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 Οι Θέσεις τοσ Σσλλόγοσ Ελλήνων Σσγκοινωνιολόγων για  

την άρση της πετρελαιοκίνησης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

   

Αθήνα, Ιανοσάριος 2012 

_______________________________________________________________________ 

Η πεηξειαηνθίλεζε ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε είλαη έλα ζέκα πνπ εκθαλίδεηαη 
ζην πξνζθήλην όιν θαη ζπρλόηεξα ζηε ρώξα καο. Η απαγόξεπζε ηεο έθδνζεο αδεηώλ 
θπθινθνξίαο θαη ε θπθινθνξία ησλ πεηξειαηνθίλεησλ επηβαηηθώλ Ι.Υ. απηνθηλήησλ 
θάησ ησλ 4 ηόλσλ ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε ηζρύεη από ην 1991, ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 26, ηνπ Ν. 1959/1991 θαη θξίζεθε ηόηε αλαγθαία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 
ηόηε νμπκέλσλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ ζηηο πεξηνρέο απηέο, ηδηαίηεξα ηνπ 
θαπλνύ, όπνπ όκσο κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία 1999/30/ΔΚ, ν ηξόπνο παξαθνινύζεζεο 
ηεο ξύπαλζεο από ζσκαηίδηα άιιαμε θαη αληί ηνπ καύξνπ θαπλνύ κεηξνύληαη νη 
ζπγθεληξώζεηο ησλ αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ δηακέηξνπ κηθξόηεξεο ησλ 10κm (Α10 

ή ΡΜ10). 

 

Οη απόςεηο γηα ηελ εθαξκνγή ή κε ηεο πεηξειαηνθίλεζεο βαζίδνληαη θπξίσο ζε 
νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα, σζηόζν επεηδή ππάξρνπλ θαη ζεηηθέο θαη 
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο από ηε ρξήζε ησλ πεηξειαηνθίλεησλ νρεκάησλ, ε ιύζε δελ 
κπνξεί λα δνζεί απιά κε έλα «λαη» ή έλα «όρη» ζηελ άξζε ηεο απαγόξεπζεο 
πεηξειαηνθίλεζεο. 

 

Σν κέηξν ηεο απειεπζέξσζεο όκσο από κόλν ηνπ δελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί 
αλεμάξηεηα θαη θαηά πξνηεξαηόηεηα από κηα ζεηξά άιισλ ζεκαληηθώλ κέηξσλ πνπ 
έρνπλ ήδε απνηειέζεη βαζηθέο ζέζεηο ηνπ Δ.  Όιν θαη πεξηζζόηεξν, θαίλεηαη όηη ε 
πξαγκαηηθή ιύζε, κε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα γηα ηελ πγεία καο, ηηο πόιεηο καο θαη 
ηε ρώξα καο ζα δνζεί κε κηα ζύλζεηε δνκή.  

 

Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ θηλεηήξσλ απηνθηλήησλ ζηελ Δπξώπε κέρξη ζήκεξα,  
πνπ ζθνπό έρεη ηελ παξαγσγή απηνθηλήησλ θηιηθόηεξσλ ζην πεξηβάιινλ, είλαη 
γλσζηή κε ηηο νλνκαζίεο EURO 1 έσο θαη 4 θαη πξόζθαηα EURO 5 θαη 6. Οη νξηαθέο 
ηηκέο πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί  γηα ηελ θαηαζθεπή θηλεηήξσλ απηνθηλήησλ ζηηο 
ηειεπηαίεο απηέο θαηεγνξίεο ζε gr/km δίλνληαη ζηελ ζπλέρεηα, επηζεκαίλνληαο όηη 
δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ παιαηόηεηα, ηε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ 
πνηόηεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ θαπζίκνπ.  
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 ΔΣΟ 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

CO 

(gr/Km) 

HC 

(gr/Km) 

HC+NOx 

(gr/Km) 

NOx 

(gr/Km) 

PM 

(gr/Km) 

Diesel       

Euro 5 2009 0,50 - 0,23 0,18 0,005 

Euro 6 2014 0,50 - 0,17 0,08 0,005 

Βελδηλν-
θηλεηήξεο 

      

Euro 5 2009 1,0 0,068 - 0,06 - 

Euro 6 2014 1,0 0,068 - 0,06 - 

 

Σα βαζηθά δεδνκέλα πνπ ζπλδένληαη ζπλεπώο κε ηελ πεηξειαηνθίλεζε είλαη 
επηγξακκαηηθά: 

 
1. Σα πεηξειαηνθίλεηα νρήκαηα λέαο γεληάο εθπέκπνπλ κηθξόηεξεο πνζόηεηεο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε κείσζε ησλ αεξίσλ 
ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

2. Σα πεηξειαηνθίλεηα νρήκαηα ζπλδένληαη κε απμεκέλεο εθπνκπέο (ζε ζρέζε κε 
ηα βελδηλνθίλεηα) νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ θαη αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ 
κηθξήο δηακέηξνπ (PM2.5 & 10), κε νπζηαζηηθέο επηπηώζεηο ζην 
αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα θαη ηελ αλζξώπηλε πγεία.  

3. Σν θόζηνο ιεηηνπξγίαο ελόο πεηξειαηνθίλεηνπ νρήκαηνο είλαη ζεκαληηθά 
ρακειόηεξν από απηό ελόο βελδηλνθίλεηνπ.  

4. Η Αζήλα θαη ε Θεζζαινλίθε είλαη νη κόλεο πόιεηο ζηελ Επξώπε όπνπ 
απαγνξεύεηαη ε πεηξειαηνθίλεζε ησλ ΙΧ νρεκάησλ (γηαηί 
θπθινθνξνύλ ήδε ηαμί, θνξηεγά, ιεσθνξεία, ζηξαηησηηθά νρήκαηα 
θαη αζζελνθόξα κε πεηξειαηνθίλεζε).  

5. Οη πεηξειαηνθίλεηνη θηλεηήξεο ηύπνπ Euro 5 πνπ θπθινθνξνύλ από ην 2009, 
αληηζηνηρνύλ ζε ζρεδόλ ηξηπιάζηεο εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ, σζηόζν ε 
ζρεηηθή δηαθνξά αλακέλεηαη λα γεθπξσζεί όηαλ ηα ζρεηηθά όξηα ζα γίλνπλ 
απζηεξόηεξα κε ηελ έγθξηζε θηλεηήξσλ ηύπνπ Euro 6, ην 2014.  

 

Είλαη εκθαλέο επνκέλσο, όηη ηα πεηξειαηνθίλεηα νρήκαηα κέρξη θαη ηελ 
ηερλνινγία Euro 4, εθπέκπνπλ ζε ζεκαληηθό βαζκό πεξηζζόηεξα ζσκαηίδηα 
απ’ όηη ηα βελδηλνθίλεηα. Με ηελ ηερλνινγία Euro 5 & 6 ηα εθπεκπόκελα 
ζσκαηίδηα από ηα πεηξειαηνθίλεηα νρήκαηα θαζίζηαληαη ειάρηζηα. 
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Δπηγξακκαηηθά αλαθέξεηαη όηη ηα πεηξειαηνθίλεηα επηβαηηθά νρήκαηα ζε ζρέζε κε ηα 
βελδηλνθίλεηα παξνπζηάδνπλ γεληθόηεξα, ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα : 

 
 κεησκέλεο εθπνκπέο κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 
 κεησκέλεο εθπνκπέο πδξνγνλαλζξάθσλ 
 κεησκέλν δπλακηθό ζρεκαηηζκνύ όδνληνο 
 κεησκέλεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (ππεύζπλεο γηα ην 

θαηλόκελν ζεξκνθεπίνπ) 
 κηθξόηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ  
 ρακειόηεξν θόζηνο ζπληήξεζεο 
 κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο (πιενλέθηεκα γηα ηνλ θάηνρν, αιιά πηζαλώο ζρεηηθό 

κεηνλέθηεκα γηα ην πεξηβάιινλ), 

 

ελώ παξάιιεια ραξαθηεξίδνληαη θαη από κεηνλεθηήκαηα όπσο :  

 
 απμεκέλεο εθπνκπέο αησξνπκέλσλ ζσκαηηδίσλ & νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ, 

πνπ όκσο πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ EURO 6 
 πεξηζζόηεξεο νζκέο (ηδηαίηεξα κε ηε ρξήζε βην-θαπζίκσλ) 
 πςειόηεξν θόζηνο αγνξάο (ζε ζρέζε κε ηνλ θπβηζκό αιιά όρη θαη ζε ζρέζε κε 

ηελ ηππνδύλακε) 

 

Γηα ην ύιινγν Διιήλσλ πγθνηλσληνιόγσλ, ε πεηξειαηνθίλεζε είλαη πξαγκαηηθόηεηα 
θαη κπνξεί λα απνδώζεη ηα κέγηζηα νθέιε ππό ζπγθεθξηκέλεο πξνϋπνζέζεηο θαη 
ζε ζπλδπαζκό κε άιια κέηξα θαη ξπζκίζεηο. Oη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ζηελ 
Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε είλαη ηέηνηεο, πνπ, ζε ζρέζε κε άιιεο Δπξσπατθέο πόιεηο, 
όπνπ ν αξηζκόο ησλ πεηξειαηνθίλεησλ ΙΥ είλαη κεγαιύηεξνο ησλ βελδηλνθίλεησλ (π.ρ. 
ζηε Γαιιία ην πνζνζηό ηνπο θηάλεη ζην 77%, ζηελ Γεξκαλία θαη ζηε Βξεηαλία ην 
44% θαη 43%, ελώ ζην ζύλνιν ηεο ΔΔ ησλ 27, ηα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην 
πεηξέιαην γηα θαύζηκν θηάλνπλ ην 51%), δελ θάλνπλ ηελ άξζε ηεο απαγόξεπζεο ηεο 
πεηξειαηνθίλεζεο ηόζν απιή ππόζεζε. Η θαθή πνηόηεηα ηνπ αέξα ζε ζπλδπαζκό κε  
- ζπρλά – θαθή πνηόηεηα θαπζίκσλ θαη ε πξνζηαζία ησλ πνιηηώλ πνπ κέλνπλ ζε 
απηέο ηηο πόιεηο είλαη ε πξαγκαηηθόηεηα πνπ δελ επέηξεςε κέρξη ζήκεξα ηελ 
εθαξκνγή ηεο πεηξειαηνθίλεζεο. Έηζη γηα λα κπεη ε πεηξειαηνθίλεζε ζηε δσή ησλ 
θαηνίθσλ ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, ζα πξέπεη: 

 
1. λα ειεγρζεί δηεμνδηθά  ν ήδε ππάξρνλ ζηόινο πεηξειαηνθίλεησλ νρεκάησλ πνπ 

θηλείηαη ζε απηέο ηηο πόιεηο (ηαμί, θνξηεγά, ιεσθνξεία θιπ) θαη λα 
αληηθαηαζηαζνύλ ζηαδηαθά αιιά κε γξήγνξνπο ξπζκνύο, ηα παιαηά 
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πεηξειαηνθίλεηα νρήκαηα (ηδίσο ηα βαξέα νρήκαηα) κε λέα, ηύπνπ 
Euro 5 ή 6. 

2. δεδνκέλνπ όηη ην κέηξν ηνπ δαθηπιίνπ ζηελ Αζήλα έρεη πξν εηώλ (ζηελ 
παξνύζα κνξθή ηνπ) απνιέζεη ηνλ πεξηβαιινληηθό ηνπ ραξαθηήξα αιιά θαη ηνλ 
ξόιν ηνπ σο κέηξν δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο, ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζζεί, 
λα ζρεδηαζζεί εθ λένπ, θαη λα πξνρσξήζεη ε άκεζε εθαξκνγή ηνπ "πξάζηλνπ 
δαθηπιίνπ" ώζηε ν πεξηνξηζκόο ηεο θπθινθνξίαο λα έρεη σο γλώκνλα ηηο 
πνζόηεηεο ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ξύπσλ κε έκθαζε ζηελ εθπνκπή ησλ αεξίσλ 
ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

3. λα εθαξκνζζνύλ  απζηεξά ηα πξνβιεπόκελα κέηξα ώζηε ηα λέα 
πεηξειαηνθίλεηα I.X. νρήκαηα λα είλαη ππνρξεσηηθά ηειεπηαίαο 
ηερλνινγίαο θαη ηύπνπ Euro5 ή 6.  

4. λα ζεζκνζεηεζεί ν δηεμνδηθόηεξνο θαη απζηεξόηεξνο έιεγρνο θαη 
ζπληήξεζε ησλ δεκόζησλ πεηξειαηνθίλεησλ νρεκάησλ.  

5. Να γίλνπλ παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά ησλ θαπζίκσλ, λα δηαθπιαρηεί ε 
πνηόηεηά ηνπο θαη λα πεξηνξηζηνύλ ηα θαηλόκελα λνζείαο, κέζσ ηεο εμίζσζεο 
θόξνπ θαηαλάισζεο κεηαμύ πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο θαη ζπρλώλ, 
δηεμνδηθώλ ειέγρσλ. Δπηζεκαίλεηαη άιισζηε όηη νη λένη αληηξξππαληηθήο 
ηερλνινγίαο θηλεηήξεο απαηηνύλ πιένλ θαύζηκν κε πεξηεθηηθόηεηα ζε ζείν 10 
ppm.  

 

Αθξηβώο επεηδή ην πεξηβάιινλ ησλ πόιεσλ καο είλαη ζεκαληηθά επηβαξπκέλν, δελ ζα 
ήηαλ δπλαηή ε πξνώζεζε ηεο άξζεο απαγόξεπζεο πεηξειαηνθίλεζεο, αλ απηή δελ 
αθνξά κόλν ζε νρήκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, κε κεγάιν πεξηνξηζκό 
ζηηο αέξηεο εθπνκπέο κε έκθαζε ζην CO2. πλεπώο ε πεηξειαηνθίλεζε γίλεηαη 
πξαγκαηηθόηεηα κόλν κε ηελ εηζαγσγή θηλεηήξσλ ηύπνπ Euro5 θαη 6 ζηελ αγνξά, θαη 
παξάιιεια ηελ εηζαγσγή ηνπ πξάζηλνπ δαθηπιίνπ.  

 

Ιδηαίηεξα ζε όηη αθνξά ηα ηζρύνληα πεξηνξηζηηθά κέηξα θπθινθνξίαο ζην θέληξν ηεο 
Αζήλαο γλσζηά θαη σο «Γαθηύιηνο» ηα νπνία ζεζπίζηεθαλ εθηάθησο, ηνλ Ινύιην ηνπ 
1979, σο επείγνλ πξνζσξηλό κέηξν γηα ιόγνπο εμνηθνλόκεζεο θαπζίκσλ, ιόγσ ηεο 
ηόηε παγθόζκηαο πεηξειατθήο θξίζεο, θαη απέθηεζαλ κνληκόηεηα ην 1982, γηα ιόγνπο 
αληηκεηώπηζεο ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο θαη βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο 
παξακέλνπλ ζε ηζρύ σο ζήκεξα ρσξίο θακία πξαθηηθή ζεκαζία, αθνύ νπζηαζηηθά έρεη 
εθδνζεί έλαο ηδηαίηεξα κεγάινο αξηζκόο εηδηθώλ αδεηώλ γεγνλόο πνπ δπζθνιεύεη 
ζεκαληηθά θαη ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο, ελώ παξάιιεια πνιιά λνηθνθπξηά ηεο 
επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο πξσηεύνπζαο (πάλσ από 40%) αγόξαζαλ δεύηεξν Ι.Υ. θαη 
έρεη πιήξσο αηνλήζεη ε αζηπλόκεπζε ηνπ κέηξνπ. Η αλαζεώξεζε ηνπ ζεκεξηλνύ 
κέηξνπ ηνπ Δαθηπιίνπ, πνπ έρεη μεπεξαζηεί θαη δελ ιύλεη πιένλ θαλέλα 
πξόβιεκα ζρεηηθό κε ηελ πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ θέληξνπ ηε 
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πόιεο, είλαη, θαηά ηελ άπνςε ηνπ ΣΕΣ, ε απαξαίηεηε παξάκεηξνο πνπ 
ζπκπιεξώλεη ηελ άξζε ηεο απαγόξεπζεο ηεο  πεηξειαηνθίλεζεο. ην λέν 
Γαθηύιην ζα πξέπεη λα απαγνξεύεηαη ηειείσο ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ, κε 
εμαίξεζε κόλν ησλ "θαζαξώλ" νρεκάησλ (EURO 5,6 θαη πβξηδηθώλ/ειεθηξηθώλ) θαη 
βεβαίσο ησλ ΜΜΜ πνπ επίζεο  ζα ππόθεηληαη ζε απζηεξό ζπλερή έιεγρν εθπνκπώλ. 
Η εθαξκνγή ελόο λένπ "πεξηβαιινληηθνύ δαθηπιίνπ" ζύκθσλα ηόζν κε ηηο εθηηκήζεηο 
ηνπ ΤΠΔΚΑ, αιιά θαη πξόζθαηεο επίθαηξεο έξεπλα ηνπ ΔΜΠ (Σκήκα Υεκ. Μερ., 
2011) ζα επηθέξεη ζεκαληηθέο κεηώζεηο ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ ξύπσλ. πνπ γηα κία 
ηππηθή εκέξα ηνπ 2015 εθηηκήζεθε όηη αλέξρνληαη ζε 54% σο πξνο ηηο εθπνκπέο CO, 
45% ζηηο εθπνκπέο NMVOC, 13% ζηηο εθπνκπέο NOx, 10% ζηηο εθπνκπέο N2O θαη 
28% ζηηο εθπνκπέο CH4. Παξάιιεια εθηηκάηαη όηη ε άξζε ηεο απαγόξεπζεο ηεο 
πεηξειαηνθίλεζεο γηα ηα ΙΥ απηνθίλεηα ζα νδεγήζεη, γηα ζελάξηα ηόζν ρακειήο, όζν 
θαη πςειήο εμέιημεο ηεο αγνξάο ηνπ απηνθηλήηνπ, ζε απμήζεηο ησλ εθπνκπώλ 
ζσκαηηδίσλ ΡΜ10 θαη ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ (ΝΟx) ηεο ηάμεσο ηνπ 1-3%. Σν 
κέηξν ηνπ πξάζηλνπ δαθηπιίνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό θαη πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε 
πιένλ άκεζν επίπεδν ζε ζρέζε κε ηελ πεηξειαηνθίλεζε, εμαζθαιίδνληαο κεηώζεηο ζηα 
επίπεδα ξύπσλ ζην θέληξν ηελ πόιεο θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πεηξειαηνθίλεζε, λα 
επηθέξεη ηα κέγηζηα δπλαηά νηθνλνκηθά/πεξηβαιινληηθά απνηειέζκαηα πξνο όινπο. 

 

Δίλαη πξνθαλέο όηη ε άξζε ηεο πεηξειαηνθίλεζεο δελ πξέπεη λα θξηζεί ζηείξα κε 
απιέο αλαθνξέο ζηελ πνζνηηθή αληηκεηώπηζε ηεο εθπνκπήο ηεο ζεκεηαθήο πεγήο ηνπ 
θηλεηήξα αιιά ζα πξέπεη λα εληαρζεί ζε έλα γεληθό πιαίζην ελεξγεηώλ θαη κέηξσλ. Ο 
ΣΕΣ πηζηεύεη όηη ε πεηξειαηνθίλεζε - παξά ηα όπνηα πιενλεθηήκαηά ή 
κεηνλεθηήκαηά ηεο - δελ πξέπεη λα αμηνινγεζεί κόλε ηεο απνζπαζκαηηθά, 
αθνύ δελ απνηειεί κία απηόλνκε  ιύζε, αιιά επηβάιιεηαη λα ζπλδπαζηεί κε 

 
 ηελ άκεζε εθαξκνγή ηνπ πξάζηλνπ δαθηπιίνπ 
 ηνλ νινθιεξσκέλν ζπλερή θαη απζηεξό έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ησλ θαπζίκσλ θαη 

ηελ εμαζθάιηζε ηνπ αλαγθαίνπ ηερληθνύ ειέγρνπ. 
 ηελ απαγόξεπζε ηεο θπθινθνξίαο βαξέσλ νρεκάησλ ειηθίαο κεγαιύηεξεο ησλ 

15 εηώλ, 
 ηελ νινθιεξσκέλε απόζπξζε ησλ παιαηώλ ΙΥ απηνθηλήησλ (βελδηλνθίλεησλ θαη 

πεηξειαηνθίλεησλ) κε ηαρείο ξπζκνύο. 
 ηελ ζπλερή πξνώζεζε, κε θαηάιιεια θίλεηξα, ηεο ρξήζεο ησλ νρεκάησλ 

ρακειώλ εθπνκπώλ, όπσο πβξηδηθώλ απηνθηλήησλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ειεθηξηθώλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ΜΜΜ κε θηλεηήξεο θπζηθνύ αεξίνπ  

 

 

ελώ ζε επίπεδν ζπλνιηθνύ ζρεδηαζκνύ επηβάιιεηαη :  
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 ε αμηνπνίεζε, επέθηαζε θαη νινθιήξσζε ησλ ζπζηεκάησλ ζηαζεξήο ηξνρηάο 
θαζώο θαη ησλ απαξαίηεησλ νδηθώλ ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ θαη ζηηο δύν 
κεγαινππόιεηο 

 ν ζπλδπαζκόο όισλ ησλ αλσηέξσ κέηξσλ κε ηελ νπζηαζηηθή ππνζηήξημε θαη 
πηζηή εθαξκνγή ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηα πιένλ πξόζθνξα ηερλνινγηθά κέζα 
θαη ιύζεηο πνπ είλαη δηαζέζηκα πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε κέγηζηε δπλαηή 
απνηειεζκαηηθόηεηα, θαη βέβαηα, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ζπλερή παξάιιειε 
δπλακηθή αλάπηπμε ησλ ΜΜΜ. 

 

Δίλαη βέβαηα δύζθνιν λα πξνβιέςεη θαλείο, δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 
ζηε ρώξα καο, ηελ εμέιημε όισλ ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ, ην αλακελόκελν θόζηνο 
θαζώο θαη ηνλ ξπζκό αληηθαηάζηαζεο ησλ πθηζηακέλσλ ΙΥ κε πεηξειαηνθίλεηα 
νρήκαηα  λέαο ηερλνινγίαο. πλεπώο κε ζηόρν ην 2014 - νπόηε θαη ε εθαξκνγή ηεο 
απαγόξεπζεο ηεο πεηξειαηνθίλεζεο ζα έρεη θζάζεη ζην επίπεδν EURO 6 - ην έδαθνο 
ζα πξέπεη λα έρεη πξνεηνηκαζηεί γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ κέηξσλ ώζηε 
λα εμαζθαιηζζνύλ ζην κέγηζην ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πεηξειαηνθίλεζεο, 
εμαζθαιίδνληαο  ηδηαίηεξα  πεξηνξηζκέλεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ πγεία θαη ζηελ 
πνηόηεηα δσήο καο. 

 


