
Η ηλεκτροκίνηση μονόδρομος για 
τη μείωση εκπομπών 



Ρύποι που συνδέονται άμεσα με την κίνηση των 
οχημάτων και επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. 

PM’s 

(αιωρούμενα σωματίδια) 

NΟx  

(οξείδια του αζώτου) 
ΝΟ2 

(διοξείδιο του αζώτου) 

Καρδιο-αναπνευστικά 

προβλήματα,  
πολύ σοβαρά  

 στις ευπαθείς ομάδες 
ηλικιωμένων και παιδιών 

(άσθμα, ΧΑΠ) 



Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας (WHO), η ατμοσφαιρική ρύπανση 

είναι υπαίτια για τον πρόωρο θάνατο  
4.2 εκατομμυρίων ανθρώπων το 2016.  
Ο αριθμός αυτός οφείλεται κυρίως στα 

αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5), τα οποία 
προκαλούν καρδιοαναπνευστικές 

νόσους, αλλά και καρκίνο. 

2016 

Το 2019 ο αριθμός των 

πρόωρων θανάτων 

εξαιτίας της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης αυξήθηκε 

δραματικά, αγγίζοντας τα 7 
εκατομμύρια. 

9 στους 10 ανθρώπους 

αναπνέουν μολυσμένο 

αέρα… 

2019 



Source: WHO report 2018 

Ο πληθυσμός παιδιών, κάτω των 5 ετών, 
που είναι εκτεθειμένα σε επίπεδα 

αιωρούμενων σωματιδίων υψηλότερα από 

τα όρια του παγκόσμιου οργανισμού υγείας 
φτάνει το 93%.. 

Περίπου 630 εκατομμύρια παιδιά σε όλο 

τον κόσμο... 



  
Source:  OECD (2019), "Environmental risks and health", OECD Environment Statistics 

(database). 



Source: Air Quality report 2019. www.eea.europa.eu 



Yπέργηρος στόλος κυκλοφορούντων οχημάτων στην Ελλάδα 

Κατηγορία οχήματος  

EURO 

Υφιστάμενο ποσοστό κινούμενων 

οχημάτων 

Euro 0 14,7% 

Euro 1 7,1% 

Euro 2 15,9% 

Euro 3 27,9% 

Euro 4 22,6% 

Euro 5 8,6% 

Euro 6 3,2% 

Το μεγαλύτερο ποσοστό 

οχημάτων, ανήκει στην 
κατηγορία Euro 3, δηλαδή 

οχήματα 15-20 ετών, ενώ το 
37,7% των αυτοκινήτων είναι 

20+ ετών! 



Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα έκαναν την εμφάνιση τους στα μέσα του 1800, ωστόσο τα λιγοστά χιλιόμετρα και 
η μικρή χωρητικότητα της μπαταρίας εμπόδισαν την εξέλιξη τους, δίνοντας την σκυτάλη σε οχήματα που 
εφοδιάζονταν με βενζίνη και πετρέλαιο και εν συνεχεία με άλλες μορφές καυσίμου όπως υδρογόνο. 

Σήμερα, οι εκπομπές από τις μεταφορές αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% των συνολικών εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ, εκ των οποίων το 60% προέρχεται από τα επιβατικά οχήματα. 

Σε πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το NRDC (στην περίπτωση αντικατάστασης των 
περισσότερων οχημάτων επιβατικών και μη, με ηλεκτρικά οχήματα) προέκυψαν τα ακόλουθα δύο 
αποτελέσματα: 

Σενάριο 1:  οι εκπομπές του άνθρακα μειώνονται κατά 430 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως το 2050, 
αριθμός ισοδύναμος με 80 εκατομμύρια σημερινά επιβατικά οχήματα. 

Σενάριο 2: οι εκπομπές του άνθρακα μειώνονται κατά 550 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως το 2050, 
αριθμός ισοδύναμος με τις εκπομπές από 100 εκατομμύρια σημερινά επιβατικά οχήματα.   



Η Ελλάδα δεσμεύτηκε πρόσφατα,  
μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας,  

για τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 55% ως το 2030. 

Δύο από τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους 
θα κινηθεί η συμφωνία στο σύνολο της ΕΕ είναι: 
• Τουλάχιστον 30 εκατομμύρια αυτοκίνητα μηδενικών ρύπων στους 

Ευρωπαϊκούς δρόμους. 
• 100 Ευρωπαϊκές πόλεις θα έχουν ουδέτερο αποτέλεσμα ως προς τις 

εκπομπές CO2. 



Το μέλλον του πλανήτη μας και συνεπώς το 
μέλλον των παιδιών μας εξαρτάται από τις 

πράξεις μας σήμερα. 

 

 

Ευχαριστούμε πολύ!                         


