύνουμε, άδικα, το περιβάλλον.  

 Ο τρόπος, που οδηγούμε, δεν έχει να κάνει μόνο με την ασφάλεια μας. Μπορεί να μας 

εξοικονομήσει καύσιμα, άρα να προστατέψει και το περιβάλλον. Έχουμε ακούσει για την 

οικολογική οδήγηση.  

 Ο τρόπος, που συντηρούμε το αυτοκίνητο μας, δεν αφορά μόνο την ασφάλεια μας. Ένα 

καλοσυντηρημένο αυτοκίνητο, εξοικονομεί καύσιμα.  

 Ο τρόπος που «πετάμε» το παλιό μας αυτοκίνητο, είναι σημαντικός παράγοντας προστασίας ή 

καταστροφής του περιβάλλοντος. 

 

 

 

 

Πηγή: 

http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%B
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http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9.html
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9.html


Οικολογική οδήγηση 

Το Ecodriving αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέτρα 

πολιτικής της Ε.Ε., για τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης των οδικών μεταφορών, τη μείωση εκπομπών 

CO2 και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Το Ecodriving προωθείται σε πολλές χώρες της Ε.Ε., στο 

Σχέδιο Δράσης Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης 

(ΣΔΕΑ), για τον τομέα των μεταφορών, με σκοπό τη 

μείωση των εκπομπών CO2 και την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής. Το Ecodriving σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. εντάσσεται στα εθνικά προγράμματα, για 

την επίτευξη των στόχων του Κιότο και της ποιότητας του αέρα. 

Τα οφέλη του ecodriving 

 Έως 15% μικρότερη κατανάλωση καυσίμου και εκπομπών CO2  

 Μεγάλη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων CO, H/C, Nox  

 10-25% λιγότερα ατυχήματα, βελτίωση οδικής ασφάλειας  

 Σημαντική μείωση της ηχορύπανσης  

 Μείωση κόστους για καύσιμα, συντήρηση και ασφάλιση του οχήματος  

 Αύξηση της άνεσης μεταφοράς, για τον οδηγό και τους επιβάτες  

 Αύξηση βαθμού εμπιστοσύνης, προς τα δημόσια μέσα μεταφοράς  

 Μείωση του άγχους κατά την οδήγηση  

 Ίσος ή και μικρότερος χρόνος ταξιδιού σε σύγκριση με τον συνήθη τρόπο 

Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός: 

 Αλλάζουμε ταχύτητα, στις 2.000 με 2.500 στροφές.  

 Οδηγούμε, με σταθερή ταχύτητα.  

 Προβλέπουμε τις συνθήκες κυκλοφορίας.  

 Σταματάμε επιβραδύνοντας, ομαλά και κατεβάζουμε ταχύτητα, μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο.  

 Σβήνουμε τον κινητήρα, σε σύντομες στάσεις.  

 Κάνουμε τακτική συντήρηση του οχήματος και των ελαστικών του.  

 Αποφεύγουμε τη μεταφορά περιττών φορτίων.  

 Κάνουμε συνετή χρήση του κλιματισμού.  

 Στις στροφές, επιβραδύνουμε, ομαλά.  

 Αποφεύγουμε τη χρήση του οχήματος, για σύντομες διαδρομές.  

 Χρησιμοποιούμε το βοηθητικό εξοπλισμό του οχήματος.  

 Επιλέγουμε αποδοτικότερο όχημα.  

 Σχεδιάζουμε τη διαδρομή.  

 Ξεκινάμε τον κινητήρα, χωρίς να πατάμε γκάζι.  

 Χρησιμοποιούμε την πρώτη ταχύτητα, μόνο για να θέσουμε το αυτοκίνητο, σε κίνηση και 

αλλάζουμε, στη δεύτερη όσο το δυνατό πιο γρήγορα.  

 Ανεβάζουμε σχέση μετάδοσης, στις 2.000-2.500 στροφές, στον κινητήρα και στις 1.500-2.000, 

στα αυτοκίνητα, με κινητήρα ντίζελ.  

 Οδηγούμε όσο το δυνατό περισσότερο χρόνο, με μια σχέση μετάδοσης και με όσο το δυνατό 

περισσότερες στροφές, στον κινητήρα, δηλαδή, με απλά λόγια, στην 4η ή 5η ταχύτητα.  

 Προσπαθούμε να μην ξεπερνάμε τις 3.000 στροφές  

 Οδηγούμε, μέσα στην πόλη κρατώντας αποστάσεις ασφαλείας. Για ταχύτητες, αυτή των 

50km/ώρα, η απόσταση είναι το μισό της ταχύτητας, σε μέτρα, δηλαδή 25 μέτρα, για τα 50km/h. 
Πηγή: 
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF
%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9.html 

 

http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9.html
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9.html


Συντήρηση οχημάτων 

Η καλή συντήρηση του οχήματος μας είναι σημαντική, 

για τη διασφάλιση της ασφαλείας του οδηγού, των 

επιβατών και των πεζών, την εξοικονόμηση καυσίμου, 

και τη μικρότερη ρύπανση του περιβάλλοντος. Η 

συντήρηση του οχήματος περιλαμβάνει από καθαρισμό, 

μέχρι εβδομαδιαίους ελέγχους και πλήρες σέρβις. 

 

 

Εβδομαδιαίοι έλεγχοι για μηχανές 

 

Οι ιδιοκτήτες μηχανών πρέπει, επιπλέον των όσων κάνουν οι οδηγοί αυτοκινήτων να: Read more 

Σέρβις 

 

Τα υποχρεωτικά σέρβις, που πρέπει να κάνουμε, στο όχημά μας, διαφέρουν, από κατασκευαστή, σε 

κατασκευαστή από όχημα, σε όχημα. Read more 

Έλεγχος ΚΤΕΟ 

 

Δεν πρέπει να αποφεύγουμε τον έλεγχο ΚΤΕΟ. Όσο πιο συχνά τον πραγματοποιούμε, τόσος πιο ασφαλές 

και «καθαρό» είναι το αυτοκίνητό μας.  

Πηγή: 
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF
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http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/%CE%95%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9.html
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/%CE%95%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9.html
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/%CE%A3%CE%AD%CF%81%CE%B2%CE%B9%CF%82.html
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/%CE%A3%CE%AD%CF%81%CE%B2%CE%B9%CF%82.html
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/%CE%88%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CE%A4%CE%95%CE%9F.html
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9.html
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9.html


Απόσυρση οχημάτων 

 

Κάποια στιγμή το παλιό μας αυτοκίνητο πρέπει να πεταχτεί. 

Πρέπει να προσέξουμε που θα το πετάξουμε. 

 

Γιατί τα οχήματα αποσύρονται και δεν πετιούνται; 

 

Το μεγαλύτερο μέρος ενός οχήματος είναι ανακυκλώσιμο. Τα οχήματα διαθέτουν πολλά υλικά, που 

μπορούν να ανακυκλωθούν. Read more 

Πώς μπορώ να αποσύρω το αυτοκίνητο μου 

 

Για να μάθουμε πώς μπορούμε να αποσύρουμε το αυτοκίνητο μας, ας επισκεφτούμε την ιστοσελίδα του 

Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων, όπου θα 

πληροφορηθούμε, για την ανακύκλωση των μεταχειρισμένων ελαστικών, την ανακύκλωση των 

απόβλητων λιπαντικών ελαίων και την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου της 

ζωής τους. 

 

Πηγή: 
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF
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http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CF%84%CE%B1-%CE%BF%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.html
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CF%84%CE%B1-%CE%BF%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.html
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/%CE%A0%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BD%CE%B1.html
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9.html
http://www.dolceta.eu/greece/Mod5/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9.html


Για να παραχθεί ένα αυτοκίνητο χρειάζονται περι τα 148.000 λίτρα νερού, όση ποσότητα δηλαδή χρειάζεται ένας άνθρωπος για 
όλη του τη ζωή. 
 
Το μέσο οικογενειακό αυτοκίνητο που καλύπτει 15.000 χλμ το χρόνο εκπέμπει 3 τόνους διοξειδίου του άνθρακα CO2/έτος. 150 
μεγάλα δέντρα απαιτούνται για να απορροφήσουν 1 τόνο του CO2 ετησίως ή μια δασική περιοχή 5 στρεμμάτων. Τα 
εναπομείναντα δάση της Ευρώπης μπορούν να απορροφήσουν μόνο το 30% της ρύπανσης από CO2 
Η καύση ενός λίτρου βενζίνης παράγει 2,6 κιλά διοξείδιο του άνθρακα. 
Βρέθηκε σε μια μελέτη ότι τα παιδιά που ζούσαν σε δρόμους απ’ όπου περνούσαν πάνω από 20.000 αμάξια την ημέρα είχαν 
εξαπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο από αυτά που ζούσαν σε πιο ήσυχες γειτονιές, όπου η τοπική κίνηση ήταν 
μικρότερη από 500 οχήματα την ημέρα. 
 
Η εξάρτηση από το αυτοκίνητο είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα δημόσιας υγείας του οποίου οι πόλεμοι για το πετρέλαιο είναι μόνο 
η μία πλευρά. Κάθε μέρα περίπου 3.000 άνθρωποι πεθαίνουν και 30.000 τραυματίζονται σοβαρά στους δρόμους όλου του 
κόσμου σε τροχαίες συγκρούσεις.  
Το ένα τέταρτο όλων των ταξιδιών με αμάξι είναι λιγότερο από 3 χλμ. Τρία χιλιόμετρα περπάτημα χρησιμοποιούν περίπου την 
μισή από την ενέργεια που περιέχεται σε μια μικρή σοκολάτα. Η ίδια απόσταση με αμάξι ξοδεύει δεκαπλάσια ενέργεια αλλά από 
τη λάθος πηγή.  
Τα αυτοκίνητα σκοτώνουν περισσότερα δέντρα. Πολλοί άνθρωποι αγωνίζονται αδιάκοπα για να προστατεύσουν τα δάση από 
την υλοτομία. Και έχουν κάθε λόγο γι’ αυτό. Αλλά η κλιματική αλλαγή θα σημαίνει δραματικές αλλαγές στις συνθήκες στις 
οποίες τα διάφορα είδη ξόδεψαν χιλιάδες χρόνια για να προσαρμοστούν. Τα δάση θα βρεθούν να αγωνίζονται να 
προσαρμοστούν ή να μεταναστεύσουν. Το μόνο πρόβλημα: Τα δέντρα δεν τρέχουν. Το ένα τέταρτο των δασών μας θα 
τηγανιστούν από την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι το 2100, εκτός κι αν λάβουμε δραστικά μέτρα για να 
μειώσουμε τις εκπομπές των αερίων του φαινόμενου του θερμοκηπίου.  
Αν ένας στους τέσσερις μετακινιόταν απλώς 8 χιλιόμετρα τη βδομάδα με ποδήλατο, ο αέρας θα γλύτωνε 6.7 εκατομμύρια 
τόνους διοξείδιο του άνθρακα 
 
50% όλων των ταξιδιών με αμάξι είναι κάτω από 8 χιλιόμετρα πήγαινε έλα. 
Η χρήση ενός αυτοκινήτου θα κόστιζε 2.500 ευρώ περισσότερα αν ο/η ιδιοκτήτης/ρια πλήρωνε το μερίδιο του/της για τη 
συντήρηση δρόμων, το σύστημα υγείας και το περιβαλλοντικό κόστος. 
Transportation Alternatives, Νέα Υόρκη 
Ένα άτομο που χρησιμοποιεί Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για ένα χρόνο αντί να οδηγεί μόνος του από και προς τη δουλειά 
γλυτώνει το περιβάλλον από 4,1 κιλά υδρογονάνθρακες, 28,1 κιλά μονοξείδιο του άνθρακα, και 2.2 κιλά οξείδια του αζώτου. 
New Transportation Vision 
Δύο σιδηροδρομικές ράγες έχουν την ωριαία ικανότητα μεταφοράς επιβατών που έχουν 16 λωρίδες αυτοκινητόδρομου. Δύο 
σιδηροδρομικές γραμμές απαιτούν περίπου 16,5 μέτρα εν συγκρίσει με τα 133 μέτρα που απαιτούν οι 16 λωρίδες 
αυτοκινητόδρομου. 
 
Η ρύπανση του αέρα κοντά στην επιφάνεια της γης από τα αυτοκίνητα εκτιμάται ότι προκαλεί 30.000 θανάτους κάθε χρόνο. 
 
100 ποδήλατα μπορούν να κατασκευαστούν με την ενέργεια και τα υλικά που χρειάζεται για να κατασκευαστεί ένα μεσαίου 
μεγέθους αυτοκίνητο. 
 
Αν αυτοί που οδηγούν μόνοι τους από και προς τη δουλειά άφηναν τα αμάξια τους στο σπίτι μόνο μια μέρα την εβδομάδα, η 
κυκλοφορία θα μετακινιόνταν και πάλι, το μποτιλιάρισμα θα μειώνονταν κατά 14%. 
 

 

http://www.podilates.gr/?q=node/245

