
Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη 
Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές 

Dr Marios Valiantis 

05-06-14 
Δρ. Μάριος Βαλιαντής 



Κινητικότητα 

Η κινητικότητα έχει και κόστος στην κοινωνία: εκπομπές 
από τις μεταφορές απειλούν την υγεία μας και συμβάλουν 

στις κλιματικές αλλαγές 

Είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας δημιουργώντας 
δεσμούς μεταξύ των διαφόρων σταδίων παραγωγής και 
επιτρέποντας στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών να 

έχουν πρόσβαση στους πελάτες τους. 
 

Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και 
είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. 



Τομέας Μεταφορών 

Τα υφιστάμενα συστήματα μεταφορών δεν μπορούν να 
χαρακτηριστούν βιώσιμα μακροπρόθεσμα. 

Οι ανάγκες στον τομέα μεταφοράς επιβατών και 
εμπορευμάτων αυξάνονται σε ρυθμούς μεγαλύτερους 

απ’ότι η οικονομία και η πληθυσμιακή αύξηση. 

Ο τομέας των μεταφορών αποτελεί την κινητήρια δύναμη 
της σύγχρονης οικονομίας. 



Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 

• Μείωση κατά 20% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σχέση 
με τα επίπεδα του 1990 μέχρι το 2020. 

• Αύξηση του ποσοστού συνεισφοράς των ΑΠΕ στην συνολική 
κατανάλωση ενέργειας στο 20% μέχρι το 2020. 

• Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ΑΠΕ στις μεταφορές κατά 
10% μέχρι το 2020.  

• Εξοικονόμηση 20% στην συνολική πρωτογενή κατανάλωση 
ενέργειας μέχρι το 2020. 



Βιώσιμες – Πράσινες Συγκοινωνίες 

•Εξεύρεση της 
κατάλληλης ισορροπίας 
μεταξύ περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών, και 
οικονομικών ιδιοτήτων. 

•Κάθε μέσο μεταφοράς 
που έχει μικρές 
επιπτώσεις στο 
περιβάλλον.  

Ποιότητα Ζωής 

• Αυξημένη κινητικότητα χωρίς 
περιορισμούς. 

• Χαμηλό οικονομικό κόστος. 

•Περισσότερος ελεύθερος 
χρόνος. 

•Περιβάλλον  - ποιότητα αέρα 



•Υπόγειος  

•Λωρίδες Λεωφορείων 

•Λωρίδες ταξί 

Το Παράδειγμα του Λονδίνου 



Το Παράδειγμα του Λονδίνου 

•Ωφελήματα σε 
‘πράσινα’ αυτοκίνητα 

•Ποδηλατοδρόμοι 

•Πεζοδρόμια 



•Congestion Charge 

•Low Emission Zones 

Το Παράδειγμα του Λονδίνου 



Το Παράδειγμα του Λονδίνου 

•Πράσινοι Πνεύμονες 



Ατμοσφαιρική Ρύπανση 

• μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 
• νιτρικά οξείδια (NOx) 

• οργανικές πτητικές ενώσεις (VOCs)  
• αιωρούμενα σωματίδια (PM) 

20ος αιώνας: εκπομπές από κυκλοφοριακή κίνηση σε 
συνδυασμό με εκπομπές από την βιομηχανία μείωσαν την 

ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 

20ος αιώνας: προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις 
αναπτυγμένες χώρες από ψηλές συγκεντρώσεις καπνού και 

διοξειδίου του θείου που προερχόταν από την καύση 
ορυκτών καυσίμων   



Το Παράδειγμα του St Albans 
2008 Ποιότητα αέρα – ΝΟ2 (40 μg/m3 ) 

15000 αυτοκίνητα •7% φορτηγά & λεωφορεία Πυκνή κίνηση 

Φώτα τροχαίας Χαμηλές ταχύτητες Ανηφορικός Δρόμος 

Κατοικημένη Περιοχή 



Το Παράδειγμα του St Albans 



Το Παράδειγμα του St Albans 



Το Παράδειγμα του St Albans 



Το Παράδειγμα του St Albans 



Το Παράδειγμα του St Albans 

AIR QUALITY MANAGEMENT AREA – Περιοχή Διαχείρισης 
Ποιότητας του Αέρα 



Το Παράδειγμα του St Albans 

AIR QUALITY ACTION PLAN – ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ 



Η χρήση βίο-αερίου στο στόλο οχημάτων της 
πόλης 

130 λεωφορεία 

Το Παράδειγμα της Στοκχόλμης 

130 φορτηγά σκουπιδιών 



Η παραγωγή και η χρήση βιοαερίου στις μεταφορές μπορεί να 
δώσει θετικά αποτελέσματα στην τοπική οικονομία και να 
επιφέρει επίλυση προβλημάτων σε σχέση με τα δημοτικά 
λύματα και απόβλητα. 

Το Παράδειγμα της Στοκχόλμης 

Το βιοαέριο μπορεί να παραχθεί από τα τοπικά λύματα και 
απόβλητα. Εκτός από την παραγωγή ενός ανανεώσιμου καυσίμου, 
μειώνεται και ο όγκος των αποβλήτων. 

Η χρήση βιοαερίου μειώνει τις εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων. 
Οι εκπομπές NOX και PM10 είναι λιγότερες από αυτών ενός ντίζελ.  



Η Κύπρος; 



Κατανάλωση Ενέργειας – Κύπρος 
(ktoe) 

Αύξηση 190% στις εκπομπές από τις οδικές μεταφορές  (1990-2009) 



Υφιστάμενη Κατάσταση 
Ιδιωτικής Χρήσεως Αυτοκίνητο 

Για χρόνια η πολιτική αστικών 
μεταφορών είχε επικεντρωθεί 
μονόπλευρα στο ΙΧ αυτοκίνητο. 

Σταθερή αύξηση των ΙΧ 
αυτοκινήτων από το 1980 μέχρι 
το 2005. 

Υψηλότερη αναλογία 
ιδιοκτησίας αυτοκινήτων στο 
κόσμο (743 ΙΧ αυτοκίνητα ανά 
1000 κατοίκους). 



Υφιστάμενη Κατάσταση 
Δημόσιες Συγκοινωνίες 

Οι δημόσιες 
συγκοινωνίες είναι 
υποβαθμισμένες. 

Δραματική μείωση 
της χρήσης τους τα 
τελευταία 20 
χρόνια. 

3% το μερίδιο των μετακινήσεων των δημοσίων συγκοινωνιών 
στην ευρύτερη αστική περιοχή της Λευκωσίας το 2010. 



Υφιστάμενη Κατάσταση 
Οδικό Δίκτυο 

Έλλειψη 
υλοποίησης των 
σχεδιασμένων 
κύριων οδικών 
αρτηριών που 
προνοούνται στα 
τοπικά σχέδια στο 
αστικό οδικό 
δίκτυο. 

Έλλειψη υποδομής για πεζούς και ποδηλάτες ή άλλων μορφών 
υποδομής όπως οι λωρίδες προτεραιότητας για τα λεωφορεία ή 
τα H.O.V lanes. 



ΔΡΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΡΑ 
 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
 

ΕΘΝΙΚΟ 
 

ΤΟΠΙΚΟ 
 

ΑΤΟΜΙΚΟ 



Δράσεις - Ευρωπαϊκό 

Το 2012 τέθηκε σε ισχύ:  

• Η υποχρεωτική χρήση ελαστικών χαμηλής αντίστασης τριβής 
κύλισης (Low Rolling Resistant Tires).  

• Η υποχρεωτική εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης της 
πίεσης των ελαστικών (Tire Pressure Monitoring System). 

• Η υιοθέτηση συστήματος σήμανσης των ελαστικών κατηγορίας 
C1, C2, C3 ως προς την ενεργειακή απόδοση.  



Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές 

Χάρτης Πορείας προς ένα Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο στον Τομέα των Μεταφορών  

Για ένα Ανταγωνιστικό και Ενεργειακά Αποδοτικό Σύστημα Μεταφορών 



Μελλοντικές Προκλήσεις στις 
Μεταφορές στην Ευρώπη 

Αυξανόμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση και πολύ μικρή  
προσβασιμότητα. 

Εξάρτηση στο πετρέλαιο και η ανοδική πορεία της τιμής 
του. 

Η ανάγκη μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 



Μείωση κατά το ήμισυ της χρήσης των αυτοκινήτων που 
χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα στις αστικές συγκοινωνίες 
έως το 2030 - σταδιακή κατάργηση τους στις πόλεις έως το 2050 
- επίτευξη μιας ουσιαστικά απαλλαγμένης από CO2 αστικής 
εφοδιαστικής στα μεγάλα αστικά κέντρα έως το 2030. 



Δράσεις - Εθνικό 

• Συμπλήρωση του σχεδιασμένου αστικού οδικού δικτύου όπως 
προβλέπεται στα τοπικά σχέδια. 

• Ριζική αναβάθμιση και αναδιάρθρωση του συστήματος αστικών 
δημόσιων συγκοινωνιών μέσω της ανάπτυξης των δημόσιων 
μεταφορών. 

•Συνολικό εκσυγχρονισμό των δημόσιων μεταφορών. 

• Προώθηση της αειφορίας στις οδικές μεταφορές με χορηγίες. 

• Εφαρμογή Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών. 

• Εφαρμογή μελετών τύπου Mobility Master Plans για όλες τις 
πόλεις. 



Δράσεις - Τοπικό 

• Αντικατάσταση οχημάτων των Δήμων με υβριδικά. 

• Βελτιστοποίηση των δρομολογίων των οχημάτων των Δήμων. 

•Δωρεάν στάθμευση για ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα. 

• Οργάνωση και ρύθμιση της στάθμευσης.  

• Εφαρμογή Park and Ride. 

• Δημιουργία συστημάτων μονοδρομήσεων.  

•Συστήματα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

• Δημιουργία άνετου και ασφαλούς δικτύου για ποδηλατιστές, μαζί 
με εφαρμογή συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων. 



Δράσεις - Ατομικό 

• Χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς.  

• Χρήση μικρού κυβισμού οχημάτων. 

•Χρήση υβριδικών, ηλεκτρικών και χαμηλών εκπομπών οχημάτων. 

• Χρήση ποδηλάτου.   

• Προγραμματισμός καθημερινού δρομολογίου για αποφυγή κίνησης. 

• Αλλαγή νοοτροπίας οδηγήματος.  

• Car sharing. 

ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ 

• Διακίνηση με τα πόδια. 



  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
Δρ Μάριος Βαλιαντής 

 
Director of Centre for Green Development and Energy Policy 

P. Coordinator - BSc Environmental Management 
P. Coordinator - MBA - Oil, Gas and Energy Management 

P. Coordinator – BSc Energy, Oil and Gas Management 
 

University of Nicosia 
46 Makedonitissas Ave. 

P.O. Box 24005, 1700 
Nicosia 

  
Tel: +357 22841689  Fax: +357 22355116 

Email: valiantis.m@uni.ac.cy 
Website: www.unic.ac.cy 
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