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eco-driving
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΤΗ «ΔΥΤΙΚΗ»

«Να τα αλλάξουμε όλα!»

Όλες οι θέσεις εργασίας στη Δυτική Μακεδονία

Η οικολογική οδήγηση, ή Eco-Driving, 
είναι ένας έξυπνος τρόπος οδήγησης που 
θα πρέπει όλοι μας πλέον να βάλουμε στη 
ζωή μας, και ο οποίος συμβάλλει στην μεί-
ωση της κατανάλωσης καυσίμου, στην 
μείωση των εκπομπών ρύπων και των 
αερίων που προκαλούν το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου καθώς και στον περιο-
ρισμό των τροχαίων ατυχημάτων. 

«Σήμερα, σε μια εποχή πολιτικής, 
κοινωνικής και οικονομικής  ρευστό-
τητας, αποτελεί αδήριτη ανάγκη η 
επιστροφή στις ρίζες της παράταξής 
μας και η ανάγνωση των απόψεων και 
των θέσεων του Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή, υπό το φως των σημερινών 
δεδομένων»

Το σχέδιο για την αιρετή περιφέρεια, οι συγχωνεύσεις των Δήμων, 
οι στρατηγικές και τα ονόματα των διεκδικητών των Δήμων 
Ο ρόλος του Πάρι Κουκουλόπουλου και οι μνηστήρες του Δήμου Κοζάνης
Δήλωση του Σάββα Ζαμανίδη, Προέδρου της ΤΕΔΚ, για τις αλλαγές
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Ι σως πολλοί από εσάς μόλις είδατε 
τον τίτλο του σημερινού άρθρου 
να θεωρήσατε ότι έχει γίνει κά-
ποιο λάθος και αντί για «οικονο-
μικά» εκ παραδρομής υπάρχει το 

«οικολογικά». Αγαπητοί αναγνώστες δεν 
πρόκειται περί λάθους και στις επόμενες 
γραμμές θα αντιληφθείτε γιατί θα πρέπει 
όλοι μας πλέον να βάλουμε στη ζωή μας 
και στον τρόπο οδήγησης τον όρο «οικο-
λογικά». Η οικολογική οδήγηση λοιπόν, 
ή Eco-Driving, είναι ένας έξυπνος τρόπος 
οδήγησης, ο οποίος συμβάλλει στην μείωση 
της κατανάλωσης καυσίμου, στην μείωση 
των εκπομπών ρύπων και των αερίων που 
προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
καθώς και στον περιορισμό των τροχαίων 
ατυχημάτων. 

Το Eco-Driving είναι ένας τρόπος οδήγη-
σης κατάλληλα επιλεγμένος ώστε να εφαρ-
μόζεται στα σύγχρονα επιβατικά αυτοκίνη-
τα, μικρά και βαρέα φορτηγά, λεωφορεία 
και δίκυκλα. Eco-Driving σημαίνει συνετή, 
ήπια και ασφαλής οδήγηση σε χαμηλό αριθ-
μό στροφών του κινητήρα (2.000 – 2.500 
στροφές ανά λεπτό), με την οποία κατά μέσο 
όρο εξοικονομείται 10 έως 15% καύσιμο. 
Παράλληλα το Eco-Driving μειώνει το κό-
στος συντήρησης και επισκευής του οχή-
ματος, το άγχος κατά την οδήγηση και την 
ηχορύπανση. 

Υπάρχουν μερικοί κανόνες και κάποιες 
τεχνικές για την οικονομική-οικολογική 
οδήγηση. Όλοι οι σύγχρονοι οδηγοί θα πρέ-
πει να υιοθετήσουν αυτούς του κανόνες και 
τις τεχνικές για να βοηθήσουν στη μείωση 
των εκπομπών ρύπων από τα οχήματα αλλά 
και στην εξοικονόμηση χρημάτων από τη 
συντήρηση και χρήση των αυτοκινήτων. Ας 
δούμε λοιπόν μερικούς χρήσιμους κανόνες 
που μπορούμε να ακολουθούμε για να οδη-
γούμε όλοι μας οικονομικά και οικολογικα.

Πρόβλεψη των συνθηκών 
κυκλοφορίας

Μία από τις βασικές αρχές της οικονομι-

κής οδήγησης είναι η διορατικότητα και η 
εγρήγορση του οδηγού, ώστε να είναι ικα-
νός να προβλέψει έγκαιρα ενδεχόμενους 
κινδύνους και να τους αξιολογήσει σωστά. 
Η διορατικότητα αποτελεί και μία από τις 
βασικότερες αρχές της λεγόμενης «αμυντι-
κής οδήγησης» και έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. 
Σύμφωνα με μελέτες (ΚΑΠΕ), η εφαρμογή 
της μπορεί να επιφέρει μείωση του αριθμού 
των ατυχημάτων έως και 35%. 

Υπολογίζεται πως η μείωση της ταχύτη-
τας κίνησης από 110 σε 80 χιλιόμετρα την 
ώρα αντιστοιχεί σε οικονομία καυσίμου 
κατά 30%. Είναι αυτονόητο ότι το ζήτημα 
της οικονομίας δεν προτάσσεται της ασφά-
λειας. Επομένως, σε καμία περίπτωση, δεν 
πρέπει να βραδυπορείτε προκαλώντας πρό-
βλημα στους υπόλοιπους οδηγούς. Οι επι-
ταχύνσεις επίσης καταναλώνουν μεγάλες 
ποσότητες καυσίμου, ενώ οι επιβραδύνσεις 
φθείρουν τα ελαστικά και το σύστημα πέδη-
σης (φρένα) του οχήματος. 

Προσαρμόστε την ταχύτητα 
του οχήματός σας 

Οδηγώντας με σταθερή ταχύτητα το όχη-
μα για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο 
και αποφεύγοντας τις άσκοπες επιταχύνσεις 
και φρεναρίσματα, περιορίζουμε σημαντικά 
την κατανάλωση καυσίμου. Τα συστήματα 
διατήρησης σταθερής ταχύτητας ή πιο γνω-
στά ως συστήματα “cruise control”, βοηθούν 
αποφασιστικά στην ήπια οδήγηση με σταθε-
ρή ταχύτητα. 

Ομαλή επιβράδυνση 
Όταν χρειάζεται να μειώσετε ταχύτητα 

ή να σταματήσετε, επιβραδύνετε ομαλά το 
όχημα αφήνοντας εγκαίρως το γκάζι και 
ταυτόχρονα έχετε επιλεγμένη μια υψηλή 
σχέση μετάδοσης στο κιβώτιο. Όλα τα αυτο-
κίνητα που κατασκευάζονται μετά το 1990 
είτε κινούνται με βενζίνη είτε με πετρέλαιο 
diesel, είναι εφοδιασμένα με σύστημα ψε-
κασμού του καυσίμου σε συνδυασμό με ένα 
ηλεκτρονικό σύστημα διακοπής της παρο-
χής καυσίμου κατά την διαδικασία φρενα-
ρίσματος με τον κινητήρα (δηλ. χωρίς γκάζι 
και με επιλεγμένη κάποια ταχύτητα). Τα 
πλεονεκτήματα της διακοπής της παροχής 
καυσίμου προκύπτουν αφήνοντας έγκαι-
ρα το γκάζι, για παράδειγμα όταν το όχημα 
πλησιάζει σε κάποια διαστάυρωση ή φωτει-
νό σηματοδότη. 

Οι χαμηλές στροφές του κινητήρα
Το στροφόμετρο στον πίνακα οργάνων 

του αυτοκινήτου σάς πληροφορεί για τον 
αριθμό των στροφών του κινητήρα σε διά-
στημα ενός λεπτού. Όσο αυξάνεται ο αριθ-
μός των στροφών, αυξάνεται η καταναλι-
σκόμενη ποσότητα καυσίμου. Διατηρώντας, 
επομένως, τις στροφές στις 2.000-2.500 
εξοικονομείτε ενέργεια. Σε μερικά νέα 
οχήματα και ιδιαιτέρως στα φορτηγά και 
λεωφορεία η περιοχή των στροφών με τις 

οποίες επιτυγχάνεται βέλτιστη οικονομία 
επισημαίνεται με πράσινο χρώμα. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι παραπάνω προτεινόμενοι 
αριθμοί στροφών για οικονομική αλλαγή 
των ταχυτήτων, αποτελούν περισσότερο 
κατά προσέγγιση εμπειρικούς κανόνες.

Οδήγηση σε ανηφορικό/κατηφορικό 
δρόμο

Σε περιοχές με ανηφόρες και κατηφόρες, 
η κατάλληλη επιτάχυνση και το κατάλληλο 
φρενάρισμα του οχήματος είναι πολύ σημα-
ντικά για την εξοικονόμηση καυσίμου

Ανηφορικός Δρόμος: O στόχος είναι να 
κινείστε με την μέγιστη δυνατή σχέση μετά-
δοσης στο κιβώτιο ταχυτήτων και ταυτόχρο-
να να χρησιμοποιείτε σχεδόν όλο το γκάζι. 
Πολλοί υποστηρίζουν ότι η σχεδόν πλήρης 
χρήση του γκαζιού στις χαμηλές στροφές 
του κινητήρα είναι υπερβολική. Παρόλα 

αυτά όμως,, οι κατασκευαστές σχεδιάζουν 
τα σύγχρονα αυτοκίνητά με τέτοιο τρόπο 
ώστε να είναι δυνατή η συνεχής κίνηση 
στον δρόμο με 1.000 στροφές/λεπτό και με 
πλήρες φορτίο στον κινητήρα.

   Κατηφορικός Δρόμος: Σε κατηφορικούς 
δρόμους επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή εκ-
μετάλλευση της ταχύτητας που αποκτά το 
όχημα, χωρίς φυσικά ο οδηγός να χρησιμο-
ποιεί το γκάζι έχοντας όμως επιλεγμένη την 
μέγιστη δυνατή σχέση μετάδοσης. 

Με τον τρόπο αυτόν ο οδηγός χρησιμο-
ποιεί την σημαντική κινητική ενέργεια που 
αποκτά το όχημα, ώστε αυτό να κινηθεί 
στην κατηφόρα. Η ενέργεια αυτή μπορεί να 
εκμεταλλευθεί και για περαιτέρω κίνηση 
του οχήματος για κάποιο χρόνο στον επί-
πεδο ή ανηφορικό δρόμο που ενδεχομένως 
ακολουθεί την κατηφόρα, χωρίς να απαιτεί-
ται νέα επιτάχυνση.

Οδηγούμε οικολογικά (eco-driving)!  
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