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Μεταφορές: 

Ίσως ο πιο δύσκολος τοµέας

• Μεταφορές επιβατών και εµπορευµάτων 
άµεσα συνυφασµένες µε την οικονοµική 
ανάπτυξη & την καθηµερινή µας άνεση

• Εκτός από την τεχνολογία, πρέπει να 
επηρεαστούν και οι καταναλωτικές 
συµπεριφορές

• Αυτοκίνητα & Φορτηγά: πολλές µικρές 
επιµέρους πηγές ρύπανσης, δύσκολος ο 
έλεγχός τους

• Σχεδόν απόλυτη εξάρτηση από το πετρέλαιο –
εναλλακτικές τεχνολογίες/καύσιµα «χαµηλού 
άνθρακα» είναι ακόµα (σχετικά) ακριβές



Η οικονοµική ανάπτυξη ευνοεί τις 

µεταφορές επιβατών και αγαθών
(World Business Council on Sustainable Development, Mobility 2001, Geneva, 2001; 

http://www.wbcsdmobility.org)

Κατά κεφαλή επιβατοχιλιόµετρα

Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν



Εξέλιξη του παγκόσµιου 

πληθυσµού οχηµάτων 
(Gordon D. and Sperling D., The European Financial Review, Nov.-Dec.2011, p. 72.

www.europeanfinancialreview.com)

∆ίκυκλα
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Επιπτώσεις των µεταφορικών 

µέσων στην αειφόρο ανάπτυξη

�Κυκλοφοριακή συµφόρηση

�Ατυχήµατα

�Ηχορύπανση

�Αέρια ρύπανση (εκποµπές NOx, VOC, PM)

�Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου (GHG)

(κυρίως διοξείδιο του άνθρακα & µεθάνιο)

�Άλλες επιπτώσεις (χρήσεις γης, κοινωνικές 

ανισότητες, επίδραση σε οικοσυστήµατα, P)



Μεταφορές και εκποµπές GHG

Τοµέας των µεταφορών υπεύθυνος για:

�23% των παγκόσµιων εκποµπών CO2 του 

ενεργειακού τοµέα (30% στον ΟΟΣΑ)

�15% των συνολικών εκποµπών GHG

�Παγκόσµιες εκποµπές CO2 των µεταφορών 

αυξήθηκαν 45% την περίοδο 1990-2007, 

αναµένεται αύξηση 40% έως το 2030

�Ταχύτερα αυξανόµενες εκποµπές µαζί µε τον τοµέα 

της ηλεκτροπαραγωγής

�Οι οδικές µεταφορές (αυτοκίνητα & φορτηγά) 

κυριαρχούν σε ενεργειακή κατανάλωση & 

εκποµπές – Αεροµεταφορές εξαπλώνονται



Η κατάσταση στην Ευρώπη – 1
Κατανάλωση ενέργειας: Πόσο µόνιµη είναι η 

πρόσφατη σταθεροποίηση;
Πηγή: ‘TERM 2015’, European Environment Agency Report No. 7/2015, Copenhagen, 2015



Η κατάσταση 

στην Ευρώπη – 2

Εκποµπές αερίων 

θερµοκηπίου 

συµβαδίζουν µε 

κατανάλωση 

ενέργειας

Πηγή: ‘TERM 2015’, European Environment 

Agency Report No. 7/2015, Copenhagen, 2015



Η κατάσταση στην Ευρώπη – 3
Οι εκποµπές αερίων ρύπων µειώνονται, 

αλλά πολλά προβλήµατα υγείας παραµένουν
Πηγή: ‘TERM 2015’, European Environment Agency Report No. 7/2015, Copenhagen, 2015



Εξέλιξη των ορίων εκποµπών καυσαερίων 

πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων στην Ε.Ε.

(http://www.walshcarline.com, 2003)



«Αποδοτικότητα» εκποµπών CO2

ανά µεταφορικό µέσο
Πηγή: EEA TERM 2011.



Πολύ Μεγάλη Πρόκληση η Μείωση 

GHG Στις Μεταφορές 
Πηγή: Energy Technology Perspectives 2016. International Εnergy Αgency, Paris, France, 

2016.



ASIF: Η βασική «εξίσωση» (Schipper 2009)



Μέτρα πολιτικής – Το νέο ASIF:
Αποφυγή-Μετατόπιση-Βελτίωση-Χρηµατοδότηση
(Schipper 2009)



Προς «αλλαγή παραδείγµατος»;

Η αγορά µετασχηµατίζεται µε ρυθµούς χωρίς 

προηγούµενο:

� «πρωτοφανής» βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

των νέων οχηµάτων

� Όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ (+ η Κίνα) υιοθέτησαν 

νοµοθεσίες για τις εκποµπές CO2 των οχηµάτων

� Νέες νοµοθεσίες κατανάλωσης καυσίµου στις ΗΠΑ 

εξίσου αυστηρές µε της Ευρώπης & της Ιαπωνίας –

για πρώτη φορά

� Πολύ µεγάλη ερευνητική προσπάθεια για 

ηλεκτροκίνητα οχήµατα

� ∆ιεθνείς οργανισµοί επιµένουν για έµφαση στη 

χρηµατοδότηση  αειφόρων µεταφορικών υποδοµών 

στις αναπτυσσόµενες χώρες



“Βιώσιµες µεταφορές” δεν σηµαίνει 

µόνο χαµηλές εκποµπές CO2

�Τα προβλήµατα αειφόρου κινητικότητας δεν 

εξαντλούνται στο πρόβληµα του CO2

�Τα ενεργοβόρα συστήµατα αστικών µεταφορών 

αποτελούν απλώς ένα από τα συµπτώµατα του 

κακού σχεδιασµού 

�Χρειάζεται σφαιρική ανάλυση:
� Σε όλα τα χωρικά επίπεδα (τοπικό, εθνικό διεθνές)

� Για όλα τα προβλήµατα αειφορίας (συµφόρηση, 

ατυχήµατα, ρύπανση κλπ).

�Πολυεπίπεδη προσέγγιση 

(‘polycentric’ approach, Elinor Ostrom, Νόµπελ 

Οικονοµικών 2009)



Μέτρα Εξοικονόµησης Ενέργειας 

από Μεταφορικά Μέσα

– Περιοδικός έλεγχος και συντήρηση των οχηµάτων

– Αντικατάσταση οχηµάτων µε νέα χαµηλότερης 

κατανάλωσης καυσίµου

– Αντικατάσταση οχηµάτων µε χρήση εναλλακτικών 

ενεργειακών µορφών (π.χ. υβριδικά / ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά, λεωφορεία / φορτηγά 

φυσικού αερίου)

– Εκπαίδευση του προσωπικού για τα οφέλη της 

Οικολογικής Οδήγησης



Οικολογική Οδήγηση (Ecodriving)

Είναι η ορθή ενεργειακή συµπεριφορά ως προς την 

οδήγηση και τη συντήρηση του οχήµατος. Στόχος η µείωση 

της κατανάλωσης καυσίµου που οφείλεται στον ανθρώπινο 

παράγοντα. Παραδείγµατα:

� Οδήγηση σε σταθερή ταχύτητα

� Αποδοτική χρήση κλιµατιστικού

� Σκίαση το καλοκαίρι

� Τακτικός έλεγχος της πίεσης ελαστικών

� Αποµάκρυνση περιττού φορτίου

� Τακτική συντήρηση για βέλτιστη λειτουργία του 

κινητήρα → ελάχιστη κατανάλωση καυσίµου

� 5-15% χαµηλότερη κατανάλωση καυσίµου και 

ανάλογες µειώσεις στις εκποµπές CO2



Υπολογισµός Εξοικονόµησης 

Ενέργειας από Μεταφορικά Μέσα

– ∆ιαφορά µεταξύ κατανάλωσης καυσίµου υφιστάµενων 

οχηµάτων και νέων οχηµάτων (l/100 km ή MJ/km)

� Μετρηµένη κατανάλωση (µε βάση τις αγορές καυσίµων) ή 

υπολογισµένη κατανάλωση (µε βάση τα επίσηµα δεδοµένα 

κατανάλωσης κάθε µοντέλου οχήµατος) – προσοχή στις 

αποκλίσεις µεταξύ επίσηµης και πραγµατικής κατανάλωσης;

� Αριθµός ετησίως διανυόµενων χιλιοµέτρων ανά όχηµα

� Υπολογισµός µείωσης εκποµπών βάσει συντελεστών εκποµπής 

GHG ανά MJ καυσίµου ή ανά χιλιόµετρο

– Εκτίµηση της απόδοσης από τον περιοδικό έλεγχο και 

συντήρηση των οχηµάτων (βιβλιογραφία ή µετρήσεις)

– Εκτίµηση της απόδοσης από µέτρα ενθάρρυνσης της 

Οικολογικής Οδήγησης (βιβλιογραφία ή µετρήσεις)
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