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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ   

 

Η διατήρηση της θερινής ώρας στις χώρες τις ΕΕ και η στάση της Ισπανίας 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την 

κατάργηση της αλλαγής του χρόνου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνέχεια 

έρευνας στην οποία συμμετείχαν 4,6 εκ. Ευρωπαίοι, με το ποσοστό του 80% αυτών υπέρ της 

κατάργησης, σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean 

Claude Juncker.  

Η θετική ανταπόκριση που υπάρχει σε αυτό το μέτρο είναι εντυπωσιακή, δεδομένου ότι πριν 

από τέσσερα χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δημοσιεύσει έκθεση επί του θέματος, για 

την οποία ζητήθηκε η άποψη των 28 χωρών μελών της Ε.Ε., εκ των οποίων είχαν 

ανταποκριθεί οι 18 και 11 από αυτές είχαν τεθεί κατά. Το συμπέρασμα λοιπόν ήταν ότι η 

πλειοψηφία των κυβερνήσεων των κρατών μελών δεν έδινε ιδιαίτερη σημασία στην αλλαγή 

της θερινής ώρας. 

Στην πραγματικότητα, η διαμάχη μεταξύ των υποστηρικτών και των επικριτών επί του 

μέτρου, ξεκίνησε την ίδια μέρα που άρχισε να εφαρμόζεται η αλλαγή της ώρας. Στην Ισπανία 

η αλλαγή της ώρας καθιερώθηκε το 1974 και το 1981 σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, 

καθώς και άλλες, όπως η Νορβηγία, η Ελβετία και η Τουρκία. Είναι προφανές ότι η ανωτέρω 

κατάσταση μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημίες λόγω της έλλειψης εναρμόνισης. Αυτός 

είναι ο βασικός κίνδυνος που πρέπει να αντιμετωπιστεί τώρα, καθώς οι Βρυξέλλες πρότειναν 

την παραμονή των χωρών στη θερινή ώρα, χωρίς όμως να την καθιστούν υποχρεωτική, 

συνεπώς κάθε χώρα είναι ελεύθερη να λάβει την δική της απόφαση. Είναι φυσιολογικό ότι 

κάτι παρόμοιο δημιουργεί ανομοιογένεια αφού μπορεί να προσεγγιστεί από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες και να γεννήσει διάφορα ερωτήματα, για κάθε ένα από τα οποία υπάρχουν 

μελέτες που αξιολογούν τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες της παραμονής στην θερινή 

ώρα.  

Μεταξύ των δεδομένων που προέκυψαν από την ευρωπαϊκή έρευνα είναι ότι η συντριπτική 

πλειονότητα των ψηφοφόρων ήταν Γερμανοί ή από σκανδιναβικές χώρες, οι οποίοι 

επιθυμούν να έχουν περισσότερες ώρες από το φως της ημέρας. Η ισπανική κυβέρνηση 

καταρχήν επιθυμεί τη διατήρηση της θερινής ώρας, η οποία έχει σημαντικό αντίκτυπο σε 

διάφορους τομείς της οικονομίας και αναλύεται ως ακολούθως:  
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Γεωργία 

Η Ισπανία είναι η κύρια γεωργική δύναμη της ΕΕ, επομένως αυτή η πιθανή αλλαγή θα την 

επηρεάσει πολύ. Στη δεκαετία του 1970, όταν τέθηκε σε εφαρμογή η θερινή ώρα, πολλοί 

αγροτικοί οργανισμοί τέθηκαν εναντίον της, διότι, όπως υποστήριξαν, επηρέασε τους 

βιορυθμούς των ζώων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χαμηλότερη παραγωγή 

γάλακτος. Ωστόσο, μελέτες που εμφανίστηκαν αργότερα έδειξαν ότι, στην πραγματικότητα, το 

αντίκτυπο αυτής της αλλαγής, ήταν πολύ περιορισμένο για τους αγρότες. Λ.χ. η Εθνική 

Ένωση Αγροτών της Σκωτίας το 2012 υποστήριξε ότι μία επιπλέον ώρα φωτός για τους 

αγρότες δεν είναι πλέον πρόβλημα, αφού πριν από τα σύγχρονα μηχανήματα και τον 

φωτισμό, το φως της ημέρας ήταν κρίσιμο, αλλά τώρα οι γεωργοί έχουν την τεχνολογία για να 

το διαχειριστούν. Ένας άλλος παράγοντας υπέρ της διατήρησης των πραγμάτων ως έχουν, 

είναι η αύξηση των θερμοκρασιών λόγω της κλιματικής αλλαγής. Στις διαβουλεύσεις του 

2014, ορισμένα κράτη μέλη ισχυρίστηκαν ότι η σημερινή κατάσταση ευνοεί την 

αποτελεσματικότερη χρήση των πρωινών και απογευματινών ωρών στις γεωργικές 

δραστηριότητες κατά τη θερινή περίοδο, ιδιαίτερα κατά τις θερμές περιόδους, κάτι που 

αναμφίβολα θα επηρεάσει την Ισπανία τα επόμενα χρόνια. Ένας άλλος λόγος είναι η 

εξοικονόμηση ενέργειας, ώστε οι αγρότες να μπορούν να εργάζονται περισσότερο τα βράδια 

χωρίς να χρησιμοποιούν τεχνητό φως. 

Μεταφορές 

Ένας από τους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από το μέτρο αυτό, είναι οι μεταφορές. 

Επί του παρόντος, η έλλειψη συγχρονισμού μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής (που δεν αλλάζουν ταυτόχρονα τα καλοκαιρινά και χειμερινά δρομολόγιά τους) 

δημιουργεί αρκετά προβλήματα στις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες διαμαρτυρήθηκαν 

έντονα όταν οι Αμερικανοί πρότειναν το 2005 να σταματήσουν την αλλαγή της ώρας κατά 

τους θερινούς μήνες. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι ότι η ύπαρξη περισσότερων ωρών με 

το φως της ημέρας για μερικούς μήνες θα βοηθούσε, θεωρητικά, στη μείωση των τροχαίων 

ατυχημάτων. Σε μία μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε πέρυσι στο «Βρετανικό Ιατρικό 

Περιοδικό», περιλαμβάνονται 17 επιστημονικές μελέτες, οι οποίες εξέτασαν τις 

βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις των μετακινήσεων γύρω από τη θερινή ώρα και 12 εξέτασαν τα 

αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Τα συμπεράσματα των βραχυπρόθεσμων μελετών ήταν 

ασυμβίβαστα και τα μακροπρόθεσμα ευρήματα υποδηλώνουν θετικό αποτέλεσμα της 

εφαρμογής του θερινού ωραρίου. Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αυτό δεν 

μπορεί να αποδοθεί μόνο στην εφαρμογή της θερινής ώρας, καθώς οι παράγοντες κινδύνου 

σύγκρουσης ποικίλλουν ανάλογα με το χρόνο. 
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Ενέργεια 

Ένας από τους κύριους στόχους κατά την έναρξη της θερινής περιόδου στη δεκαετία του '70, 

ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας. Ακόμη και σήμερα είναι ο κύριος παράγοντας που πρέπει να 

ληφθεί υπόψη, αν και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητά του ποικίλλουν. 

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι μόνο το 0,5% της ηλεκτρικής ενέργειας σώζεται και 

άλλοι το τοποθετούν υψηλότερα από το 2%. Παρόλο που το μέτρο μειώνει τη ζήτηση 

ηλεκτρικής ενέργειας για τον φωτισμό, πολλοί ερευνητές επεσήμαναν ότι η δαπάνη που 

προκαλείται από τον κλιματισμό και τη θέρμανση, την άνοιξη και το φθινόπωρο, είναι 

σημαντικότερη. 

Τουρισμός 

Από όλους τους Ευρωπαίους που συμμετείχαν στη διαβούλευση, η πλειοψηφία (84%) ήταν 

υπέρ της κατάργησης της αλλαγής της ώρας, αλλά στη μειοψηφία, που ήταν κατά, ανήκουν 

χώρες της Νότιας Ευρώπης. Σύμφωνα με ισπανικές πηγές, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι 

μόνες που υποστηρίζουν τη διατήρηση του σημερινού συστήματος, ενώ ακολουθούν η Μάλτα 

και η Ιταλία. Η Ισπανία ξεχωρίζει από αυτή την ομάδα, με μόλις το 7% των ψηφοφόρων να 

μην επιθυμεί να διατηρήσει μόνιμα την τρέχουσα θερινή ώρα. Ο τομέας του τουρισμού, από 

τον οποίο ζητήθηκε η γνώμη για την ευρωπαϊκή έκθεση για το 2014, δήλωσε ότι στην 

πραγματικότητα αυτό δεν θα είχε σημαντικό αντίκτυπο για τον τουρισμό, αν και στις 

μεταφορές η έλλειψη συντονισμού στην ώρα θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση σε 

όσους ταξιδεύουν μεταξύ των χωρών που ανήκουν στην ΕΕ.  
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