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Σην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται το τµήµα του ολοκληρωµένου σχεδίου 

στρατηγικής για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στη χώρα 

µας, που αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση της κυκλοφορίας. Τα κύρια 

θέµατα που παρουσιάζονται είναι: 

 

• Το γενικό πρόβληµα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης  

• Συνοπτικά η υφιστάµενη κατάσταση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 

• Τα προτεινόµενα νέα µέτρα για τη µείωση της ατµοσφαιρικής 

ρύπανσης µέσω της περιβαλλοντικής διαχείρησης της κυκλοφορίας. 

 

  

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Τα προβλήµατα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην Ελλάδα άρχισαν να 

εµφανίζονται τα τελευταία σαράντα χρόνια και συνδέονται κυρίως µε την 

αστικοποίηση του  πληθυσµού της χώρας σε συνδυασµό µε την οικονοµική 

ανάπτυξη της. 

 

Η εισροή στα αστικά κέντρα  έγινε χωρίς προγραµµατισµό και οδήγησε στη 

διόγκωση των πόλεων κατά τρόπο αυθαίρετο, τόσο από πολεοδοµική όσο και 

από λειτουργική άποψη, µε κορυφαίο παράδειγµα την περίπτωση της 

Αθήνας. Αποτέλεσµα ήταν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και κυρίως τα 

προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης να πάρουν µεγαλύτερη έκταση και 
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κυρίως να γίνουν πολυπλοκότερα και οξύτερα από όσο θα ήταν σε µια 

προγραµµατισµένη ή τουλάχιστον ελεγχόµενη αστικοποίηση της χώρας. 

 

Σε αρκετές περιπτώσεις λόγω της άναρχης δόµησης, η βιοµηχανική 

δραστηριότητα εκτείνεται πολύ κοντά ή ακόµα και εντός των οικιστικών ζωνών 

όπως αυτές αναπτύχθηκαν.    

 

Συγχρόνως η οικονοµική ανάπτυξη που επιτεύχθηκε συνδέεται απόλυτα µε 

την αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας που για τα ελληνικά δεδοµένα 

προέρχεται κυρίως από την καύση του λιγνίτη και πετρελαιοειδών δηλαδή 

από διαδικασίες που προκαλούν σηµαντική ατµοσφαιρική ρύπανση. 

Παράλληλα η κατανάλωση ενέργειας που προέρχεται από υγρά καύσιµα και 

αφορά στις µεταφορές, βιοµηχανίες και βιοτεχνίες καθώς και στη θέρµανση 

των κατοικιών αυξήθηκε και λόγω της αστικής υπανάπτυξης όσο και της 

οικονοµικής προόδου. 

 

2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
 

Γενικά τα προβλήµατα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην Ελλάδα µπορούν 

να διαχωριστούν σε προβλήµατα βιοµηχανικής και αστικής ρύπανσης. 

 

 Αστική ρύπανση 
 

Το είδος αυτό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης αφορά στις δοµηµένες περιοχές 

και κυρίως όσες από  αυτές είναι πυκνοκατοικηµένες. Οι πηγές ρύπανσης 

εδώ είναι κατά  κύριο λόγο τα οχήµατα και κατά δεύτερο λόγο η θέρµανση. Οι 

πηγές αυτές αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται ραγδαία ακολουθώντας την 

οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Επειδή τόσο η χρήση των 

αυτοκινήτων όσο και η χρήση της θέρµανσης µπορούν να θεωρηθούν σε 

πρώτη προσέγγιση ανάλογες του πληθυσµού τα προβλήµατα αστικής 

ρύπανσης διαβαθµίζονται κατ’ αυξητική έννοια από τις µικρές προς τις 

µεγάλες πόλεις. Τα προβλήµατα αυτά επιδεινώνονται λόγω της κακής 

ρυµοτοµίας των περισσότερων ελληνικών πόλεων, που χαρακτηρίζεται από 

την έλλειψη ανοικτών χώρων και την ύπαρξη υψηλών κτιρίων σε δρόµους 
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µικρού πλάτους. Η κυριότερη αιτία ατµοσφαιρκής ρύπανσης στις αστικές 

περιοχές οφείλεται στον συνεχώς αυξανόµενο αριθµό των πάσης φύσεως 

οχηµάτων που κυκλοφορούν, στον υψηλό µέσο όρο της ηλικίας των 

οχηµάτων αυτών και τα κυκλοφοριακά προβλήµατα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
ο µέσος όρος των ΙΧ αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών αγγίζει τα 12 
έτη και των βαρέων οχηµάτων ξεπερνά τα 17 έτη.  
 

Στα επόµενα διαγράµµατα εµφανίζονται ορισµένα χαρακτηριστικά του στόλου 

των οχηµάτων που κυκλοφορούν. 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1. Κατανοµή κυκλοφορούντων επιβατικών  οχηµάτων ανά ηλικία 

(στοιχεία µέχρι 31.12.06) 
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Σχήµα 2. Κατανοµή κυκλοφορούντων ελαφρών φορτηγών ανά ηλικία 

(στοιχεία µέχρι 31.12.06) 

 

 

 

Σχήµα 3. Κατανοµή κυκλοφορούντων µεσαίων και βαρέων φορτηγών ανά 

ηλικία (στοιχεία µέχρι 31.12.06) 
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Σχήµα 4. Κατανοµή κυκλοφορούντων λεωφορείων  ανά ηλικία (στοιχεία µέχρι 

31.12.06) 

 

 

 

 

Σχήµα 5. Κατανοµή κυκλοφορούντων µοτοσικλετών  ανά ηλικία (στοιχεία 

µέχρι 31.12.06) 
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Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την κυκλοφορία και αποτελούν 
γενεσιουργές αιτίες περιβαλλοντικών πιέσεων στις πόλεις της Ελλάδας 

εντοπίζονται σε αρκετά επίπεδα:  

 

Στρατηγικό επίπεδο 
 

• Θέµατα στρατηγικής για την οργάνωση του συστήµατος µεταφορών σε 

επίπεδο πόλης και θέµατα πολιτικής για την κυκλοφορία και τη 

στάθµευση των οχηµάτων, αλλά και την κυκλοφορία των πεζών. Αυτό 

οδηγεί σε αποσπασµατική µελέτη των κυκλοφοριακών θεµάτων µε 

αντίστοιχη αποσπασµατικότητα στην εφαρµογή των κάθε είδους 

µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων. 

• Θέµατα συντονισµού χωροταξικού/πολεοδοµικού και συγκοινωνιακού 

σχεδιασµού. ∆εν συντονίζονται πάντα όλες οι παράµετροι που 

σχετίζονται µε την κυκλοφορία και στάθµευση των οχηµάτων 

(πολεοδοµικός σχεδιασµός – χρήσεις γης, συγκοινωνιακά στοιχεία, 

περιβαλλοντικές παράµετροι, οικονοµικά στοιχεία, πληθυσµιακά 

στοιχεία). 

 

Επίπεδο υποδοµής 
 

• Έλλειψη χώρων στάθµευσης για µετεπιβίβαση, αλλά και χώρων 

στάθµευσης µικρής διάρκειας. Η έλλειψη των χώρων αυτών έχει σαν 

επακόλουθο την παράνοµη στάθµευση και τελικό αποτέλεσµα την 

δυσλειτουργία στην κυκλοφοριακή ροή. 

• Έλλειψη κατάλληλων χώρων υποδοχής εµπορευµάτων. 
 

Λειτουργικό επίπεδο 
 

• Θέµατα σχεδιασµού στη δροµολόγηση των µεταφορικών µέσων. 

• Θέµατα  αξιοπιστίας στα δροµολόγια. 

• Θέµατα συστηµατικής και συνεχούς επιτήρησης των κανόνων 

κυκλοφορίας και στάθµευσης. 
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• Μη τακτική παρακολούθηση των κυκλοφοριακών στοιχείων και 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της εφαρµογής των κυκλοφοριακών 

παρεµβάσεων. 

 

Θεσµικό-οικονοµικό επίπεδο 
 

• Θέµατα οργάνωσης και στελέχωσης των Ο.Τ.Α. σε συγκοινωνιακά 

θέµατα. 

• Αλληλοεπικάλυψη αρµοδιοτήτων µεταξύ των αρµόδιων φορέων και 

θέµατα συντονισµού µεταξύ τους. 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα προβλήµατα αυτά δεν περιορίζονται µόνο στις 

µεγάλες πόλεις αλλά και σε πόλεις µεσαίου, µικρού ή πολύ µικρού 

πληθυσµού. Προφανώς, το είδος και το µέγεθος των προβληµάτων 

διαφέρουν µεταξύ τους.  
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 Βιοµηχανική ρύπανση 
 

Το είδος αυτό της ρύπανσης αφορά κυρίως: 

 

• Τις περιοχές όπου λειτουργούν θερµοηλεκτρικοί σταθµοί για την 

παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. Το µέγεθος των προβληµάτων 

ατµοσφαιρικής όπου λειτουργούν θερµοηλεκτρικοί σταθµοί εξαρτάται 

από το µέγεθος της παραγωγής, από το χρησιµοποιούµενο καύσιµο 

(λιγνίτη, πετρέλαιο) και από τις επικρατούσες κατά περίπτωση 

µετεωρολογικές συνθήκες. Τα κύρια προβλήµατα εντοπίζονται στις 

λιγωτικές µονάδες της ∆ΕΗ που λειτουργούν στους νοµούς Φλώρινας, 

Κοζάνης και Αρκαδίας. 

• Τις περιοχές όπου λειτουργούν µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες. Η 

έννοια «µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες» περιλαµβάνει είτε τις πλέον 

ενεργότερες είτε αυτές που το είδος και η ποσότητα παραγωγής τους 

καθώς και η διακίνηση πρώτων υλών και προϊόντων δηµιουργούν 

εκτεταµένα προβλήµατα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα 

διυλιστήρια, οι τσιµεντοβιοµηχανίες, τα εργοστάσια παραγωγής 

λιπασµάτων, οι χαλυβουργίες και οι µονάδες εξόρυξης και 

επεξεργασίας µετάλλων. Γενικά οι µονάδες αυτές αφορούν την Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Βόλο, Καβάλα και Χαλκίδα. 

• Τις περιοχές όπου υπάρχει συσσώρευση πολλών έστω και µικρών 

βιοµηχανιών και κυρίως τις περιοχές εκείνες όπου υπάρχει άµεση 

γειτνίαση µε κατοικηµένες περιοχές όπως παράδειγµα συµβαίνει στην 

Ελευσίνα, Ασπρόπυργο, ∆υτική Θεσσαλονίκη, Οινόφυτα (Βοιωτίας). 
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3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
 

Ιστορική Αναδροµή  
 
Μέτρα για την καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης άρχισαν 

ουσιαστικά να εφαρµόζονται από το 1978 και είχαν τότε ως στόχο τη µείωση 

των τιµών του διοξειδίου του θείου και του µολύβδου, δύο ρύπων ιδιαίτερα 

επιβαρυντικών στην ανθρώπινη υγεία που εµφανίζονταν σε υψηλές τιµές. 

 

Η αντιµετώπιση του διοξειδίου του θείου έγινε αρχικά µε την απαγόρευση της 

χρήσης µαζούτ στις κεντρικές θερµάνσεις και στη συνέχεια µε συνεχείς 

µειώσεις της περιεκτικότητας σε θείο τόσο του µαζούτ όσο και του πετρελαίου. 

Τα αποτελέσµατα ήταν θεαµατικά και συνετέλεσαν ώστε σήµερα το πρόβληµα 

του διοξειδίου του θείου να ελέγχεται πλήρως. 

 

Η αντιµετώπιση του µολύβδου έγινε µε συνεχείς µειώσεις της περιεκτικότητας 

του µολύβδου στη βενζίνη µέχρι της τελικής κατάργησης από 1/1/2002         

της µολυβδωµένης βενζίνης που είχε ως αποτέλεσµα να µην υπάρχει σήµερα 

πρόβληµα από τον ρύπο αυτό. 

 

Το σηµαντικότερο πάντως µέτρο που οδήγησε σε µείωση αρχικά και 

σταθεροποίηση στη συνέχεια της φωτοχηµικής ρύπανσης, ιδιαίτερα στα 

αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ήταν η απόσυρση των 

παλαιών ΙΧ αυτοκινήτων (περίοδος εφαρµογής 1992-93).  

 

Προτεινόµενα νέα µέτρα 
 

Τα προτεινόµενα νέα µέτρα αποσκοπούν στη σηµαντική µείωση της 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης µε έµφαση τα αστικά κέντρα. Η κατάρτιση των 

µέτρων στηρίχθηκε στα εξής: 

 

• ∆εν υπάρχουν «µαγικές λύσεις» για την αντιµετώπιση της 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Η απόδοση των όποιων µέτρων 
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προβλέπεται να είναι µακροχρόνια και απαιτεί την συµβολή των 

πολιτών στην προσπάθεια αυτή. 

 

• Η ευθύνη του εθνικού σχεδιασµού είναι του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όµως ο 

τοπικός σχεδιασµός, η εφαρµογή και η παρακολούθηση της 

απόδοσης των µέτρων πρέπει να γίνεται σε αποκεντρωµένη βάση 

από τις Περιφέρειες, τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους 

∆ήµους. 

 

• Τη µεγαλύτερη συνεισφορά στην ατµοσφαιρική ρύπανση των 

αστικών κέντρων έχουν οι εκπεµπόµενοι ρύποι από τα πάσης 

φύσεως οχήµατα των οδικών µεταφορών. Το ποσοστό αυτό ξεπερνά 

σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις το 70%. Είναι προφανές λοιπόν ότι ο 

κύριος κορµός των µέτρων θα πρέπει να αφορά τις οδικές 

µεταφορές. 

 

 Μέτρα για τον έλεγχο των εκποµπών από τις οδικές µεταφορές 
 
Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει πρακτικά σύνδεση της περιβαλλοντικής επίδοσης 

του κάθε οχήµατος µε τις οικονοµικές υποχρεώσεις του κατόχου προς την 

πολιτεία (τέλη κυκλοφορίας, κλπ), ούτε µε τα δικαιώµατα κίνησης και 

στάθµευσης του οχήµατος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, σε συνάρτηση και µε 

τη διαµορφωµένη αγορά των µεταφορικών µέσων, τη συνεχή γήρανση του 

στόλου των οχηµάτων και κατά συνέπεια την αναίρεση της µείωσης  των 

αντίστοιχων εκποµπών ρύπων που επιτυγχάνεται από τα οχήµατα νέας 

τεχνολογίας. 

 

Κύριος λοιπόν στόχος των µέτρων που ακολουθούν  είναι η µείωση της 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα κύρια και δευτερεύοντα αστικά κέντρα µέσω 

του γρήγορου εκσυγχρονισµού του στόλου των οχηµάτων και µε βάση την 

αρχή  « ο ρυπαίνων» πληρώνει».  
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Περιβαλλοντικά Τέλη Κυκλοφορίας  
 

Αλλαγή του τρόπου υπολογισµού των τελών κυκλοφορίας, που σήµερα γίνεται  

µε βάση τον κυβισµό του κινητήρα, µε κλιµάκωση της χρέωσης των τελών 

κυκλοφορίας ανάλογα µε την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα των 

οχηµάτων. Η προµήθεια του σήµατος των «περιβαλλοντικών» πλέον τελών 

κυκλοφορίας θα πραγµατοποιείται όπως και σήµερα στο τέλος κάθε 

ηµερολογιακού έτους από πιστοποιηµένα σηµεία συναλλαγής (π.χ. τράπεζες) 

µε απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόµιση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων 

του οχήµατος. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ταυτόχρονα και ο θεσµός της 

κάρτας καυσαερίων ο οποίος έχει ατονήσει αφού περίπου τα µισά οχήµατα δεν 

εκδίδουν κάρτα.  

 

Τα περιβαλλοντικά τέλη κυκλοφορίας θα ισχύουν για όλες τις κατηγορίες 

οχηµάτων (Ι.Χ., δίκυκλα, φορτηγά κτλ.) καθώς και για όλες τις εθνικότητες 

οχηµάτων (για τα οχήµατα µε ξένες πινακίδες). Στον παρακάτω Πίνακα 2 

παρουσιάζεται µια ενδεικτική διάρθρωση χρεώσεων περιβαλλοντικών τελών 

κυκλοφορίας για ΙΧ αυτοκίνητα και για ελαφρά φορτηγά. 
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Πίνακας 2.  Ενδεικτική διάρθρωση χρεώσεων Περιβαλλοντικών Τελών 

Κυκλοφορίας για ΙΧ αυτοκίνητα και για ελαφρά φορτηγά 

 

Οχήµατα µε χαµηλές ή µηδενικές 

εκποµπές 

Κλάση Α 

 

0 ευρώ 

Οχήµατα µε µέτριες εκποµπές Κλάση Β  

 

150 ευρώ 

Οχήµατα µε υψηλές εκποµπές 

 

Κλάση Γ 250 ευρώ 

Οχήµατα µε πολύ υψηλές εκποµπές 

 

Κλάση ∆ 350 ευρώ 

 

 

Ανάλογα µε την Κλάση θα διαφοροποιείται και το χρώµα του σήµατος των 

τελών κυκλοφορίας, έτσι ώστε να είναι εύκολος ο έλεγχος εφαρµογής των 

µέτρων που ακολουθούν. 

 

Περιβαλλοντική Χρέωση Κυκλοφορίας  

 

Εισαγωγή περιβαλλοντικών χρεώσεων στην κυκλοφορία είτε ως προσαύξηση 

των υφιστάµενων χρεώσεων είτε ως νέα χρέωση: 

 

• Εισαγωγή µεταβλητών διοδίων στους αστικούς αυτοκινητόδροµους 

ανάλογα µε την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα του 

οχήµατος 

• Κλιµάκωση του τέλους της ελεγχόµενης στάθµευσης, ανάλογα µε την 

περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα του οχήµατος 

• Επιβολή συστήµατος χρέωσης εισόδου των οχηµάτων σε κεντρικές 

περιοχές των ∆ήµων της χώρας (σε όσους ∆ήµους το επιθυµούν) 

ανάλογα µε την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα του 

οχήµατος  
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Περιβαλλοντικοί Περιορισµοί Κυκλοφορίας (Πράσινος ∆ακτύλιος) 
 

Εισαγωγή συστήµατος περιορισµού εισόδου των οχηµάτων σε κεντρικές 

περιοχές των ∆ήµων της χώρας (σε όσους ∆ήµους το επιθυµούν) ανάλογα 

µε την κατηγορία του κινητήρα τους. Ενδεικτικά το προτεινόµενο σύστηµα 

για την Αθήνα περιγράφεται στον Πίνακα 3 που ακολουθεί. Το µέτρο θα 

ισχύει για οχήµατα όλων των εθνικοτήτων. 

 

Πίνακας 3. Περιβαλλοντικοί Περιορισµοί Κυκλοφορίας Οχηµάτων στον 

Πράσινο ∆ακτύλιο 

 

Κατηγορία 

Οχήµατος 

Περιβαλλοντική “Καθαρότητα” Είσοδος στον 

Πράσινο ∆ακτύλιο* 

Ι.Χ./ 
Ηµιφορτηγά 

Κλάση ∆ 

Συµβατικά (πριν το ’93) 

 

Μόνο 

Σαββατοκύριακα 

 Κλάση Β και Κλάση Γ 

Καταλυτικά (µετά το ’93) 

Με το σύστηµα 

“µονά-ζυγά” 

 Κλάση Α 

Υβριδικά και καταλυτικά χαµηλών 

εκποµπών 

Ελεύθερη 

∆ίκυκλα ∆ίχρονα (µοτοποδήλατα < 50cc) Μόνο 

Σαββατοκύριακα 

 Τετράχρονα Ελεύθερη 

Φορτηγά και 
Τουριστικά 
λεωφορεία 

Άνω της 15-ετίας (Euro 1) Μόνο 

Σαββατοκύριακα 

 Κάτω της 15-ετίας (Euro 2,3) Ελεύθερη 

 Καθαρά (Euro 4) Ελεύθερη 

Λεωφορεία Όλα Ελεύθερη 

* Τα όρια του πράσινου δακτυλίου σε κάθε δήµο θα καθορίζονται κατόπιν 

µελέτης. 
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 Μέτρα για την παρακολούθηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
 

• ∆ηµιουργία πλήρους δικτύου παρακολούθησης της ατµοσφαιρικής 

ρύπανσης, το οποίο να καλύπτει όλα τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα 

αστικά κέντρα.  

 

• Την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των σταθµών θα έχουν οι 

περιφέρειες. Τα δεδοµένα των µετρήσεων θα συλλέγονται από το 

ΥΠΕΧΩ∆Ε που θα έχει και την ευθύνη πληροφόρησης του κοινού. 

Βασικός στόχος είναι η αποκεντρωµένη λειτουργία του δικτύου. 

 

• ∆ηµιουργία σύγχρονου εργαστηρίου διαβαθµονόµησης του ειδικού 

εξοπλισµού των σταθµών µέτρησης. 

 

 

Σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης των µέτρων 
 

• Νοµοθετική ρύθµιση για την υποχρεωτική υποβολή από διάφορους 

δηµόσιους φορείς, στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου 

Ανάπτυξης, στοιχείων και δεδοµένων, απαραίτητων για τη συστηµατική 

αξιολόγηση της απόδοσης των ανωτέρω µέτρων και όσων µέτρων θα 

θεσµοθετηθούν στο µέλλον. 

 

• Σύνταξη από το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου 

Ανάπτυξης έκθεσης αξιολόγησης της απόδοσης των µέτρων ανά διετία. 

 

 14


