
Πιστεύουμε ότι αξίζετε 

το καλύτερο..! ☺



Μπορείτε να μας Παρακολουθείτε και εδώ:

zografos.edu

zografos.schools

aris.zografos



Πως θα επιστρέψω από το Ρέθυμνο στα Χανιά 

με 30lit πετρέλαιο;



Γιατί οι Επαγγελματίες Οδηγοί δίνουν το βηματισμό 

στην σύγχρονη κινητικότητα..! 

☺



Eco driving Drivers

Τον πλανήτη που ζούμε, τον δανειστήκαμε 
από τα παιδιά μας! ☺

- Οι απαιτήσεις του προτύπου

- Το σημερινό διακύβευμα

- Περιβάλλον και μεταφορές





Eco driving Drivers

• Πρόγραμμα Eco driving Drivers

• Απαιτήσεις προτύπου

• Υλικό

• Test

• BTW

• Εξετάσεις

• Ανατροφοδότηση



Eco driving Drivers

• Oι πιστοποιημένοι 
επαγγελματίες οδηγοί 
δίνουν τον βηματισμό στη 
Σύγχρονη ορθολογική 
ΟΙΚΟ-λογική Οδήγηση..!  

• Οι πιστοποιημένοι 
επαγγελματίες οδηγοί 
δίνουν τον βηματισμό στην 
Οδική Ασφάλεια..!



Στόχος της δράσης..! ☺

• Οφέλη για τους επαγγελματίες οδηγούς και το κοινωνικό σύνολο

• Εξοικονόμηση καυσίμου

• Μείωση της φθοράς των οχημάτων

• Μείωση του θορύβου και της όχλησης που προκαλεί η κίνηση των 
οχημάτων

• Ευαισθητοποίηση των οδηγών σε έναν νέο και οικολογικό τρόπο 
οδήγησης

• Υποστήριξη της Οικολογικής πολιτικής της χώρας και όλων των Βαθμών 
Αυτοδιοίκησης

• Ενίσχυση των πολιτικών Οδικής Ασφάλειας και Προστασίας του 
Περιβάλλοντος



Πρόγραμμα και μεθοδολογία

• Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο SAFE DRIVE ®

θα είναι αρθρωτό με βασικές θεματικές ενότητες τις 
παρακάτω:

• Βασικές αρχές Φυσικής

• ΟΙΚΟ-Λογική Κινητικότητα

• Ορθολογική Οδήγηση

• Ρύπανση του Περιβάλλοντος και Αυτοκίνηση

• Σύγχρονη Τεχνολογία

• Τεχνικές Ασφαλούς Οδήγησης



Οι 6 φάσεις της δράσης

• Α) Καταγραφή οδηγικών συνηθειών και διαμόρφωση βασικής γραμμής 
αναφοράς της ομάδας έργου (Διαγνωστικό τεστ εκπαιδευτικών αναγκών). Η 
εκπαίδευση πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω λογισμικού και ανιχνεύει 
τις μαθησιακές ανάγκες και το οικολογικό οδηγητικό αποτύπωμα κάθε 
οδηγού αλλά και της ομάδας  

• Β) Διαδικτυακή Εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των 
εκπαιδευομένων σύμφωνα με τα ευρήματα της αρχικής καταγραφής, σε 3 
εκπαιδευτικά τρίωρα

• Γ) Key studies/examples σε συγκεκριμένες διαδρομές και οδηγικές λογικές. 
Interactive session

• Δ) Εξέταση/τεστ για την τελική αξιολόγηση οδηγών. Καταγραφή της τελικής 
απόδοσης, με συστάσεις για πιθανά σημεία βελτίωσης



Οι 6 φάσεις της δράσης

• Ε)  Βεβαίωση / Πιστοποιητικό παρακολούθησης και εγχειρίδιο 
κανόνων.  Όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εγχειρίδιο κανόνων και 
πιστοποιητικό κατόπιν εξετάσεων, οι οποίες θα διενεργηθούν  από 
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής 
Αγωγής (ΠΣΕΟ), με συγκεκριμένο πρωτόκολλο που επισυνάπτεται.

• Προβλέπεται επαναληπτική εξέταση σε περίπτωση αποτυχίας. Όλοι 
οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης, ενώ 
πιστοποιητικό λαμβάνουν μόνο οι επιτυχόντες στις εξετάσεις

• ΣΤ) Τελετή απονομής/δημόσιο event (διαδικτυακό ή δια ζώσης) για 
την απονομή πιστοποιητικών



Το χθες και το σήμερα…

Συγκριτική 
φωτογραφία 
του παγετώνα 
της Ουψάλα, 
στην Παταγονία 
της Χιλής, το 
1928 και 
σήμερα!



Ποιο είναι το διακύβευμα;

Το κύριο αίτιο της 

κλιματικής αλλαγής είναι 

το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου. Ορισμένα 

αέρια της ατμόσφαιρας 

της γης λειτουργούν όπως 

το γυαλί των 

θερμοκηπίων. 

Παγιδεύουν τη θερμότητα 

του ήλιου και εμποδίζουν 

τη διάχυσή της στο 

διάστημα, προκαλώντας 

την υπερθέρμανση του 

πλανήτη.



• Το κλίμα αλλάζει. Οι πάγοι στους πόλους λιώνουν, η στάθμη 

των θαλασσών ανεβαίνει, ακραία καιρικά φαινόμενα

μαστίζουν ολόκληρες περιοχές του πλανήτη αφήνοντας πίσω 

τους ανθρώπινα θύματα και υλικές καταστροφές. 

Οι επιστήμονες και οι κυβερνήσεις παγκοσμίως συμφωνούν: οι 

κλιματικές αλλαγές έχουν προκληθεί από ανθρώπινες 

δραστηριότητες και οι επιπτώσεις τους θα είναι καταστροφικές. 

• Για το πρόβλημα ευθύνεται κυρίως η παραγωγή ενέργειας από 

ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο). Σήμερα 

ξέρουμε τι μας περιμένει αν δεν περιορίσουμε τις εκπομπές 

ρύπων (αερίων του θερμοκηπίου) και αν δεν αλλάξουμε άμεσα 

το ενεργειακό μας μοντέλο.

Κλιματική Αλλαγή ή Απορρύθμιση;





Tο σήμερα και το αύριο…

Πολλά από αυτά τα αέρια του 

θερμοκηπίου υπάρχουν στη φύση, αλλά η 

ανθρώπινη δραστηριότητα έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των 

συγκεντρώσεων ορισμένων από αυτά 

στην ατμόσφαιρα, ιδίως των εξής:

• διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

• μεθάνιο

• υποξείδιο του αζώτου

• φθοριούχα αέρια

Το CO2 που παράγεται από ανθρώπινες 

δραστηριότητες είναι ο κυριότερος 

παράγοντας που συμβάλλει στην 

υπερθέρμανση του πλανήτη. Το 2020, η 

συγκέντρωσή του στην ατμόσφαιρα ήταν 

κατά 48 % πιο υψηλή από το 

προβιομηχανικό της επίπεδο (πριν από το 

1750).



1,5 τρισεκατομμύρια τόνοι CO2 έχουν απελευθερωθεί 

από τον άνθρωπο στην ατμόσφαιρα από την 

Βιομηχανική Επανάσταση μέχρι σήμερα..! 



Εσύ τι λες,  μπορείς να ορίσεις τον υπεύθυνο για την 

κλιματική αλλαγή;



Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσο CO2 

εκπέμπουν τα αυτοκίνητα ή εάν τα 

ηλεκτρικά οχήματα συνιστούν 

όντως καλύτερη εναλλακτική λύση; 

Δείτε το γράφημα!

Οι μεταφορές ευθύνονται σχεδόν για 

το 30% των συνολικών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ, από 

τις οποίες το 72% προέρχεται από τις 

οδικές μεταφορές. Στο πλαίσιο των 

προσπαθειών για την μείωση των 

εκπομπών CO2, η ΕΕ έχει θέσει ως 

στόχο να μειώσει τις εκπομπές της 

από τις μεταφορές κατά 60% έως το 

2050 ως προς τα επίπεδα του 1990.



Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσο CO2 

εκπέμπουν τα αυτοκίνητα ή εάν τα 

ηλεκτρικά οχήματα συνιστούν 

όντως καλύτερη εναλλακτική λύση; 

Δείτε το γράφημα!

Οι μεταφορές ευθύνονται σχεδόν για 

το 30% των συνολικών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ, από 

τις οποίες το 72% προέρχεται από τις 

οδικές μεταφορές. Στο πλαίσιο των 

προσπαθειών για την μείωση των 

εκπομπών CO2, η ΕΕ έχει θέσει ως 

στόχο να μειώσει τις εκπομπές της 

από τις μεταφορές κατά 60% έως το 

2050 ως προς τα επίπεδα του 1990.



Πόσα γραμμάρια CO2 παράγουμε κατά την 

μετακίνηση από το Ρέθυμνο στα Χανιά; 



Λεωφορείο 

(0,32 x 62 x 2,630) = 52,2 Kgr





Αυτοκίνητο  

(0,085 x 62 x 2,33) = 12,3 Kgr





Μήπως κάνουμε λάθος υπολογισμούς;

Η βενζίνη είναι μίγμα υδρογονανθράκων που αποτελούνται από 

άνθρακα και υδρογόνο και με την καύση ο άνθρακας αποβάλλεται με την 

μορφή διοξειδίου του άνθρακα (CO2) όπου αυτό το οξυγόνο που πήρε 

από την ατμόσφαιρα είναι πολύ “βαρύτερο” από το υδρογόνο που 

αρχικά συνδεόταν ο άνθρακας.

Αν θέλουμε “περισσότερη Χημεία”, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η 

βενζίνη αποτελείται από οκτάνιο και να γράψουμε την εξίσωση καύσης:

C8H18 + 25/2 O2 → 8CO2 + 9H2O

Τα 114g οκτανίου δίνουν 352g CΟ2

Τα 70g δίνουν 216g CΟ2.

Πώς γίνεται 70 γραμμάρια υδατανθράκων, εκτός από τα υπόλοιπα 

συστατικά που αποβάλει κατά την χημική καύση, να αποβάλει συν 200 

gr CΟ2



Βασικοί κανόνες

Οι αρχές της οικονομικής οδήγησης στηρίζονται στην 

οδήγηση με σταθερή ταχύτητα, χρησιμοποιώντας τη 

μεγαλύτερη δυνατή σχέση μετάδοσης και προεκτείνονται 

στην σωστή συντήρηση του οχήματος, την δημιουργία 

περιβαλλοντικής συνείδησης και σωστής οδικής 

συμπεριφοράς από τους οδηγούς που εκπαιδεύονται σε 

αυτή.



Βασικοί κανόνες

Χρυσοί Κανόνες Eco-Driving

1. Αλλάξτε σχέση μετάδοσης (ταχύτητα) στις 2000 με 2500 

στροφές.

2. Οδηγείτε με σταθερή ταχύτητα, χρησιμοποιώντας τη 

μεγαλύτερη δυνατή σχέση μετάδοσης. Απoφύγετε τα άσκοπα 

φρεναρίσματα ή αλλαγές ταχυτήτων.

3. Προβλέψτε τις συνθήκες κυκλοφορίας.

Όταν οδηγείτε, παρατηρείτε όσο πιο μακριά μπροστά μπορείτε 

ώστε να είστε σε θέση να προβλέπετε τις συνθήκες κυκλοφορίας 

γύρω σας και να ενεργείτε κατάλληλα και έγκαιρα

4. Επιβραδύνετε ομαλά.

5. Σβήστε τον κινητήρα σε σύντομες στάσεις (περισσότερο από 1 

λεπτό).



Βασικοί κανόνες

6. Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.

Η σωστή πίεση ελαστικών βελτιώνει την οικονομία καυσίμου και την οδική 

ασφάλεια. Πίεση μικρότερη κατά 25% σημαίνει περίπου 2% περισσότερο 

καύσιμο.

7. Κάνετε σωστή και τακτική συντήρηση του οχήματος και ιδιαιτέρως των 

ελαστικών.

8. Aποφύγετε την μεταφορά περιττών φορτίων και χρήση σχαρών οροφής.

Κάθε πρόσθετο εξάρτημα που τοποθετείτε στο όχημα (αεροτομές, σχάρες, 

μπαγκαζιέρες οροφής, πρόσθετες μεγάλες κεραίες κλπ.) προκαλεί αύξηση 

της αεροδυναμικής αντίστασης και συνεπώς αύξηση της κατανάλωσης 

καυσίμου.

9. Αποφύγετε τα άσκοπα ανοίγματα των παραθύρων και την τοποθέτηση 

αεροτομών.



Βασικοί κανόνες

10. Κάνετε συνετή χρήση του κλιματισμού.

Ο κλιματισμός να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι απαραίτητο και να μην 

ρυθμίζεται κάτω από τους 23 βαθμούς Κελσίου.

11. Στις ανηφόρες να κινείστε με τη μέγιστη δυνατή σχέση μετάδοσης και 

χρησιμοποιήστε σχεδόν όλο το γκάζι, στις κατηφόρες εκμεταλλευτείτε την 

ταχύτητα που αποκτά το όχημα χωρίς να χρησιμοποιείτε το γκάζι.

12. Οδήγηση σε στροφές: Επιβραδύνεται ομαλά πριν από τη στροφή, εάν 

είναι δυνατόν χωρίς τη χρήση φρένου.

Η επιτάχυνση και το βίαιο φρενάρισμα πριν από κάθε στροφή εκτός από 

την αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου είναι και επικίνδυνη



Αέρια θερμοκηπίου 



Αέρια θερμοκηπίου 

Αέρια θερμοκηπίου με τη μεγαλύτερη αύξηση συγκέντρωσης (Πηγή: IPCC)

Αέριο
Επίπεδα 

1998

Αύξηση από το 

1750

Ποσοστό 

αύξησης

Συνεισφορά 

στο φαινόμενο 

[W/m2]

Διοξείδιο του 
άνθρακα (CO2)

365 ppm 87 ppm 31% 1,46

Μεθάνιο (CH4) 1,745 ppb 1,045 ppb 150% 0,48

Υποξείδιο του 
Αζώτου (N2O)

314 ppb 44 ppb 16% 0,15

* Μέρη ανά εκατομμύριο (ppm), μέρη ανά δισεκατομμύριο (ppb), και τα μέρη ανά 

τρισεκατομμύριο (ppt) επίπεδο 



Πως συμμετέχουν τα οχήματα στην ρύπανση 
της ατμόσφαιρας. Τι προσδοκούμε;

5.446.600 ΙΧ επιβατικά οχήματα με μέση κατανάλωση 8,5 lit/100km  και κόστος 

καυσίμου 1,6€/ lt

Συνολικό 

Ετήσιο 

Κόστος 

Καυσίμου 

Ετήσιες

Εκπομπές 

CO2

Ετήσιο 

Όφελος

5% 

Εξοικονόμη

ση

Ετήσιο 

Όφελος

10% 

Εξοικονόμ

ηση

Αποφυγή 

έκλυσης  

CO2

5% 

Εξοικονόμη

ση

Αποφυγή 

έκλυσης  

CO2

10% 

Εξοικονόμη

ση

~ 11,23 δις € 10,5 εκατ. 

τόνοι CO2

245 εκατ. € 446 εκατ. € 0,5 εκατ. 

τόνοι CO2

1,1 εκατ. 

τόνοι CO2



Συνολικό 
Ετήσιο 
Κόστος 
Καυσίμου 

Ετήσιες

Εκπομπές CO2

Ετήσιο 

Όφελος

5% 

Εξοικονόμ

ηση

Ετήσιο 

Όφελος

10% 

Εξοικονόμ

ηση

Αποφυγή 

έκλυσης  

CO2

5% 

Εξοικονόμησ

η

Αποφυγή 

έκλυσης  

CO2

10% 

Εξοικονόμησ

η

~ 7,9 δις € 18,7 εκατ. τόνοι 

CO2

397 εκατ. € 793 εκατ. € 0,95 εκατ. 

τόνοι CO2

1,9 εκατ. 

τόνοι CO2

242.753 βαρέα οχήματα Μέση κατανάλωση 35 lt/100km Κόστος καυσίμου 1,1€/ lt

Πως συμμετέχουν τα οχήματα στην ρύπανση 
της ατμόσφαιρας. Τι προσδοκούμε;



Συνολικό 

Ετήσιο 

Κόστος 

Καυσίμου 

Ετήσιες 

Εκπομπές 

CO2

Ετήσιο 

Όφελος

5% 

Εξοικονό

μηση

Ετήσιο 

Όφελος

10% 

Εξοικονό

μηση

Αποφυγή 

έκλυσης  

CO2

5% 

Εξοικονόμη

ση

Αποφυγή 

έκλυσης  

CO2

10% 

Εξοικονόμη

ση

~ 2,015 δις € 4,6 εκατ. 

τόνοι CO2

100

εκατ. €

200

εκατ. €

0,23 εκατ. 

τόνοι CO2

0,46 εκατ. 

τόνοι CO2

746.512 ελαφριά οχήματα με μέση κατανάλωση 9 lt/100km και

κόστος καυσίμου 1,1€/ lt

Πως συμμετέχουν τα οχήματα στην ρύπανση 
της ατμόσφαιρας. Τι προσδοκούμε;



Όταν κάψουμε 1 λίτρο πετρελαίου παράγουμε 2630 gr CO2





Βασικές αρχές Φυσικής

• Βάρος – Μάζα

• Ροπή – Ισχύς

• Ενέργεια

• Ειδική Κατανάλωση

• Ο Πολύς… Sir Isaac Newton…

• Αποκρυπτογραφώντας Διαγράμματα 



• Η ροπή είναι το αποτέλεσμα μιας 
δύναμης που εφαρμόζεται πάνω σε ένα 
αντικείμενο κάνοντάς το να περιστραφεί 
γύρω από τον άξονά του. 

• Στην περίπτωση του κινητήρα η ροπή, η 
οποία μετριέται σε Νιουτόμετρα (Nm) 
και παλαιότερα σε χιλιογραμμόμετρα 
(kgm), δημιουργείται από την πίεση των 
αερίων που παράγονται από τη 
διαδικασία της καύσης, αναγκάζοντας το 
έμβολο να κινηθεί κάθετα εντός του 
κυλίνδρου. 

Ροπή (torque) …!



• Η δύναμη αυτή μεταφέρεται κατά 
μήκος της μπιέλας, η οποία ωθεί 
τον στροφαλοφόρο άξονα σε 
περιστροφή. 

• Η ροπή στρέψης λοιπόν είναι η 
διαδικασία περιστροφής του 
στροφαλοφόρου γύρω από το 
διαμήκη άξονά του και είναι η 
δύναμη που θα αντιμετωπίσει 
καταστάσεις όπως ανωφέρειες ή 
αεροδυναμικές και άλλες  
αντιστάσεις…!

Ροπή (torque) …!



ΙΣΧΥΣ 

• P = W / t

• Ισχύς είναι το έργο που παράγεται στη μονάδα του χρόνου.

• P = 1W = 1,341 HP

• 1 PS = 735,5 W = 0,7355 kW

• 1 HP = 745,7 W = 0,7457 Kw

• 1 PS =  0,987 HP



ΙΣΧΥΣ 

• Όταν λέμε ότι δύο κινητήρες ίδιας χωρητικότητας αποδίδουν 
200 και 170 ίππους αντίστοιχα, αυτό σημαίνει ότι ο πρώτος 
εκτελεί μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα σε σχέση με τον άλλο 
μεγαλύτερο έργο ή ότι εκτελεί το ίδιο έργο ταχύτερα. 

• Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο με τους περισσότερους 
ίππους θα κινηθεί γρηγορότερα από αυτό με τους λιγότερους. 
Αυτό βέβαια εξαρτάται από την αναλογία κιλών/ίππο του 
αυτοκινήτου και τη διάταξη των σχέσεων του κιβωτίου 
ταχυτήτων. Η ισχύς που περνάει στους τροχούς είναι πάντα 
διαφορετική από αυτή που αποδίδει ο κινητήρας λόγω των 
απωλειών στο σύστημα μετάδοσης. 



Ενέργεια 

• Εκφράζει την ικανότητα ενός συστήματος να παράγει 
έργο.

• Εκιν =  ½  x m x u2 [Joule]
• Και τι είναι το έργο;
• Αν μια δύναμη μετακινεί ένα σώμα, τότε του δίνει (ή 

του παίρνει) ενέργεια. Την ενέργεια αυτή την 
ονομάζουμε έργο. 

• Αν η δύναμη F που ασκούμε στο σώμα είναι 
παράλληλη με την μετατόπιση dx, τότε το έργο W της 
δύναμης είναι: 
W = F x dx [Joule]



Κινητήρες + Χημική ενέργεια

• Η συνολική απόδοση ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης 
υπολογίζεται ως εξής: 
Η χημική ενέργεια που παρέχεται από το καύσιμο, για παράδειγμα, 
6000 KJ. 

• Η παραγωγή ενέργειας από 4KWh αντιστοιχεί σε θερμική ενέργεια 
των [ 4kw x 3600 s] 14400 kJ
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παρακάτω απόδοση:

• n=  6000 / 14400 = 0,41 = 41 %

• Η ενέργεια χάνεται σε αυτό το παράδειγμα είναι 60%. 



• 1. Συνολική απόδοση 
(ωφέλιμη ενέργεια) 

• 2. Απώλεια ενέργειας 
καυσαερίων 

• 3. Απώλεια θερμικής 
ενέργειας (ψύξη) 

• 4. Μηχανικές απώλειες 
ενέργειας

Απόδοση ενός κινητήρα

•Η κατά προσέγγιση κατανομή σε επιμέρους ενέργειας 



Υποβάθμιση της ενέργειας.

• Oι απώλειες της ενέργειας σε μια μηχανή είναι το ποσό της 
αρχικής ενέργειας που μετατρέπεται σε θερμότητα. 

• Όμως η θερμότητα που παράγεται από τη χρήση των 
μηχανών δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.

• Το γεγονός αυτό χαρακτηρίζεται ως: Yποβάθμιση της 
ενέργειας…





• Ένα όχημα θα μπορούσε να κινείται χωρίς καύσιμο αν…

• Δεν είχε αντιστάσεις!

• Ποιες είναι αυτές;

• Αντίσταση Αέρα

• Αντίσταση Τριβής

• Αντίσταση Κύλισης

• Αντίσταση Κλίσης οδοστρώματος

Αέναος Κίνηση…!



Αντίσταση λόγω ανηφορικής κλίσης του οδοστρώματος 

m = μάζα αυτοκινήτου g=9,81 m/sec2 

ρ=κλίση οδοστρώματος(%) 



Αντίσταση λόγω ανηφορικής κλίσης του οδοστρώματος 



Καμπύλες Ισχύος – Ροπής - be

Η ειδική κατανάλωση καυσίμου, be, 

ορίζεται σαν την μάζα καυσίμου (σε 

γραμμάρια) που χρειάζεται η ΜΕΚ για να 

παράγει συγκεκριμένο ποσό έργου (kwh, 

kilowatt hours). Συνεπώς παρέχει μια 

ακριβή μέτρηση της ενέργειας του καυσίμου 

που αξιοποιείται. 

Αναφέρατε για το όχημα το οποίο οδηγείτε 

τις στροφές τις μέγιστης απόδοσης και το 

φάσμα των στροφών της οικολογικής 

οδήγησης!



Καμπύλες Ισχύος - Ροπής





Eco Drivers | 15 Βασικές Οδηγητικές Τεχνικές..! ☺

• Ελέγχουμε τα ελαστικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα

• Εντοπίζουμε μέσω των καμπυλών ροπής-ισχύος και ειδικής κατανάλωσης τις στροφές του κινητήρα με 
την μέγιστη απόδοση και οικονομία

• Αναλύουμε συνεχώς και προβλέπουμε την κυκλοφορία και τις ανασχέσεις

• Ξεκινάμε, όπου είναι δυνατόν χωρίς γκάζι

• Οδηγούμε με σταθερή ταχύτητα και όπου μπορούμε χρησιμοποιούμε cruse control

• Αλλάζουμε σχέση μετάδοσης  σε υψηλότερη και αν μπορούμε προσπερνάμε μια σχέση

• Επιταχύνουμε με την μεγαλύτερη δυνατός σχέση μετάδοσης

• Όταν Επιταχύνουμε πατάμε το γκάζι μέχρι τα ¾ της διαδρομής του

• Οδηγούμε με την υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης

• Διατηρούμε από το μπροστινό όχημα Eco Απόσταση Ασφαλείας 3-5 sec

• Αφήνουμε το γκάζι όσο ποιο γρήγορα μπορούμε και αφήνουμε το όχημα να ρολλάρει

• Προβλέπουμε πιθανές καταστάσεις στο οδόστρωμα για τα επόμενα 5sec

• Εκμεταλλευόμαστε την κινητική ενέργεια (αδράνεια του οχήματος) σε συνθήκες φόρτου, η στάσης

• Χρησιμοποιούμε τα βοηθητικά συστήματα πέδησης και εκμεταλλευόμαστε τις κλήσεις του 
οδοστρώματος 

• Χρησιμοποιούμε με σύνεση τον βοηθητικό εξοπλισμό του οχήματος και αφαιρούμε καταναλώσεις που 
δεν χρειάζονται..!



Καμπύλες Ισχύος – Ροπής - be

Η ειδική κατανάλωση καυσίμου, be, 

ορίζεται σαν την μάζα καυσίμου (σε 

γραμμάρια) που χρειάζεται η ΜΕΚ για 

να παράγει συγκεκριμένο ποσό έργου 

(kwh, kilowatt hours). Συνεπώς 

παρέχει μια ακριβή μέτρηση της 

ενέργειας του καυσίμου που 

αξιοποιείται..!

Αναφέρατε για το όχημα το οποίο 

οδηγείτε, τις στροφές της μέγιστης 

απόδοσης, και το φάσμα των 

στροφών της οικολογικής οδήγησης..!



Ποιο είναι το Οικολογικό σας Αποτύπωμα;

Πόσα κιλά CO2 παρήγαγες σήμερα;



Ο δρόμος είναι δάσκαλος! 

Η πόλη καλλιεργεί συμπεριφορές! 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, τα καλύτερα 
έρχονται..! ☺

@Άρης Ζωγράφος 


