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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Εισαγωγικά στοιχεία και κίνητρα 

Στην εποχή που διανύουµε, το ενδιαφέρον των επιστηµόνων αλλά και των 

κοινωνικών οµάδων είναι, εντονότερα από ποτέ, στραµµένο στα σοβαρά 

περιβαλλοντικά προβλήµατα που πλήττουν τον πλανήτη και επηρεάζουν τη ζωή πάνω 

σε αυτόν. Από τη βιοµηχανική επανάσταση του 19ου αιώνα, κατά την οποία η χρήση 

του κάρβουνου και σε µικρότερο βαθµό του πετρελαίου για την παραγωγή ενέργειας 

επεκτάθηκε ταχύτατα, µέχρι σήµερα, το φαινόµενο της ρύπανσης του περιβάλλοντος 

έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που σχετίζεται πλέον, άµεσα, µε θανάτους ανθρώπων 

και ζώων και µε βλαβερές επιπτώσεις στην εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη, από 

αιτίες όπως η υπερθέρµανση λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου.  

Οι τεχνολογίες καύσης άνθρακα και πετρελαίου για την παραγωγή ενέργειας 

παράγουν µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα (CO, CO2), διοξείδιο του θείου 

(SO2), οξείδια του αζώτου (NO/NO2), καθώς και διάφορα σωµατίδια (οξείδια 

σιδήρου, ιπτάµενη τέφρα, αιθάλη, καπνό). Η µεγάλη συγκέντρωση, όµως, διοξειδίου 

του άνθρακα, µεθανίου, οξειδίων του αζώτου και χλωροφθορανθράκων στην 

ατµόσφαιρα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και αύξηση του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου. Υπολογίζεται ότι, εξ αιτίας του φαινοµένου αυτού, η µέση 

θερµοκρασία της Γης αυξήθηκε κατά 0,5Κelvin από το 1900 και αναµένεται αύξηση 

πάνω από 1Κelvin τα επόµενα 30 χρόνια. Οι σοβαρότατες συνέπειες του φαινοµένου 

του θερµοκηπίου στο περιβάλλον αφορούν το λιώσιµο των πάγων, την εξάτµιση των 

υδάτων, που µε τη σειρά της οδηγεί σε µεγαλύτερη απορρόφηση ηλιακής 

ακτινοβολίας και γενικότερα συντελούν στην ανεξέλεγκτη µεταβολή των 

περιβαλλοντικών συνθηκών, µε απρόβλεπτες επιπτώσεις για τη ζωή στον πλανήτη 

(Mitchell, 1989). 

Σύµφωνα µε έκθεση της ιατρικής σχολής του Harvard, η κλιµατική αλλαγή είναι 

υπεύθυνη για τους αυξανόµενους θανάτους ανθρώπων από καύσωνα σε περιοχές 

όπως η Αθήνα, το Σικάγο και το Νέο ∆ελχί (Epstein, 2000). Στη χώρα µας, εκτός από 
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την αστική ρύπανση σε περιοχές µε µεγάλη συγκέντρωση πληθυσµού, το πρόβληµα 

της ατµόσφαιρας είναι ακόµη εντονότερο στις περιοχές όπου υπάρχει βιοµηχανική 

ρύπανση, όπου δηλαδή, λειτουργούν θερµοηλεκτρικές µονάδες της ∆.Ε.Η (κυρίως 

νοµοί Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας) και µεγάλες ή πολλές µικρές βιοµηχανίες 

(Θεσσαλονίκη, Βόλο, Αθήνα, Καβάλα, Χαλκίδα κ.α.) 

Η διεθνής κοινότητα εξέτασε αρχικά το κλιµατικό ζήτηµα στη διάσκεψη του 

Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) για το «Ανθρώπινο Περιβάλλον», που 

διοργανώθηκε στη Στοκχόλµη το 1972. Το 1988 το περιβαλλοντικό πρόγραµµα του 

ΟΗΕ «UN Environment Programme (UNEP)» µαζί µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό 

Μετεωρολογίας  δηµιούργησαν  µία διακυβερνητική επιτροπή για την κλιµατική 

αλλαγή, γνωστή ως «International Panel on Climate Change» (IPCC).  Η πρώτη 

έκθεση αξιολόγησης της IPCC δηµοσιεύτηκε το 1990 και απεικόνιζε τις απόψεις 

τετρακοσίων επιστηµόνων, που επιβεβαίωναν τη θεωρία της υπερθέρµανσης του 

πλανήτη λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου και καθιστούσαν σαφές ότι η 

εκποµπή αερίων θερµοκηπίου από τις ανθρώπινες δραστηριότητες ήταν εκείνη που 

προκαλούσε την κλιµατική αλλαγή. Σηµειωνόταν, επίσης, ότι αναµένεται αύξηση της 

θερµοκρασίας του πλανήτη από 1 έως 3,5 °C έως το 2100, µε πιθανές σοβαρές 

επιπτώσεις στη ζωή επάνω σε αυτόν. 

Το ∆εκέµβριο του 1997 οργανώθηκε η διάσκεψη σταθµός για το περιβαλλοντικό 

πρόβληµα, στο Κιότο της Ιαπωνίας, µε στόχο τη επίτευξη µίας διεθνούς, νοµικά 

δεσµευτικής συµφωνίας, που θα καθόριζε συγκεκριµένους εθνικούς στόχους και 

χρονοδιαγράµµατα, για τη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. Σύµφωνα µε 

το πρωτόκολλο του Κιότο, οι βιοµηχανικές χώρες έχουν την υποχρέωση να µειώσουν 

τις εκποµπές των έξι αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου, τουλάχιστον κατά 

5,2% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990, κατά την περίοδο 2008-2012. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση υποχρεούται να µειώσει τις εκποµπές κατά 8%, ενώ οι υπό ανάπτυξη χώρες 

δεσµεύονται να µην αυξήσουν τις εκποµπές πάνω από ορισµένα όρια. 

Η Ελλάδα ευθύνεται για το 0,4% των παγκοσµίων εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα 

(Ψωµάς, 2003). Όπως όµως παρουσιάζεται στο Σχήµα 1, η κατά κεφαλήν εκποµπή 

διοξειδίου του άνθρακα ανέρχεται περίπου σε 9 τόνους ετησίως, ποσότητα που 

ξεπερνά περίπου κατά 10% τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει 



 

ότι στην Ελλάδα, ο τοµέας

εκποµπών διοξειδίου του

επιθυµητό βαθµό, στην καύση

η οικιακή κατανάλωση ενέργειας

έπειτα, η Ελλάδα, διατηρώντας

άνθρακα, ξεπέρασε τον κατά

βιοµηχανικές οικονοµίες της

αερίους ρύπους τους, σύµφωνα

δικαίωµα να αυξήσει τις

αυξητική πορεία, αντίθετα

χώρα µας ευθύνεται σχεδόν

(Τράπεζα Ελλάδος, 2008) 

 

 

Σχήµα 1: Kατά κεφαλήν εκποµπές

 

Η Ελλάδα, ως µέλος της

εκποµπές αερίων ρύπων 

υπέρβαση των οποίων, συνεπάγεται

αυτές, η ελληνική κυβέρνηση

επενδύσεων σε Α.Π.Ε και ιδιαίτερα

τοµέας παραγωγής ενέργειας, ο οποίος είναι και

του άνθρακα, βασίζεται κατά πολύ µεγαλύτερο

στην καύση ορυκτών και πετρελαιοειδών. Αποδεικνύει

κατανάλωση ενέργειας κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Από

διατηρώντας την αυξητική τάση στις εκποµπές διοξειδίο

τον κατά κεφαλήν ευρωπαϊκό µέσο όρο, καθώς

οικονοµίες της Ευρώπης είχαν από νωρίτερα αρχίσει να µειώνουν

σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. Η Ελλάδα όµως

τις εκποµπές της εντός ορισµένων ορίων, 

αντίθετα από την ευρωπαϊκή τάση. Η παραγωγή ενέργειας

σχεδόν για το 80% των εγχώριων εκποµπών αερίων

 

κεφαλήν εκποµπές CO2 (tones) στην Ελλάδα, την ΕΕ και παγκοσµίως

2007) 

    (πηγή: Τ

µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται να συγκρατεί

ρύπων των βιοµηχανιών της, µέσα σε καθορισµένα

οποίων συνεπάγεται αυστηρές οικονοµικές ποινές. Υπό

κυβέρνηση έχει υιοθετήσει µία πολιτική προώθησης

και ιδιαίτερα σε φωτοβολταϊκά (Φ/Β) πάρκα, ώστε

6 

είναι και η κύρια πηγή 

µεγαλύτερο από τον 

Αποδεικνύει, επίσης, ότι 

Από το 2000 και 

εκποµπές διοξειδίου του 

καθώς οι µεγάλες 

αρχίσει να µειώνουν τους 

Ελλάδα όµως, έχοντας το 

ορίων, συνέχισε την 

παραγωγή ενέργειας στη 

αερίων θερµοκηπίου 

 

και παγκοσµίως (1960 -

: Τhe World Bank) 

υποχρεούται να συγκρατεί τις 

καθορισµένα όρια, η 

ποινές Υπό τις συνθήκες 

πολιτική προώθησης των 

πάρκα, ώστε να µειωθεί 
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το ποσοστό συµµετοχής των ρυπογόνων βιοµηχανιών της ∆ΕΗ, στην κάλυψη των 

εγχώριων ενεργειακών αναγκών. Λόγω της πολιτικής αυτής, οι εγκαταστάσεις 

παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα έχουν αυξηθεί σηµαντικά τα 

τελευταία χρόνια και αναµένεται συνέχιση της υπάρχουσας τάσης, καθώς η χώρα 

πρέπει να καλύψει συγκεκριµένους στόχους έως το 2020.  

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο το σχεδιασµό και την εφαρµογή ενός µοντέλου για 

την αξιολόγηση και επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας, για την εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών σταθµών, µεγάλης ισχύος. Το εργαλείο που χρησιµοποιείται για τη 

λήψη της απόφασης, είναι η Μέθοδος Αναλυτικής Ιεράρχησης (Analytical 

Hierarchical Method - AHP), η οποία παρέχει τη δυνατότητα σφαιρικής 

αντιµετώπισης του προβλήµατος της επιλογής τοποθεσίας, επιτρέποντας τη χρήση 

ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων και καλύπτοντας όλες τις σκοπιές προσέγγισης 

του ζητήµατος.  

Το πρόβληµα της επιλογής τοποθεσίας εξετάστηκε µε βάση τον απώτερο στόχο, που 

είναι η επιτυχία του Φ/Β σταθµού. Μέσα από την εφαρµογή του προτεινόµενου 

µοντέλου της AHP, επιχειρείται η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν 

περισσότερο την επιλογή τοποθεσίας και η ιεράρχηση των διαφόρων κριτηρίων 

επιλογής, µε βάση τη συµβολή τους στην επιτυχία του έργου. Για την εφαρµογή του 

µοντέλου, διερευνήθηκαν οι απόψεις µίας οµάδας ειδικών, οι οποίοι απέδωσαν 

βαρύτητες στα διάφορα κριτήρια.  

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται παρουσίαση της µεθόδου AHP. 

Περιγράφονται τα στάδια εφαρµογής της µεθόδου και παρουσιάζονται τα βασικά της 

πλεονεκτήµατα, σε σχέση µε τις υπόλοιπες τεχνικές πολυκριτήριας ανάλυσης. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και 

συγκεκριµένα, των εφαρµογών της µεθόδου AHP σε προβλήµατα που σχετίζονται µε 

την ενέργεια. 

Το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, περιλαµβάνει την περιγραφή του προτεινόµενου 

µοντέλου της AHP, για την επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης µεγάλων 

φωτοβολταϊκών σταθµών. Αρχικά, παρουσιάζονται οι λόγοι που καθιστούν τη 

συγκεκριµένη εφαρµογή, σκόπιµη και ενδιαφέρουσα. Στη συνέχεια, αναλύονται τα 
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κριτήρια που επιλέχθηκαν για το συγκεκριµένο µοντέλο λήψης αποφάσεων και 

περιγράφεται η διαδικασία της έρευνας.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο, περιγράφονται τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή και 

επίλυση του µοντέλου και παρουσιάζονται οι σηµαντικότεροι παράγοντες που 

επηρεάζουν την επιλογή τοποθεσίας και την επιτυχία του έργου, όπως προέκυψαν 

από την ανάλυση.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συµπεράσµατα της εργασίας και προτείνονται 

θέµατα για περεταίρω διερεύνηση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΣΗΣ 

 

 

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζεται η µέθοδος αναλυτικής ιεράρχησης (Analytical 

Hierarchy Process - AHP), η οποία αποτελεί το εργαλείο λήψης της απόφασης, για 

της συγκεκριµένης εργασίας. Περιγράφεται η µαθηµατική διαδικασία της µεθόδου 

και αναδεικνύονται τα πλεονεκτήµατά που οδήγησαν στην επιλογή του 

συγκεκριµένου εργαλείου για τη συγκεκριµένη έρευνα.  

 

2.1 Η πολυκριτήρια λήψη αποφάσεων 

Η επίλυση προβληµάτων πάσης φύσεως, µε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό 

πολυπλοκότητας, απαιτεί µία προσπάθεια που περιλαµβάνει τη λήψη ορισµένων 

αποφάσεων. Για την αντιµετώπιση πολύπλοκων προβληµάτων, έχουν αναπτυχθεί 

διάφορες µέθοδοι, για τη λήψη αποφάσεων που απαιτούν τον συνυπολογισµό πολλών 

και διαφορετικών µεταξύ τους παραγόντων. Οι πολυκριτήριες αυτές µέθοδοι 

(Multicriteria Evaluation - MCE), µπορεί να διαφέρουν µεταξύ τους, ως προς τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τη διαδικασία αξιολόγησης των κριτηρίων, το είδος των 

δεδοµένων και τους αντικειµενικούς στόχους. Για παράδειγµα, οι πολυκριτήριες 

µέθοδοι µπορεί να εξετάζουν έναν στόχο και ένα κριτήριο, έναν στόχο και πολλά 

κριτήρια ή πολλούς στόχους και πολλά κριτήρια. Η επιλογή της κατάλληλης µεθόδου, 

εξαρτάται από το είδος του προβλήµατος και τον λήπτη της απόφασης. Οι µέθοδοι 

µπορούν να χωριστούν σε τρεις γενικές κατηγορίες: 

Τεχνικές συµβιβασµού (Compensatory techniques): Ο όρος συµβιβασµός εδώ 

αναφέρεται στην ιδιότητα που έχουν οι τεχνικές αυτές, να ισορροπούν την υψηλή 

προτεραιότητα µίας εναλλακτικής µε βάση κάποιο κριτήριο, µε την χαµηλή 

προτεραιότητα της ίδιας εναλλακτικής επιλογής µε βάση κάποιο άλλο κριτήριο, 

αποδίδοντας έτσι στην εν λόγω λύση την τελική της αξία. Οι τεχνικές αυτές απαιτούν 

ένα ικανό επίπεδο γνώσης του αντικειµένου του προβλήµατος, καθώς περιλαµβάνουν 
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την ανάθεση βαρυτήτων σε κάθε επιµέρους κριτήριο, συνθέτοντας έτσι, ένα µοντέλο 

- κανόνα για τη λήψη της απόφασης. Οι κύριες πολυκριτήριες µέθοδοι που ανήκουν 

σε αυτή την κατηγορία είναι το σταθµισµένο γραµµικό άθροισµα (weighted linear 

sum), η αναλυτική ιεράρχηση (Analytical Hierarchical Method - AHP), η 

concordance analysis και η ανάλυση ιδανικού σηµείου (ideal point analysis).  

Μη συµβιβαστικές τεχνικές (Non-compensatory techniques): Οι τεχνικές αυτές 

απαιτούν σχετικά µικρότερο βαθµό γνώσης του αντικειµένου, καθώς αποδίδουν µόνο 

µία κανονική τιµή αξίας σε κάθε κριτήριο. Σε αυτή την κατηγορία τεχνικών ανήκει η 

µέθοδος PROMETHE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment 

Evaluations) και η µέθοδος NAIADE (Novel Approach to Imprecise Assessment and 

Decision Environment) και η µέθοδος Regime.  

Ασαφείς τεχνικές (Fuzzy techniques): Οι ασαφείς τεχνικές επεξεργάζονται 

προβλήµατα, τα όρια των οποίων δεν είναι σαφώς καθορισµένα. Ασαφείς 

πολυκριτήριες τεχνικές είναι το ασαφές σταθµισµένο άθροισµα (fuzzy weighted 

sym), οι τελεστές OWA (Ordered Weighted Average) και η Aσαφής Aναλυτική 

Iεράρχηση ( Fuzzy Analytical Hierarchical Method - FAHP)   

 

2.2 Η µέθοδος αναλυτικής ιεράρχησης (AHP) 

Η µέθοδος αναλυτικής ιεράρχησης (Analytical Hierarchy Process - AHP)  για τη 

λήψη αποφάσεων πρωτοπαρουσιάστηκε το 1977 από τον Thomas Saaty και κύριο 

χαρακτηριστικό της είναι ότι µπορεί να διαχειριστεί και να εξετάσει ταυτόχρονα, 

ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Η µέθοδος στηρίζεται στην αρχή ότι, για τη λήψη 

µίας απόφασης, η εµπειρία και η γνώση των ανθρώπων είναι, τουλάχιστον, εξίσου 

σηµαντική µε τα δεδοµένα είναι διαθέσιµα.  

Η µέθοδος AHP µοντελοποιεί κάθε πρόβληµα, παρουσιάζοντάς το µε τη µορφή µίας 

ιεραρχίας κριτηρίων. Στη συνέχεια, µε τη διεξαγωγή συγκρίσεων, η µέθοδος αποδίδει 

βαρύτητες σε κάθε κριτήριο και βαθµούς προτίµησης σε κάθε διαφορετική κατηγορία 

κριτηρίων, λαµβάνοντας υπόψη την άποψη του λήπτη της απόφασης ή των ειδικών 

πάνω στο εκάστοτε πρόβληµα.  
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Η εφαρµογή της µεθόδου περιλαµβάνει δύο ευρύτερα στάδια, τη δόµηση της 

ιεραρχίας (design of an hierarchy)  και το στάδιο της αξιολόγησης (hierarchy 

evaluation). Η δόµηση της ιεραρχίας απαιτεί ικανή γνώση του αντικειµένου και 

εµπεριέχει ένα βαθµό υποκειµενικότητας. Για το λόγο αυτό, η εφαρµογή της AHP, 

συνήθως, στηρίζεται στη συλλογική κρίση µίας οµάδας ειδικών πάνω στο κάθε 

αντικείµενο. Το στάδιο της αξιολόγησης βασίζεται στην ιδέα των συγκρίσεων των 

διαφόρων κριτηρίων και εναλλακτικών επιλογών, ανά ζεύγη (pair-wise comparisons). 

Τα στοιχεία κάθε επιπέδου της ιεραρχίας συγκρίνονται µεταξύ τους, ανά ζεύγη, µε 

κριτήριο τη συµβολή τους στην επίτευξη ενός καθορισµένου στόχου, ο οποίος 

αποτελεί στοιχείο του αµέσως παραπάνω επιπέδου της ιεραρχίας. Η διαδικασία αυτή 

παράγει µία σχετική κλίµακα µέτρησης της βαρύτητας (weight) ή προτεραιότητας 

(priority) κάθε στοιχείου, αναφορικά µε το κριτήριο ή τα κριτήρια που βρίσκονται 

στο παραπάνω επίπεδο και συνδέονται µε αυτό.  

Η τελική βαρύτητα που αποδίδεται σε κάθε στοιχείο του χαµηλότερου επιπέδου της 

ιεραρχίας (εναλλακτικές επιλογές της απόφασης), προκύπτει από το συνυπολογισµό 

όλων των επιµέρους βαρυτήτων των στοιχείων των ανώτερων επιπέδων, που 

συνδέονται µε κάθε εναλλακτική. Η αρχή αυτή είναι γνωστή ως προσθετικός, 

συσσωρευτικός κανόνας (additive aggregation rule) και σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

µεθόδους απόδοσης βαρυτήτων, προσφέρει το πλεονέκτηµα της διαισθητικής 

κατανόησης της κατανοµής της συνολικής βαρύτητας στα επιµέρους τµήµατά της.  

Η λειτουργία της AHP βασίζεται στα εξής αξιώµατα:  

1.Αντίστροφες συγκρίσεις (Reciprocal  comparison): Ο λήπτης της απόφασης πρέπει 

να διεξάγει συγκρίσεις µεταξύ των στοιχείων της ιεραρχίας και οι συγκρίσεις αυτές, 

πρέπει να πληρούν τον κανόνα αντιστροφής, δηλαδή: 

Αν Α σηµαντικότερο του Β, κατά x, τότε Β σηµαντικότερο του Α, κατά 1/x. 

2.Οµοιογένεια (Homogeneity): Οι προτιµήσεις αντικατοπτρίζονται από µία κοινή, 

οριοθετηµένη κλίµακα (1-9).  
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3.Ανεξαρτησία (Independence): Όταν αποδίδονται βαρύτητες στα κριτήρια, αυτά 

θεωρούνται ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά των εναλλακτικών επιλογών της 

απόφασης.  

∆όµηση της ιεραρχίας: 

Η φάση της δόµησης της ιεραρχίας, περιλαµβάνει τρεις διαδικασίες, οι οποίες 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, έως ότου επιλεγούν τα τελικά στοιχεία του 

προβλήµατος. Οι διαδικασίες αυτές είναι: η αναγνώριση των επιπέδων και των 

στοιχείων της ιεραρχίας, ο καθορισµός των εννοιών (στοιχείων) του προβλήµατος και 

ο σχεδιασµός των σχετικών ερωτηµάτων προς απάντηση από τον εκάστοτε λήπτη της 

απόφασης. Αν υπάρχει δυσκολία στην απάντηση των ερωτηµάτων, τότε τα επίπεδα 

και τα στοιχεία της ιεραρχίας πρέπει να αναθεωρηθούν ή να τροποποιηθούν. Για να 

µην οδηγείται ο λήπτης της απόφασης σε λανθασµένη επιλογή κριτηρίων ή 

εναλλακτικής λύσης, όλα τα ερωτήµατα πρέπει να µπορούν να απαντηθούν και να 

είναι σύµφωνα µε υπάρχουσες πληροφορίες (Vargas, 1990).  

Ωστόσο, η ιεραρχία που δηµιουργείται δεν είναι απαραίτητο να είναι πλήρης, δηλαδή 

κάθε στοιχείο ενός επιπέδου δεν είναι απαραίτητο να σχετίζεται µε όλα τα στοιχεία 

του αµέσως κατώτερου επίπεδου και να αποτελεί κριτήριο αξιολόγησής τους. Με 

άλλα λόγια, τα στοιχεία κάθε επιπέδου της ιεραρχίας µπορεί να απαρτίζουν επιµέρους 

τµήµατα, ανάλογα µε το κριτήριο του παραπάνω επιπέδου µε το οποίο σχετίζονται 

(Saaty, 1990).  

Στάδιο αξιολόγησης: 

Στο στάδιο της αξιολόγησης των στοιχείων της ιεραρχίας, ο λήπτης της απόφασης 

απαντά στα ερωτήµατα, συγκρίνοντας τα στοιχεία ανά ζεύγη (pair-wise comparison), 

σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του. Τα ερωτήµατα είναι της 

µορφής «Με δεδοµένα ένα κριτήριο και δύο επιλογές, ποια επιλογή συµβάλει 

περισσότερο στην ικανοποίηση του κριτηρίου και κατά πόσο περισσότερο;». Το 

αποτέλεσµα αυτών των συγκρίσεων είναι η δηµιουργία ενός πίνακα ζευγαρωτών 

συγκρίσεων (Comparison matrix). Η διαδικασία αυτή ακολουθείται για όλα τα 

στοιχεία κάθε επιπέδου, µε κριτήριο καθένα από τα στοιχεία του αµέσως υψηλότερου 
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επιπέδου, µε το οποίο υπάρχει σύνδεση. Από κάθε πίνακα ζευγαρωτών συγκρίσεων, 

προκύπτει ένα κύριο δεξιό ιδιοδιάνυσµα, το οποίο αντικατοπτρίζει τη µονοδιάστατη 

κλίµακα µε την οποία µετριούνται οι βαρύτητες των στοιχείων κάθε επιπέδου.  

Μερικά από τα κύρια πλεονεκτήµατα της AHP, έναντι των υπολοίπων πολυκριτήριων 

µεθόδων συµβιβασµού, όπως οι concordance analysis και ideal point analysis, είναι  

(Carrion et al., 2008):  

• Επιτρέπει την αξιολόγηση µε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. 

• Βοηθάει στην κατανόηση του προβλήµατος, καθορίζοντας τη συµβολή κάθε 

επιµέρους στοιχείου στην επίλυσή του, µέσω της ιεραρχικής δοµής.  

• Τα στοιχεία της απόφασης λαµβάνουν βαρύτητες, οι οποίες λειτουργούν ως 

κριτήρια για την λήψη της απόφασης. 

• Επιτρέπει τη διεξαγωγή ανάλυσης ευαισθησίας στα αποτελέσµατα. 

• Εξυπηρετεί την επικοινωνία του λήπτη της απόφασης και των οµάδων 

συµφερόντων (stakeholders), για την εξεύρεση συµβιβαστικής λύσης. 

• Αναγνωρίζει και προνοεί για τυχόν ασυνέπειες στην κρίση εκείνων που 

αποφασίζουν, καθώς σπάνια η κρίση τους είναι απόλυτα συνεπής, όταν 

πρόκειται για ποιοτικά κριτήρια. 

• Μπορεί να εφαρµοστεί για την αντιµετώπιση πραγµατικών προβληµάτων και 

να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσµατα, ακόµα και σε ιδιαίτερα πολύπλοκα 

ζητήµατα.  

• Είναι ιδιαίτερα ευέλικτη και παρέχει υψηλό βαθµό αξιοπιστίας και αυτοί είναι 

κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους χρησιµοποιείται σε ασαφή 

προβλήµατα. 

Γενικότερα, η µέθοδος αναλυτικής ιεράρχησης δεν κάνει διαχωρισµό των κριτηρίων 

σε ποιοτικά και ποσοτικά και δεν απαιτεί την ποσοτικοποίηση των ποιοτικών 

κριτηρίων, σε πρώτο στάδιο, όπως συµβαίνει µε άλλες ευρέως διαδεδοµένες 

µεθόδους, όπως η MAUT (Multiattribute Utility Theory). Επίσης, η AHP µπορεί να 

φανεί ιδιαίτερα χρήσιµη στις περιπτώσεις όπου εµπλέκονται πολλά και διαφορετικά 
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συµφέροντα στη λήψη της απόφασης. Τότε, υπάρχει η δυνατότητα συµµετοχής όλων 

των απόψεων στη λήψη της απόφασης, αξιολογώντας παράλληλα και τη βαρύτητα 

κάθε άποψης, µε βάση µία ιεραρχία αξιολόγησης των συµµετεχόντων (Saaty, 1986).  

 

2.3 Η µαθηµατική διαδικασία της AHP 

Μετά το στάδιο σχεδιασµού της ιεραρχίας του προβλήµατος που µας ενδιαφέρει, ο 

εκάστοτε λήπτης της απόφασης καλείται να συγκρίνει, ανά ζεύγη, τα στοιχεία κάθε 

επιπέδου της ιεραρχίας, µε βάση τη συµβολή τους στο στόχο ή την κάλυψη του 

κριτηρίου που βρίσκεται στο αµέσως υψηλότερο επίπεδο και συνδέεται µε τα 

στοιχεία αυτά. Το αποτέλεσµα των συγκρίσεων, µε βάση καθένα από τα κριτήρια ή 

στόχους, είναι η δηµιουργία του αντίστοιχου πίνακα συγκρίσεων που έχει τη µορφή 

του Σχήµατος 2.  

 

Σχήµα 2: Πίνακας συγκρίσεων ανά ζεύγη, για την κάλυψη κάποιου κριτηρίου ή την επίτευξη 

ενός απώτερου στόχου (Α.Σ) 

 

 

Για κάθε στοιχείο του πίνακα συγκρίσεων, ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες: 

• 1
ii

a = , αφού γίνεται σύγκριση µε το ίδιο στοιχείο 

• 1ija > , όταν το στοιχείο ι είναι σηµαντικότερο από το στοιχείο j, για την 

επίτευξη του στόχου 
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• 1ija < , όταν στο στοιχείο j είναι σηµαντικότερο από το στοιχείο i, για την 

επίτευξη του στόχου 

• 1/ij jia a=   

Αν τα στοιχεία που συγκρίνονται ανά ζεύγη είναι n, τότε εύλογα, για κάθε πίνακα 

συγκρίσεων απαιτούνται (n – 1)/2 συγκρίσεις (Saaty,  1994).  

Στη συνέχεια, εφόσον έχουν συµπληρωθεί οι πίνακες συγκρίσεων, υπολογίζονται οι 

βαρύτητες όλων των στοιχείων σε σχέση µε το κριτήριο σύγκρισης. Υποθέτοντας ότι 

κάθε πίνακας συγκρίσεων είναι συνεπής, δηλαδή ισχύει ij jk ik    α α α× = , για κάθε 

i, j, k , το διάνυσµα των βαρυτήτων δίνεται από τη σχέση  (1) (Saaty, 1980): 

Aw nw=
� �

                                                          (1) 

Όπου: 

Α: ο πίνακας συγκρίσεων 

n: η διάσταση του τετραγωνικού πίνακα Α 

w
�

: το διάνυσµα των βαρυτήτων των στοιχείων του πίνακα Α 

 

Στη γενική περίπτωση, όπου ο πίνακας Α παρουσιάζει ασυνέπεια, η εκτίµηση των 

βαρυτήτων δίνεται κατά προσέγγιση, από το ιδιοδιάνυσµα ŵ  του πίνακα συγκρίσεων 

και τη σχέση (2):  

max
ˆ ˆ w wλΑ =

                                                     (2)
 

Όπου:                                                

 Α : ο πίνακας συγκρίσεων 

maxλ : η µέγιστη ιδιοτιµή του πίνακα Α 

ŵ : το ιδιοδιάνυσµα του πίνακα Α, που αντιστοιχεί στη µέγιστη ιδιοτιµή του, maxλ   

 

Για την εκτίµηση της ασυνέπειας στις κρίσεις εκείνων που λαµβάνουν τις αποφάσεις, 

χρησιµοποιείται ο δείκτης συνέπειας CI (Consistency Index) και ο λόγος συνέπειας 

CR (Consistency Ratio) που δίνονται από τις σχέσεις (3) και (4) αντίστοιχα: 
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max( ) / ( 1)CI n nλ= − −
                                            (3)

 

     ( / ) 100CR CI RI= ×                                               (4) 

Ο δείκτης RI (Random Consistency Index), διαµορφώνεται εµπειρικά, ανάλογα µε τη 

διάσταση του πίνακα Α, σύµφωνα µε τον Πίνακα 1. Ιδανικότερα, το επίπεδο 

ασυνέπειας, στην κρίση του λήπτη της απόφασης, θα πρέπει να κινείται κάτω από το 

10% (CR < 10%). Σε αντίθετη περίπτωση, είναι σκόπιµο να επανεξετάζεται ο πίνακας 

συγκρίσεων Α.   

  

Πίνακας 1: Τιµές του δείκτη RI, για διάφορες διαστάσεις του πίνακα συγκρίσεων 

 

Το τελευταίο στάδιο υπολογισµών περιλαµβάνει τη σύνθεση των καθολικών 

προτεραιοτήτων, για κάθε εναλλακτική επιλογή που βρίσκεται στο κατώτερο στάδιο 

της ιεραρχίας. Ο υπολογισµός των τελικών προτεραιοτήτων, i
P , δίνεται από τη σχέση 

(5): 

i j ij
 

j

P w b= ∑
                                                     (5)

 

Όπου: 

jw : βαρύτητα κριτηρίου j 

ijb : βαρύτητα εναλλακτικής επιλογής i, σε σχέση µε το κριτήριο j 

 

Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της µεθόδου, παρατίθεται το 

παρακάτω παράδειγµα: 

Έστω ότι ο απώτερος στόχος του προβλήµατος που µας ενδιαφέρει είναι η αγορά 

ενός διαµερίσµατος. Οι εναλλακτικές επιλογές της απόφασης είναι τρείς και τα 

κριτήρια που θεωρούµε ότι καθορίζουν την επιλογή του κατάλληλου διαµερίσµατος 

είναι :  

 



 

1. Η περιοχή 

2. Το έτος κατασκευής 

3. Το εµβαδό 

 

Καταστρώνεται λοιπόν η ιεραρχία

 

 

Σχήµα 3: Παράδειγµα

 

Στο επόµενο στάδιο, πραγµατοποιούνται

έστω ότι ισχύουν τα παρακάτω

• Το έτος κατασκευής 

διαµερίσµατος. 

• Η περιοχή βαθµολογείται

• Το έτος κατασκευής βαθµολογείται

 

Ο πίνακας συγκρίσεων για τα

 

1 1/ 2 3

2 1 4

1/ 3 1/ 4 1

A

 
 =  
  

   ή   

 
 
 
  

λοιπόν η ιεραρχία του Σχήµατος 3. 

Παράδειγµα ιεραρχίας για την επιλογή διαµερίσµατος προς

πραγµατοποιούνται συγκρίσεις των τριών κριτηρίων

παρακάτω: 

κατασκευής βαθµολογείται µε 2 σε σύγκριση µε την

βαθµολογείται µε 3 σε σχέση µε το εµβαδό. 

βαθµολογείται µε 4 σε σχέση µε το εµβαδό. 

συγκρίσεων για τα κριτήρια είναι: 

1 0,5 3

2 1 4

0,333 0, 250 1
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προς αγορά 

κριτηρίων ανά δύο και 

την περιοχή του 
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Για να υπολογίσουµε το ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στη µέγιστη ιδιοτιµή του 

πίνακα Α, αρχικά υψώνουµε τον πίνακα Α στο τετράγωνο και έχουµε: 

 

  

2A =

1 0,5 3

2 1 4

0,333 0, 250 1

 
 
 
  

x

1 0,5 3

2 1 4

0,333 0, 250 1

 
 
 
  

=

3 1,75 8

5,33 3 14

1,166 0,666 3

 
 
 
  

 

 

Αθροίζοντας τα στοιχεία κάθε σειράς του πίνακα  2A  προκύπτει το παρακάτω 

διάνυσµα: 

12,75

22,333

4,833

w

 
 =  
  

 

Προσθέτοντας τα τρία στοιχεία του διανύσµατος, προκύπτει το άθροισµα: 

 

Σ = 39,916 

 

Με βάση το άθροισµα Σ, κανονικοποιούµε το διάνυσµα w και έχουµε: 

 

12,75 0,3194
1

22,333 0,5595
39,916

4,833 0,1211

w

   
   = =   
      

 

 

Στη συνέχεια, ακολουθούµε την ίδια διαδικασία, υψώνοντας στο τετράγωνο τον 

πίνακα  2A  κ.ο.κ. Η διαδικασία θα επαναλαµβάνεται, έως ότου το κανονικοποιηµένο 

διάνυσµα w να προκύψει ίδιο ή να διαφέρει ελάχιστα από εκείνο της προηγούµενης 

επανάληψης. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, µετά από τη δεύτερη επανάληψη της 

διαδικασίας, προκύπτει ότι το ιδιοδιάνυσµα του πίνακα Α είναι: 

 

0,3196

0,5584

0,1220

w

 
 =  
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Το διάνυσµα w απεικονίζει τις βαρύτητες των κριτηρίων, για τη λήψη της τελικής 

απόφασης. Όπως φαίνεται, σηµαντικότερο κριτήριο είναι το έτος κατασκευής του 

διαµερίσµατος. Ακολουθεί το κριτήριο της περιοχής όπου βρίσκεται το διαµέρισµα, 

ενώ το κριτήριο του εµβαδού κατατάσσεται τελευταίο.  

 

Στη συνέχεια, πραγµατοποιούνται συγκρίσεις µεταξύ των εναλλακτικών επιλογών της 

απόφασης, µε βάση καθένα από τα τρία κριτήρια. Σηµειώνουµε ότι, στο 

συγκεκριµένο παράδειγµα, µόνο το κριτήριο της περιοχής είναι ποιοτικό, ενώ τα 

υπόλοιπα δύο είναι ποσοτικά. Αυτό σηµαίνει ότι µόνο το κριτήριο της περιοχής 

χαρακτηρίζεται από υποκειµενικότητα και εξαρτάται από την κρίση του λήπτη της 

απόφασης, ενώ για τα υπόλοιπα δύο κριτήρια υπάρχουν οι καθορισµένες 

αντικειµενικές τιµές της κάθε εναλλακτικής επιλογής.  

 

Έστω ότι ο πίνακας συγκρίσεων των εναλλακτικών επιλογών, µε βάση το κριτήριο 

της περιοχής είναι: 

 

1

1 5 2

1/ 5 1 1/ 2

1/ 2 2 1

A

 
 =  
  

   ή   

1 5 2

0, 2 1 0,5

0,5 2 1

 
 
 
  

 

 

Μετά από τρεις επαναλήψεις της διαδικασίας που περιγράφηκε προηγουµένως, 

προκύπτει το παρακάτω ιδιοδιάνυσµα: 

 

1

0,595

0,128

0,276

w

 
 =  
  

 

 

Όπως φαίνεται, σε σχέση µε το κριτήριο της περιοχής, η εναλλακτική επιλογή 1 

υπερτερεί κατά πολύ έναντι των άλλων δύο επιλογών.  

 

Για το κριτήριο του έτους κατασκευής, έστω ότι το αντίστοιχο διάνυσµα είναι: 
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2

1995

2000

2006

w

 
 =  
  

    ή το αντίστοιχο κανονικοποιηµένο   2

0,332

0,333

0,334

w

 
 =  
  

 

Οµοίως, έστω ότι το διάνυσµα για το κριτήριο του εµβαδού σε τετραγωνικά µέτρα 

είναι: 

3

150

250

280

w

 
 =  
  

      ή το αντίστοιχο κανονικοποιηµένο   3

0,221

0,368

0, 412

w

 
 =  
  

 

Για να υπολογιστούν οι συνολικές προτεραιότητες για κάθε εναλλακτική επιλογή, 

σύµφωνα µε τη σχέση (5), εκτελούµε τον παρακάτω πολλαπλασιασµό: 

P =

0,595 0,332 0,221

0,128 0,333 0,368

0,276 0,334 0,412

 
 
 
  

x

0,3196

0,5584

0,1220

 
 
 
  

=

0,402

0,272

0,325

 
 
 
  

 

Άρα, από την επίλυση της ιεραρχίας προκύπτει ότι η επικρατέστερη επιλογή είναι το 

διαµέρισµα 1, µε προτεραιότητα 0,402. Ακολουθεί το διαµέρισµα 3, ενώ τελευταίο 

κατατάσσεται το διαµέρισµα 2.  

Για να ελέγξουµε το επίπεδο συνέπειας των κρίσεων, ξεκινώντας από τον πίνακα 

συγκρίσεων των κριτηρίων, υπολογίζουµε τη µέγιστη ιδιοτιµή του ως εξής: 

Αθροίζοντας τα στοιχεία κάθε στήλης του πίνακα Α, προκύπτει το παρακάτω 

διάνυσµα: 

[ ]3,333 1,75 8v =  

Πολλαπλασιάζοντας το διάνυσµα ν µε το ιδιοδιάνυσµα του πίνακα Α που 

υπολογίστηκε προηγουµένως, προκύπτει η µέγιστη ιδιοτιµή του πίνακα Α. ∆ηλαδή: 

[ ]max

0,3196

0,5584 3,333 1,75 8 3,018

0,1220

w vλ
 
 = ⋅ = ⋅ = 
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Αντικαθιστώντας τη maxλ  στη σχέση (3), για n=3 προκύπτει: 

max( ) / ( 1) (3,018 3) / (3 1)CI n nλ= − − = − − = 0,009 

Από τον Πίνακα 1, για n=3, είναι: RI=0.5.  

Από τη σχέση (4) έχουµε: 

0,009
 ( / ) 100 100 1,5%

0,5
CR CI RI= × = × =  

Εφόσον CR<10%, δεν προκύπτουν ενδείξεις ασυνέπειας στις κρίσεις του πίνακα Α. Η 

ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται για κάθε πίνακα συγκρίσεων µεταξύ 

κριτηρίων ή εναλλακτικών επιλογών.  

 

2.4 Πεδία εφαρµογής της AHP 

Η φύση και τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου AHP, την καθιστούν κατάλληλη για µία 

πληθώρα εφαρµογών, τόσο στις θεωρητικές, όσο και στις εφαρµοσµένες επιστήµες, 

τη βιοµηχανία, το δηµόσιο τοµέα και τις υπηρεσίες. Ενδεικτικά, µερικοί από τους 

τοµείς εφαρµογής της είναι (Vargas, 1990): 

• Οικονοµικά και διοίκηση, όπως η αξιολόγηση, ο σχεδιασµός, τα 

χρηµατοοικονοµικά, οι προβλέψεις, το marketing, η επιλογή χαρτοφυλακίου, η 

επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης, η ανάθεση πόρων, η επιλογή 

πολιτικής/στρατηγικής, οι µεταφορές κ.α.  

• Η πολιτική, όπως η οργάνωση στρατιωτικών µονάδων, οι διαπραγµατεύσεις, οι 

εκλογικές υποψηφιότητες, η ασφάλεια, οι πολεµικές επιχειρήσεις κ.α. 

• Κοινωνική οργάνωση, όπως η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η υγεία, η 

νοµοθεσία, η ιατρική, ο δηµόσιος τοµέας κ.α. 

• Η τεχνολογία, όπως η επιλογή της βέλτιστης τεχνολογίας για κάποια εφαρµογή, 

η επιλογή τεχνολογικού χαρτοφυλακίου και αγοράς κ.α.  
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2.5 Η κριτική και η έρευνα γύρω από την ΑΗP 

Από την εισαγωγή της µεθόδου AHP έως σήµερα, έχουν παρουσιαστεί χιλιάδες 

διαφορετικές εφαρµογές της και έχουν καταγραφεί αρκετές κριτικές για τη λειτουργία 

της, είτε θετικές, είτε αρνητικές. Η αποδοχή της µεθόδου από το σύνολο της 

επιστηµονικής κοινότητας, έχει επιβραδυνθεί λόγω παρανοήσεων που αφορούν το 

θεωρητικό της υπόβαθρο και διστακτικότητας για τη χρήση µη παραδοσιακών 

µεθόδων ανάλυσης (Harker & Vargas, 1987).  

Πολύς λόγος έχει γίνει, επίσης, για την ασυνέπεια που πιθανόν ελλοχεύει στην κρίση 

του λήπτη της απόφασης και για το µη αυταπόδειχτο της συνέπειας µεταξύ των 

απαντήσεων και των προτιµήσεών του. Με άλλα λόγια, η µέθοδος δέχεται κριτική για 

αυθαιρεσία στις βαρύτητες που αποδίδονται στα διάφορα κριτήρια. Ακόµη, η ίδια η 

δοµή της ιεραρχίας, αποτελεί, για ορισµένους µελετητές, παράγοντα που µειώνει την 

αξιοπιστία των αποτελεσµάτων, καθώς, αξιωµατικά, θεωρείται ότι τα κριτήρια του 

ανώτερου επιπέδου µπορούν να λάβουν βαρύτητες, ανεξάρτητες από εκείνες των 

κριτηρίων του αµέσως επόµενου επιπέδου. Ως λύση στο παραπάνω πρόβληµα, έχει 

προταθεί ο συνδυασµός της AHP µε τη θεωρία χρησιµότητας πολλαπλών 

παραγόντων  (Multiattribute Utility Theory - MAUT) (Dyer, 1990). Επίσης, για τον 

ίδιο λόγο, έχει προταθεί η χρήση της µεθόδου ANP (Analytical Network Process), η 

οποία αποτελεί επέκταση της AHP και χρησιµοποιεί δίκτυα, αντί για ιεραρχικές 

δοµές.  

Παρόλα αυτά, η AHP έχει αποτελέσει αντικείµενο έρευνας για πολλούς µελετητές, 

λόγω των πλεονεκτηµάτων που ήδη αναφέρθηκαν. Μερικά από τα ερευνητικά θέµατα 

που αφορούν τη µέθοδο και τη λειτουργία της είναι: 

• Η κλίµακα µέτρησης (1-9 κτλ.) που χρησιµοποιείται για την ποσοτικοποίηση 

των ποιοτικών κρίσεων (Lund & Palmer, 1986) 

• Το είδος των κρίσεων που χρησιµοποιούνται (τυχαίες, εντός διαστηµάτων, 

εξαρτώµενες από το χρόνο, ασαφείς) (Dennis 1987; Vargas & Saaty, 1987; 

Saaty, 1979; Buckley, 1985) 

• Ο αριθµός των κρίσεων που χρησιµοποιείται (Harker, 1987) 
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• Η αρχή της σύνθεσης που χρησιµοποιείται (αρχή της ιεραρχία ή δίκτυα) 

(Saaty, 1980; Harker & Vargas, 1987) 

• H µέτρηση της ασυνέπειας (Golden & Wang, 1989) 

• Οι οµαδικές κρίσεις και η συµφωνία των ειδικών (Saaty, 1989) 

• Η µέθοδος προσδιορισµού της τελικής κλίµακας αξιολόγησης (η µέθοδος των 

ιδιοδιανυσµάτων, η µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων και των 

λογαριθµικών ελαχίστων τετραγώνων) (Saaty & Vargas, 1984; Crawford & 

Williams, 1985) 

• Η συσχέτιση της AHP µε άλλες θεωρίες πολυκριτήριας ανάλυσης (Zahedi, 

1987) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ AHP ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

 

Τα τελευταία χρόνια, όπου η παγκόσµια ενεργειακή κρίση αποτελεί απτή 

πραγµατικότητα και η ανάγκη στροφής προς τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

(Α.Π.Ε) είναι πλέον επιτακτική, οι κυβερνήσεις των κρατών αναζητούν συνεχώς 

λύσεις για να στραφούν σε αυτό που ονοµάζεται βιώσιµη ανάπτυξη. Η ανάγκη αυτή 

δε θα µπορούσε να µην απασχολήσει τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα, η οποία 

καλείται να δώσει λύσεις στο ενεργειακό πρόβληµα και να το αντιµετωπίσει απ’ όλες 

τις πλευρές. Η µέθοδος AHP έχει ήδη αποδειχθεί σηµαντικό εργαλείο στη µελέτη 

διαφόρων προβληµάτων που σχετίζονται µε την ενέργεια, καθώς δίνει τη δυνατότητα, 

σε αυτούς που λαµβάνουν αποφάσεις, να επεξεργάζονται και ποιοτικά δεδοµένα, µαζί 

µε τα ποσοτικά τεχνικά δεδοµένα που σχετίζονται µε την παραγωγή ενέργειας.  

 

 

3.1 Εφαρµογές της AHP στην αξιολόγηση και επιλογή ενεργειακών 

στρατηγικών 

Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη µίας στρατηγικής, είτε αυτή αφορά την ενέργεια, είτε 

έναν οποιοδήποτε άλλο τοµέα, είναι ένα πολύπλοκο έργο που εξελίσσεται δυναµικά, 

καθώς παρουσιάζει µεγάλη αβεβαιότητα και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες σε 

όλα τα στάδια της πορείας του. Οι στρατηγικές και οι πολιτικές που αφορούν την 

διαχείριση της ενέργειας σε µία χώρα σχετίζονται µε πολλούς, συχνά εντελώς 

ανεξάρτητους παράγοντες και άλλες φορές ιδιαίτερα αλληλένδετους, οι κυριότεροι 

από τους οποίους είναι το τεχνολογικό επίπεδο, η οικονοµική κατάσταση, η 

κουλτούρα και οι πολιτικές συνθήκες. Ακόµα και αν ολοκληρωθεί ο σχεδιασµός της 

βέλτιστης στρατηγικής, η εφαρµογή της µπορεί να αντιµετωπίσει ανυπέρβλητα 

εµπόδια, ειδικά όταν η οµάδα σχεδιασµού διαφέρει εντελώς από την οµάδα 

εφαρµογής ή τις υπόλοιπες οµάδες συµφερόντων που σχετίζονται µε τη στρατηγική. 

Συνεπώς, στην περίπτωση της αξιολόγησης και επιλογής ενεργειακών στρατηγικών, 

όπου τα κριτήρια ποικίλουν, η µέθοδος AHP µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στο να 
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συµπεριληφθούν όλοι οι πιθανοί παράγοντες επιρροής στη λήψη της τελικής 

απόφασης, προσδίδοντας στον καθένα τη βαρύτητα που του αναλογεί. 

Το 1983 εµφανίζεται για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία µία εφαρµογή της ΑΗΡ στο 

σχεδιασµό ενεργειακών στρατηγικών, σε µία προσπάθεια να σχεδιαστεί η στροφή της 

αµερικανικής βιοµηχανίας ενέργειας προς τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να 

µειωθεί η χρήση του πετρελαίου  (Gholamnezhad, 1983). Οι Η.Π.Α και τότε, όπως 

και σήµερα, αποτελούσαν το µεγαλύτερο παραγωγό και καταναλωτή ενέργειας 

παγκοσµίως και οι πολιτικές που εφαρµόζουν επηρεάζουν σηµαντικά το παγκόσµιο 

ενεργειακό ισοζύγιο.  

Μέσα από την ιεραρχία που κατασκευάστηκε µε αντικειµενικό στόχο τη µείωση της 

κατανάλωσης πετρελαίου, προέκυψε ότι η πιο κρίσιµη χρονική περίοδος για το 

σχεδιασµό των νέων στρατηγικών ήταν το διάστηµα 1982-1987 και ότι οι 

στρατηγικές που έπρεπε να εφαρµοστούν ήταν κυρίως η εξοικονόµηση ενέργειας 

(µείωση των επιπέδων κατανάλωσης) και στη συνέχεια η αύξηση της παραγωγής 

ενέργειας από την καύση άνθρακα, τα αποθέµατα του οποίου ήταν άφθονα στη χώρα. 

Οι υπόλοιπες από τις εφτά συνολικά στρατηγικές που εξετάστηκαν ήταν, κατά σειρά 

προτεραιότητας, η αύξηση της χρήσης αλκοολούχων καυσίµων, η αύξηση της χρήσης 

υγρών υδρογονανθράκων, η µεγαλύτερη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, η αύξηση 

της χρήσης πυρηνικής ενέργειας και η περαιτέρω αξιοποίηση άλλων εναλλακτικών 

πηγών (γεωθερµία, αιολική ενέργεια, υδροηλεκτρικοί σταθµοί κ.α.).  

Οι περιορισµοί-εµπόδια που λήφθηκαν υπόψη για την αξιολόγηση των εναλλακτικών 

στρατηγικών ήταν τεχνολογικής, οικονοµικής και περιβαλλοντικής φύσης. Από τους 

εφτά περιορισµούς που χρησιµοποιήθηκαν, σηµαντικότερος κρίθηκε αυτός της 

τεχνολογικής δυσκολίας κάθε στρατηγικής, του βαθµού δηλαδή κατά τον οποίο 

έπρεπε να βελτιωθεί το επίπεδο τεχνολογίας της χώρας, προκειµένου να εφαρµοστεί 

κάθε στρατηγική. ∆εύτερος κατά βαρύτητα ήταν ο περιορισµός του κόστους 

επένδυσης και τρίτος ο περιορισµός της προστασίας της υγείας και του 

περιβάλλοντος. Σηµαντικά θεωρήθηκαν επίσης τα κοινωνικά προβλήµατα που 

πιθανόν ανακύψουν από µία στρατηγική, αλλά και ο χρόνος που απαιτείται για την 

εφαρµογή της.  
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Για της εφαρµογή της επιθυµητής στρατηγικής, αξιολογήθηκαν επίσης τα πιθανά 

µέτρα που έπρεπε να ληφθούν, µε βάση τους υπάρχοντες περιορισµούς. Πρώτη κατά 

προτεραιότητα ήταν η χρηµατοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης πάνω σε θέµατα 

νέων πηγών ενέργειας. Ακολούθησε η πολιτική ενίσχυσης των ενεργειακών 

επενδύσεων µέσω νοµοθετικών ρυθµίσεων και η αύξηση του κόστους του πετρελαίου 

µέχρι να φτάσει το κόστος αντικατάστασής του µε άλλη πηγή ενέργειας. 

Καθώς το ενδιαφέρον για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας άρχισε συνεχώς να 

αυξάνεται µετά την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 70, πολλές είναι οι έρευνες 

που έχουν γίνει για την επιλογή των κατάλληλων ενεργειακών στρατηγικών και 

εργαλείων ενσωµάτωσης των νέων αυτών τεχνολογιών στα συµβατικά δίκτυα 

ηλεκτροδότησης. Το 1998 µελετήθηκε η περίπτωση της ενσωµάτωσης των υβριδικών 

συστηµάτων ηλιακής - αιολικής ενέργειας σε ένα συµβατικό ηλεκτρικό δίκτυο, από 

τη σκοπιά των παραγόντων που πιθανόν να επηρεάσουν ένα τέτοιο εγχείρηµα 

(Chedid et al., 1998). Στην ουσία, το ζητούµενο ήταν η αύξηση της διείσδυσης της 

ηλιακής και αιολικής ενέργειας στη συνολική παραγόµενη ενέργεια. Για τον 

εντοπισµό των σηµαντικότερων παραγόντων στους οποίους έπρεπε να επικεντρωθεί ο 

σχεδιασµός αυτών των έργων, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος AHP και η ιεραρχία της 

εφαρµογής αυτής παρουσιάζεται στο Σχήµα 4, όπου παρατηρούµε ότι στο δεύτερο 

επίπεδο της ιεραρχίας βρίσκονται οι παράγοντες που περιορίζουν την επίτευξη του 

στόχου, στο τρίτο επίπεδο βρίσκονται οι διαθέσιµες πολιτικές – εργαλεία προώθησης 

του στόχου και στο τέταρτο επίπεδο αξιολογούνται οι τρεις βασικές διαστάσεις των 

έργων τεχνολογίας Α.Π.Ε, ως προς τη σηµασία τους για την επίτευξη του στόχου. 

 



 

Σχήµα 4:  Ιεραρχία για την αξιολόγηση

Η µελέτη απέδειξε ότι σηµαντικότερος

ανεπαρκής χρηµατοδότηση

ωρίµανσης των νέων τεχνολογιών

φυσικών πόρων. Η αποδοχή

σηµαντικά εµπόδια στην προώθηση

ιεραρχίας, η πολιτική που συγκέντρωσε

των νέων τεχνολογικών προϊόντων

οικονοµικών εργαλείων και

Φτάνοντας το τέλος της ανάλυσης

προγραµµάτων φάνηκε τελικά

για την αξιολόγηση των παραγόντων που συντελούν στην

διείσδυσης των Α.Π.Ε  

(πηγή: Chedid

 

ότι σηµαντικότερος περιοριστικός παράγοντας ήταν

χρηµατοδότηση των έργων αυτών, ενώ ακολουθούσε

τεχνολογιών, η ανεπαρκής πολιτική στήριξη και

αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο δε φάνηκε να

στην προώθηση αυτών των τεχνολογιών. Στο τρίτο

που συγκέντρωσε τη µεγαλύτερη βαρύτητα ήταν

τεχνολογικών προϊόντων και ακολούθησε η ιδιωτικοποίηση

εργαλείων και τέλος, η δηµιουργία κινήτρων από τις

της ανάλυσης, ο αντικειµενικός στόχος των σχεδιαστών

φάνηκε τελικά ότι πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση
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συντελούν στην αύξηση της 

Chedid et al., 1998) 

παράγοντας ήταν ξεκάθαρα η 

ακολουθούσε η έλλειψη 

στήριξη και η έλλειψη 

φάνηκε να δηµιουργεί 

Στο τρίτο επίπεδο της 

βαρύτητα ήταν η προώθηση 

ιδιωτικοποίηση, η χρήση 

από τις κυβερνήσεις. 

σχεδιαστών τέτοιων 

ελαχιστοποίηση του κόστους, 
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ακολουθούµενη από την αξιοπιστία του συστήµατος, ενώ η προστασία του 

περιβάλλοντος κατατάχτηκε τελευταία σε προτεραιότητα. 

 Η χρήση περισσότερων από µίας πολυκριτήριων µεθόδων και ο συνδυασµός τους για 

την αντιµετώπιση ενεργειακών προβληµάτων είναι πλέον πολύ συνηθισµένη τακτική 

και απαντάται συχνά στη βιβλιογραφία. Το 2000, η ΑΗΡ συνδυάστηκε µε 

προγραµµατισµό συµβιβασµού (compromise programming), σε µία προσπάθεια να 

σχεδιαστεί ένα µοντέλο για την ανάπτυξη ενεργειακών στρατηγικών µε γνώµονες δύο 

αντικρουόµενα κριτήρια, το κόστος και τη µέγιστη δυνατή µείωση των αερίων ρύπων 

και των ραδιενεργών αποβλήτων (Linares & Romero, 2000). Ο προγραµµατισµός 

συµβιβασµού κλήθηκε να βελτιστοποιήσει πέντε αντικειµενικές συναρτήσεις που 

αφορούσαν την ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής ενέργειας και την παραγωγή 

των τεσσάρων βασικών αερίων ρύπων, ενώ η ΑΗΡ χρησιµοποιήθηκε για να 

αποδοθούν βαρύτητες στις πέντε αντικειµενικές συναρτήσεις. Έγινε χρήση 

ερωτηµατολογίων τα οποία απευθύνθηκαν σε οµάδα ειδικών - διαχειριστών ενέργειας 

και περιλάµβαναν σύγκριση των αντικειµενικών ανά ζεύγη, ενώ στη συνέχεια 

χρησιµοποιήθηκε προγραµµατισµός στόχων (goal programming), για να προκύψουν 

οι επιµέρους βαρύτητες για κάθε αντικειµενική συνάρτηση που έπρεπε να 

βελτιστοποιηθεί.  

Η παραπάνω εφαρµογή χρησιµοποιήθηκε στον κλάδο παραγωγής ενέργειας της 

Ισπανίας, σε µία προσπάθεια να εισαχθούν περιβαλλοντικά κριτήρια στον 

µακροχρόνιο προγραµµατισµό του κλάδου, καθώς αποτελούσε την πλέον ρυπογόνο 

βιοµηχανία της χώρας. Συγκεκριµένα, το µοντέλο εφαρµόστηκε για να οριστούν τα 

βέλτιστα επίπεδα ρύπων (διοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του θείου, οξειδίων του 

αζώτου και ραδιενεργών αποβλήτων) για το έτος 2030, κρατώντας το κόστος 

παραγωγής ενέργειας σε λογικά επίπεδα, ενώ για την εφαρµογή της AHP ζητήθηκε η 

άποψη µελών του ισπανικού υπουργείου βιοµηχανίας και ενέργειας και της εθνικής 

επιτροπής ρύθµισης ενέργειας. Κάθε µία από τις πέντε αντικειµενικές συναρτήσεις 

βελτιστοποιήθηκε ξεχωριστά και στη συνέχεια τα αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µεταξύ 

τους, αποδεικνύοντας ότι οι επιµέρους λύσεις είναι µεταξύ τους αντικρουόµενες και 

είναι απαραίτητη µία συµβιβαστική λύση.  
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Οι βαρύτητες που προέκυψαν από την ΑΗΡ έδειξαν ότι σηµαντικότερος παράγοντας, 

για τον ενεργειακό σχεδιασµό, είναι το κόστος και στη συνέχεια, η µείωση των 

επιπέδων CO2, πράγµα που ήταν αναµενόµενο λόγω του έντονου ενδιαφέροντος για 

τη µείωσή του, που είχε ξεκινήσει ήδη στην Ευρώπη. Η µικρότερη βαρύτητα 

αποδόθηκε στη µείωση των ραδιενεργών αποβλήτων, πράγµα που αντικατόπτριζε και 

την ενεργειακή πολιτική της χώρας εκείνη την περίοδο. Η τελική λύση που δόθηκε 

από τον προγραµµατισµό συµβιβασµού (compromise programming) περιλάµβανε 

60% µείωση της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα, έως 90% µείωση της παραγωγής 

διοξειδίου του θείου, έως 70% µείωση της παραγωγής οξειδίων του αζώτου και 55% 

µείωση των ραδιενεργών αποβλήτων, µε 25% αύξηση του κόστους παραγωγής 

ενέργειας ετησίως, σε σχέση µε τη λύση της βελτιστοποιηµένης συνάρτησης κόστους 

που είχε αρχικά υπολογιστεί. Ως προς τις τεχνολογίες που απαιτούνται, η λύση αυτή 

επιτυγχάνεται µε έµφαση στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και τις τεχνολογίες 

αερίων, ενώ η παραγωγή ενέργειας από άνθρακα και πυρηνικές τεχνολογίες 

καταλαµβάνει λιγότερο από 10% της προτεινόµενης εγκατεστηµένης ισχύος.  

Ακόµα µία ενδιαφέρουσα εφαρµογή της AHP είναι η αξιολόγηση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας. Το 2006 παρουσιάστηκε µία εφαρµογή για την αξιολόγηση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας της βιοµηχανίας µικρής κλίµακας (Small Scale Industry 

– SSI) της Ινδίας, σε µία προσπάθεια να ποσοτικοποιηθούν οι παράγοντες που 

εµποδίζουν την εξοικονόµηση ενέργειας, πράγµα που µέχρι τότε προσεγγιζόταν 

κυρίως ποιοτικά (Nagesha & Balachandra, 2006) . Σκοπός της έρευνας ήταν ο 

προσδιορισµός των στοιχείων που δυσχεραίνουν τη βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας (prioritization of barriers to energy efficiency), µε δεδοµένο ότι η 

αύξησή της είναι κρίσιµη για την επιβίωση και ανάπτυξη του κλάδου, αφού επιφέρει 

µείωση του κόστους παραγωγής και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

Τα εµπόδια που συµπεριλήφθηκαν στην έρευνα αφορούσαν πέντε βασικές 

κατηγορίες, οι οποίες ήταν :  

1.  Εµπόδια από έλλειψη πληροφόρησης (Awareness and Information Barriers - AIB),  

2. Χρηµατοοικονοµικά και οικονοµικά εµπόδια (Financial and Economic Barriers - 

FEB),  
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3. Εµπόδια προερχόµενα από τη δοµή των επιχειρήσεων και τη λειτουργία των 

σχετικών οργανισµών (Structural and Institutional Barriers - SIB),  

4.  Πολιτικά και νοµοθετικά εµπόδια (Policy and Regulatory - PRB),  

5. Εµπόδια λόγω της συµπεριφοράς και της προσωπικότητας των επιχειρηµατιών 

(Behavioral and Personal Barriers – BPB).  

 

Οι παραπάνω κατηγορίες εµποδίων αξιολογήθηκαν και έλαβαν βαρύτητες, µε βάση 

τα εξής τέσσερα κριτήρια:  

 

1.  Ένταση κάθε εµποδίου (Intensity Of the Barrier - IOB),  

2. Βαθµός ευκολίας της εξάλειψης του εµποδίου (Easiness Of Barrier Removal - 

EOBR),  

3. Αντίκτυπος της εξάλειψης του εµποδίου στην ενεργειακή αποδοτικότητα (Impact 

of Barrier Removal on Energy Efficiency - IBREE),  

4. Αντίκτυπος της εξάλειψης του εµποδίου στην οικονοµική αποδοτικότητα (Impact 

of Barrier Removal on Economic Performance - IBREP).  

 

Τα ερωτηµατολόγια που σχεδιάστηκαν συµπληρώθηκαν από επιχειρηµατίες του 

κλάδου, καθώς θεωρήθηκε ότι αποτελούν την κύρια οµάδα συµφερόντων 

(stakeholders) της έρευνας. Για την εφαρµογή επιλέχθηκαν οι βιοµηχανίες χυτηρίων 

µετάλλου και οι βιοµηχανίες τούβλων-κρεµµυδιών. Στο Σχήµα 5 που ακολουθεί, 

παρουσιάζεται η ιεραρχία της µεθόδου AHP για την αντίστοιχη εφαρµογή. 



 

Σχήµα 5: Εφαρµογή της AHP

αύξηση

 

Η ανάλυση έδειξε ότι παρά

βιοµηχανιών του δείγµατος

αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας

εµπόδια και τα εµπόδια από

AHP για την αξιολόγηση των εµποδίων που δυσχεραίνουν

αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας 

(πηγή: Nagesha & Balachandra

ότι παρά τις µικροδιαφορές ανάµεσα στους

δείγµατος, οι σηµαντικότεροι παράγοντες που δυσχεραίνουν

ενεργειακής αποδοτικότητας είναι τα οικονοµικά και χρηµατοοικονοµικά

εµπόδια από τη συµπεριφορά/προσωπικότητα των επιχειρηµατιών
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δυσχεραίνουν την 

Balachandra, 2006) 

στους δύο τύπους 

δυσχεραίνουν την 

χρηµατοοικονοµικά 

των επιχειρηµατιών, 
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ενώ τα σηµαντικότερο κριτήριο για την αξιολόγηση αυτή θεωρήθηκε ότι ήταν ο 

αντίκτυπος της εξάλειψης του εµποδίου στην οικονοµική αποδοτικότητα (IBREP), 

ακολουθούµενο από τον αντίκτυπο στην ενεργειακή αποδοτικότατα (IBREE). Οι 

ερευνητές πρότειναν ενεργειακές πολιτικές για την αντιµετώπιση αυτών των 

εµποδίων, οι οποίες περιλάµβαναν, ανάµεσα σε άλλα, τη βελτίωση της 

ελκυστικότητας των ήδη υπαρχόντων χρηµατοδοτικών προγραµµάτων αναβάθµισης 

της τεχνολογίας παραγωγής, την αύξηση του συντελεστή χρήσης της παραγωγικής 

δυναµικότητας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ενηµέρωσης και της 

κατάρτισης των επιχειρηµατιών γύρω από τα ενεργειακά ζητήµατα, µέσω 

σεµιναρίων, ενηµερωτικών δράσεων και συµβουλευτικών υπηρεσιών. 

Παρά το γεγονός ότι η µέθοδος AHP αποτελεί πολύ δηµοφιλές εργαλείο για 

ενεργειακά προβλήµατα, σε ορισµένες περιπτώσεις παρουσιάζει αδυναµία 

αποτύπωσης των αµφιβολιών ή ασαφειών στις γνώµες των ειδικών που λαµβάνουν 

τις αποφάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι πιο εύκολο για τους ειδικούς να 

αποδώσουν βαρύτητες χρησιµοποιώντας διαστήµατα τιµών και όχι απλά µία τιµή. Για 

το λόγο αυτό, όπου κρίνεται απαραίτητο, γίνεται χρήση µίας τροποποιηµένης µορφής 

της AHP, η οποία περιλαµβάνει στοιχεία ασαφούς λογικής και ονοµάζεται Fuzzy 

AHP (FAHP) (Vahidnia et al., 2008). Το χαρακτηριστικό στοιχείο που διαφοροποιεί 

την τροποποιηµένη µέθοδο από την αρχική της, είναι η χρήση του ασαφούς 

τριγωνικού (ή και τραπεζοειδούς) αριθµού για τις ανά δύο συγκρίσεις της 

διαδικασίας, αντί της απλής τιµής (crisp value) που χρησιµοποιείται στην αρχική 

µέθοδο. Κάθε ασαφής  αριθµός τριγωνικής µορφής Α, συµβολίζεται ως Α = [ℓ, m, u] 

και προσδιορίζεται από µια τριάδα πραγµατικών αριθµών ℓ, m, u. Η παράµετρος m 

δίνει τον µέγιστο βαθµό αληθείας (µΑ(m) = 1), ενώ τα ℓ και u είναι το κατώτερο και 

ανώτερο όριο που ορίζουν το πεδίο της κρίσης του ειδικού.  Η  συνάρτηση  

συµµετοχής δίνεται από τη σχέση (6) και παρουσιάζεται σχηµατικά στο Σχήµα 6. 

 

                                             (6) 
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Σχήµα 6: Συνάρτηση συµµετοχής τυχαίου ασαφούς αριθµού  τριγωνική µορφής 

                                                                                                     (πηγή: Vahidnia, 2008) 

 

Μία πρόσφατη µελέτη, µε χρήση της Fuzzy AHP και απώτερο σκοπό την αύξηση της 

διείσδυσης των Α.Π.Ε, παρουσιάστηκε το 2010 (Heo et al., 2010). Οι ερευνητές 

χρησιµοποίησαν τη Fuzzy AHP για να αξιολογήσουν τους παράγοντες που 

καθορίζουν την επιτυχία των κυβερνητικών προγραµµάτων ανάπτυξης και διείσδυσης 

των νέων τεχνολογιών Α.Π.Ε. Το ενδιαφέρον των ερευνητών επικεντρώθηκε στην 

Κορέα, η κυβέρνηση της οποίας στοχεύει σε αύξηση των διείσδυσης των Α.Π.Ε σε 

ποσοστό 11% από περίπου 2,5% που είναι σήµερα, έως το 2030. Ο στόχος αυτός 

προϋποθέτει, εκτός από επιτυχηµένη έρευνα και ανάπτυξη, κατάλληλα προγράµµατα 

και πολιτικές εφαρµογής των νέων τεχνολογιών.  

Για την επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης των εναλλακτικών προγραµµάτων 

διάδοσης των Α.Π.Ε, επιστρατεύτηκαν δύο οµάδες ειδικών. Η πρώτη οµάδα (policy 

makers) αποτελούνταν από στελέχη που σχετίζονταν άµεσα µε το σχεδιασµό και την 

εφαρµογή των κυβερνητικών ενεργειακών πολιτικών και η δεύτερη οµάδα 

(specialists) αποτελούνταν από εξειδικευµένους επιστήµονες και από µέλη φορέων, 

άµεσα συνδεδεµένων µε το θέµα. Οι ειδικοί κατέληξαν σε πέντε βασικά κριτήρια και 

δεκαεπτά υπο- κριτήρια, τα οποία παρουσιάζονται συνολικά στον Πίνακα 2. Οι ίδιες 

οµάδες κλήθηκαν στη συνέχεια να αποδώσουν βαρύτητες σε κάθε κριτήριο, µέσω της 

εφαρµογής της Fuzzy AHP, µε χρήση ασαφούς τριγωνικού αριθµού. Τα τελικά 

αποτελέσµατα από κάθε οµάδα, αλλά και συνολικά για το δεύτερο επίπεδο της 

ιεραρχίας (πέντε βασικά κριτήρια), παρουσιάζονται διαγραµµατικά στο Σχήµα 7, απ’ 

όπου παρατηρούµε ότι στο σύνολο, οι οικονοµικοί παράγοντες και οι παράγοντες της 

αγοράς συγκέντρωσαν τη µεγαλύτερη βαρύτητα. Η οµάδα των policy makers 



34 

 

θεώρησε τους ίδιους παράγοντες ως σηµαντικότερους, ενώ η οµάδα των specialists 

ανέδειξε τους τεχνολογικούς παράγοντες ως µεγαλύτερης σηµασίας. 

Όσον αφορά τα υπο-κριτήρια, σηµαντικότερα στο σύνολο θεωρήθηκαν η οικονοµική 

βιωσιµότητα του προγράµµατος, το µέγεθος και η ανταγωνιστικότητα της 

παγκόσµιας αγοράς και η ανταγωνιστική δύναµη της επιλεγµένης τεχνολογίας. Τα 

αποτελέσµατα αυτά υποδεικνύουν ότι τα προγράµµατα διάδοσης των Α.Π.Ε στην 

Κορέα θα πρέπει να προσανατολιστούν προς τις τεχνολογίες εκείνες που αναµένεται 

να έχουν τη µεγαλύτερη ζήτηση και σε εγχώριο, αλλά κυρίως σε παγκόσµιο επίπεδο, 

καθώς η εγχώρια αγορά των Α.Π.Ε είναι περιορισµένη και δεν µπορεί από µόνη της 

να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα των προγραµµάτων. Και στην αξιολόγηση των υπο-

κριτηρίων όµως, παρατηρήθηκε έντονη διχογνωµία µεταξύ των δύο οµάδων ειδικών, 

γεγονός που οφείλεται στο ότι η ανάπτυξη των Α.Π.Ε στη χώρα βρίσκεται ακόµη σε 

αρχικό στάδιο και υπάρχει χάσµα µεταξύ των επιστηµόνων και εκείνων που 

λαµβάνουν τις αποφάσεις. 
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Πίνακας 2: Κριτήρια αξιολόγησης για προγράµµατα διείσδυσης των Α.Π.Ε. 

Criteria Sub-criteria 

A.  Technological  A1. Superiority of technology 

 A2. Completeness of technology 

 A3. reliability of technology and operation 

 A4. Possibility of acquiring original technology 

B.   Market B1. Domestic market size and competitiveness 

 B2. Global market size and competitiveness 

 B3. Competitive power of domestic technology 

C.   Economic C1. Supply capability 

 C2. Economic feasibility 

 C3. Supply durability 

D.   Environmental  D1. Reduction of greenhouse gas and pollutants 

 D2. Requirement of resources 

 D3. Acceptability of local residents 

E.   Policy  E1. Contribution to achieve dissemination gas 

 E2. Spillover effect 

 E3. Linkage with R&D program 

 E4. Influence of existing social system 

 

(πηγή: Heo et al., 2010) 

 

 

 



 

Σχήµα 7: Βαρύτητες των βασικών

 

Από τις αρχές της δεύτερης

και να εφαρµόζεται για 

(Environmental Impact Assessment

και πολυδιάστατη, απαιτείται

επιπτώσεις µίας απόφασης

νοµοθεσία, να υλοποιηθούν

έργα. Αποτελεί λοιπόν ευρέως

διαχείρισης (environmental

να συµβάλει στη διαδικασία

µπορεί να επεξεργάζεται ποσοτικά

απόψεις πολλών ειδικών 

γνώµες όλων των σχετικών

2001).  

Καθώς η επίλυση του ενεργειακού

και περισσότερες χώρες ανά

βασικών κριτηρίων αξιολόγησης για προγράµµατα διείσδυσης

Α.Π.Ε 

(πηγή: 

δεύτερης χιλιετίας, η µέθοδος AHP άρχισε επίσης, να

για τη διαδικασία εκτίµησης περιβαλλοντικών

Assessment-EIA). Η διαδικασία αυτή, αν και είναι

απαιτείται προκειµένου να αξιολογηθούν οι περιβαλλοντικές

απόφασης και σύµφωνα µε αυτή την αξιολόγηση, 

υλοποιηθούν πολιτικές και προγράµµατα και να κινηθούν

λοιπόν ευρέως διαδεδοµένο εργαλείο της λεγόµενης περιβαλλοντικής

environmental management). Η µέθοδος AHP θεωρείται κατάλληλη

διαδικασία αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

επεξεργάζεται ποσοτικά αλλά και ποιοτικά δεδοµένα, να

ειδικών και από διάφορες οµάδες και να συµπεριλαµβάνει

σχετικών οµάδων συµφερόντων (stakeholders)

ενεργειακού ζητήµατος γίνεται όλο και επιτακτικότερη

χώρες ανά τον κόσµο, η αξιολόγηση και επιλογή
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προγράµµατα διείσδυσης των 

πηγή: Heo et al., 2010) 

επίσης, να προτείνεται 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

και είναι πολύπλοκη 

περιβαλλοντικές 

αξιολόγηση, να θεσπιστεί 

κινηθούν αναπτυξιακά 

λεγόµενης περιβαλλοντικής 

θεωρείται κατάλληλη για 

επιπτώσεων, καθώς 

δεδοµένα να συνδυάζει τις 

συµπεριλαµβάνει τις 

) (Ramanathan, 

επιτακτικότερη σε όλο 

επιλογή ενεργειακών 
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πολιτικών είναι µία ιδιαίτερα σηµαντική διαδικασία που αναµένεται να προσφέρει 

όλο και µεγαλύτερο πεδίο εφαρµογών για την AHP. 

 

3.2 Εφαρµογές της AHP στην αξιολόγηση και σύγκριση τεχνολογιών 

παραγωγής ενέργειας 

Στις µέρες µας, η παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα έχει στρέψει περισσότερο από 

ποτέ άλλοτε την προσοχή της στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας 

και στην βελτίωση των ήδη υπαρχόντων, έτσι ώστε η παραγωγή ενέργειας να γίνει 

αποδοτικότερη, σταθερότερη και πιο φιλική στο περιβάλλον. Με την παγκόσµια 

κατανάλωση ενέργειας να αυξάνεται συνεχώς µε ταχείς ρυθµούς, πολλές είναι οι 

χώρες εκείνες που αντιλαµβάνονται ήδη την αναγκαιότητα στροφής του συστήµατος 

παραγωγής ενέργειας τους σε ανανεώσιµες και πιο οικονοµικές µορφές ενέργειας, 

αλλά και σε µορφές που βλάπτουν όσο το δυνατόν λιγότερο το ήδη επιβαρυµένο 

φυσικό περιβάλλον. Στη διαδικασία επιλογής της κατάλληλης σε κάθε περίπτωση 

τεχνολογίας παραγωγής ενέργειας, τα κριτήρια ποικίλουν και για το λόγο αυτό, οι 

πολυκριτήριες µέθοδοι και συγκεκριµένα η AHP συναντάται σε µεγάλο µερίδιο της 

σχετική βιβλιογραφίας.  

Από το 1992, η Ταϊβάν, που στήριζε σχεδόν ολοκληρωτικά τις ενεργειακές της 

ανάγκες στην καύση πετρελαίου, το οποίο µάλιστα και εισήγαγε εξολοκλήρου, 

συνειδητοποίησε την ανάγκη σχεδιασµού ενός εγχώριου συστήµατος παραγωγής 

ενέργειας, το οποίο θα στηριζόταν σε νέες φιλικότερες στο περιβάλλον τεχνολογίες 

και θα της παρείχε µεγαλύτερη ανεξαρτησία από τις πλούσιες σε πετρέλαιο χώρες. 

Προς τον σχεδιασµό του συστήµατος αυτού, παρουσιάστηκε µία µελέτη για την 

αξιολόγηση των διαθέσιµων τεχνολογιών και την κατάταξή τους, κατά 

προτεραιότητα εφαρµογής (Tzeng et al., 1992). Η χρήση της AHP για τη µελέτη αυτή 

αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγµα εφαρµογής της µεθόδου στην αξιολόγηση 

τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας. 

Οι µορφές ενέργειας - τεχνολογίες που επιλέχθηκαν να εξεταστούν ήταν η 

ηλιοθερµία, η ηλιακή ενέργεια µέσω φωτοβολταϊκών, η αιολική ενέργεια, η 

γεωθερµία, οι κυψέλες καυσίµου, η βιοενέργεια, η κυµατική-ωκεανική ενέργεια και η 



 

ενέργεια υδρογόνου. Για

κοινωνικά, περιβαλλοντικά

8, όπου παρουσιάζεται η ιεραρχία

προκύψουν βαρύτητες για κάθε

µε τη µέθοδο PROMETHEE

Enrichment Evaluations) για

Η έρευνα, µε τη χρήση της

συµπέρασµα ότι η τεχνολογία

η ηλιοθερµία, ενώ ακολο

ενέργεια. Στην τρίτη και τέταρτη

καυσίµου και η βιοενέργεια

κυµατική ενέργεια και η ενέργεια

 

Σχήµα 8: Ιεραρχία αξιολόγησης

Για την αξιολόγηση, χρησιµοποιήθηκαν 

περιβαλλοντικά και οικονοµικά κριτήρια, τα οποία φαίνονται

παρουσιάζεται η ιεραρχία του προβλήµατος. Η AHP χρησιµοποιήθηκε

βαρύτητες για κάθε κατηγορία κριτηρίων, ενώ στη συνέχεια

PROMETHEE (Preference Ranking Organization

) για να προκύψουν οι επιµέρους βαρύτητες κάθε

χρήση της άποψης των ειδικών πάνω στο θέµα, κατάληξε

τεχνολογία µε την υψηλότερη προτεραιότητα για την

ακολουθούσαν µαζί η αιολική, η ηλιακή και η

και τέταρτη θέση κατά προτεραιότητα κατατάχθηκαν

βιοενέργεια αντίστοιχα, ενώ τη µικρότερη προτεραιότητα

και η ενέργεια υδρογόνου. 

αξιολόγησης των διαθέσιµων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας

περίπτωση της Ταϊβάν 

(πηγή: Tzeng
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χρησιµοποιήθηκαν τεχνολογικά, 

φαίνονται στο Σχήµα 

χρησιµοποιήθηκε για να 

συνέχεια συνδυάστηκε 

Organization METHod of 

βαρύτητες κάθε κριτηρίου. 

θέµα, κατάληξε στο 

για την Ταϊβάν ήταν 

αι η γεωθερµική 

κατατάχθηκαν οι κυψέλες 

προτεραιότητα έλαβαν η 

 

παραγωγής ενέργειας για την 

Tzeng et al., 1992) 
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Πολλές είναι οι χώρες όµως, όπως η Ταϊβάν, οι οποίες αντιµετωπίζουν παρόµοιο 

πρόβληµα έλλειψης συµβατικών ενεργειακών πόρων και επιβαρύνονται µε τεράστια 

κόστη εισαγωγής πόρων και ενέργειας. Ανάλογες µε την προηγούµενη έρευνες έχουν 

πραγµατοποιηθεί και για πόλεις της Κίνας, όπου και σε αυτή την περίπτωση, έγινε 

χρήση της AHP και δηµιουργήθηκαν υπο-ιεραρχίες για τα κόστη, τη σταθερότητα και 

τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των διαθέσιµων τεχνολογιών, όπως και στο 

προηγούµενο παράδειγµα (Zhao et al., 2009).  

Θα αναφερθούµε επίσης, στο παράδειγµα της Ιορδανίας, το ενεργειακό ζήτηµα της 

οποίας έχει γίνει αντικείµενο πολλών µελετών. Σε µία από τις µελέτες αυτές γίνεται 

χρήση της AHP για να αξιολογηθούν, µε βάση ποικίλα κριτήρια, οι διαθέσιµες 

τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας, µε σκοπό να προταθεί η πλέον κατάλληλη 

τεχνολογία για την Ιορδανία (Akash et al., 1998). Η ανάλυση βασίστηκε σε δύο 

ξεχωριστές ιεραρχίες από τις οποίες η πρώτη αξιολογούσε τις τεχνολογίες µε βάση τα 

κόστη που συνεπάγεται η χρήση τους και η δεύτερη µε βάση τα οφέλη.  

Οι δύο ιεραρχίες, καθώς και η βαρύτητες που προέκυψαν για κάθε κριτήριο και 

τεχνολογία παρουσιάζονται στα Σχήµατα 9 και 10, απ’ όπου γίνεται φανερό ότι οι 

τεχνολογίες µε τα υψηλότερα κόστη είναι η καύση ορυκτών καυσίµων και η 

πυρηνική τεχνολογία. Τα υψηλά αυτά κόστη προκύπτουν από το γεγονός ότι το 

κριτήριο κόστος καυσίµου είναι αρκετά υψηλής βαρύτητας σε σχέση µε τα υπόλοιπα 

κόστη. Όσον αφορά τα οφέλη, τη µεγαλύτερη βαθµολογία συγκέντρωσε η καύση 

ορυκτών καυσίµων, ακολουθούµενη από τις µονάδες ηλιακής και αιολικής ενέργειας, 

ενώ ο παράγοντας µε την υψηλότερη βαρύτητα ήταν η αξιοπιστία του ηλεκτρικού 

δικτύου.  

Μετά από την αξιολόγηση µε βάση τις δύο ιεραρχίες, χρησιµοποιήθηκε ο λόγος του 

κόστους προς το όφελος κάθε τεχνολογίας, για να προκύψουν τα τελικά 

συµπεράσµατα, τα οποία έδειξαν ότι βέλτιστη επιλογή για την Ιορδανία είναι η 

τεχνολογία ηλιακής ενέργειας, ενώ ακολουθούν η αιολική ενέργεια και οι 

υδροηλεκτρικοί σταθµοί. Ανάλογη εφαρµογή της AHP, για την επιλογή της βέλτιστης 

τεχνολογίας παραγωγής ενέργειας για τις αγροτικές, αποκεντρωµένες περιοχές της 

Ιορδανίας αυτή τη φορά, παρουσιάστηκε το 1997. Στην περίπτωση αυτή, βέλτιστη 

επιλογή αποδείχτηκε η χρήση βιοαερίου (Kablan, 1997).  



 

 

Σχήµα 9: Ιεραρχία για την αξιολόγηση

 

 

για την αξιολόγηση των ενεργειακών τεχνολογιών µε βάση

(πηγή : Akash
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µε βάση τα κόστη 

Akash et al., 1998) 



 

Σχήµα 10: Ιεραρχία για την

Σε επίπεδο µικρότερων κοινοτήτων

επιλογή της τεχνολογίας 

για την αξιολόγηση των ενεργειακών τεχνολογιών µε βάση

(πηγή : Akash

 

 

µικρότερων κοινοτήτων, ανάλογη έρευνα πραγµατοποιήθηκε

 ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, που θα ταίριαζε
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µε βάση τα οφέλη 

Akash et al., 1998) 

πραγµατοποιήθηκε για την 

ταίριαζε καλύτερα 



 

στα δεδοµένα και τις απαιτήσεις

Σκοπός ήταν η επιλογή της

σχεδιασµός για την ένταξη

µικρών κοινοτήτων. Η AHP

τις διάφορες υποκειµενικές

και η µεθοδολογία εφαρµόστηκε

Οντάριο του Καναδά. Η 

στόχους την αξιολόγηση της

θέρµανση στους κατοίκους

εκπαίδευσης των κατοίκων

προβολή των δυνατοτήτων

τέτοιας τεχνολογίας. 

Για την επιλογή της κατάλληλης

περιβαλλοντικά και τεχνολογικά

κριτήρια και οι εναλλακτικές

ιεραρχία του Σχήµατος 11.

 

Σχήµα 11: Ιεραρχία για την επιλογή

απαιτήσεις µικρότερων τοπικών κοινωνιών (Nigim

επιλογή της βέλτιστης τεχνολογίας πάνω στην οποία θα

ένταξη των ανανεώσιµων πηγών στην καθηµερινότητα

AHP επιστρατεύτηκε για να επεξεργαστεί και

ιµενικές απόψεις και προτιµήσεις των κατοίκων µίας

εφαρµόστηκε σε µία υπαρκτή περίπτωση, την πόλη

Καναδά Η επιτροπή που διεξήγαγε την έρευνα είχε

αξιολόγηση της δυνατότητας των Α.Π.Ε να παρέχουν ηλεκτρισµό

κατοίκους του Waterloo, τη βελτίωση της ενηµέρωσης

κατοίκων γύρω από τις Α.Π.Ε και τα πλεονεκτήµατά

δυνατοτήτων των Α.Π.Ε µέσα από την πραγµατική εφαρµογή

της κατάλληλης τεχνολογίας, χρησιµοποιήθηκαν

τεχνολογικά κριτήρια και αναλύθηκαν µέσω της

εναλλακτικές τεχνολογίες που εξετάστηκαν παρουσιάζονται

.  

για την επιλογή της καταλληλότερης τεχνολογίας Α.Π.Ε

στην πόλη Waterloo 

(πηγή: Nigim
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Nigim et al., 2004). 

οποία θα στηριζόταν ο 

καθηµερινότητα των 

επεξεργαστεί και να προβάλλει 

κατοίκων µίας κοινότητας 

πόλη Waterloo στο 

είχε ως βασικούς 

παρέχουν ηλεκτρισµό και 

της ενηµέρωσης και 

πλεονεκτήµατά τους και την 

πραγµατική εφαρµογή µίας 

χρησιµοποιήθηκαν κοινωνικά, 

µέσω της AHP. Τα 

παρουσιάζονται στην 

 

Π.Ε για εφαρµογή 

Nigim et al., 2004) 

 



 

Από τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν

αποδείχτηκε να είναι ο

ακολούθησαν ο επιµορφωτικός

ευκολία εφαρµογής, η οικονοµική

οφέλη. Η ιεράρχηση αυτή των

χαρακτήρα που θέλησαν οι

αντίθεση µε τις µελέτες 

κριτήρια λάµβαναν πάντα

έρευνας, παρουσιάζονται σ

υψηλότερη προτεραιότητα για

αιολική ενέργεια. 

 

Σχήµα 12: Αποτελέσµατα της

τεχνολογία

Θα αναφερθούµε σε µία

τεχνολογίας Α.Π.Ε, µε χρήση

Τουρκία (Kahraman et al., 2009). 

έντονα στραµµένο στις Α

ενεργειακών της αναγκών

που χρησιµοποιήθηκαν, σηµαντικότερο για τους

είναι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της τεχνολογίας

επιµορφωτικός χαρακτήρας, η διαθεσιµότητα πόρων

η οικονοµική βιωσιµότητα και τέλος τα κοινωνικό

αυτή των κριτηρίων αποδεικνύει και το οικολογικό

θέλησαν οι ερευνητές να δώσουν στο συγκεκριµένο

µελέτες που παρουσιάστηκαν πρωτύτερα, όπου τα

πάντα υψηλή προτεραιότητα. Τα τελικά αποτελέσµατα

παρουσιάζονται στο Σχήµα 12, από όπου φαίνεται ότι η τεχνολογία

προτεραιότητα για την πόλη Waterloo είναι η ηλιοθερµία και

Αποτελέσµατα της εφαρµογής της AHP για την επιλογή της καταλληλότερης

τεχνολογία Α.Π.Ε για την πόλη Waterloo 

(πηγή: Nigim

 

 

σε µία ακόµη µελέτη για την επιλογή της καταλληλότερης

µε χρήση της Fuzzy AHP αυτή τη φορά και χώρα εφαρµογής

., 2009). Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον την

στις Α.Π.Ε, καθώς παρατηρεί την αλµατώδη

αναγκών κατά την τελευταία εικοσαετία, λόγω
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όπου τα οικονοµικά 
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τεχνολογία µε την 

ηλιοθερµία και ακολουθεί η 

 

της καταλληλότερης 

Nigim et al., 2004) 

της καταλληλότερης 

χώρα εφαρµογής την 

ενδιαφέρον την χώρας είναι 

αλµατώδη αύξηση των 

λόγω της έντονης 
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αστικοποίησης και βιοµηχανοποίησης. Επιπλέον, η Τουρκία είναι µία χώρα, πλούσια 

σε ανανεώσιµους ενεργειακούς πόρους, ιδιαίτερα στη γεωθερµία, όπου κατέχει την 

έβδοµη θέση στην παγκόσµια κατάταξη. 

Για την εφαρµογή της Fuzzy AHP χρησιµοποιήθηκαν τέσσερα βασικά κριτήρια και 

δέκα επτά υπό-κριτήρια, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Οι εναλλακτικές 

ήπιες µορφές ενέργειας που εξετάστηκαν ήταν η βιοµάζα, η γεωθερµία, η 

υδροενέργεια, η αιολική και η ηλιακή ενέργεια. Για την διαχείριση της αβεβαιότητας 

στις εκτιµήσεις των ειδικών που αξιοποιήθηκαν στην έρευνα, χρησιµοποιήθηκαν 

τραπεζοειδείς ασαφείς αριθµοί και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Η τελική κατάταξη των εναλλακτικών µορφών 

ενέργειας έδειξε ότι τη µεγαλύτερη προτεραιότητα για την Τουρκία κατέχει η αιολική 

ενέργεια και ακολουθούν η ηλιακή, η βιοµάζα, η γεωθερµία και η υδροενέργεια.  
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Πίνακας 3: Κριτήρια επιλογής κατάλληλης τεχνολογίας Α.Π.Ε για την Τουρκία 

Criteria Sub-criteria 

C1. Technological  C11. Feasibility  

 C12. Risk  

 C13. Reliability  

 C14. Duration of preparation phase  

 C15. Duration of implementation phase 

 C16. Continuity and predictability of performance 

 C17. Local technical know how 

C2. Environmental C21. Pollutant emission  

 C22. Land requirements 

 C23. Need of waste disposal 

C3. Socio-political C31. Compatibility with the national energy policy 

objectives  

 C32. Political acceptance 

 C33. Social acceptance 

 C34. Labor impact 

C4. Economic C41. Implementation cost 

 C42. Availability of funds  

 C43. Economic value (PW, IRR, B/C) 

 

(πηγή: Kahraman et al., 2009) 

 

 

Πίνακας 4: Αποτελέσµατα αξιολόγησης των εναλλακτικών τεχνολογιών Α.Π.Ε για την 

Τουρκία, µε χρήση της Fuzzy AHP 

 

Energy alternative Fuzzy scores 

Biomass (A1) (6.85, 7.71, 7.87, 8.48) 

Geothermal (A2) (6.89, 7.46, 7.71, 8.01) 

Hydropower (A3) (6.52, 7.08, 7.36, 7.90) 

Solar (A4) (7.25, 7.87, 8.16, 8.35) 

Wind (A5) (7.68, 8.30, 8.59, 8.78) 

 

(πηγή: Kahraman et al., 2009) 
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Με δεδοµένο το υπαρκτό πρόβληµα της ελάττωσης των συµβατικών ενεργειακών 

πόρων και της µόλυνσης του περιβάλλοντος, πολλά είναι τα ενεργειακά και 

περιβαλλοντικά προγράµµατα και τεχνολογίες που θα µπορούσαν να επιστρατευτούν 

για τη βελτίωση της κατάστασης. Η χρηµατοδότηση όµως των ερευνητικών 

προγραµµάτων είναι αρκετά περιορισµένη και για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η 

αξιολόγηση και ιεράρχηση των εναλλακτικών τεχνολογιών, έτσι ώστε να δοθεί 

προτεραιότητα σε εκείνα τα ερευνητικά προγράµµατα που θα επιφέρουν τη βέλτιστη 

ωφέλεια. To 1995 παρουσιάστηκε µία σχετική έρευνα µε χρήση της AHP, που σκοπό 

είχε την κατάταξη των διαθέσιµων τεχνολογιών κατά προτεραιότητα 

χρηµατοδότησης, σε βραχυπρόθεσµο, µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, 

για τις περιπτώσεις της Ιαπωνίας, των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών και του κόσµου 

συνολικά (Kazagyo et al., 1995). Οι τεχνολογίες αξιολογήθηκαν µε βάση 

τεχνολογικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια και οι ιεραρχίες που 

χρησιµοποιήθηκαν παρουσιάζονται στα Σχήµατα 13 και 14 ,για τις ενεργειακές και 

περιβαλλοντικές τεχνολογίες αντίστοιχα. 

 



 

Σχήµα 13: Ιεραρχία αξιολόγησης

 

αξιολόγησης των ενεργειακών τεχνολογιών, για την ορθή

ερευνητικών χρηµατοδοτικών πόρων 

(πηγή: Kazagyo
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ορθή κατανοµή των 

Kazagyo et al., 1995) 



 

   Σχήµα 14: Ιεραρχία αξιολόγησης

κατανοµή

 

Οι ενεργειακές τεχνολογίες

στερεού καυσίµου, οι φωτοβολταϊκές

κυψέλες καυσίµου φωσφορικού

από θερµά, ξηρά πετρώµατα

κύκλου ολοκληρωµένη αεριοποίηση

η παραγωγή θερµότητας από

υµενίου και οι κυψέλες καυσίµου

Οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες

κατηγορίες, αυτές που στοχεύουν

στην ατµόσφαιρα και αυτές

ηλεκτρικής ενέργειας και ως

Ιεραρχία αξιολόγησης των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, για

κατανοµή των ερευνητικών χρηµατοδοτικών πόρων 

(πηγή: Kazagyo

 

τεχνολογίες που εξετάστηκαν στην έρευνα αυτή ήταν

οι φωτοβολταϊκές κυψέλες, η τεχνολογία καύσης

φωσφορικού οξέος, οι ανεµογεννήτριες, η παραγωγή

πετρώµατα, οι θερµοηλεκτρικές γεννήτριες, η συνδυασµένου

ολοκληρωµένη αεριοποίηση άνθρακα, η µαγµητο-υδροδυναµική

τητας από την ενέργεια των ωκεανών, οι ηλιακές κυψέλες

κυψέλες καυσίµου τηγµένου άνθρακα.  

τεχνολογίες που εξετάστηκαν προέρχονταν από δύο

που στοχεύουν στην µείωση των επιπέδων διοξειδίου

και αυτές που αξιοποιούν το υδρογόνο για την

και ως καύσιµο κίνησης.  
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τεχνολογιών, για την ορθή 

Kazagyo et al., 1995) 

αυτή ήταν οι κυψέλες 

ης άνθρακα, οι 

παραγωγή ενέργειας 

η συνδυασµένου 

υδροδυναµική τεχνολογία, 

ηλιακές κυψέλες λεπτού 

από δύο ευρύτερες 

διοξειδίου του άνθρακα 

για την παραγωγή 
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Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι, για την περίπτωση της Ιαπωνίας, καθώς 

περνάµε από τον βραχυπρόθεσµο (1995-2000) στο µακροπρόθεσµο ορίζοντα (µετά το 

2020), τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η περιβαλλοντική επιβάρυνση κάθε 

τεχνολογίας βαρύνουν περισσότερο από όσο το κόστος εφαρµογής. Σηµαντικότεροι 

τεχνολογικοί παράγοντες φαίνεται να είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα και η 

µειωµένη παραγωγή διοξειδίου του άθρακα.  Όσον αφορά τα κοινωνικά κριτήρια, 

εκείνα που έλαβαν τη µεγαλύτερη βαρύτητα ήταν η ύπαρξη αποθεµάτων πόρων, η 

σταθερότητα παροχής ενέργειας και οι διεθνείς συνθήκες. Για τη βραχυπρόθεσµη 

περίοδο, αποδεκτή ενεργειακή τεχνολογία φάνηκε να είναι η καύση άνθρακα, ενώ 

ακολούθησαν οι κυψέλες καυσίµου φωσφορικού οξέος και οι φωροβολταϊκές 

κυψέλες. Μετά το 2020 η ηλιακή ενέργεια φάνηκε ότι θα κερδίσει έδαφος και 

πιθανόν να ξεπεράσει τη χρήση ορυκτών καυσίµων µε την ανάλογη τεχνολογική 

πρόοδο. 

Για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, όµως, το κόστος παραµένει παράγοντας υψηλής 

βαρύτητας και φαίνεται να είναι προτιµότερες οι τεχνολογίες εκείνες που έχουν 

χαµηλά κόστη εφαρµογής και πόρων. Σηµαντικότερο τεχνολογικό κριτήριο είναι το 

κόστος παροχής ενέργειας και σηµαντικότερο κοινωνικό κριτήριο ο χρόνος 

ολοκλήρωσης της εφαρµογής της νέας τεχνολογίας (lead time). Η καύση άνθρακα 

αποδείχτηκε βέλτιστη ενεργειακή τεχνολογία, καθώς έχει χαµηλό κόστος και 

βρίσκεται ήδη σε στάδιο ωρίµανσης, ενώ η ηλιακή και αιολική ενέργεια 

παρουσιάστηκαν ως καλύτερες προτάσεις ανανεώσιµων πηγών για το µέλλον. 

Τέλος, οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες που φάνηκε να υπερισχύουν από την ανάλυση 

ήταν η µεταφορά του παραγόµενου υδρογόνου µε χρήση µεθανόλης για το 

βραχυπρόθεσµο διάστηµα και η µεταφορά του σε υγρή µορφή σε µακροπρόθεσµο 

ορίζοντα, ενώ για τη µείωση των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα, βέλτιστη λύση 

φαίνεται να είναι η δεντροφύτευση και η απορρόφησή του µέσω αµινών που στη 

συνέχεια ενταφιάζονται στους ωκεανούς. 

Τέλος, θα αναφέρουµε µία διαφορετική οµάδα µελετών, όπου γίνεται συνδυασµός 

του εργαλείου της εξισορροπηµένης κάρτας επιδόσεων (Balanced Scorecard – ΒSC) 

των Kaplan και Norton και της AHP, ώστε να αξιολογηθεί η επίδοση διάφορων 

εταιριών ενός κλάδου και στην προκειµένη περίπτωση του κλάδου κατασκευής 
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φωτοβολταϊκών πλαισίων (Chang et al., 2007). Ο συνδυασµός αυτών των εργαλείων 

αξιολογεί τις επιδόσεις των επιχειρήσεων από την πλευρά της τεχνολογίας αλλά και 

της επιχειρησιακής οργάνωσης και επιλέγει τελικά τη βέλτιστη επιχείρηση για πιθανή 

επένδυση ή συνεργασία. 

Οι τέσσερις βασικές ενότητες της εξισορροπηµένης κάρτας (χρηµατοοικονοµική 

προοπτική – financial perspective, προοπτική του πελάτη – customer perspective, 

εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων - learning and growth perspective, 

προοπτική εσωτερικών επιχειρησιακών διαδικασιών - internal business process 

perspective) συνδυάστηκαν µε µία προοπτική κινδύνων (risk perspective) και 

χρησιµοποιήθηκαν ως βασικές κατηγορίες κριτηρίων, ενώ για κάθε βασικό κριτήριο, 

επιλέχθηκε ένας αριθµός σχετικών υποκριτηρίων. Η AHP κλήθηκε να παράγει 

προτεραιότητες για τα στοιχεία της ιεραρχίας που δηµιουργήθηκε, να αποδώσει 

δηλαδή βαρύτητες στα στοιχεία της εξισορροπηµένης κάρτας επιδόσεων. Η µέθοδος 

συνδυάστηκε µε την τεχνική TOPSIS (technique for ordering preference by similarity 

to the ideal solution) και εφαρµόστηκε σε βιοµηχανίες κατασκευής φωτοβολταϊκών 

πάνελ στην Ταϊβάν. Ανάλογη έρευνα από πλευράς µεθοδολογίας, µε χρήση των 

µεθόδων AHP και TOPSIS, παρουσιάστηκε το 2010, για την επιλογή της βέλτιστης 

τεχνολογίας φωτοβολταϊκών πάνελ, εφαρµόζοντας και τεχνικές ασαφούς λογικής 

(Lozano et al., 2010). 

    

 

3.3 Εφαρµογές της AHP στην επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης 
µονάδων παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε 

Η πρώτη επαφή των κοινωνιών µε την τεχνολογία των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

πραγµατοποιήθηκε στα τέλη του 19
ου

 αιώνα µε τις πρώτες κατασκευές 

υδροηλεκτρικών σταθµών. Μεσολάβησε όµως, σχεδόν άλλος ένας αιώνας µέχρι να 

κάνουν την εµφάνισή τους µεγάλοι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθµοί άλλων ήπιων 

µορφών ενέργειας, όπως της ηλιακής ή αιολικής. Η µεγαλύτερη εξοικείωση των 

κοινωνιών µε τις Α.Π.Ε έχει ξεκινήσει τα τελευταία 20 χρόνια από τις πρωτοπόρους 

χώρες, ∆ανία και Γερµανία. Σήµερα όµως, που η αξιοποίηση των Α.Π.Ε είναι ίσως η 

µόνη λύση στο ενεργειακό πρόβληµα, η ένταξή τους στο ηλεκτρικό δίκτυο των 
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χωρών και η ενσωµάτωσή τους στις κοινωνίες είναι ζητήµατα που απαιτούν ταχείες 

λύσεις, παρά το γεγονός ότι επηρεάζονται από ποικίλους παράγοντες. Για το λόγο 

αυτό, η µέθοδος AHP έχει φανεί ιδιαίτερα χρήσιµη στις περιπτώσεις όπου πρέπει να 

ληφθούν αποφάσεις σχετικά µε την επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης σταθµών 

Α.Π.Ε.    

Στις περιπτώσεις όπου πρόκειται να εγκατασταθεί φωτοβολταϊκός ή αιολικός 

σταθµός παραγωγής ενέργειας, τα γεωγραφικά και κλιµατολογικά χαρακτηριστικά 

της υπό αξιολόγηση τοποθεσίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για την απόδοση και τη 

δυναµικότητα του σταθµού. Για το λόγο αυτό, πολλές είναι οι µελέτες που κάνουν 

χρήση της µεθόδου AHP σε συνδυασµό µε γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών 

(Geographical Information Systems- GIS) , ιδιαιτέρως όταν πρόκειται να επιλεγεί µία 

τοποθεσία από την εξέταση µίας ευρείας γεωγραφικής περιοχής. Μία µελέτη αυτής 

της κατηγορίας παρουσιάστηκε το 2008 και εισήγαγε ένα µοντέλο για λήψη 

αποφάσεων σε περιβαλλοντικά ζητήµατα (Environmental Decision-Support System – 

EDSS) και συγκεκριµένα, για την επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης 

διασυνδεδεµένων φωτοβολταϊκών σταθµών (Carrion et al., 2008).  

Οι παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη για τη δηµιουργία του µοντέλου, χωρίστηκαν 

ανάλογα µε τη φύση τους σε περιβαλλοντικούς (environment), ορογραφικούς 

(orography), τοπικούς (location) και κλιµατολογικούς (climate), ενώ 

χρησιµοποιήθηκε και µία οµάδα περιοριστικών – νοµικών κριτηρίων (restrictions). 

Για κάθε παράγοντα χρησιµοποιήθηκαν δείκτες (indicators) για τον προσδιορισµό του 

µέτρου τους.  Οι κατηγορίες, οι παράγοντες επιρροής και οι δείκτες, παρουσιάζονται 

συνολικά στον Πίνακα 5, ενώ στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι περιοριστικοί 

παράγοντες.   
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Πίνακας 5: Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης 

διασυνδεδεµένων Φ/Β σταθµών. 

 

(πηγή: Carrion et al., 2008) 
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Πίνακας 5 (συνέχεια): Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης 

διασυνδεδεµένων Φ/Β σταθµών. 

 

(πηγή: Carrion et al., 2008) 
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Πίνακας 6: Περιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή τοποθεσίας 

διασυνδεδεµένου Φ/Β σταθµού.   

 
(πηγή: Carrion et al., 2008) 

 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι σηµαντικότερη κατηγορία παραγόντων 

επιρροής είναι η κλιµατολογική, καθώς σχετίζεται άµεσα µε τη δυναµικότητα 

(capacity) και την απόδοση του Φ/Β σταθµού. Ακολουθούν οι ορογραφικοί 

παράγοντες, καθώς περιλαµβάνουν την κλίση και τον προσανατολισµό του εδάφους, 

που, επίσης, επηρεάζουν την παραγωγή ενέργειας του σταθµού. Οι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες κατατάσσονται τρίτοι σε προτεραιότητα, καθώς η συγκεκριµένη έρευνα 

επικεντρώθηκε στην καταλληλότητα της τοποθεσίας και όχι τόσο στον 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Τελευταίοι κατατάσσονται οι τοπικοί παράγοντες, όµως η 

συνολική κατάταξη ισχύει µε δεδοµένο ότι από την αξιολόγηση εξαιρούνται εξ αρχής 

οι τοποθεσίες που υπόκεινται σε κάποιον από τους νοµικούς περιορισµούς. Όσον 

αφορά µεµονωµένα τους παράγοντες επιρροής, εκείνος µε τη µεγαλύτερη βαρύτητα, 

όπως αναµενόταν, ήταν το ισοδύναµο ορών ηλιοφάνειας (ESH), ακολουθούµενη από 

την ένταση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ τελευταία σε βαρύτητα ήταν η 

απόσταση από αστική περιοχή. 

Η αξιοπιστία του µοντέλου επιβεβαιώθηκε µε µία εφαρµογή στην περιοχή της 

Ανδαλουσίας και τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο 

εργαλείο για την επιλογή τοποθεσίας, όταν τα τεχνολογικά κριτήρια είναι εκείνα που 

ενδιαφέρουν περισσότερο. Ανάλογες µελέτες, µε συνδυασµό της µεθόδου AHP και 

υπολογιστικών συστηµάτων GIS, έχουν παρουσιαστεί και για την επιλογή της 

κατάλληλης τοποθεσίας για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, όπως  ενδεικτικά, 
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µία µελέτη που αφορούσε την περιοχή του κόλπου της Ταϊλάνδης (Bennui et al., 

2007).  

Ανάλογες έρευνες όµως, έχουν διεξαχθεί και στην Ελλάδα, καθώς και στη χώρα µας 

τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον κυβερνήσεων, επενδυτών και κοινωνικών οµάδων 

είναι περισσότερο από ποτέ στραµµένο στις Α.Π.Ε, οι οποίες προβάλλονται ως 

ευκαιρία επένδυσης και προωθούνται µε οικονοµικά κίνητρα ( Feed-in-Tarrifs – 

FITs) ως µέσο αειφόρου ανάπτυξης και αξιοποίησης των ευνοϊκών περιβαλλοντικών 

συνθηκών που επικρατούν στη χώρα. Το 2010, µε τη συγχρηµατοδότηση της Γενικής 

Γραµµατείας Έρευνας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

πραγµατοποιήθηκε µία µελέτη που αφορούσε την επιλογή βέλτιστων σηµείων 

εγκατάστασης αιολικών σταθµών στο νησί της Λέσβου (Tegou et al., 2010).  

Σκοπός της µελέτης ήταν, µε δεδοµένη την σχετική νοµοθεσία για την εγκατάσταση 

σταθµών Α.Π.Ε, να διερευνήσει τη δυσκολία επιλογής σηµείου εγκατάστασης, σε ένα 

µεγάλο νησί, µη διασυνδεδεµένο µε το χερσαίο ηλεκτρικό δίκτυο, το οποίο 

περιλαµβάνει πολλές µορφολογικές εναλλαγές του εδάφους, διάσπαρτους 

αρχαιολογικούς χώρους και περιοχές χαρακτηρισµένες ως “NATURA 2000”. Μέσα 

από την έρευνα, προτάθηκε µία µεθοδολογία και ένα σύνολο κριτηρίων επιλογής, µε 

εφαρµογή της µεθόδου AHP και συστηµάτων GIS και δόθηκε µία εικόνα για το πόσο 

περιοριστική είναι η πρόσφατη νοµοθεσία.  

Καθώς και στην περίπτωση αυτή, υπήρχε µία ευρεία προς εξέταση περιοχή, η AHP 

χρησιµοποιήθηκε για την απόδοση βαρυτήτων στο σύνολο των περιβαλλοντικών, 

τεχνικών, οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων και όχι για την τελική αξιολόγηση 

των πολυάριθµων εναλλακτικών, αφού αυτό θα ήταν µη πρακτικό. Για το λόγο αυτό, 

ολόκληρη η µεθοδολογία στηρίζεται στην επεξεργασία χαρτών του νησιού, µέσω των 

συστηµάτων GIS και τα τελικά αποτελέσµατα απεικονίζονται και αυτά µε τη µορφή 

χάρτη καταλληλότερων περιοχών. Από ένα σύνολο περιορισµών που προέρχονται 

από τη σχετική νοµοθεσία, προκύπτει ένας χάρτης µε τις νόµιµες διαθέσιµες 

εναλλακτικές περιοχές για εγκατάσταση ανεµογεννητριών. Στη συνέχεια, επιλέγονται 

τα κριτήρια αξιολόγησης των διαθέσιµων περιοχών και εφαρµόζεται η AHP ώστε να 

προσδιοριστούν οι βαρύτητες τους. Από την εξέταση των διαθέσιµων περιοχών µε 

βάση τα κριτήρια, προκύπτει ένας χάρτης αξιολόγησης του νησιού.  



 

Τέλος, από τον πολλαπλασιασµό

καταλληλότερων σηµείων

µεθοδολογία, ενώ στο Σχήµα

τα οποία κλήθηκε να αξιολογήσει

 

 

Σχήµα 15: Πλαίσιο αξιολόγησης

πολλαπλασιασµό των δύο χαρτών προκύπτει

σηµείων. Στο Σχήµα 15 φαίνεται σχηµατικά η 

Σχήµα 16 παρουσιάζεται η ιεραρχία της AHP και

αξιολογήσει.  

αξιολόγησης για την επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης

σταθµών 

(πηγή: Tegou et al., 
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προκύπτει ο χάρτης 

σχηµατικά η προτεινόµενη 

και τα  κριτήρια 

 

εγκατάστασης αιολικών 

: Tegou et al., 2010) 



 

Σχήµα 16: Ιεραρχία της ΑΗP

 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης

σηµαντικότερο κριτήριο στην

κατά σειρά η µορφολογία του

δίκτυο, που σχετίζονται µε

δίκτυο µεταφοράς. Αξίζει

όχλησης, το οποίο είναι ένα

ανακύπτουν κατά το σχεδιασµό

σε προτεραιότητα, πράγµα

τοπική κοινωνία του νησιού

επιφάνειας του νησιού είναι

λόγω της περιοριστικής νοµοθεσίας

την αξιολόγηση, παρά την µεγάλη

P για την απόδοση βαρυτήτων στα κριτήρια επιλογής

εγκατάστασης αιολικών σταθµών 

(πηγή: Tegou et al., 2010)

 

της µελέτης, εύλογα, έδειξαν ότι η διαθεσιµότητα ανέµου

κριτήριο στην επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας, ενώ

µορφολογία του εδάφους και οι αποστάσεις από το ηλεκτρικό

σχετίζονται µε το κόστος εγκατάστασης και τις απώλειες

Αξίζει να σχολιαστεί το γεγονός ότι το κριτήριο

είναι ένα από τα συνηθέστερα εµπόδια κοινωνικής

σχεδιασµό ενός τέτοιου έργου (Wolsink, 2007), έρχεται

πράγµα που αποδεικνύει την αποδοχή των έργων αυτών

νησιού. Η έρευνα κατέληξε στο ότι πάνω από

νησιού είναι ακατάλληλο για την εγκατάσταση αιολικού

περιοριστικής νοµοθεσίας και µόλις το 1,4% κρίνεται κατάλληλο

την µεγάλη διαθεσιµότητα ανέµου σε όλο το νησί
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επιλογής τοποθεσίας 

: Tegou et al., 2010) 

διαθεσιµότητα ανέµου είναι το 

τοποθεσίας, ενώ ακολουθούν 

ηλεκτρικό και οδικό 

απώλειες ενέργειας στο 

κριτήριο της οπτικής 

κοινωνικής φύσης που 

, έρχεται πέµπτο 

έργων αυτών από την 

πάνω από το 50% της 

αιολικού σταθµού, 

κατάλληλο από όλη 

το νησί.  
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Ακόµη µία εφαρµογή, της Fuzzy AHP αυτή τη φορά, παρουσιάστηκε το 2010 και 

αφορούσε την επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης παράκτιου αιολικού πάρκου στην 

Ταϊβάν (Lee, 2008). Στην έρευνα αυτή, έγινε µία προσπάθεια µελέτης του ζητήµατος 

κατασκευής παράκτιων αιολικών πάρκων στην Ταϊβάν, η οποία, ως νησιωτική χώρα 

που βρέχεται από τον Ειρηνικό ωκεανό, προσφέρει πολύ ευνοϊκές συνθήκες για 

τέτοιου είδους έργα, σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας. Έως το 2008, κανένα παράκτιο αιολικό πάρκο δεν είχε εγκατασταθεί στη 

χώρα, ενώ αντίθετα, η κατασκευή χερσαίων αιολικών σταθµών είχε ήδη φτάσει σε 

επίπεδο ωρίµανσης.  

Οι κύριες κατηγορίες κριτηρίων που επιλέχθηκαν για τη συγκεκριµένη εφαρµογή 

αφορούσαν τις επικρατούσες καιρικές και θαλάσσιες µετεωρολογικές συνθήκες, 

τοπογραφικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά, τοπικά χαρακτηριστικά της 

προτεινόµενης περιοχής και παράγοντες σχετικούς µε την ανθρώπινη συµπεριφορά 

και την οικολογική προστασία. Τα βασικά κριτήρια και υποκριτήρια που 

εξετάστηκαν συνολικά, παρουσιάζονται στο Σχήµα 17, το οποίο απεικονίζει την 

ιεραρχία του προβλήµατος.   
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Σχήµα 17: Ιεραρχία για την επιλογή τοποθεσίας                 Σχήµα 18: Τελικές βαρύτητες για    

τα εγκατάστασης παράκτιου αιολικού σταθµού                    υποκριτήρια επιλογής τοποθεσίας 
       µε χρήση της Fuzzy AHP                                         παράκτιου αιολικού σταθµού 

                                                  (πηγή: Lee, 2008)                                            (πηγή: Lee, 2008) 

 

 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι σηµαντικότερο κριτήριο για την επιλογή 

της καταλληλότερης τοποθεσίας για παράκτιο αιολικό σταθµό είναι τα τοπογραφικά 

και γεωλογικά χαρακτηριστικά και ακολουθούν κατά σειρά, τα τοπικά 

χαρακτηριστικά της προτεινόµενης περιοχής, οι καιρικές και θαλάσσιες 

µετεωρολογικές συνθήκες και τέλος, οι ανθρώπινες δραστηριότητες και η οικολογική 

προστασία. Στο Σχήµα 18 παρουσιάζονται οι τελικές βαρύτητες που έλαβαν τα 

υποκριτήρια που εξετάστηκαν, απ’ όπου φαίνεται ότι σηµαντικότερο υποκριτήριο 

είναι, όπως αναµενόταν, η διαθέσιµη ενέργεια του ανέµου (διαθεσιµότητα και 

ταχύτητα ανέµου), που είναι και ο κύριος πόρος της συγκεκριµένης τεχνολογίας. 

∆εύτερο κατά βαρύτητα έρχεται το κριτήριο της πιθανότητας σεισµού, πράγµα που 

έχει άµεση σχέση µε τη χώρα για την οποία διεξάγεται η µελέτη, η οποία είναι 

ιδιαίτερα σεισµογενής και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να ληφθεί σοβαρά 
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υπόψιν στην κατασκευή αιολικών σταθµών. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το 

υποκριτήριο της χρήσης της γης, η οποία µπορεί να επηρεάσει το έργο, ανάλογα µε το 

αν πρόκειται για ιδιωτική ή εµπορική περιοχή, αν έχει µεγάλο πληθυσµό ή αν είναι 

πιθανό να υπάρξουν αντιδράσεις από κατοίκους. Από τις συνολικά πέντε παράκτιες 

περιοχές της Ταϊβάν που εξετάστηκαν, κρίθηκε καταλληλότερη η περιοχή που 

εκτίνεται στις κεντρικές δυτικές ακτές της χώρας.  

Από το 2009, η έρευνα για την επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης αιολικών πάρκων 

προχώρησε λίγο παραπέρα, δίνοντας περισσότερη βαρύτητα και σε παράγοντες µη 

τεχνικούς, που όµως είναι σηµαντικοί για την επιτυχηµένη εφαρµογή και λειτουργία 

τέτοιων έργων. Η επιλογή τοποθεσίας αντιµετωπίστηκε, στην περίπτωση αυτή, ως 

επιλογή ενός ολόκληρου έργου προς υλοποίηση, το οποίο εκτός από τις τεχνικές 

προδιαγραφές, έπρεπε να πληρεί και κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια που συνδέονται 

µε την τοποθεσία (Lee et al., 2009). Προς το σκοπό αυτό, η AHP συνδυάστηκε µε την 

τεχνική ανάλυσης οφελών, ευκαιριών, κινδύνων και κοστών µίας απόφασης 

(Benefits, Opportunities, Costs, Risks - BOCR) και σχεδιάστηκε έτσι, µία ιεραρχία η 

οποία στο δεύτερο επίπεδο περιλάµβανε τρία στρατηγικά κριτήρια, ενώ στο τρίτο 

επίπεδο ακολουθούσε η ανάλυση BOCR µε τις τέσσερεις  υπο-ιεραρχίες, µία για κάθε 

στοιχείο της ανάλυσης. Στο Σχήµα 19 παρατηρούµε τα τρία πρώτα επίπεδα της 

ιεραρχίας της AHP, ενώ στον Πίνακα 7 παρουσιάζεται η ανάλυση BOCR, µε τα 

υποκριτήρια τα οποία λήφθηκαν υπόψη στο συγκεκριµένο πρόβληµα. Στο τελευταίο 

επίπεδο της ιεραρχίας κατατάσσονται οι τοποθεσίες προς αξιολόγηση.  

Τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι, όπως ήταν αναµενόµενο, η απόδοση του 

πάρκου είναι το σηµαντικότερο από τα στρατηγικά κριτήρια και ακολουθεί η κάλυψη 

κοινωνικο-οικονοµικών αναγκών την περιοχής. Από τις κατηγορίες της ανάλυσης 

BOCR, τα οφέλη συγκεντρώνουν τη µεγαλύτερη βαρύτητα, ενώ ακολουθούν τα 

κόστη και οι ευκαιρίες και κίνδυνοι µε µικρή διαφορά µεταξύ τους. Σηµαντικότερο 

από τα οφέλη θεωρήθηκε η διαθεσιµότητα ανέµου µε σηµαντικότερο υποκριτήριο τη 

µέση πυκνότητα αιολικής ενέργειας. Από τις ευκαιρίες, τη µεγαλύτερη βαρύτητα 

σηµείωσε η πολιτική υποστήριξη µέσω των προγραµµάτων προώθησης της αιολικής 

ενέργειας και «καθαρών» µηχανισµών. Σηµαντικότερο κόστος θεωρήθηκε το κόστος 

των ανεµογεννητριών και σηµαντικότερος κίνδυνος οι διαµάχες γύρω από το έργο, 

παράγοντας που είναι απρόβλεπτης φύσης και συχνά δηµιουργεί ανυπέρβλητα 



 

εµπόδια στις ανεγέρσεις τέτοιων

ίδια µεθοδολογία, µε µία µικρή

επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης

αιολικής ενέργειας (Chen 

 

Σχήµα 19: Η κύρια ιεραρχία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ανεγέρσεις τέτοιων έργων.  Οι ίδιοι συγγραφείς έχουν εφαρµόσει

µία µικρή προσθήκη στοιχείων από ασαφείς τεχνικές

εγκατάστασης υβριδικών σταθµών συνδυασµού

 et al., 2010).   

ιεραρχία της AHP για την επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης

πάρκων µε ανάλυση BOCR 

(πηγή: 
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έχουν εφαρµόσει την 

τεχνικές και για την 

συνδυασµού ηλιακής και 

 

εγκατάστασης αιολικών 

πηγή: Lee et al., 2009) 
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Πίνακας 7: Κριτήρια και υποκριτήρια για την επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης αιολικών 

πάρκων – τέσσερεις υπο-ιεραρχίες της ανάλυσης BOCR 

 

Merits  Criteria  Sub-criteria 

Benefits (a) Wind availability (a1) Geographical distribution of wind 

speed frequency 

  (a2) Mean wind power density 

  (a3) Annual mean wind speed 

 (b) Site advantage (b1) Influence of selected height of 

installation 

  (b2) Effect of wind gusting 

  (b3) Micro-siting of WEGs 

 (c) WEG functions (c1) Real and technical availability 

  (c2) Affordable, reliable, and 

maintenance free 

  (c3) Power factor, capacity factor 

  (d1) Switchable tariff 

Opportunities (d) Financial schemes (d2) Discount of tax rate and duty rate 

  (d3) Other investment and production 

incentives 

 (e) Policy support (e1) Wind power concession program 

  (e2) Clean development mechanisms 

program 

  (e3) Other policy supports 

 (f) Advanced technologies (f1) Computerized supervisory 

  (f2) Variable speed wind power 

generation 

  (f3) Swept area of a turbine rotor 

  (f4) Static reactive power compensator, 

etc. 

Costs (g) Wind turbine (g1) Design and development 

  (g2) Manufacturing 

  (g3) Installation, maintenance 

 (h) Connection (h1) Electric connection 

  (h2) Grid connection 

 (i) Foundation (i1) Main construction 

  (i2) Peripheral construction 

Risks (j) Concept conflict Entrepreneurs, policy makers, residents 

 (k) Technical risks Technical complexity and difficulties 

 (l) Uncertainty of land Loyalty or lease agreement, geology, 

suitability, ect. 

 

(πηγή: Lee et al., 2009) 

 

Ακόµα µία από τις πιο πρόσφατες έρευνες που βασίστηκαν στην εφαρµογή της 

µεθόδου AHP, παρουσιάστηκε το 2010 και αφορούσε το σχεδιασµό της κατάλληλης 
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ενεργειακής πολιτικής, ώστε να επιτευχθεί η οµαλή ενσωµάτωση των φωτοβολταϊκών 

συστηµάτων στο σύστηµα παραγωγής ενέργειας της Κίνας (Zhang et al., 2010). 

Αντικειµενικός στόχος την έρευνας ήταν ο σχεδιασµός ενός µοντέλου για την 

αξιολόγηση εναλλακτικών θέσεων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων, από την 

οπτική της απαιτούµενης υποδοµής και της δυνατότητας παραγωγής ενέργειας.  

Οι ερευνητές δηµιούργησαν ένα δοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο πρέπει να κινείται η 

επιλογή ενός τέτοιου έργου και περιλαµβάνει δύο βασικά στάδια αξιολόγησης, το 

στάδιο υποδοµής και το στάδιο κατασκευής. Στο πρώτο στάδιο γίνεται επεξεργασία 

δεδοµένων που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα του έργου και τις 

υπάρχουσες υποδοµές για τη σταθερή λειτουργία του, για κάθε εναλλακτική περιοχή. 

Στο δεύτερο στάδιο, γίνεται η τελική επιλογή του έργου, αφού αξιολογηθούν οι 

εναλλακτικές επιλογές, µε βάση οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι 

οποίοι πιθανόν να εµποδίσουν την τελική κατασκευή του έργου. Στο στάδιο αυτό, 

γίνεται χρήση της µεθόδου AHP για να αποδοθούν βαρύτητες σε κάθε κριτήριο 

αξιολόγησης, σε συνδυασµό µε θεωρία εντροπίας πληροφοριών (theory of 

information entropy), έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τυχόν ασάφειες στα δεδοµένα. 

Στο Σχήµα 20 παρουσιάζεται σχηµατικά το πλαίσιο αξιολόγησης, ενώ στο Σχήµα 21 

φαίνεται η ιεραρχία που χρησιµοποιήθηκε για την εφαρµογή της AHP στη τελική 

επιλογή του έργου προς κατασκευή. 

 



 

Σχήµα 20: ∆οµικό πλαίσιο∆οµικό πλαίσιο για την αξιολόγηση πιθανών θέσεων εγκατάστασης

φωτοβολταϊκών σταθµών 

(πηγή: Zhang
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εγκατάστασης 

Zhang et al., 2010) 

 

 



 

Σχήµα 21: Ιεραρχία για την εφαρµογή

 

Γενικότερα, η µέθοδος 

τοποθεσίας, όχι µόνο για την

προβλήµατα που απαιτούν

µπορούµε να αναφέρουµε την

ταφής απορριµµάτων, εγκατάσταση

βιοµηχανικών µονάδων, όπως

al., 2004; Tsai et al., 2007).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

για την εφαρµογή της AHP στην τελική επιλογή θέσεων εγκατάστασης

φωτοβολταϊκών σταθµών 

(πηγή: Zhang

 

µέθοδος AHP έχει ευρεία εφαρµογή σε προβλήµατα

για την εγκατάσταση µονάδων Α.Π.Ε, αλλά για πάσης

απαιτούν την εξέταση πολλών κριτηρίων. Ως 

αναφέρουµε την επιλογή τοποθεσίας για κατοικία, χώρ

απορριµµάτων εγκατάσταση ανεµοµετρητικών σταθµών και

µονάδων, όπως για µία βιοµηχανία παραγωγής Φ/Β πλαισίων

). 
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θέσεων εγκατάστασης 

Zhang et al., 2010) 

προβλήµατα επιλογής  

για πάσης φύσεως 

Ως παραδείγµατα 

χώρο υγειονοµικής 

σταθµών και εγκατάσταση 

Β πλαισίων (Aras et 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ AHP ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ 

 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 

δηµιουργήσει, µέσω της AHP, ένα µοντέλο για την επιλογή της βέλτιστης τοποθεσίας 

εγκατάστασης φωτοβολκαϊκών σταθµών µεγάλης ισχύος. Στο κεφάλαιο αυτό, 

παρουσιάζονται οι λόγοι που καθιστούν ιδιαίτερα επίκαιρο το ζήτηµα της επιλογής 

τοποθεσίας εγκατάστασης Φ/Β σταθµών και αποτέλεσαν κίνητρα για την 

πραγµατοποίηση της εργασίας. Ακόµη, γίνεται περιγραφή του προτεινόµενου 

µοντέλου, καθώς και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε προκειµένου να 

διερευνηθούν οι απόψεις των ειδικών πάνω στο θέµα.   

 

4.1 Σκοπός δηµιουργίας του µοντέλου 

4.1.1 Η ανάγκη στροφής προς τις Α.Π.Ε 

Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που έχουν υπογράψει το πρωτόκολλο του Κιότο και σε 

αντίθεση µε άλλες χώρες που είναι υποχρεωµένες να µειώσουν ή να διατηρήσουν 

σταθερές τις εκποµπές τους σε αέρια θερµοκηπίου, µπορεί να αυξήσει τις εκποµπές 

της κατά 25% µέχρι το 2012, σε σχέση µε το 1990. Το 1990, οι εκποµπές της σε 

διοξείδιο του άνθρακα ήταν 107.953 τόνοι. Εποµένως,  το 2012 οι εκποµπές της 

χώρας δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τους 137.756,4 τόνους. Ωστόσο οι προβλέψεις για 

το 2010 ήταν πως οι εκποµπές της Ελλάδας θα φτάσουν τους 153.450 τόνους 

(Σαρτζετάκης & Χατζηνάς, 2008).  

∆εδοµένου ότι η παραγωγή ενέργειας είναι η πλέον ρυπογόνος βιοµηχανία της χώρας, 

η δυσκολία επίτευξης του ευρωπαϊκού στόχου για τη συγκράτηση των εκποµπών, 

αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί ακόµη ο επιθυµητός βαθµός 

διείσδυσης των Α.Π.Ε στον ενεργειακό τοµέα. Μιλώντας µε αριθµούς, στις µέρες 

µας, µόνο το 5-8% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας προέρχεται από 
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Α.Π.Ε, τη στιγµή που στη ∆ανία για παράδειγµα, οι Α.Π.Ε καλύπτουν το 23% της 

παραγωγής. 

Επιπρόσθετα, η Ελλάδα συµµετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα µεταβιβάσιµων 

αδειών εκποµπής ρύπων EU ETS, που δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του πρωτοκόλλου 

του Κιότο, σύµφωνα µε το οποίο, οι ρυπογόνοι βιοµηχανικές µονάδες της χώρας 

λαµβάνουν από το κράτος ένα συγκεκριµένο αριθµό αδειών εκποµπής ρύπων, για να 

καλύψουν τις ανάγκες τους. Στις περιπτώσεις όπου ο όγκος των εκποµπών υπερβαίνει 

τον προβλεπόµενο από τις άδειες, η επιχείρηση είναι αναγκασµένη να αγοράσει 

επιπλέον άδειες από το λεγόµενο «χρηµατιστήριο ρύπων». Σε αντίθετη περίπτωση, 

κάθε επιχείρηση µπορεί να µεταπωλήσει το πλεόνασµα αδειών της, εκµεταλλευόµενη 

τα κέρδη (Σαρτζετάκης et al., 2008). 

Η εφαρµογή του EU ETS στην Ελλάδα επηρεάζει, περισσότερο από όλες τις άλλες 

εγκαταστάσεις, την εταιρία ηλεκτροπαραγωγής ∆.Ε.Η., η κερδοφορία της οποίας, έχει 

µειωθεί αρκετά εξ αιτίας του µηχανισµού αυτού. Η ∆.Ε.Η είναι µια από τις 15 πιο 

ρυπογόνους εταιρίες της Ευρώπης και ταυτόχρονα, έχει την ευθύνη για την κάλυψη 

του συνόλου σχεδόν των ενεργειακών αναγκών της χώρας. Παράλληλα η τεχνολογία 

της είναι ξεπερασµένη και λειτουργεί κυρίως µε την καύση λιγνίτη, κάτι που αυξάνει 

αρκετά τις εκποµπές ρύπων. Το έλλειµµα που αντιµετωπίζει στις άδειες εκποµπής 

ρύπων, αναγκάζει την εταιρία να αγοράζει συνεχώς επιπλέον άδειες και έτσι, το 

κόστος λειτουργίας της επιβαρύνεται κατά πολύ. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την 

αύξηση της τιµής της ενέργειας που παρέχει στους πολίτες. Το EU ETS ευθύνεται σε 

µεγάλο βαθµό για τη µεγάλη ζηµία που ανακοίνωσε η ∆.Ε.Η το 2008, καθώς 

αναγκάστηκε να αγοράσει µεγάλη ποσότητα αδειών για να καλύψει τις εκποµπές της. 

Συγκεκριµένα, η αγορά αδειών εκποµπής ρύπων ευθύνεται για το 45% των ζηµιών 

της εταιρίας, για το συγκεκριµένο έτος (Aravvosis & Brebbia, 2010). Εποµένως, οι 

περιβαλλοντικοί λόγοι που επιβάλουν τη µεγαλύτερη διείσδυση των Α.Π.Ε στο 

ενεργειακό µίγµα της χώρας, έχουν πολύ σηµαντικές οικονοµικές προεκτάσεις.  

Τέλος, ο τοµέας των Α.Π.Ε είναι από τους τοµείς που συνεχίζουν να γνωρίζουν 

ανάπτυξη, ακόµα και στην παρούσα περίοδο οικονοµικής ύφεσης, γεγονός που 

συµβάλει σηµαντικά στην άυξηση των θέσεων εργασίας. Υπολογίζεται ότι η 

λεγόµενη «πράσινη ανάπτυξη» µπορεί να προσφέρει 256000-403500 θέσεις εργασίας 
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µέχρι το 2020, µε την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα και θα 

πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις για την επαρκή ανάπτυξη των 

σχετικών τεχνολογιών. Από αυτές τις θέσεις, οι 98500-155000 αφορούν θέσεις 

πλήρους απασχόλησης στον τοµέα των Α.Π.Ε αλλά και της ανακύκλωσης. Οι 

υπόλοιπες αφορούν έµµεσες θέσεις απασχόλησης, που θα δηµιουργηθούν σε 

ευρύτερους τοµείς της οικονοµίας (Ψωµάς, 2009).  

 

4.1.2 Η κρατική προώθηση των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά 

 

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρώπης µε το µεγαλύτερο ηλιακό 

δυναµικό, το οποίο µάλιστα είναι σε θέση να προσφέρει σταθερή και προβλέψιµη 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, τα περιβαλλοντικά οφέλη από την 

παραγωγή ενέργειας από συστήµατα φωτοβολταϊκών είναι ιδιαίτερα σηµαντικά, αφού 

1 kW εγκατεστηµένης ισχύος αποτρέπει την έκλυση 1,3 τόνων διοξειδίου του 

άνθρακα (Ψωµάς, 2011). 

Η µεγάλη αύξηση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, έχει ξεκινήσει 

από το 2009. Χαρακτηριστικά, µέχρι το 2010, η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς των 

Φ/Β σταθµών τετραπλασιάστηκε, αφού αυξήθηκε από τα 51ΜW στα 205ΜW. 

Ωστόσο, ήδη από το 2006 υπήρχε ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο, µε την εφαρµογή του 

νόµου 3468/2006, ο οποίος όριζε µία πολύ υψηλή τιµή αγοράς της ενέργειας των 

φωτοβολταϊκών συστηµάτων από τη ∆.Ε.Η, µέσω του χρηµατοδοτικού εργαλείου FIT 

(Feed-In-Tariff) που έχει επιλέξει η ελληνική κυβέρνηση για την προώθηση των 

Α.Π.Ε, από το 1994.  

Το 2010, η ελληνική κυβέρνηση θέσπισε τον Νόµο 3851/2010 ο οποίος έχει στόχο 

την περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών που ρυθµίζουν τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 85/4-6-

2010). Σηµαντικό χαρακτηριστικό του νόµου αποτελεί η προσπάθεια εξορθολογισµού 

των επιδοτήσεων τιµής FIT, έτσι ώστε να είναι περισσότερο συµφέρουσες για το 

κράτος, δεδοµένου βεβαίως, ότι το κόστος εγκατάστασης Φ/Β σταθµών συνεχώς 

µειώνεται, λόγω της βελτίωσης της τεχνολογίας και των οικονοµιών µάθησης και 

κλίµακας (ΥΠΕΚΑ, 2010). Παρόλα αυτά, η τιµή πώλησης της ενέργειας στη ∆.Ε.Η, 

από φωτοβολταϊκά πάρκα µεγάλης ισχύος (> 100ΚW), κυµάνθηκε τον Αύγουστο του 
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2011 στα 0,351 ευρώ/ KWh, αρκετά υψηλότερα από την τιµή αγοράς της ενέργειας 

από τη ∆.Ε.Η, η οποία κυµαίνεται κατά µέσο όρο στα 0,09 ευρώ/KWh.  

 

Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις ΑΠΕ που ορίστηκε στα πλαίσια του νόµου 

3851/2010, έχει ως στόχο τη συµµετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση 

ενέργειας, σε ποσοστό 20% έως το 2020. Μάλιστα, η τεχνολογία που αναµένεται να 

αναπτυχθεί περισσότερο είναι τα φωτοβολταϊκα συστήµατα, καθώς µέχρι το 2012 

προβλέπεται να έχουν εγκατασταθεί συνολικά 650-750 MW (ΥΠΕΚΑ, 2011). 

 

Εποµένως, µε δεδοµένη την ανάγκη επίτευξης των ευρωπαϊκών στόχων και την 

παροχή κινήτρων από το ελληνικό κράτος, ο κλάδος των φωτοβολταϊκών αναµένεται 

να συνεχίζει την ανοδική πορεία του. Για το λόγο αυτό, το ζήτηµα της επιλογής 

τοποθεσίας εγκατάστασης µεγάλων Φ/Β σταθµών είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και 

συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κράτους, της αγοράς και πολλών ελλήνων, αλλά και 

ξένων επενδυτών.  

 

                                                                

4.2 ∆οµή της ιεραρχίας του προβλήµατος 

Στο στάδιο δόµησης της ιεραρχίας, επιλέχθηκαν, µέσα από τη σχετική βιβλιογραφία, 

τα βασικά κριτήρια που οδηγούν στην απόφαση για την τοποθεσία εγκατάστασης 

ενός φωτοβολταϊκού πάρκου µεγάλης ισχύος. Οι παράγοντες που λαµβάνει υπόψη ο 

λήπτης της απόφασης, στην εκάστοτε περίπτωση, ποικίλουν και χαρακτηρίζονται από 

υποκειµενικότητα. Όµως, κατά τη δηµιουργία του µοντέλου της AHP, είναι 

απαραίτητο να εξεταστούν όλες οι πλευρές του προβλήµατος και να χρησιµοποιηθούν 

κριτήρια όλων των κατηγοριών που σχετίζονται µε την απόφαση. Η στήριξη της 

απόφασης για την επιλογή τοποθεσίας σε µία ευρεία γκάµα δεδοµένων, προσφέρει τα 

ακόλουθα πλεονεκτήµατα (Carrion et al., 2008): 

1. Βελτιώνει την απόδοση της εγκατάστασης, αφού η τοποθεσία θα έχει τις 

κατάλληλες κλιµατικές συνθήκες (υψηλό επίπεδο ηλιακής ακτινοβολίας, µέσο 

επίπεδο θερµοκρασιών, υψηλό ετήσιο αριθµό ορών ηλιοφάνειας κτλ.) 

2. Βελτιστοποιεί την εγκατάσταση του εξοπλισµού, όταν αυτός τοποθετείται σε 

επίπεδο έδαφος, προσανατολίζεται στο νότο και δεν σκιάζεται. 
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3. Μειώνει τις απώλειες µεταφοράς, όταν το πάρκο λειτουργεί κοντά στο 

ηλεκτρικό δίκτυο διανοµής και σε αστικές περιοχές, όπου καταναλώνεται η 

ενέργεια. 

4. Μειώνει τα κόστη συντήρησης, όταν η τοποθεσία βρίσκεται κοντά σε αστική 

περιοχή. 

5. Ελαχιστοποιεί τον αντίκτυπο στο περιβάλλον, το κοινωνικό σύνολο και τις 

υποδοµές.  

Παρόλο που τα αντίστοιχα πολυκριτήρια µοντέλα που έχουν δηµιουργηθεί για την 

επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης ηλιακών πάρκων είναι περιορισµένα σε αριθµό, τα 

κριτήρια που έχουν χρησιµοποιηθεί είναι κοινά, σε ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό, 

γεγονός που καθιστά σχετικά απλό τον εντοπισµό των κύριων παραγόντων που 

σχετίζονται µε τη λήψη της απόφασης. Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

αντίστοιχες µελέτες που κάνουν χρήση πολυκριτήριων µεθόδων, καθώς και τα 

κριτήρια που λαµβάνουν υπόψη για την επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης Φ/Β 

πάρκων. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 8: Έρευνες για την επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης Φ/Β σταθµών 
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Επίπεδο 1
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 Επίπεδο 2
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Multicriteria selection aiding related to 

photovoltaic plants on arming fields on 

Corsica island:A real case study using 

the ELECTRE outranking framework 

Haurant et al. 2011 Κορσική 
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κατοίκων 

8.Έσοδα για την 

κοινότητα 

 

The electricity production capacity of 

photovoltaic power plants and the 

selection of solar energy sites in 

Andalusia (Spain) 

 

Carrion et al. 

 
2007 Ανδαλουσία 

1.Περιβάλλον 

2.Ορογραφία  

3.Νοµικό πλαίσιο 

4.Κλίµα 

 

1.1. Εθνικοί ∆ρυµοί 
1.2. Φυσικά πάρκα 

1.3. Περιοχή κοινοτικού 

ενδιαφέροντος 

1.4. Καταλύµατα πουλιών 

1.5. Εθνικά µονοπάτια 

1.6. Μονοπάτια κτηνοτροφίας  
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Environmental management 

framework for wind farm 

siting: Methodology and 

case study 
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1.1.Χρήση γης              

1.2.Αισθητικός αντίκτυπος 

2.1.Κλίση 

2.2.Προσανατολισµός 

3.1.Πρόσβαση από αυτοκινητόδροµο 

3.2.Απόσταση από υποσταθµούς 

3.3.Απόσταση από αστική περιοχή <5000 κατοίκων 

3.4.Απόσταση από αστική περιοχή > 5000 κατοίκων 

4.1.Global Irradiance 

4.2.∆ιάχυτη ακτινοβολία 

4.3.ESΗ 

4.4.Μέση Θερµοκρασία 

Research on the framework 

of planning model for the 

photovoltaic generation 

integration in China   

Zhang  et al. 2010 Κίνα 

1.Ποσοστό κέρδους 

πώλησης ενέργειας 

2.Εσωτερικό ποσοστό 

απόδοσης 

3.Απόδοση ιδίων 

κεφαλαίων 

4.Μοναδιαίο κόστος 

παραγωγής 

5.Κόστος συντήρησης 

6.Μορφολογία 

εδάφους 

7.Συνεργασία µε τις 

τοπικές συνθήκες 

8.Παραγωγική αξία 

γης και φύσης  
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Η κατασκευή µεγάλων έργων είναι ένα ζήτηµα που επηρεάζει και επηρεάζεται από 

πολλές πλευρές και έτσι, κρίθηκε απαραίτητο να δηµιουργηθεί µία ιεραρχία 

κριτηρίων µε δύο επίπεδα, όπου στο υψηλότερο επίπεδο θα βρίσκονται οι ευρύτεροι 

παράγοντες επιρροής της απόφασης, που αποτελούν και τις διαφορετικές οπτικές 

αντιµετώπισης του προβλήµατος. Στόχος ήταν η διερεύνηση της κυρίαρχης πλευράς 

αντιµετώπισης του ζητήµατος, µέσα από τις απόψεις των ειδικών, ακαδηµαϊκών και 

επιχειρηµατιών.  

Στο επόµενο επίπεδο τοποθετήθηκαν τα επιµέρους κριτήρια που σχετίζονται µε τον 

κάθε παράγοντα επιρροής. Η τελική επιλογή των κριτηρίων για το συγκεκριµένο 

µοντέλο βασίστηκε στη σχετική βιβλιογραφία και στις βαρύτητες που έχουν αποδοθεί 

σε κάθε κριτήριο σε προηγούµενες µελέτες. Έγινε επίσης, προσπάθεια να επιλεγούν 

όσο το δυνατόν ασυσχέτιστοι µεταξύ τους παράγοντες, έτσι ώστε να είναι δυνατές οι 

αντικειµενικότερες συγκρίσεις κατά ζεύγη.  

Τα κριτήρια που απαρτίζουν το µοντέλο είναι τα ακόλουθα: 

1. Περιβαλλοντικός παράγοντας 

1.1 Χρήσεις γης 

1.2 Αισθητικός αντίκτυπος 

1.3 Αντίκτυπος στο οικοσύστηµα 

2. Κοινωνικό-οικονοµικός παράγοντας 

2.1 Απόσταση από κατοικηµένη περιοχή 

2.2 Κίνδυνος συγκρούσεων µεταξύ οµάδων 

2.3 Οικονοµικά οφέλη για κατοίκους περιοχής 

3. Κλιµατικός παράγοντας 

3.1 Συνολική ηλιακή ακτινοβολία (Global Irradiance) 

3.2 Ισοδύναµο ορών ηλιοφάνειας (Equivalent Sun Hours – EHS) 

3.3 Μέση θερµοκρασία 

4. Τοπογραφικός παράγοντας 

4.1 Μορφολογικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά τοποθεσίας 

4.2 Πρόσβαση 

4.3 Απόσταση από υποσταθµό/δίκτυο της ∆.Ε.Η 
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4.2.1 Περιβαλλοντικός παράγοντας 

Οι µέθοδοι παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε αποτελούν τις φιλικότερες προς το 

περιβάλλον σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες, αφού δεν παράγουν βλαβερά 

απόβλητα και δεν προκαλούν κινδύνους για το ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον, 

συγκριτικά µε τις συµβατικές καύσεις ενώσεων άνθρακα και την πυρηνική 

τεχνολογία. Ειδικότερα, τα φωτοβολταϊκά πάρκα εντάσσονται στις πλέον οικολογικές 

τεχνολογίες Α.Π.Ε, αφού δεν προκαλούν θορύβους µεγάλης έντασης και η λειτουργία 

τους δεν επηρεάζει σε ανησυχητικό βαθµό την πανίδα της περιοχής, όπως συµβαίνει 

για παράδειγµα µε τα αιολικά πάρκα.  

Παρόλα αυτά, η εγκατάσταση Φ/Β σταθµών µεγάλης ισχύος απαιτεί τη χρήση 

µεγάλων εκτάσεων γης, σε περιοχές µε υψηλή ηλιοφάνεια και όσο το δυνατόν 

λιγότερα φαινόµενα σκιάσεων. Κατά συνέπεια, η εγκατάσταση τοποθετείται κατά 

κανόνα, σε αγροτεµάχια, µακριά από κατοικηµένες περιοχές, όπου συχνά απαιτείται 

η επέµβαση στο φυσικό τοπίο, προκειµένου να διαµορφωθεί κατάλληλα ο χώρος της 

εγκατάστασης. Στην επέµβαση αυτή, στηρίζονται και τα επιχειρήµατα όσων 

αντιδρούν στην κατασκευή ορισµένων τέτοιων έργων.  

Χρήσεις γης: 

Η χρήση της γης που πρόκειται να επιλεγεί για την εγκατάσταση Φ/Β σταθµού είναι 

ένα περιβαλλοντικό κριτήριο που µπορεί να αφορά το κόστος από τη µη αξιοποίηση 

της γεωργικής παραγωγικότητας ή την παύση ορισµένων δραστηριοτήτων µε 

περιβαλλοντικό ή κοινωνικό ενδιαφέρον (Carrion et al., 2008). Η ελληνική νοµοθεσία 

απαγορεύει την εγκατάσταση Φ/Β σταθµών σε εκτάσεις χαρακτηρισµένες ως 

«υψηλής παραγωγικότητας» και σε περιοχές µε ειδικά καθεστώτα χρήσεως. Παρόλα 

αυτά, ακόµα και αν η επιλεχθείσα περιοχή δεν ανήκει σε εκείνες που αποκλείονται  

από τον νόµο, η εγκατάσταση του πάρκου πιθανόν να διακόψει δραστηριότητες µε 

σηµαντικό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον για τη συγκεκριµένη ή την ευρύτερη περιοχή.  

Αισθητικός αντίκτυπος: 

Τα φωτοβολταϊκά πάρκα µεγάλης ισχύος διαθέτουν αρκετά µεγάλο όγκο εξοπλισµού, 

µε αποτέλεσµα να είναι ορατά από µεγάλη απόσταση. Παρόλο που ο αισθητικός 
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αντίκτυπος του έργου παρουσιάζει έντονη υποκειµενικότητα, αφού µπορεί από 

κάποιους να αγνοηθεί εντελώς ή να θεωρηθεί πολύ αρνητικός, κρίνεται σκόπιµη η 

εξέταση της βαρύτητάς του, καθώς η εγκατάσταση παρεµβάλλεται και επηρεάζει το 

φυσικό τοπίο (Carrion et al., 2008; Haurant et al., 2011). Σύµφωνα µε το ειδικό 

εθνικό χωροταξικό για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειες, δεν επιτρέπεται η 

τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε πυρήνες εθνικών δρυµών, δάση, περιοχές 

«NATURA» ή περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.  

Αντίκτυπος στο οικοσύστηµα: 

Ο αντίκτυπος στο οικοσύστηµα είναι ένα περιβαλλοντικό κριτήριο που αναφέρεται 

στην πιθανή επιρροή που θα έχει το έργο στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, 

εφόσον εγκαθίσταται σε µη αστικές περιοχές. Το µέγεθος της επιρροής εξαρτάται από 

τους πληθυσµούς της πανίδας και το είδος της χλωρίδας που φιλοξενεί η περιοχή. Σε 

αντίθεση µε τις ανεµογεννήτριες, οι οποίες διαταράσσουν έντονα τους πληθυσµούς 

πτηνών και προκαλούν αρκετούς θανάτους, τα φωτοβολταϊκά συστήµατα δεν 

φαίνεται να επηρεάζουν ιδιαίτερα την πανίδα, εφόσον δεν εγκαθίστανται σε τόπους 

βοσκής ή φωλεών και λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας 

(Carrion et al., 2007).  

4.2.2 Κοινωνικό-οικονοµικός παράγοντας 

Όταν πρόκειται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων µεγάλης ισχύος, ο 

κοινωνικο-οικονοµικός παράγοντας αναφέρεται στην αποδοχή που λαµβάνει το έργο 

από το κοινωνικό σύνολο και το σύνολο των οµάδων συµφερόντων (stakeholders), 

καθώς και στα εµπόδια ή οφέλη οικονοµικής φύσης που πιθανόν να προκύψουν για 

την τοπική κοινωνία.  

Απόσταση από κατοικηµένη περιοχή: 

Η απόσταση από κατοικηµένη περιοχή είναι ένα κριτήριο που, σύµφωνα µε τη 

βιβλιογραφία, επιτυγχάνεται όταν η απόσταση µεγιστοποιείται (Carrion et al., 2008; 

Haurant et al., 2011). Όσο πιο αποµακρυσµένη είναι η εγκατάσταση από κατοικηµένη 

περιοχή, τόσο λιγότερη ενόχληση µπορεί να προκαλέσει στους κατοίκους της 

περιοχής. Ωστόσο, η εµπειρική έρευνα έδειξε ότι η πιθανότητα να υπάρχουν 
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περαστικοί κάτοικοι στο σηµείο της εγκατάστασης, µπορεί να εκλαµβάνεται από το 

λήπτη της απόφασης ως πλεονέκτηµα έναντι της δολιοφθοράς.  

Κίνδυνος συγκρούσεων µεταξύ οµάδων: 

Η πιθανότητα συγκρούσεων µεταξύ των οµάδων συµφερόντων του έργου είναι ένας 

κοινωνικός παράγοντας που σχετίζεται άµεσα µε την τοποθεσία εγκατάστασης του 

έργου, αφού η τοπικοί φορείς και η τοπική κοινωνία αποτελούν οµάδες συµφερόντων 

(stakeholders) του έργου (Haurant et al., 2011). Η ύπαρξη διαφωνιών και 

συγκρούσεων µπορεί να προκαλέσει σηµαντική παρακώληση των διαδικασιών και 

για το λόγο αυτό, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στην επιλογή τοποθεσίας, όπως και 

σε όλα τα στάδια διαχείρισης του έργου (project management). Στην περίπτωση των 

Φ/Β πάρκων, ωστόσο, οι συγκρούσεις µεταξύ δικαιούχων, τοπικών φορέων, 

κατοίκων και περιβαλλοντικών οργανώσεων είναι σπανιότερες από ό,τι σε άλλες 

κατηγορίες έργων (αιολικά πάρκα, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού κ.α). 

Οικονοµικά οφέλη για κατοίκους της περιοχής: 

Τα οικονοµικά οφέλη από την κατασκευή και λειτουργία ενός ηλιακού πάρκου, για 

την τοπική κοινωνία, αναφέρονται στην πιθανή αναδοχή του έργου από τοπική 

κατασκευαστική εταιρία ή την απασχόληση τοπικών συνεργείων και µηχανικών στο 

στάδιο της εγκατάστασης. Μπορεί επίσης, να αναφέρεται στην εκχώρηση µέρους των 

κερδών από τη λειτουργία της εγκατάστασης στον τοπικό δήµο, υποχρέωση µε την 

οποία δεσµεύονται, µέσω των κανονισµών, οι δικαιούχοι αιολικών σταθµών, αλλά 

δεν έχει θεσπιστεί έως σήµερα για τα ηλιακά πάρκα. Ακόµη, στο στάδιο λειτουργίας 

του αιολικού πάρκου, δηµιουργούνται θέσεις εργασίας που πιθανόν να καλυφθούν 

από το εργατικό δυναµικό της περιοχής (φύλαξη, συντήρηση, ασφάλιση κτλ.) 

(Haurant et al., 2011).  

4.2.3 Κλιµατικός παράγοντας 

Ο κλιµατικός παράγοντας είναι ο παράγοντας που συνδέεται άµεσα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές που απαιτούνται για την παραγωγή ενέργειας από την ηλιακή 

ακτινοβολία. Ο κλιµατικός παράγοντας της εκάστοτε τοποθεσίας καθορίζει την 
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ενεργειακή απόδοση της εγκατάστασης και κατά συνέπεια, την οικονοµική 

αποδοτικότητα της επένδυσης.  

Global Irradiance – Συνολική ηλιακή ακτινοβολία: 

Το φυσικό µέγεθος global irradiance (KWh/m
2
/ηµέρα) αναφέρεται στη συνισταµένη 

της άµεσης και της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας, της ακτινοβολίας δηλαδή που 

φτάνει στη γη µετά από διαθλάσεις (Carrion et al., 2008). Το συγκεκριµένο µέγεθος, 

το οποίο είναι χαρακτηριστικό της κάθε περιοχής, αποτελεί την ενέργεια εισόδου του 

συστήµατος και καθορίζει την αποδοτικότητα των ηλιακών κυψελών (Φ/Β πάνελ). 

Για τη µέτρηση της συνολικής ακτινοβολίας της περιοχής διενεργούνται ειδικές 

µετρήσεις κατά την αυτοψία, συνηθέστερα όµως, γίνεται χρήση ειδικών 

προγραµµάτων γεωγραφικών δεδοµένων (GIS), όπως το PVGIS, τα οποία παρέχουν 

την εκτιµώµενη ετήσια τιµή για κάθε περιοχή.  

Ισοδύναµο ωρών ηλιοφάνειας (Equivalent Sun Hours – ESH): 

Το ισοδύναµο ορών ηλιοφάνειας – EHS (KWh/KWp ), στη συγκεκριµένη περίπτωση. 

αναφέρεται στη µέση τιµή ηλεκτρικής ενέργειας που µπορεί να παράγεται από την 

ηλιακή ακτινοβολία, από κάθε ΚWp εγκατεστηµένης ισχύος του φωτοβολταϊκού 

πάρκου και σχετίζεται µε τον αριθµό ωρών υψηλής ηλιοφάνειας. Το EHS 

χρησιµοποιείται δηλαδή, ως κριτήριο της απόδοσης της εγκατάστασης σε κάθε 

περιοχή (Carrion et al., 2008), παρόλο που συχνά ταυτίζεται µε τη µέση ηλιακή 

ακτινοβολία (KWh/m
2
/ηµέρα).  

Μέση θερµοκρασία: 

Η µέση θερµοκρασία της περιοχής εγκατάστασης του ηλιακού πάρκου αποτελεί 

σηµαντικό παράγοντα για την απόδοσή του, καθώς επηρεάζει το συντελεστή 

απόδοσης των ηλιακών κυψελών (Carrion et al., 2008). Προτιµώµενες περιοχές είναι 

εκείνες µε ενδιάµεσες µέσες τιµές θερµοκρασίας ανά έτος, έτσι ώστε να διατηρείται η 

πρότυπη θερµοκρασία λειτουργίας των κυψελών (25°C) και να µην επηρεάζεται η 

τάση λειτουργίας τους.  
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4.2.4 Τοπογραφικός παράγοντας 

Για να εξεταστεί το ζήτηµα της επιλογής τοποθεσίας εγκατάστασης ηλιακού πάρκου 

από την τοπογραφική οπτική, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι εκείνοι οι 

παράγοντες που σχετίζονται µε τις γεωγραφικές, µορφολογικές και χωροταξικές 

ιδιαιτερότητες της κάθε τοποθεσίας υπό αξιολόγηση. Οι ιδιαιτερότητες αυτές 

συνδέονται άµεσα µε το κόστος εγκατάστασης του ηλιακού πάρκου, καθώς 

καθορίζουν το κόστος διαµόρφωσης του χώρου της εγκατάστασης και τις ανάγκες σε 

ειδικό εξοπλισµό και υλικά.  

Μορφολογικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά τοποθεσίας: 

Στα µορφολογικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε τοποθεσίας 

περιλαµβάνονται στοιχεία όπως η κλίση και ο τύπος του εδάφους, ο 

προσανατολισµός και η ύπαρξη στοιχείων που δηµιουργούν σκιάσεις. Σε αρκετές 

περιπτώσεις, όπου η κλίση και ο προσανατολισµός του εδάφους δεν είναι τα 

ενδεικνυόµενα, υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης της εγκατάστασης, µε ειδικό 

εξοπλισµό, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυµητό αποτέλεσµα. Το ίδιο συµβαίνει 

και όταν ο τύπος του εδάφους ή η µορφολογία του δεν είναι κατάλληλη. Οι ειδικές 

απαιτήσεις σε εξοπλισµό όµως, συµβάλουν στην αύξηση του κόστους εγκατάστασης. 

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν φαινόµενα σκίασης, η απόδοση του ηλιακού πάρκου 

µπορεί να µειωθεί σηµαντικά, όπως και η διάρκεια ζωής του εξοπλισµού. Εποµένως, 

τα µορφολογικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε τοποθεσίας, 

αποτελούν κριτήριο που συνδέεται µε το κόστος εγκατάστασης, αλλά και την 

αποδοτικότητα της επένδυσης (Carrion et al., 2008; Zhang et al., 2010).  

Πρόσβαση: 

Ο τρόπος και η ευκολία πρόσβασης στην περιοχή εγκατάστασης του ηλιακού πάρκου 

είναι σηµαντικός παράγοντας που σχετίζεται µε το κόστος εγκατάστασης, αλλά και το 

κόστος εποπτείας και συντήρησης του έργου. Εφόσον οι τοποθεσίες που ενδείκνυνται 

περισσότερο βρίσκονται σε αποµακρυσµένες περιοχές, η άνετη πρόσβαση προσδίδει 

πλεονέκτηµα στην αντίστοιχη τοποθεσία (Carrion et al., 2008).  
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Απόσταση από υποσταθµό/δίκτυο της ∆.Ε.Η: 

Η ύπαρξη κοντινού υποσταθµού ή σηµείου σύνδεσης µε το ηλεκτρικό δίκτυο της 

∆.Ε.Η, είναι ένα πλεονέκτηµα που µειώνει κατά πολύ το κόστος των υλικών 

εγκατάστασης του ηλιακού πάρκου (Carrion et al., 2008). Τα απαραίτητα 

ηλεκτρολογικά υλικά για τη σύνδεση του ηλιακού πάρκου µε το δίκτυο 

ηλεκτροδότησης έχουν υψηλό κόστος που καθορίζεται από την απόσταση µεταξύ του 

πάρκου και του σηµείου ηλεκτρικής παροχής της ∆.Ε.Η. Ακόµη, όσο πιο µακριά από 

το Φ/Β σταθµό βρίσκεται το σηµείο σύνδεσης µε τη ∆.Ε.Η, τόσο µεγαλύτερες είναι 

και οι ενεργειακές απώλειες της εγκατάστασης.  

4.2.5 Το ιεραρχικό µοντέλο 

Συνδυάζοντας τα κριτήρια που παρουσιάστηκαν στις προηγούµενες παραγράφους, 

δηµιουργείται το τελικό ιεραρχικό µοντέλο που παρουσιάζεται στο Σχήµα 22.  

Όπως παρατηρούµε στο Σχήµα 22, στο πρώτο επίπεδο της ιεραρχίας βρίσκεται ο 

στόχος του µοντέλου, δηλαδή η απόφαση που πρέπει να ληφθεί και αφορά την 

επιλογή της βέλτιστης τοποθεσίας για την εγκατάσταση Φ/Β σταθµού µεγάλης 

ισχύος. Στο δεύτερο επίπεδο βρίσκονται οι 4 παράγοντες που σχετίζονται µε την 

απόφαση και αποτελούν τις διαφορετικές οπτικές προσέγγισης του προβλήµατος της 

επιλογής τοποθεσίας, ενώ στο τρίτο επίπεδο βρίσκονται τα επιµέρους κριτήρια που 

σχετίζονται µε καθένα από τους τέσσερις παράγοντες.  

Εποµένως, το συγκεκριµένο µοντέλο απεικονίζει την ιεραρχία των κριτηρίων 

επιλογής τοποθεσίας εγκατάστασης Φ/Β πάρκων και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

την αξιολόγηση των εκάστοτε διαθέσιµων εναλλακτικών επιλογών, οι οποίες θα 

αποτελούν το τέταρτο επίπεδο της ιεραρχίας.  

 

 



 

 Σχήµα 22: Ιεραρχία για την επιλογήτην επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου µεγάλης ισχύος
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4.2.6 ∆ιεξαγωγή συγκρίσεων 

Μετά από την επιλογή των τελικών κριτηρίων και το σχεδιασµό του ιεραρχικού 

µοντέλου, ακολούθησε το στάδιο της διερεύνησης των απόψεων των ειδικών, σχετικά 

µε τη σηµασία κάθε παράγοντα και κάθε κριτηρίου για την επιλογή της βέλτιστης 

τοποθεσίας εγκατάστασης Φ/Β σταθµών.   

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ερωτηµατολογίων, τα οποία διανεµήθηκαν 

σε 5 µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας και συγκεκριµένα, καθηγητές και διδάκτορες 

µε ερευνητικό αντικείµενο την παραγωγή ενέργειας, καθώς και 8 τεχνικές εταιρίες, µε 

ειδίκευση στην κατασκευή Φ/Β σταθµών, που εδρεύουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 

Ιωάννινα. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκε µε προσωπικές 

και τηλεφωνικές συνεντεύξεις. 

Με βάση το ερωτηµατολόγιο, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να διεξάγουν συγκρίσεις των 

στοιχείων της ιεραρχίας, κατά ζεύγη, µε τη χρήση της 9-βάθµιας κλίµακας, 

δηλώνοντας έτσι, την άποψή τους για τη σηµασία κάθε στοιχείου, στην επιτυχηµένη 

επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης ηλιακών πάρκων µεγάλης ισχύος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 

Στις ενότητες που ακολουθούν, περιγράφεται η εφαρµογή του µοντέλου της AHP που 

παρουσιάστηκε στο Σχήµα 22, για την επιλογή της βέλτιστης τοποθεσίας εγκατάστασης 

Φ/Β σταθµού µεγάλης ισχύος, που περιγράφηκε στο τρίτο κεφάλαιο. Παρουσιάζονται και 

σχολιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα που προέκυψαν σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας.  

 

5.1 Υπολογισµός γεωµετρικών µέσων  

Μετά τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων από το δείγµα των ακαδηµαϊκών και 

επαγγελµατιών, το επόµενο βήµα ήταν ο συνδυασµός των κρίσεων που συλλέχθηκαν, 

ώστε να προκύψει η συνολική κρίση, που θα είναι αντιπροσωπευτική για το 

συγκεκριµένο δείγµα και θα εκφράζει την οµαδική άποψη.  

Ο εµπνευστής της µεθόδου AHP, έχει προτείνει τη χρήση του γεωµετρικού µέσου, για τη 

σύνθεση της συνολικής κρίσης, καθώς έχει την ιδιότητα, να παράγει µία τιµή, ο 

αντίστροφος της οποίας, ισούται µε το γινόµενο των αντιστρόφων των επιµέρους 

κρίσεων (Saaty & Vargas, 1984). Η ιδιότητα αυτή είναι αρκετά σηµαντική για την 

αντιπροσωπευτικότητα  της συνολικής κρίσης και για το λόγο αυτό, ο γεωµετρικός µέσος 

χρησιµοποιήθηκε και στην παρούσα εργασία, για τη σύνθεση της συνολικής κρίσης των 

ερωτηθέντων. Ο γεωµετρικός µέσος, για κάθε ζευγαρωτή σύγκριση που 

πραγµατοποιήθηκε µέσω του ερωτηµατολογίου, υπολογίστηκε µέσω του λογισµικού 

EXCEL.  

 

5.2 Αποτελέσµατα εφαρµογής του µοντέλου 

Οι γεωµετρικοί µέσοι, από τη σύνθεση όλων των επιµέρους κρίσεων, αποτέλεσαν τα 

δεδοµένα εισόδου στο λογισµικό Super Decisions, το οποίο υπολόγισε τις βαρύτητες 
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όλων των παραγόντων επιρροής και κριτηρίων του µοντέλου, καθώς και το βαθµό  

ασυνέπειας που παρουσιάζει η σύνθεση όλων των επιµέρους κρίσεων.  

5.2.1 Σύγκριση παραγόντων επιρροής  

Οι 13 ερωτηθέντες κλήθηκαν να συγκρίνουν, ανά ζεύγη, τους τέσσερεις βασικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης µεγάλων Φ/Β 

σταθµών. Συγκεκριµένα, απάντησαν στο ερώτηµα «Ποιο παράγοντα θεωρείτε 

σηµαντικότερο στην επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης Φ/Β πάρκου µεγάλης ισχύος, 

σε σχέση µε την επίτευξη του τελικού στόχου που είναι η επιτυχία του έργου;». Ο 

πίνακας συγκρίσεων, που προέκυψε από τη σύνθεση όλων των επιµέρους κρίσεων, 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 9.  

 

Πίνακας 9: Πίνακας συγκρίσεων για τους παράγοντες επιρροής της επιλογής τοποθεσίας 

εγκατάστασης Φ/Β σταθµών 

 Περιβαλλοντικός Κοινωνικο-οικονοµικός Κλιµατικός Τοπογραφικός 

Περιβαλλοντικός 1 0,362 0,465 0,345 

Κοινωνικο-οικονοµικός 2,762 1 0,995 1,249 

Κλιµατικός 2,151 1,005 1 1,122 

Τοπογραφικός 2,899 0,801 0,891 1 

 

Τα στοιχεία του Πίνακα 9 µεταφράζονται όπως το παρακάτω παράδειγµα:  

Ο περιβαλλοντικός παράγοντας που σχετίζεται µε την τοποθεσία, έχει συντελεστή 

σηµαντικότητας 0,362 σε σχέση µε τη σηµαντικότητα του κοινωνικο-οικονοµικού 

παράγοντα, 0,465 σε σχέση µε τη σηµαντικότητα του κλιµατικού παράγοντα και 0,345 σε 

σχέση µε τη σηµαντικότητα του τοπογραφικού παράγοντα. Εφόσον όλοι οι συντελεστές 

είναι µικρότεροι της µονάδας, ο περιβαλλοντικός παράγοντας υστερεί σε σηµαντικότητα, 

έναντι όλων των υπολοίπων παραγόντων, σε σχέση µε τον στόχο που είναι η επιτυχία του 

έργου.  



 

Από την επεξεργασία των δεδοµένων

προέκυψαν οι τελικές βαρύτητες

επιλογής τοποθεσίας. Οι βαρύτητες

 

Σχήµα 23: Βαρύτητες των παραγόντων

 

Όπως παρατηρούµε στο Σχήµα

παράγοντες µε κοντινές τιµές σηµαντικότητας

σηµαντικότητα. Ο κοινωνικο

τοποθεσία, φαίνεται να κατέχει

καταλληλότερης τοποθεσίας εγκατάστασης

ακολουθεί ο κλιµατικός (0,290) 

περιβαλλοντικός παράγοντας φαίνεται

απόφαση. 
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Τα παραπάνω αποτελέσµατα ήταν έως ένα βαθµό αναµενόµενα και µπορούν να 

εξηγηθούν, λαµβάνοντας ως δεδοµένο ότι ο κοινωνικο-οικονοµικός παράγοντας που 

σχετίζεται µε την εκάστοτε τοποθεσία, σε αρκετές περιπτώσεις, µπορεί να συνδέεται µε 

ανυπέρβλητα εµπόδια για τη συνέχιση του έργου, όπως οι τοπικές κοινωνικές 

αντιδράσεις, οι δολιοφθορές κτλ. Από την οπτική των διαχειριστών του έργου (project 

managers), ο κοινωνικός παράγοντας διαδραµατίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διαχείριση 

έργων, καθώς µπορεί να καθυστερήσει σηµαντικά την πορεία ενός έργου, µε ανάλογο 

αντίκτυπο στο κόστος, ή ακόµα και να το µαταιώσει. Αντίστοιχα, από την οπτική των 

ακαδηµαϊκών, ο αντίκτυπος ενός µεγάλου έργου στην τοπική κοινωνία και τα όποια 

κοινωνικο-οικονοµικά οφέλη, αποτελούν σηµαντικά κριτήρια για τη λήψη της τελικής 

απόφασης.  

Ο κλιµατικός παράγοντας κάθε τοποθεσίας αποτελεί, για τη συγκεκριµένη µελέτη, το 

κριτήριο που σχετίζεται άµεσα µε την τεχνολογία παραγωγής ενέργειας από την ηλιακή 

ακτινοβολία. Αν η υπό εξέταση τοποθεσία δεν πληρεί τα απαραίτητα τεχνολογικά 

κριτήρια, τότε η ενεργειακή απόδοση του Φ/Β σταθµού επηρεάζεται σηµαντικά, µε 

αποτέλεσµα να µειώνεται η απόδοση της επένδυσης ή ακόµη, να µην κρίνεται σκόπιµη η 

κατασκευή του έργου. Για το λόγο αυτό, η βαρύτητα που αποδόθηκε στον κλιµατικό 

παράγοντα ήταν συγκριτικά υψηλή. 

Ο τοπογραφικός παράγοντας που σχετίζεται µε κάθε τοποθεσία αφορά πρακτικά 

ζητήµατα, το οποία µπορεί να αυξήσουν το κόστος εγκατάστασης του ηλιακού πάρκου, 

αλλά και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Μπορούν, ακόµη, να επηρεάσουν την 

ενεργειακή απόδοση του πάρκου, αν το επιθυµητό κόστος της επένδυσης είναι 

περιορισµένο. Κατά συνέπεια, τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να 

συνυπολογίζονται στην τελική επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας και η βαρύτητα που 

τους αποδόθηκε δεν απέχει πολύ από τους σηµαντικότερους παράγοντες.  

Τέλος, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο περιβαλλοντικός παράγοντας δεν έχει ανάλογη 

βαρύτητα µε τους υπόλοιπους, στη λήψη της τελικής απόφασης. Ο παράγοντας αυτός, 

κατά κανόνα, δεν σχετίζεται µε την αύξηση του κόστους ή τη µείωση της ενεργειακής 

απόδοσης του έργου. Ακόµη, ο τοπικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος του έργου 

αντιµετωπίζεται µε υποκειµενικότητα και, όπως φάνηκε από την έρευνα, δεν αποτελεί 
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καθοριστικό κριτήριο για την εγκατάσταση του Φ/Β σταθµού, στις περισσότερες των 

περιπτώσεων.  

5.2.2 Σύγκριση περιβαλλοντικών κριτηρίων  

Στη συνέχεια, οι ερωτηθέντες διεξήγαγαν συγκρίσεις, ανά ζεύγη, µεταξύ των 

περιβαλλοντικών κριτηρίων που σχετίζονται µε την επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης 

Φ/Β σταθµού, µεγάλης ισχύος. Η ερώτηση που τους τέθηκε ήταν: «Ποιο παράγοντα 

θεωρείτε σηµαντικότερο για την επιτυχία του έργου από την περιβαλλοντική άποψη;». 

Από το σύνολο των απαντήσεων όλων των ερωτηθέντων, προέκυψε ο αντίστοιχος 

πίνακας συγκρίσεων, που παρουσιάζεται στον Πίνακα 10. 

Πίνακας 10: Πίνακας συγκρίσεων για τα περιβαλλοντικά κριτήρια 

 Χρήσεις γης Αισθητικός αντίκτυπος Αντίκτυπος στο 

οικοσύστηµα 

Χρήσεις γης 1 2,425 0,821 

Αισθητικός αντίκτυπος 0,412 1 0,388 

Αντίκτυπος στο 

οικοσύστηµα 

1,218 2,577 1 

 

 

Τα στοιχεία του Πίνακα 10  µεταφράζονται όπως το παράδειγµα:  

Το κριτήριο «χρήσεις γης» έχει συντελεστή σηµαντικότητας 2,425, σε σχέση µε το κριτήριο 

αισθητικός αντίκτυπος» και 0,821, σε σχέση µε το κριτήριο «αντίκτυπος στο οικοσύστηµα». 

Εποµένως, οι χρήσεις γης είναι αρκετά σηµαντικότερες από τον αισθητικό αντίκτυπο και 

υπολείπονται σηµαντικότητας σε σχέση µε τον αντίκτυπο στο οικοσύστηµα, µε µέτρο 

σύγκρισης τη συµβολή τους στην περιβαλλοντική επιτυχία του έργου.  

Το λογισµικό Super Decisions επεξεργάστηκε τα δεδοµένα του Πίνακα 10 και υπολόγισε 

τις βαρύτητες κάθε περιβαλλοντικού κριτηρίου, για την επιλογή τοποθεσίας 

εγκατάστασης µεγάλου Φ/Β σταθµού. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχήµα 24, 

από όπου παρατηρούµε ότι σηµαντικότερο περιβαλλοντικό κριτήριο, για τους 

ερωτηθέντες, είναι ο αντίκτυπος στο οικοσύστηµα, µε βαρύτητα 0,448 για την 
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5.2.3 Σύγκριση κοινωνικο-οικονοµικών κριτηρίων  

Σχετικά µε τα κοινωνικο-οικονοµικά κριτήρια που επηρεάζουν την επιλογή της 

τοποθεσία του Φ/Β σταθµού, οι συµµετέχοντες ερωτήθηκαν: «Ποιο παράγοντα θεωρείτε 

σηµαντικότερο για την επιτυχηµένη επιλογή τοποθεσίας Φ/Β πάρκου από την 

κοινωνικο-οικονοµική άποψη;». Μετά τη σύνθεση όλων των κρίσεων, προέκυψε ο 

πίνακας συγκρίσεων του Πίνακα 11.  

Πίνακας 11: Πίνακας συγκρίσεων για τα κοινωνικο-οικονοµικά κριτήρια 

 Απόσταση από 

κατοικηµένη 

περιοχή 

Κίνδυνος συγκρούσεων 

Οικονοµικά οφέλη 

για κατοίκους της 
περιοχής 

Απόσταση από 

κατοικηµένη περιοχή 
1 0,489 1,602 

Κίνδυνος συγκρούσεων 2,045 1 1,887 

Οικονοµικά οφέλη για 

κατοίκους της περιοχής 
0,624 0,530 1 

 

Τα στοιχεία του Πίνακα 11 µεταφράζονται όπως το παράδειγµα:  

Το κριτήριο «απόσταση από κατοικηµένη περιοχή» έχει συντελεστή σηµαντικότητας 0,489, 

σε σχέση µε το κριτήριο «κίνδυνος συγκρούσεων µεταξύ οµάδων» και 1,602, σε σχέση µε 

το κριτήριο «οικονοµικά οφέλη για κατοίκους της περιοχής». Εποµένως, η απόσταση της 

τοποθεσίας από κατοικηµένη περιοχή υπολείπεται σηµαντικότητας σε σχέση µε τον κίνδυνο 

συγκρούσεων, ενώ είναι αρκετά σηµαντικότερη από τα οικονοµικά οφέλη για κατοίκους της 

περιοχής, µε µέτρο σύγκρισης τη συµβολή τους στην κοινωνικο-οικονοµική επιτυχία του 

έργου.  

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 11, το λογισµικό Super Decisions υπολόγισε τις τελικές 

βαρύτητες των κοινωνικο-οικονοµικών κριτηρίων που επηρεάζουν την απόφαση της 

επιλογής τοποθεσίας, για την εγκατάσταση Φ/Β σταθµού µεγάλης ισχύος. Οι βαρύτητες 

αυτές, παρουσιάζονται στο Σχήµα 25. 
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5.2.4 Σύγκριση κλιµατικών κριτηρίων  

Στη συνέχεια, οι ερωτηθέντες συνέκριναν, ανά δύο, τα κλιµατικά κριτήρια που 

επηρεάζουν την επιλογή τοποθεσίας για την εγκατάσταση µεγάλου Φ/Β σταθµού. 

Συγκεκριµένα, το ερώτηµα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν ήταν: «Ποιο παράγοντα 

θεωρείτε σηµαντικότερο για την επιτυχηµένη επιλογή τοποθεσίας από την Κλιµατική 

άποψη;». Ο αντίστοιχος πίνακας συγκρίσεων, που προέκυψε από το σύνολο των 

απαντήσεων, φαίνεται στον Πίνακα 12.  

Πίνακας 12 : Πίνακας συγκρίσεων για τα κλιµατικά κριτήρια 

 Global Irradiance ESH Θερµοκρασία 

Global irradiance 1 0,666 1,579 

ESH 1,502 1 1,222 

Θερµοκρασία 0,633 0,818 1 

 

Τα στοιχεία του Πίνακα µεταφράζονται όπως το παρακάτω παράδειγµα: 

Το κριτήριο «Global irradiance» έχει συντελεστή σηµαντικότητας 0,666, σε σύγκριση µε το 

κριτήριο «ESH» και 1,579, σε σύγκριση µε το κριτήριο «Θερµοκρασία». Άρα, η συνολική 

ακτινοβολία υπολείπεται σηµαντικότητας, σε σχέση µε το ισοδύναµο ορών ηλιοφάνειας, 

αλλά είναι σηµαντικότερη από τη µέση θερµοκρασία της περιοχής, µε βάση την συµβολή 

τους στην επιτυχία του έργου από την κλιµατική άποψη.  

Με βάση τον Πίνακα 12, προέκυψαν οι βαρύτητες των τριών κλιµατικών υποκριτηρίων, 

που υπολογίστηκαν από το λογισµικό Super Decisions και παρουσιάζονται στο Σχήµα 26.  
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κανόνα, συνυπολογίζεται σε µικρότερο βαθµό από τα άλλα δύο κριτήρια, στην τελική 

επιλογή της βέλτιστης τοποθεσίας.  

5.2.5 Σύγκριση τοπογραφικών κριτηρίων 

Τέλος, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να συγκρίνουν, ανά ζεύγη,  τα τοπογραφικά κριτήρια, 

που σχετίζονται µε την τοποθεσία του Φ/Β σταθµού. Η ερώτηση που τους τέθηκε ήταν : 

«Ποιο παράγοντα θεωρείτε σηµαντικότερο για την επιτυχηµένη επιλογή τοποθεσίας 

από την τοπογραφική άποψη;». Ο πίνακας συγκρίσεων, που προέκυψε από τη σύνθεση 

όλων των επιµέρους κρίσεων, είναι ο Πίνακας.  

Πίνακας 13: Πίνακας συγκρίσεων για τα τοπογραφικά κριτήρια 

 Μορφολογικά και 
γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά 

Πρόσβαση  
Απόσταση από 

υποσταθµό/∆ίκτυο 

Μορφολογικά και 
γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά 

1 0,875 0,407 

Πρόσβαση 
1,143 1 0,522 

Απόσταση από 

υποσταθµό/∆ίκτυο 

2,457 1,916 1 

 

Τα στοιχεία του Πίνακα 13 µεταφράζονται όπως το παρακάτω παράδειγµα: 

Το κριτήριο «µορφολογικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά» έχει συντελεστή 

σηµαντικότητας 0,875, σε σύγκριση µε το κριτήριο «Πρόσβαση» και 0,407, σε σύγκριση µε 

το κριτήριο «Θερµοκρασία». Άρα, τα µορφολογικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της 

εκάστοτε τοποθεσίας, υπολείπονται σηµαντικότητας, σε σχέση µε την πρόσβαση και την 

απόσταση από υποσταθµό/δίκτυο της ∆.Ε.Η, µε βάση τη συµβολή τους στην επιτυχία του 

έργου, από τοπογραφικής άποψης.  

Με βάση τον Πίνακα 13, προέκυψαν οι βαρύτητες των τριών τοπογραφικών κριτηρίων, 

οι οποίες υπολογίστηκαν από το λογισµικό Super Decisions και παρουσιάζονται στο 

Σχήµα 27.  
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0,519

93 

 

το δίκτυο της ∆ΕΗ, 

κριτήριο, από τα τρία που 

υπόλοιπες δύο. Η 

βαρύτητα 0,261, ενώ τα 

τρίτα, µε βαρύτητα 

της ∆ΕΗ είναι ένας 

εγκατάστασης και τις 

µεγάλη βαρύτητα που 

τα άλλα δύο.  

Weighting Factors
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5.2.6 Βαθµός ασυνέπειας των συνολικών κρίσεων 

Το λογισµικό Super Decisions υπολόγισε το βαθµό ασυνέπειας για κάθε πίνακα 

συγκρίσεων που παρουσιάστηκε στις προηγούµενες παραγράφους. Τα αποτελέσµατα των 

υπολογισµών παρουσιάζονται στον Πίνακα., από όπου παρατηρούµε ότι σε όλους του 

πίνακες συγκρίσεων, ο βαθµός ασυνέπειας είναι µικρότερος του 10%. Εποµένως, δεν 

τίθεται θέµα ασυνέπειας, αντιθέτως, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων φαίνεται ότι 

σχετίζονται µεταξύ τους ορθολογιστικά, σε ικανοποιητικό βαθµό.  

Πίνακας 14: Βαθµός ασυνέπειας στους πίνακες συγκρίσεων 

Συνολικές κρίσεις 
Βαθµός 

ασυνέπειας 
(%) 

Συγκρίσεις παραγόντων επιρροής 4,02 

Συγκρίσεις περιβαλλοντικών κριτηρίων 3,002 

Συγκρίσεις κοινωνικο-οικονοµικών κριτηρίων,  3,034 

Συγκρίσεις κλιµατικών κριτηρίων 3,049 

Συγκρίσεις τοπογραφικών κριτηρίων  3,001 

 

5.2.7 Καθολικές βαρύτητες των κριτηρίων 

Στο στάδιο αυτό, εφόσον έχουν καθοριστεί οι επιµέρους βαρύτητες του δευτέρου και 

τρίτου επιπέδου της ιεραρχίας, µπορούν να υπολογιστούν οι καθολικές βαρύτητες των 12 

κριτηρίων επιλογής της τοποθεσίας, σε σχέση µε τον απώτερο στόχο που είναι η επιτυχία 

του Φ/Β πάρκου. Ο υπολογισµός αυτός προκύπτει από την επίλυση της ιεραρχίας, που 

στη συγκεκριµένη περίπτωση, επιτυγχάνεται µέσω του πολλαπλασιασµού των επιµέρους 

βαρυτήτων των δύο επιπέδων, όπως φαίνεται στον Πίνακα 15.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της επίλυσης του µοντέλου για την επιλογή τοποθεσίας 

εγκατάστασης µεγάλου Φ/Β σταθµού, η τελική κατάταξη των 12 κριτηρίων του 3
ου

 

επιπέδου της ιεραρχίας, µε βάση τη συµβολή τους στην επίτευξη του απώτερου στόχου 

«επιτυχία του έργου», έχει ως εξής: 
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1. Κίνδυνος συγκρούσεων µεταξύ οµάδων 

2. Απόσταση από υποσταθµό/ δίκτυο της ∆ΕΗ 

3. ESH 

4. Global irradiance 

5. Απόσταση από κατοικηµένη περιοχή 

6. Θερµοκρασία 

7. Πρόσβαση 

8. Οικονοµικά οφέλη για κατοίκους της περιοχής 

9. Μορφολογικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά 

10. Αντίκτυπος στο οικοσύστηµα 

11. Χρήσεις γης 

12. Αισθητικός αντίκτυπος 

 

Η τελική βαρύτητα κάθε κριτηρίου στην επιλογής τοποθεσίας, µε βάση τη συµβολή του 

στην επίτευξη του τελικού στόχου, που είναι η επιτυχία του ηλιακού πάρκου, 

απεικονίζεται στο Σχήµα 28.  
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Πίνακας 15: Υπολογισµός καθολικών βαρυτήτων για τα 12 κριτήρια επιλογής τοποθεσίας 

Βαρύτητα παράγοντα 

επιρροής 
Επιµέρους βαρύτητα κριτηρίου 

Καθολική βαρύτητα 

κριτηρίου 

 1.1 Χρήσεις γης (0,385) 0,044 

1. Περιβαλλοντικός (0,115) 1.2 Αισθητικός αντίκτυπος (0,166) 0,019 

 1.3 Αντίκτυπος στο οικοσύστηµα (0,448) 0,052 

 2.1 Απόσταση από κατοικηµένη περιοχή 

(0,291) 
0,092 

2. Κοινωνικο-οικονοµικός (0,316) 2.2 Κίνδυνος συγκρούσεων µεταξύ οµάδων 

(0,491) 
0,155 

 2.3 Οικονοµικά οφέλη για κατοίκους της 

περιοχής (0,218) 
0,069 

 3.1 Global irradiance (0,334) 0,097 

3. Κλιµατικός (0,290) 3.2 ESH (0,401) 0,116 

 3.3 Θερµοκρασία (0,265) 0,077 

 4.1 Μορφολογικά και γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά (0,220) 
0,061 

4. Τοπογραφικός (0,279) 4.2 Πρόσβαση (0,261) 0,073 

 4.3 Απόσταση από υποσταθµό/∆ίκτυο 

(0,519) 
0,145 
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Σχήµα 28: Συµβολή κάθε κριτηρίου στην τελική απόφαση επιλογής τοποθεσίας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Στην παρούσα ενότητα, συνοψίζονται τα συµπεράσµατα της εργασίας και προτείνονται 

θέµατα για περεταίρω διερεύνηση.  

 

6.1 Συµπεράσµατα 

Η παρούσα εργασία είχε ως αντικείµενο το σχεδιασµό και την εφαρµογή ενός µοντέλου 

της πολυκριτήριας µεθόδου αναλυτικής ιεράρχησης (AHP), για τη λήψη απόφασης 

σχετικά µε την επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης Φ/Β σταθµού, µεγάλης ισχύος. Για την 

εφαρµογή του µοντέλου, διερευνήθηκαν οι απόψεις µία οµάδας δεκατριών ειδικών, 

αποτελούµενης από πέντε ακαδηµαϊκούς και οκτώ ηλεκτρολόγους µηχανικούς που 

εργάζονται σε εξειδικευµένες τεχνικές εταιρίες.  

Στις πρώτες ενότητες τις εργασίας, πραγµατοποιήθηκε µία παρουσίαση της µεθόδου 

AHP, που αποτέλεσε το εργαλείο της συγκεκριµένης έρευνας. Περιγράφηκαν οι βασικές 

αρχές τις µεθόδου, η διαδικασία και τα στάδια εφαρµογής της. Παρουσιάστηκαν, επίσης, 

τα βασικά πλεονεκτήµατά της, έναντι των υπολοίπων πολυκριτήριων µεθόδων, που 

απετέλεσαν και τους λόγους για τους οποίους, η συγκεκριµένη µέθοδος έχει 

συγκεντρώσει το έντονο ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας και έχει καταγράψει 

πληθώρα εφαρµογών. Έγινε, ακόµη, αναφορά στα χαρακτηριστικά της µεθόδου που 

έχουν γίνει αντικείµενο κριτικής και έχουν αποτελέσει έναυσµα για περεταίρω έρευνα 

γύρω από την ίδια την AHP.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, πραγµατοποιήθηκε εκτενής αναφορά στην 

αρθρογραφία των εφαρµογών της AHP και συγκεκριµένα, στις εφαρµογές που 

σχετίζονται µε ενεργειακά ζητήµατα. Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν µελέτες για την 

επιλογή της βέλτιστης ενεργειακής πολιτικής / στρατηγικής σε επίπεδο κρατών και για 

την επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας παραγωγής ενέργειας. Συµπεριλήφθηκαν, 

ακόµη, εφαρµογές της AHP για την επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης µονάδων 
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παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε, ανάλογες µε το ερευνητικό αντικείµενο της παρούσας 

εργασίας.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφηκε αναλυτικά το προτεινόµενο µοντέλο της AHP, για την 

επιλογή της βέλτιστης τοποθεσίας εγκατάστασης Φ/Β σταθµών. Αρχικά, 

παρουσιάστηκαν οι λόγοι που αποτέλεσαν κίνητρο για τη δηµιουργία του συγκεκριµένου 

µοντέλου και καθιστούν την εφαρµογή του ιδιαίτερα επίκαιρη και ενδιαφέρουσα. Έγινε 

αναφορά στην επικρατούσα κατάσταση εντός της χώρας, σε σχέση µε τις εκποµπές 

αερίων ρύπων, τις αυστηρές οδηγίες της Ε.Ε. και τα κόστη που επωµίζεται η Ελλάδα, 

λόγω της συντήρησης µίας ιδιαίτερα ρυπογόνου βιοµηχανίας παραγωγής ενέργειας και 

της αδυναµίας αύξησης του ποσοστού διείσδυσης των Α.Π.Ε. Αναφέρθηκαν, ακόµη, τα 

κύρια στοιχεία της κρατικής προώθησης των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς.  

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα στοιχεία που απαρτίζουν το προτεινόµενο µοντέλο, 

δηλαδή, οι βασικοί παράγοντες επιρροής και τα αντίστοιχα επιµέρους κριτήρια, που 

συνδέονται µε την απόφαση της επιλογής τοποθεσίας, για την εγκατάσταση µεγάλων Φ/Β 

σταθµών, όπως προέκυψαν από τη σχετική βιβλιογραφία. Το συγκεκριµένο ιεραρχικό 

µοντέλο περιλαµβάνει δύο επίπεδα κριτηρίων. Στο υψηλότερο επίπεδο, τοποθετήθηκαν 

οι τέσσερις βασικοί παράγοντες της τοποθεσίας που επηρεάζουν την απόφαση και είναι: 

ο περιβαλλοντικός, ο κοινωνικο-οικονοµικός, ο κλιµατικός και ο τοπογραφικός. Οι 

παράγοντες αυτοί συνδέονται µε τις τέσσερις διαφορετικές οπτικές του εξεταζόµενου 

προβλήµατος και θεωρήθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η διερεύνηση της άποψης των 

ειδικών, για τη σχετική βαρύτητα κάθε παράγοντα, στην τελική λήψη της απόφασης.  

Στο χαµηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας, τοποθετήθηκαν δώδεκα επιµέρους κριτήρια, τρία 

για κάθε παράγοντα επιρροής. Στόχος της εφαρµογής του συγκεκριµένου µοντέλου, ήταν 

τελική κατάταξη των δώδεκα κριτηρίων για την επιλογή τοποθεσίας, µε βάση τη σηµασία 

τους για την επίτευξη του απώτερου στόχου, που είναι η επιτυχία του φωτοβολταϊκού 

πάρκου.  

Οι κρίσεις των ειδικών καταγράφηκαν µε τη χρήση ερωτηµατολογίων και για την 

επεξεργασία τους, χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό Super Decisions. Τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης έδειξαν ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας για την επιλογή της βέλτιστης 

τοποθεσίας εγκατάστασης µεγάλου Φ/Β σταθµού, είναι ο κοινωνικο-οικονοµικός. Ο 

παράγοντας αυτός σχετίζεται µε την αποδοχή του έργου από την τοπική κοινωνία και τα 
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οφέλη που πιθανόν να υπάρξουν για την περιοχή. Όπως προέκυψε από τις απαντήσεις 

των ειδικών, η αποδοχή του έργου από την τοπική κοινωνία έχει ιδιαίτερη σηµασία για 

την πρόοδό του, καθώς η ύπαρξη αντιδράσεων µπορεί να προκαλέσει έως και µαταίωση 

της κατασκευής. Η σπουδαιότητα της κοινωνικής αποδοχής έχει καταγραφεί σε αρκετές 

µελέτες για την επιλογή τοποθεσίας παρόµοιων έργων (Wolsink, 2007; Azadeh et al., 

2011; Shamshad et al, 2003).  Με σχετικά µικρή διαφορά βαρύτητας, ακολούθησαν ο 

κλιµατικός και ο τοπογραφικός παράγοντας. Ο κλιµατικός παράγοντας αφορά άµεσα την 

συγκεκριµένη τεχνολογία παραγωγής ενέργειας και καθορίζει την ενεργειακή 

αποδοτικότητα του σταθµού, ενώ ο τοπογραφικός παράγοντας σχετίζεται µε το κόστος 

εγκατάστασης και συντήρησης. Ο περιβαλλοντικός παράγοντας παρουσίασε αρκετά 

µικρότερη βαρύτητα από τους υπόλοιπους τρεις, καθώς δεν σχετίζεται µε το κόστος ή την 

απόδοση του σταθµού και αυτού του είδους οι εγκαταστάσεις, συνήθως, δεν επιβαρύνουν 

σηµαντικά το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν, ενώ το αισθητικό αποτέλεσµα 

αντιµετωπίζεται µε υποκειµενικότητα. Παρόµοιες έρευνες στον ευρωπαϊκό χώρο, έχουν 

επίσης υποδείξει τη χαµηλή βαρύτητα του περιβαλλοντικού παράγοντα σε σχέση µε τους 

υπολοίπους παράγοντες επιρροής (Carrion et al., 2008; Chedid et al., 1998) 

Από τη σύγκριση των τριών κοινωνικο-οικονοµικών κριτηρίων µεταξύ τους, προέκυψε 

ότι το σηµαντικότερο για την επιτυχία του έργου από την κοινωνικο-οικονοµική οπτική, 

είναι ο κίνδυνος συγκρούσεων µεταξύ οµάδων συµφερόντων. Το συγκεκριµένο κριτήριο, 

όπως έχει αποδειχτεί και από άλλες σχετικές µελέτες, κατέχει υψηλή προτεραιότητα, σε 

σχέση µε άλλα κοινωνικο-οικονοµικά κριτήρια (Lee et al., 2009; Chen et al., 2010) 

Παροµοίως, από τα κλιµατικά κριτήρια, το ισοδύναµο ωρών ηλιοφάνειας ESH φαίνεται 

να έχει τη µεγαλύτερη βαρύτητα στη λήψη της απόφασης. Σηµαντικότερο τοπογραφικό 

κριτήριο αποδείχτηκε ότι είναι η απόσταση από υποσταθµό ή σηµείο σύνδεσης µε το 

δίκτυο της ∆ΕΗ και σηµαντικότερο περιβαλλοντικό κριτήριο θεωρήθηκε ο αντίκτυπος 

στο οικοσύστηµα.  

Στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας εφαρµογής της µεθόδου, υπολογίστηκαν οι τελικές 

βαρύτητες των δώδεκα κριτηρίων, σε σχέση µε τη συµβολή τους στη συνολική επιτυχία 

του έργου και παρουσιάστηκε η τελική κατάταξή τους. Το σηµαντικότερο κριτήριο ήταν 

ο κίνδυνος συγκρούσεων µεταξύ οµάδων, ακολουθούµενο από το κριτήριο της 

απόστασης από υποσταθµό ή σηµείο σύνδεσης µε τη ∆ΕΗ και το ισοδύναµο ωρών 

ηλιοφάνειας ESH. Το ισοδύναµο ωρών ηλιοφάνειας αποτελεί ένα στοιχείο που σχετίζεται 
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άµεσα µε την ενεργειακή απόδοση του σταθµού και σε άλλες σχετικές µελέτες, που 

εστιάζουν περισσότερο στους τεχνολογικούς παράγοντες, έχει λάβει την υψηλότερη 

προτεραιότητα (Carrion et al., 2008). Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις µελετών, όπου 

τα στοιχεία που σχετίζονται µε την ηλιοφάνεια δεν έλαβαν τη µέγιστη βαρύτητα (Chen et 

al., 2010). Στον ελλαδικό χώρο, όπου οι κλιµατολογικές συνθήκες είναι ως επί το 

πλείστον, ευνοϊκές για τη λειτουργία των Φ/Β πάρκων, οι διακυµάνσεις της ηλιοφάνειας 

από περιοχή σε περιοχή δεν φαίνεται να είναι τόσο σηµαντικές που να καθιστούν το 

ισοδύναµο ωρών ηλιοφάνειας το πλέον σηµαντικότερο κριτήριο για την επιλογή 

τοποθεσίας.  

Το µοντέλο που σχεδιάστηκε στη συγκεκριµένη εργασία, µπορεί να εφαρµοστεί για την 

αξιολόγηση εναλλακτικών τοποθεσιών και την τελική επιλογή της καταλληλότερης, για 

την εγκατάσταση µεγάλων φωτοβολταϊκών σταθµών. Το πλεονέκτηµα του 

προτεινόµενου µοντέλου είναι ότι αντιµετωπίζει σφαιρικά το πρόβληµα της επιλογής 

τοποθεσίας και περιλαµβάνει κριτήρια που καλύπτουν διαφορετικές προσεγγίσεις του 

ζητήµατος. Επιπρόσθετα, η χρήση της µεθόδου AHP προσφέρει τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιηθούν ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά κριτήρια στην επιλογή της τοποθεσίας, 

διευρύνοντας έτσι τα όρια της αξιολόγησης.  

Τέλος, οι τελικές βαρύτητες των τεσσάρων παραγόντων επιρροής και των δώδεκα 

κριτηρίων, αποτελούν γνώµονα για τη σηµασία κάθε στοιχείου στη λήψη της τελικής 

απόφασης και παρέχουν ενδείξεις για την επικρατούσα τάση στην προσέγγιση του 

ζητήµατος επιλογής τοποθεσίας για την εγκατάσταση Φ/Β σταθµών, µεγάλης ισχύος.  

Η αναγκαιότητα της αύξησης της διείσδυσης των Α.Π.Ε στην εγχώρια βιοµηχανία 

παραγωγής ενέργειας, έχει ήδη γίνει αντιληπτή από την πολιτεία, η οποία έχει αρχίσει να 

λαµβάνει µέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Τα επόµενα χρόνια, αναµένεται αύξηση της 

παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε, το µεγαλύτερο µέρος της οποίας, προβλέπεται ότι θα 

προέλθει από την ανάπτυξη του φωτοβολταϊκού κλάδου. Με αυτές τις προβλέψεις, η 

κατάλληλη επιλογή τοποθεσίας για την εγκατάσταση ηλιακών πάρκων και η επιτυχηµένη 

αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών, θα συνεχίσει να απασχολεί επενδυτές και 

επαγγελµατίες, καθιστώντας έτσι, το µοντέλο που προτάθηκε στην παρούσα εργασία, 

χρήσιµο και άµεσα εφαρµόσιµο.  
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6.2 Περιορισµοί και προτάσεις για περεταίρω έρευνα 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, κατέστη δυνατό να διερευνηθούν οι απόψεις 

δεκατριών ειδικών στα θέµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, οι περισσότεροι από τους 

οποίους, είναι επαγγελµατίες µηχανικοί και εργάζονται κυρίως στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη. Εποµένως, τα αποτελέσµατα της έρευνας περιορίζονται από τον αριθµό 

του δείγµατος και τις γεωγραφικές περιοχές που εξετάστηκαν. Θα ήταν χρήσιµη η 

διερεύνηση της άποψης µίας µεγαλύτερης οµάδας ειδικών, από τον ευρύτερο ελλαδικό 

χώρο, ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων.  

Η ανάλυση των δεδοµένων κατέληξε στην τελική κατάταξη των κριτηρίων επιλογής 

τοποθεσίας, µε βάση τη συµβολή τους στην επίτευξη του τελικού στόχου, που είναι η 

επιτυχία του Φ/Β σταθµού. Το αµέσως επόµενο στάδιο, είναι η αξιολόγηση µίας οµάδας 

εναλλακτικών τοποθεσιών, µε βάση την υπάρχουσα ιεραρχία και τις ήδη δεδοµένες 

βαρύτητες των κριτηρίων.  

Ακόµη, η οµάδα των ειδικών θα µπορούσε να χωριστεί σε δύο τµήµατα, ώστε να 

εξεταστούν ξεχωριστά οι απόψεις ακαδηµαϊκών και επαγγελµατιών και να συγκριθούν τα 

αποτελέσµατα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 

ΕΞΑΜΗΝΟ ∆ 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας µε θέµα: 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΙΣΧΥΟΣ 

 

Της: ΜΑΤΩΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 
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Υπόθεση εργασίας: 
 

Αντικείµενο της έρευνας είναι η αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν την 

απόφαση για την επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Πάρκων 

µεγάλης ισχύος. Καταλληλότερη τοποθεσία εγκατάστασης θεωρείται εκείνη που 

συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να παρέχει στο έργο βιωσιµότητα, 

µειώνοντας τους κινδύνους και βελτιστοποιώντας τη σχέση λειτουργικότητας, κόστους 

και αποδοτικότητας. 

Στους παρακάτω πίνακες καλείστε να διενεργήσετε συγκρίσεις ανά ζεύγη, µεταξύ των 

κριτηρίων επιλογής τοποθεσίας Φ/Β πάρκων. Η κλίµακα σύγκρισης παρουσιάζεται στον 

ακόλουθο Πίνακα Βαθµολόγησης. 

Πίνακας Βαθµολόγησης 

Ένταση 

σηµαντικότητας 
Ορισµός Επεξήγηση 

1 
Ισοδύναµη 

σηµαντικότητα 

Οι δύο παράγοντες είναι εξίσου σηµαντικοί για το 

στόχο. 

3 
Μικρή υπεροχή 

σηµαντικότητας 

Ο ένας παράγοντας είναι ελαφρώς σηµαντικότερος 

για την επίτευξη του στόχου σε σχέση µε τον άλλο, 

σύµφωνα µε την εµπειρία και την κρίση. 

5 
Σηµαντική υπεροχή 

σηµαντικότητας 

Ο ένας παράγοντας είναι αρκετά σηµαντικότερος 

για την επίτευξη του στόχου σε σχέση µε τον άλλο, 

σύµφωνα µε την εµπειρία και την κρίση. 

7 

Πολύ ισχυρή ή 

αποδεδειγµένη 

υπεροχή 

σηµαντικότητας 

Ο ένας παράγοντας είναι πολύ 

σηµαντικότερος/αποδεδειγµένα σηµαντικότερος 

για την επίτευξη του στόχου σε σχέση µε τον άλλο 

9 
Απόλυτη υπεροχή 

σηµαντικότητας 

Σύµφωνα µε τις ενδείξεις, ο ένας παράγοντας είναι 

σηµαντικότερος στο µέγιστο βαθµό βεβαιότητας, 

για την επίτευξη του στόχου, σε σχέση µε τον 

άλλο. 

2,4,6 

Ενδιάµεσες τιµές 

µεταξύ των 

γειτονικών τιµών 

Απαιτείται συµβιβασµός ανάµεσα στις δύο 

γειτονικές τιµές σηµαντικότητας. 
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Στον Πίνακα 1 καλείστε να συγκρίνετε ανά ζεύγη τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης Φ/Β πάρκου, σε σχέση µε τη σηµασία τους για την 

επίτευξη του στόχου που είναι η επιτυχία του έργου. Καλείστε δηλαδή να απαντήσετε 

στην ερώτηση «Ποιο παράγοντα θεωρείτε σηµαντικότερο στην επιλογή τοποθεσίας 

εγκατάστασης Φ/Β πάρκου µεγάλης ισχύος, σε σχέση µε την επίτευξη του τελικού 

στόχου που είναι η επιτυχία του έργου;»  

Οι παράγοντες είναι: 

1. Περιβαλλοντικός 

2. Κοινωνικό-οικονοµικός 

3. Κλιµατικός 

4. Τοπογραφικός 

Πίνακας 1 

Συγκρίσεις σηµαντικότητας σε σχέση µε την επίτευξη του τελικού στόχου: 

Επιτυχία του Φ/Β πάρκου 

Παράγοντας 1ος Βαθµολογία σύγκρισης Παράγοντας 2ος 

Περιβαλλοντικός 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Κοινωνικό-

οικονοµικός 

Περιβαλλοντικός 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Κλιµατικός 

 

Περιβαλλοντικός 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Τοπογραφικός 

 

Κοινωνικό-

οικονοµικός 

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Κλιµατικός 

 

Κοινωνικό-

οικονοµικός 

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Τοπογραφικός 

 

Κλιµατικός 

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Τοπογραφικός 
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Στον Πίνακα 2 καλείστε να απαντήσετε στην ερώτηση «Ποιο παράγοντα θεωρείτε 

σηµαντικότερο για την επιτυχία του έργου από την Περιβαλλοντική άποψη;». 

 

Πίνακας 2 

Συγκρίσεις σηµαντικότητας σε σχέση µε την επίτευξη του στόχου: 

Περιβαλλοντική επιτυχία του Φ/Β πάρκου 

Παράγοντας 1ος Βαθµολογία σύγκρισης Παράγοντας 2ος 

Χρήσεις γης 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Αισθητικός 
αντίκτυπος 

 

Χρήσεις γης 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Αντίκτυπος στο 

οικοσύστηµα 

 

Αισθητικός 
αντίκτυπος 

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Αντίκτυπος στο 

οικοσύστηµα 

 

 

 

Στον Πίνακα 3 καλείστε να απαντήσετε στην ερώτηση «Ποιο παράγοντα θεωρείτε 

σηµαντικότερο για την επιτυχηµένη επιλογή τοποθεσίας Φ/Β πάρκου από την 

Κοινωνικό-οικονοµική άποψη;» 
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Πίνακας 3 

Συγκρίσεις σηµαντικότητας σε σχέση µε την επίτευξη του στόχου: 

Κοινωνικό-οικονοµική επιτυχία του Φ/Β πάρκου 

Παράγοντας 1ος Βαθµολογία σύγκρισης Παράγοντας 2ος 

Απόσταση από 

κατοικηµένη 

περιοχή 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Κίνδυνος 
συγκρούσεων 

µεταξύ οµάδων 

 

Απόσταση από 

κατοικηµένη 

περιοχή 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Οικονοµικά οφέλη 

για κατοίκους 
περιοχής 

 

Κίνδυνος 
συγκρούσεων 

µεταξύ οµάδων 

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Οικονοµικά οφέλη 

για κατοίκους 
περιοχής 

 

 

 

 

Στον Πίνακα 4 καλείστε να απαντήσετε στην ερώτηση «Ποιο παράγοντα θεωρείτε 

σηµαντικότερο για την επιτυχηµένη επιλογή τοποθεσίας από την Κλιµατική άποψη;» 
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Πίνακας 4 

Συγκρίσεις σηµαντικότητας σε σχέση µε την επίτευξη του στόχου: 

Επιτυχηµένη επιλογή τοποθεσίας Φ/Β πάρκου από την Κλιµατική άποψη 

Παράγοντας 1ος Βαθµολογία σύγκρισης Παράγοντας 2ος 

Global irradiance
1
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ESH

2
 

 

Global irradiance 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Θερµοκρασία 

 

ESH 

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Θερµοκρασία 

 

 

1. Συνισταµένη άµεσης και διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας 

2. Ισοδύναµο ωρών ηλιοφάνειας 

 

 

 

Στον Πίνακα 5 καλείστε να απαντήσετε στην ερώτηση «Ποιο παράγοντα θεωρείτε 

σηµαντικότερο για την επιτυχηµένη επιλογή τοποθεσίας από την Τοπογραφική 

άποψη;». 
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Πίνακας 5 

Συγκρίσεις σηµαντικότητας σε σχέση µε την επίτευξη του στόχου: 

Επιτυχηµένη επιλογή τοποθεσίας Φ/Β πάρκου από την Τοπογραφική άποψη 

Παράγοντας 1ος Βαθµολογία σύγκρισης Παράγοντας 2ος 

Μορφολογικά και 
γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά 

τοποθεσίας 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πρόσβαση 

 

Μορφολογικά και 
γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά 

τοποθεσίας 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Απόσταση από 

υποσταθµό 

 

Πρόσβαση 

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Απόσταση από 

υποσταθµό 
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