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Ερέθισµα για την εκπόνηση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας

1) Αλλαγή της καλοκαιρινής ώρας:
µετατόπιση στα χρονικά διαστήµατα
της ηµέρας που εµφανίζεται φως ή σκοτάδι,
δηλαδή επιρροή στις συνθήκες φωτισµού
της οδικής κυκλοφορίας.

2) Φωτισµός:
βασικός παράγοντας
που επιδρά στην Οδική Ασφάλεια.

Μεθοδολογία
1) Αναζήτηση σχετικής βιβλιογραφίας
2) Συλλογή στοιχείων:
• Ηµερολόγιου και Ηλιακού κύκλου (πηγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο)
• Οδικών Ατυχηµάτων (πηγή: Βάση δεδοµένων οδ. ατυχηµάτων Ε.Μ.Π-Ε.Σ.Υ.Ε)
• Κυκλοφοριακών Φόρτων (πηγή: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε)
3) Επεξεργασία στοιχείων
4) Ανάλυση:
• Οδικών ατυχηµάτων
• Κυκλοφοριακών φόρτων
• Συσχέτισης οδικών ατυχηµάτων και κυκλοφοριακών φόρτων
5) Συµπεράσµατα

Επισηµάνσεις σχετικά µε την επεξεργασία των στοιχείων
α) Εντοπίζονται τα χρονικά διαστήµατα εστίασης της έρευνας
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Επισηµάνσεις σχετικά µε την επεξεργασία των στοιχείων
β) Υπολογισµός χρονικών περιόδων συνθηκών φωτισµού ηµέρας και νύχτας
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Αποτελέσµατα Οδικών Ατυχηµάτων
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Μεταβολές αριθµού ατυχηµάτων κατά τις περιόδους που επικρατούν
συνθήκες φωτισµού ηµέρας και νύχτας, πριν και µετά την εαρινή
αλλαγή της καλοκαιρινής ώρας (Ελλάδα 1985-1995)
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Μεταβολές αριθµού ατυχηµάτων κατά τις περιόδους που επικρατούν
συνθήκες φωτισµού ηµέρας και νύχτας, πριν και µετά τη
φθινοπωρινή αλλαγή της καλοκαιρινής ώρας (Ελλάδα 1985-1995)

Αποτελέσµατα Κυκλοφοριακών Φόρτων
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Μεταβολές κυκλοφοριακού φόρτου κατά τις περιόδους που
επικρατούν συνθήκες φωτισµού ηµέρας και νύχτας, πριν και µετά
την εαρινή αλλαγή της καλοκαιρινής ώρας
(Ελλάδα-Εκτός κατοικηµένων περιοχών 1992-1993)

Μεταβολές κυκλοφοριακού
φόρτου

20%

Συνθήκες φωτισµού ηµέρας
Σύνολο

Συνθήκες φωτισµού νύχτας

15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
1

2
3
Εβδοµάδες πριν και µετά

4

Μεταβολές κυκλοφοριακού φόρτου κατά τις περιόδους που επικρατούν
συνθήκες φωτισµού ηµέρας και νύχτας, πριν και µετά
τη φθινοπωρινή αλλαγή της καλοκαιρινής ώρας
(Ελλάδα-Εκτός κατοικηµένων περιοχών 1992-1993)

Συσχέτιση Οδικών Ατυχηµάτων
και Κυκλοφοριακών Φόρτων
 Λόγω δυσκολίας υπολογισµού απολύτου αριθµού
οχηµατοχιλιοµέτρων, δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί η
µεταβολή του δείκτη ατυχηµάτων.
 Γι’ αυτό, ορίζεται η µεταβολή του «σχετικού»
δείκτη ατυχηµάτων, δηλαδή η διαφορά της
µεταβολής του κυκλοφοριακού φόρτου, από τη
µεταβολή του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων.
ΠΑΡΑ∆ΟΧΗ: Θεωρείται ότι το δίκτυο εκτός
κατοικηµένων περιοχών στο οποίο αναφέρεται ο
κυκλοφοριακός φόρτος και που βρίσκονταν οι
αντίστοιχοι σταθµοί µετρήσεως του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε,
εµφανίζει τα ίδια χαρακτηριστικά µε το δίκτυο εκτός
κατοικηµένων περιοχών στο οποίο αναφέρεται η βάση
δεδοµένων των οδικών ατυχηµάτων.
 Πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος ακρίβειας του
δείγµατος που απαιτείται για την περίπτωση
αποτελεσµάτων εκφρασµένων σε ποσοστά.
 Ορίστηκαν δύο ειδών «σχετικοί» δείκτες
ατυχηµάτων. Ο ένας έχει τον κωδικό «α» και ο
άλλος τον κωδικό «β».
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Μεταβολές "σχετικού" δείκτη ατυχηµάτων "α", για τις περιόδους
1,2,3 και 4 εβδοµάδων πριν και µετά τη φθινοπωρινή αλλαγή της
καλοκαιρινής ώρας και ανά είδος συνθηκών φωτισµού
(Ελλάδα-εκτός κατοικηµένων περιοχών)
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Μηνιαία διακύµανση ποσοστού αριθµού ατυχηµάτων εκτός κατοικηµένων περιοχών
(εντεκαετίας 1985-1995) και εσόδων διοδίων (διετίας 1999-2000)

Συµπεράσµατα
 Υπάρχει µη αµελητέα επιρροή της αλλαγής της καλοκαιρινής ώρας, στην Οδική
Ασφάλεια, που επιβεβαιώνεται και από τη µακροσκοπική σύγκριση της µηνιαίας
διακύµανσης των οδικών ατυχηµάτων και των κυκλοφοριακών φόρτων.
 Μεσοπρόθεσµα, µετά από την εαρινή αλλαγή παρατηρείται αύξηση του
«σχετικού» δείκτη ατυχηµάτων κατά περίπου 3%, ενώ µετά από η φθινοπωρινή
αλλαγή παρατηρείται αντίστοιχη µείωση.
 Μικροπρόθεσµα, κατά την εαρινή περίοδο υπάρχει θετική επιρροή της αλλαγής
της καλοκαιρινής ώρας στην Οδική Ασφάλεια, ενώ κατά τη φθινοπωρινή περίοδο
η επιρροή φαίνεται πως είναι αρνητική.
 Οι χρήστες της οδού φαίνεται πως δε συνειδητοποιούν άµεσα τις συνέπειες της
εαρινής και της φθινοπωρινής αλλαγής της καλοκαιρινής ώρας και αρχίζουν
προσαρµόζονται δύο έως τρεις εβδοµάδες µετά από την εφαρµογή του µέτρου.

 Η επιρροή που εµφανίζεται να έχει η φθινοπωρινή αλλαγή της καλοκαιρινής ώρας
στην Οδική Ασφάλεια, όπως εκφράζεται µέσα από τις µεταβολές του «σχετικού»
δείκτη ατυχηµάτων «α», φαίνεται πιο αντιπροσωπευτική από εκείνη που
προκύπτει από τις µεταβολές του «σχετικού» δείκτη ατυχηµάτων «β».
 Τα αποτελέσµατα του «σχετικού» δείκτη ατυχηµάτων «α», που αναφέρονται στη
φθινοπωρινή αλλαγή της καλοκαιρινής ώρας, θεωρούνται περισσότερο αξιόπιστα,
αφού συγκρίνονται µεταβολές αριθµού οδικών ατυχηµάτων και µεταβολές
κυκλοφοριακού φόρτου της ίδιας περιόδου.

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
 Σηµαντικό εφόδιο για την πληρέστερη διερεύνηση της επιρροής της αλλαγής της
καλοκαιρινής ώρας στην Οδική Ασφάλεια, θα ήταν η διαθεσιµότητα στοιχείων
κυκλοφοριακού φόρτου για περισσότερα έτη, καθώς και για αστικές περιοχές.
 Θα ήταν χρήσιµη η διερεύνηση της επιρροής της αλλαγής της καλοκαιρινής ώρας στην
Οδική Ασφάλεια, µέσα από τη σύγκριση του πραγµατικού δείκτη ατυχηµάτων σε
επιλεγµένα χρονικά διαστήµατα πριν και µετά την εφαρµογή της. Αυτό προϋποθέτει τη
συλλογή στοιχείων τόσο για την ακριβή θέση των ατυχηµάτων, όσο και για τα αντίστοιχα
οχηµατοχιλιόµετρα για συγκεκριµένα τµήµατα του οδικού δικτύου.
 Θα ήταν αρκετά σηµαντική η επέκταση της έρευνας και σε άλλους τοµείς της κοινωνικής
και οικονοµικής ζωής. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχει η εφαρµογή του
συγκεκριµένου µέτρου σε διάφορους τοµείς (Μεταφορές, Ενέργεια, Εµπόριο,
Περιβάλλον, Επικοινωνία, Τουρισµός κ.ά), µπορεί να αποτελέσει τη βάση µιας συνολικής
µελέτης, στην οποία θα παρουσιάζονται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της
αλλαγής της καλοκαιρινής ώρας, επιτρέποντας τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη
διατήρηση ή όχι του σηµερινού συστήµατος αλλαγής της καλοκαιρινής ώρας

Λύσεις
 Οργάνωση εκστρατείας ενηµέρωσης των πολιτών για τον επιπλέον κίνδυνο που
διατρέχουν στο δρόµο έπειτα από την αλλαγή της καλοκαιρινής ώρας (π.χ µε τη
βοήθεια φυλλαδίων, τηλεοπτικών διαφηµίσεων κ.ά).
 Το προσωπικό της Τροχαίας θα πρέπει να βρίσκεται σε µεγαλύτερη ετοιµότητα
κατά τη διάρκεια των 4 εβδοµάδων µετά την αλλαγή της καλοκαιρινής ώρας.
 Ειδικότερα, το ανθρώπινο δυναµικό του υπεραστικού οδικού δικτύου επιβάλλεται
να βρίσκεται σε εγρήγορση, αφού αρκετές φορές οι αργίες του Πάσχα βρίσκονται
µέσα στο κρίσιµο διάστηµα µετά την εαρινή αλλαγή της καλοκαιρινής ώρας,
οπότε και πραγµατοποιείται τεράστιος αριθµός υπεραστικών µετακινήσεων σε
όλη τη χώρα.
 Εκτίµηση της αναγκαιότητας συνέχισης ή κατάργησης της αλλαγής της
καλοκαιρινής ώρας, µέσα από συνολική µελέτη που θα αφορά στα αποτελέσµατα
που επιφέρει το µέτρο αυτό σε διάφορους τοµείς της κοινωνικοοικονοµικής ζωής.

