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Περίληψη 

          Οι εξελίξεις των τελευταίων τριάντα ετών στο παγκόσμιο πολιτικό και 

οικονομικό γίγνεσθαι έχει οδηγήσει στην εγκαθίδρυση ενός συστήματος 

παγκοσμιοποιημένης αγοράς και επιχειρηματικού ανταγωνισμού. Υπό αυτό το πρίσμα ο 

τρόπος οργάνωσης της αγροτικής οικονομίας επιβάλλεται να εγκαταλείψει τις 

παραδοσιακές μεθοδολογίες και να κάνει χρήση των σύγχρονων εργαλείων 

υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η πολυκριτήρια βελτιστοποίηση 

μπορεί να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια κατά το σχεδιασμό εθνικής ή τοπικής πολιτικής 

αγροτικής ανάπτυξης, υποβοηθώντας στη λήψη αποφάσεων κατανομής καλλιεργειών 

με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 

περιορισμένων πόρων. 

           Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής αναπτύχθηκε η εφαρμογή Tillage 

Allocation που υλοποιεί τη μέθοδο πολυκριτήριας ανάλυσης και βελτιστοποίησης 

VIKOR. Τα βάρη των κριτηρίων κατάταξης που χρησιμοποιεί η εν λόγω μέθοδος 

μπορούν να υπολογισθούν από τη μεθοδολογία SIMOS ή εναλλακτικά από τη 

μεθοδολογία υπολογισμού βαρών που συμπεριλαμβάνει η μέθοδος πολυκριτήριας 

ανάλυσης AHP. Οι λειτουργικότητες της εφαρμογής εκτελούνται από συνεργαζόμενα 

αλλά ανεξάρτητα αρθρώματα λογισμικού και είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε άλλες 

περιπτώσεις πέραν της κατανομής καλλιεργειών. Η Tillage Allocation αναπτύχθηκε σε 

δύο εκδόσεις, τη βασική στην οποία τα σχετικά με τις καλλιέργειες στοιχεία είναι 

αποθηκευμένα σε βάση δεδομένων που υλοποιήθηκε με το ΣΔΒΔ MySQL και τη 

φορητή στην οποία τα στοιχεία είναι αποθηκευμένα σε μια ενσωματωμένη δομή 

δεδομένων.                        
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

          Οι ραγδαίες εξελίξεις στο παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι κατά τις 

τελευταίες τρεις δεκαετίες, έχουν μεταβάλει άρδην τους όρους άσκησης των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Το πέρασμα από τις κλειστές και ελεγχόμενες 

εθνικές οικονομίες στην εγκαθίδρυση ενός συστήματος παγκοσμιοποιημένης αγοράς 

χωρίς σύνορα και περιορισμούς, καθιστά επιβεβλημένη τη προσαρμογή όλων των 

κλάδων επιχειρηματικής δραστηριότητας στις νέες συνθήκες. Όσο αφορά τον αγροτικό 

οικονομικό κλάδο δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε απλά για αγροτική εκμετάλλευση 

αλλά για παγκοσμιοποιημένη αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. 

          Υπό το πρίσμα αυτό, αν οι αγροτικές επιχειρήσεις θέλουν να βελτιώσουν την 

ανταγωνιστικότητά τους και να  επιβιώσουν στο οικονομικό περιβάλλον που έχει 

διαμορφωθεί, οφείλουν να εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές μορφές οργάνωσης της 

αγροτικής παραγωγής και να προσανατολιστούν προς σύγχρονες αναπτυξιακές 

στρατηγικές, που προϋποθέτουν την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, τη σύνδεση της 

παραγωγής με τη ζήτηση της διεθνούς αγοράς και τη χρήση χρηματοοικονομικών 

εργαλείων υποβοήθησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

          Σημαντικό βοήθημα σε αυτή τη προσπάθεια μπορούν να αποτελέσουν τα 

συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, με τη χρήση μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης 

και βελτιστοποίησης. Μεταξύ άλλων, η χρήση των εν λόγω μεθόδων μπορεί να γίνει 

στη χωρική κατανομή των καλλιεργειών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της οικονομικής 

απόδοσης της παραγωγής με παράλληλη ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων. Η 

Visekriterijumska Optimizacija i Kompromisno Resenje (VIKOR στα σερβικά) είναι 

μια μέθοδος πολυκριτήριας βελτιστοποίησης που μπορεί να εφαρμοστεί σε περίπλοκα 

προβλήματα απόφασης, για τα οποία υπάρχουν πολλές δυνητικές λύσεις που πρέπει να 

αξιολογηθούν με βάση ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια αντικρουόμενα μεταξύ τους 

(Yazdani και Graeml, 2014). Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εκτέλεση της 

VIKOR είναι μια αξιολογική κατάταξη των εναλλακτικών λύσεων και πρόκριση αυτής 

που θεωρείται ως η βέλτιστη συμβιβαστική επιλογή.   

          Στόχοι της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης της 

VIKOR στο πρόβλημα της κατανομής καλλιεργειών και η ανάπτυξη της εφαρμογής 

Tillage Allocation που υποστηρίζει την εκτέλεση της μεθόδου με ψηφιακά μέσα. 

 



Εισαγωγή 
 

2 
 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ρητά ότι η διατριβή δεν φιλοδοξεί να 

παρουσιάσει μια πλήρη επίλυση του προβλήματος της χωροθέτησης καλλιεργειών σε 

όλο του το εύρος. Αυτό θα απαιτούσε τη συνεργασία πολλών διαφορετικών 

επιστημονικών ειδικοτήτων, τη χρήση στοιχείων χρηματιστηριακών προβλέψεων 

εξέλιξης της τιμής των αγροτικών προϊόντων και οικονομοτεχνικές μελέτες των τάσεων 

της διεθνούς αγοράς. Κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο στα πλαίσια εκπόνησης μιας 

μεταπτυχιακής διατριβής, γι’ αυτό θα περιοριστούμε στη τεχνική πλευρά εφαρμογής 

της VIKOR για την ικανοποίηση των βασικών στόχων που αναφέρθηκαν στην αρχή της 

παραγράφου. 

          Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πηγές των δεδομένων που 

θα χρησιμοποιηθούν αναφορικά με τις επιλεγμένες καλλιέργειες και ο τρόπος 

μετασχηματισμού τους σε μορφή κατάλληλη για χρήση τους από τη μέθοδο VIKOR. 

Το δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται το καθαρά τεχνικό μέρος ανάπτυξης της 

εφαρμογής Tillage Allocation, που περιλαμβάνει τα εργαλεία λογισμικού που 

χρησιμοποιήθηκαν και τη μοντελοποίησή της σε δομικό και λειτουργικό επίπεδο. 

Επίσης αναλύεται ο τρόπος σχεδιασμού και υλοποίησης της βάσης δεδομένων 

tillage_allocation, μέσω της οποίας μοντελοποιούνται σχεσιακά τα δεδομένα και 

πραγματοποιούνται όλοι οι απαραίτητοι μετασχηματισμοί. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται 

μια πρώτη επαφή με την Tillage Allocation, με τη περιγραφή της αρχικής διεπαφής 

χρήστη και της αλληλουχίας ενεργειών για την επιλογή και εισαγωγή στοιχείων των 

καλλιεργειών στην εφαρμογή. 

           Ένα από τα πιο κρίσιμα βήματα εκτέλεσης της VIKOR είναι ο υπολογισμός του 

βαθμού επίδρασης κάθε κριτηρίου στη τελική κατάταξη των εναλλακτικών επιλογών 

επίλυσης. Στη Tillage Allocation ο υπολογισμός των βαρών των κριτηρίων μπορεί να 

γίνει με τη μεθοδολογία Revised Simos ή εναλλακτικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού 

βαρών που χρησιμοποιεί η μέθοδος πολυκριτήριας ανάλυσης Analytic Hierarchy 

Process (AHP). Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται το μαθηματικό υπόβαθρο στο οποίο 

στηρίζονται οι δύο μεθοδολογίες υπολογισμού των βαρών των κριτηρίων και 

παρουσιάζεται η διαδικασία εφαρμογής τους με την Tillage Allocation, μέσω 

δοκιμαστική εκτέλεσής τους με πραγματικά δεδομένα. 

          Ομοίως, στο τέταρτο κεφάλαιο αρχικά αναλύεται το μαθηματικό υπόβαθρο της 

VIKOR και στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία εκτέλεσής της με την Tillage 
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Allocation. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο αφού συνοψίζονται τα βασικά σημεία της 

διατριβής και τα συμπεράσματα που προέκυψαν, προτείνονται ορισμένες ιδέες 

περαιτέρω διεύρυνσης της έρευνας σχετικά με το πρόβλημα της κατανομής 

καλλιεργειών και βελτιώσεις υλοποίησης όσο αφορά το τεχνικό μέρος της εφαρμογής 

Tillage Allocation.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Ανασκόπηση Δεδομένων 

1.1 Πηγές δεδομένων 

          Τα δεδομένα που αφορούν τις καλλιέργειες και χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα 

διατριβή προέρχονται από την σχετική θεματική βιβλιογραφία και τη στατιστική μελέτη 

«Δείκτες Έτους 2007 για την εφαρμογή της Αγροτικής Διαρθρωτική Πολιτικής» (στο 

εξής ΔΑΔΠ) που εκπονήθηκε και εκδόθηκε από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (2008), στα πλαίσια της υλοποίησης της 

Ευρωπαϊκής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για τη περίοδο 2007-2013. Να 

επισημανθεί ότι παρόλο που έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες εφαρμογής της νέας ΚΑΠ 

για την περίοδο 2014-2020, δεν έχει εκδοθεί ακόμη επίσημα η αντίστοιχη στατιστική 

μελέτη.  

          Αναλυτικότερα, από την θεματική βιβλιογραφία αντλήθηκαν στοιχεία αναφορικά 

με τις εδαφολογικές απαιτήσεις των καλλιεργειών, το μέσο όγκο νερού που καλύπτει 

τις ανάγκες τους σε άρδευση και το εύρος διακύμανσης της θερμοκρασίας που ευνοεί 

την ανάπτυξής τους (Βασιλακάκης, 2004; 2006; Θεριός και  Δημάση-Θεριού 2013; 

Κουτσός 2006; Ολύμπιος 2015; Παπακώστα-Τασοπούλου 2008; 2012; 2013). Για τη 

κατηγοριοποίηση των καλλιεργειών με κριτήριο τις εδαφολογικές τους ανάγκες, 

χρησιμοποιήθηκε η κατάταξη των εδαφών με βάση τη χημική τους σύσταση που 

προέρχεται από την επιστήμη της Εδαφολογίας (Παναγιωτόπουλος 2008; Σακκαλής 

2011). 

          Η μελέτη ΔΑΔΠ περιλαμβάνει στοιχεία για τις μέσες δαπάνες που απαιτούνται 

για την εγκατάσταση και υλοποίηση δραστηριοτήτων πάσας φύσης στα πλαίσια της 

φυτικής και ζωικής παραγωγής, τη μέση απόδοση κάθε παραγωγής ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά της γεωργικής εκμετάλλευσης, τα μέσα έσοδα που προκύπτουν με 

βάση τις τρέχουσες τιμές του έτους 2007 και τις οικονομικές ενισχύσεις των επιλέξιμων 

δραστηριοτήτων που προβλέπει η ΚΑΠ της περιόδου 2007-2013. Στη παρούσα 

διατριβή χρησιμοποιήθηκε μόνο ένα υποσύνολο των στοιχείων της ΔΑΔΠ που 

αναφέρονται στη φυτική παραγωγή, προσαρμοσμένα ώστε να επιτευχθεί ομοιογένεια, 

άρση ασυμβατότητας λόγω έλλειψης στοιχείων και καταλληλότητα για χρήση τους από 

τη μέθοδο VIKOR.     
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1.2 Επιλογή και διαμόρφωση δεδομένων        

          Από το σύνολο της φυτικής παραγωγής που περιλαμβάνεται στην μελέτη ΔΑΔΠ 

επιλέχθηκε ένα υποσύνολο 128 καλλιεργειών. Ο Πίνακας 1.1 παρουσιάζει την 

κατηγοριοποίηση των δεδομένα που περιέχονται σε ένα τυπικό πίνακα της ΔΑΔΠ. 

Αποκλείστηκαν συνολικά οι καλλιέργειες θερμοκηπίων και τα στοιχεία των 

καλλιεργειών που αφορούν ειδικούς τρόπους ποτίσματος (άντληση, σταγόνες, καρούλι, 

καταιονισμός), καθώς δεν παρέχονται στοιχεία που αφορούν το κόστος αγοράς και 

συντήρησης των εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων που απαιτούνται. Η χρήση των 

βελτιωμένων αποδόσεων που επιτυγχάνουν οι παραπάνω τεχνικές, χωρίς ταυτόχρονο 

συνυπολογισμό του αυξημένου κόστους που συνεπάγονται θα δημιουργούσε 

υπολογιστική ασυνέπεια στη διαδικασία βελτιστοποίησης, με αποτέλεσμα την 

εμφάνιση ψευδούς εικόνας στα αποτελέσματα ιεράρχησης των εναλλακτικών επίλογών 

που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου VIKOR. 

          Σε μεμονωμένες περιπτώσεις καλλιεργειών με πολύ εξειδικευμένα κόστη 

πρωτογενούς μεταποίησης, απαιτήθηκε κάποιου είδους προσαρμογή για λόγους 

ομοιογένειας των στοιχείων και καταλληλότητας τους για χρήση με τη VIKOR. 

Συγκεκριμένα, η κατηγορία κόστους «Εξαγωγή λαδιού» στη περίπτωση της 

καλλιέργειας ελιάς για παραγωγή λαδιού και η κατηγορία «Αποξήρανση και 

αποφλοίωση» των καλλιεργειών που ανήκουν στη οικογένεια των ξηρών καρπών, 

συγχωνεύτηκαν στη κατηγορία κόστους «Μηχανική συλλογή». Τέλος, για τις πολυετής 

καλλιέργειες στη κατηγορία κόστους «Σπόροι» χρησιμοποιήθηκε το αντίστοιχο ετήσιο 

ποσό απόσβεσης δαπάνης εγκατάστασης που περιέχεται στη ΔΑΔΠ. Στο προσάρτημα 

Β παρατίθεται το σύνολο των πινάκων με τα στοιχεία των καλλιεργειών που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της διατριβής. 
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Πίνακας 1.1. Στοιχεία καλλιέργειας ΔΑΔΠ. 

 Καλλιέργεια 

Ξηρική Ποτιστική 

Α. Μεταβλητές δαπάνες  

(ευρώ / στρέμμα) 

 

1. Σπόροι   

2. Λιπάσματα   

3. Γεωργικά φάρμακα   

4. Μηχανική συλλογή   

5. Διάφορα   

Β. Απαιτήσεις σε εργασία 

(ώρες / στρέμμα) 

Ανθρώπινη Μηχανική Ανθρώπινη Μηχανική 

1. Ξηρικές καλλιέργειες     

2. Ποτιστικές καλλιέργειες     

Γ. Παραγωγή (κιλά / στρέμμα)  

1. Ξηρικές Ορεινών περιοχών   

Μειονεκτικών περιοχών   

Δυναμικών περιοχών   

2. Ποτιστικές Ορεινών περιοχών   

Μειονεκτικών περιοχών   

Δυναμικών περιοχών   

Δ. Τιμές προϊόντων (ευρώ / κιλό) Ορεινών περιοχών   

Μειονεκτικών περιοχών   

Δυναμικών περιοχών   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Μεθοδολογία ανάπτυξης της Tillage Allocation  

2.1 Εργαλεία ανάπτυξης 

          Ως γλώσσα συγγραφής του πηγαίου κώδικα της Tillage Allocation επιλέχθηκε η 

πλέον δημοφιλής αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού Java έκδοση 8 

(Oracle 2016b) και ως περιβάλλον ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκε η δωρεάν διαθέσιμη 

εφαρμογή NetBeans IDE της εταιρίας Oracle (2016e). Στο σημείο αυτό πρέπει να 

επισημανθεί ότι η Tillage Allocation μπορεί να εκτελεστεί μόνο σε εικονική μηχανή 

Java έκδοσης 8 ή νεότερης, καθώς για την ανάπτυξή της έχει γίνει εκτεταμένη χρήση 

προγραμματιστικών δομών που έχουν εισαχθεί με την εν λόγω έκδοση. 

          Τα δεδομένα που αφορούν τη κατανομή καλλιεργειών είναι αποθηκευμένα στη 

βάση δεδομένων tillage_allocation που δημιουργήθηκε μέσω του Συστήματος 

Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) MySQL version 5.7, το οποίο στην έκδοση 

Community προσφέρεται δωρεάν από την Oracle (2016c). Για την υλοποίηση 

ορισμένων λειτουργιών εισόδου/εξόδου δεδομένων στο λογισμικό, έγινε χρήση έτοιμων 

βιβλιοθηκών κλάσεων Java που διατίθενται δωρεάν από τους οργανισμούς που τις 

ανέπτυξαν.  

          Συγκεκριμένα, για την διαχείριση αρχείων τύπου Microsoft Excel 

χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη POI version 3.14 του οργανισμού ανάπτυξης 

λογισμικού Apache (2016d). Η POI παρέχει τις απαραίτητες μεθόδους αλληλεπίδρασης 

με διάφορες μορφές αρχείων του Microsoft Office μέσα από εφαρμογές Java. Στην 

Tillage Allocation ενσωματώθηκε το πακέτο κλάσεων HSSF που επεξεργάζεται αρχεία 

τύπου Excel 97-2003 και το XSSF που επεξεργάζεται αρχεία τύπου Excel 2007. Για τη 

διαχείριση αρχείων κειμένου τύπου Comma Separated Values (CSV) έγινε χρήση της 

βιβλιοθήκης κλάσεων Opencsv version 3.8 επίσης του οργανισμού Apache (2016b). 

          Η ρύθμιση των παραμέτρων επικοινωνίας της εφαρμογής στη βασική της έκδοση 

με το ΣΔΒΔ MySQL, πραγματοποιείται με τη διεπαφή mysql-connector-java-5.1.39 

που παρέχεται από την Oracle (2016c). Επιπρόσθετα, για την αρτιότερη παρουσίαση 

της παρούσας διατριβής χρησιμοποιήθηκαν ως βοηθητικά εργαλεία η ανοιχτού κώδικα 

εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας GIMP version 2.8 (GIMP.org, 2016) και η εφαρμογή 

δημιουργίας UML γραφημάτων Visual Paradigm version 13.1, η οποία στην έκδοση 

Community προσφέρεται δωρεάν (Visual Paradigm, 2016). 
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2.2 Αρχιτεκτονική της εφαρμογής 

          Η εφαρμογή Tillage Allocation αποτελεί ένα σύνολο δυνητικά συνεργαζόμενων 

αλλά λειτουργικά ανεξάρτητων αρθρωμάτων λογισμικού. Στα πλαίσια της διατριβής 

έχουν αναπτυχθεί δύο εκδόσεις της εφαρμογής. Η βασική έκδοση απαιτεί για την 

ολοκληρωμένη εκτέλεσή της την ύπαρξη του ΣΔΒΔ MySQL και τη βάσης δεδομένων 

tillage_allocation από όπου αντλεί τα απαραίτητα στοιχεία των καλλιεργειών που 

χρειάζονται για την εκτέλεση της μεθόδου VIKOR. Στη φορητή έκδοση τα στοιχεία 

των καλλιεργειών έχουν αποθηκευτεί σε μια ενσωματωμένη δομή, προσφέροντας 

μεταφερσιμότητα και δυνατότητα εκτέλεσης της εφαρμογής από φορητές συσκευές 

όπως εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, flash drivers κ.α. Το μειονέκτημά της είναι η 

ακαμψία στις μεταβολές καθώς οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία απαιτεί παρέμβαση 

στο πηγαίο κώδικα. Ωστόσο, το γεγονός ότι τα εν λόγω στοιχεία αναθεωρούνται κάθε 

επτά χρόνια καθιστά την φορητή έκδοση χρήσιμη για ικανό χρονικό διάστημα.     

  

 

Διάγραμμα 2.1. Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης της Tillage Allocation. 
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          Στο Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης (Διάγραμμα 2.1) φαίνεται αφαιρετικά η 

λειτουργική δομή της Tillage Allocation, οι αλληλεπιδράσεις του χρήστη με τις 

προσφερόμενες λειτουργικότητες και οι δυνητικές ροές συνεργασίας μεταξύ των 

αρθρωμάτων της εφαρμογής. Η αρχική περίπτωση χρήσης με την οποία έρχεται σε 

επαφή ο εκάστοτε χρήσης είναι η «Διαχείριση Λειτουργειών», όπου μπορεί να επιλέξει 

τη λειτουργικότητα της εφαρμογής που θα ενεργοποιήσει.  

          Αναλυτικότερα, οι βασικές περιπτώσεις χρήσης που περιλαμβάνει η Tillage 

Allocation είναι η «Εισαγωγή από ΒΔ» με τη οποία εισάγονται και επιλέγονται οι 

καλλιέργειες, η «Υλοποίηση SIMOS» που υπολογίζει βάρη για κριτήρια κατάταξης με 

χρήση της μεθοδολογίας SIMOS, η «Υλοποίηση AHP» η οποία υπολογίζει βάρη 

κριτηρίων κατάταξης χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία υπολογισμού βαρών της 

μεθόδου πολυκριτήριας ανάλυσης AHP και η «Υλοποίηση VIKOR» που εκτελεί την 

ομώνυμη πολυκριτήρια μέθοδο. Το σύστημα ολοκληρώνεται μια σειρά από 

περιφερειακές περιπτώσεις χρήσεις που αφορούν κυρίως την είσοδο, έξοδο και 

προσωρινή αποθήκευση δεδομένων.  

          Στη περίπτωση της κατανομής καλλιεργειών η περίπτωση χρήσης «Διαχείριση 

Δεδομένων» ενέχει το ρόλο συνδετικού κρίκου συνεργασίας μεταξύ των αρθρωμάτων 

λογισμικού, αποτελώντας προσωρινή δεξαμενή αποθήκευσης και άντλησης των 

αποτελεσμάτων εκτέλεσης της κάθε λειτουργίας. Στα σημεία του διαγράμματος που 

υπάρχουν αστερίσκοι υποδηλώνονται οι διαφορές μεταξύ των δυο εκδόσεων της 

εφαρμογής. Στην φορητή έκδοση δεν υφίσταται η εξωτερική βάση δεδομένων και η 

περίπτωση χρήσης «Αποθήκευση σε ΒΔ», ενώ η περίπτωση χρήσης «Εισαγωγή από 

ΒΔ» εμπεριέχει ενσωματωμένη αποθηκευτική δομή με τις αξιολογήσεις των 

καλλιεργειών αναφορικά με τα κριτήρια κατάταξης.  

          Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο στην ανάλυση του συμπεριφορικού μοντέλου 

του συστήματος και του τρόπου λειτουργίας του κάθε αρθρώματος λογισμικού σε 

επίπεδο σχεδιασμού, καθώς αυτό θα γίνει αποδοτικότερα με τη δοκιμαστική εκτέλεση 

της υλοποιημένης εφαρμογής. Ωστόσο, για λόγους σχεδιαστικής πληρότητας 

παρατίθενται στην ενότητα Προσαρτήματα με τίτλο  Α. Διαγράμματα ακολουθίας της 

Tillage Allocation τα σχετικά διαγράμματα ακολουθίας (Διαγράμματα ΠΑ1 – ΠΑ6).  

          Η παρουσίαση της Tillage Allocation σε επίπεδο σχεδιασμού ολοκληρώνεται με 

το δομικό της μοντέλο (Διάγραμμα 2.2), στο οποίο φαίνονται οι κλάσεις που δομούν 
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 την εφαρμογή και οι συσχετίσεις εξάρτησης ή συνεργασίας που υπάρχουν μεταξύ τους. 

Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ της βασικής και της φορητής έκδοσης έγκειται στην 

έλλειψη της συσχέτισης μεταξύ των κλάσεων DBConn και Vikor που επισημαίνεται με 

αστερίσκο και στην υλοποίηση της κλάσης DBConn. Η εν λόγω κλάση στη βασική 

έκδοση εξασφαλίζει τη συνδεσιμότητα με το ΣΔΒΔ και τη βάση δεδομένων 

tillage_allocation, ενώ στη φορητή εμπεριέχει τη δομή αποθήκευσης των στοιχείων των 

καλλιεργειών και ονομάζεται DBData. 

 

 

Διάγραμμα 2.2 Διάγραμμα κλάσεων της Tillage Allocation. 

         

2.3 Δομή της Βάσης Δεδομένων 

          Η υλοποίηση της βάσης δεδομένων tillage_allocation που χρησιμοποιείται μόνο 

από τη βασική έκδοση της εφαρμογής, βασίστηκε στο υποσύνολο των δεδομένων που 

παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 1. Η επιλογή αυτή έγινε γιατί αντικειμενικός στόχος της 

παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής της μεθόδου 

πολυκριτήριας ανάλυσης VIKOR στη κατανομή καλλιεργειών και της ανάπτυξης του 

ανάλογου υποστηρικτικού λογισμικού και όχι η πλήρης υλοποίηση του σχεδίου 
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Αγροτικής Διαθρωτικής Πολιτικής. Στο Διάγραμμα 2.3 παρουσιάζεται το Σχεσιακό 

Μοντέλο της tillage_allocation, το οποίο περιλαμβάνει δέκα σχεσιακούς πίνακες που 

αντιστοιχούν στις βασικές οντότητες υλοποίησης της βάσης και την όψη working_view 

που αποτελεί τη δεξαμενή κατάλληλα μορφοποιημένων δεδομένων για την εκτέλεση 

της μεθόδου VIKOR. Να επισημανθεί ότι η tillage_allocation είναι μια βάση ειδικού 

σκοπού για χρήση αποκλειστικά από την VIKOR. Το γεγονός αυτό αντανακλάται τόσο 

στο σχεδιασμό της δομής της όσο και στο τρόπο μορφοποίησης των δεδομένων της. 

 

 

Διάγραμμα 2.3. Σχεσιακό μοντέλο της tillage_allocation. 

 

          Ο πίνακας tillage εμπεριέχει τα στοιχεία σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες 

καλλιέργειες, όπως αυτά προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων του 
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Κεφαλαίου 1. Ιδιαίτερη αναφορά απαιτείται στο πεδίο environment_id που αποτελεί 

ξένο κλειδί προς τον πίνακα environment, ο οποίος στο πεδίο value περιέχει τιμές που 

δεν εισάγονται από τον χρήστη αλλά υπολογίζονται από το έναυσμα environmentCalc1 

και εισάγονται αυτόματα μετά την εισαγωγή κάποιας εγγραφής στον πίνακα tillage. 

Συμπληρωματικά, τα εναύσματα environmentDelete και environmentUpdate  

εξασφαλίζουν τη διαγραφή και την επικαιροποίηση της αντιστοιχούσας εγγραφής του 

πίνακα environment όταν διαγράφεται ή μεταβάλλεται μια εγγραφή του πίνακα tillage. 

          Αναλυτικότερα, η έρευνα στη σχετική βιβλιογραφία και το διαδίκτυο κατέδειξε 

την ανυπαρξία μελετών αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχει ατομικά 

κάθε καλλιέργεια. Για το λόγο αυτό υιοθετήθηκε μια αυθαίρετη σύμβαση για το 

υπολογισμό της τιμής του εν λόγω πεδίου, που αντανακλά την λογική του συγγραφέα 

της παρούσας διατριβής και δεν έχει ερείσματα στην επιστημονική έρευνα ή τη 

βιβλιογραφία. Η δεύτερη σύμβαση που υιοθετείται αφορά την κατηγοριοποίηση των 

καλλιεργειών σε Ξηρικές και Ποτιστικές. Κριτήριο για τον διαχωρισμό είναι η ύπαρξη 

ή όχι έργων άρδευσης της έκτασης που πρόκειται να καλλιεργηθεί και όχι κάποιο 

χαρακτηριστικό αυτής καθαυτής της καλλιέργειας. Συνεπώς, ο συγκεκριμένος 

διαχωρισμός δημιουργεί δύο υποσύνολα μη συγκρίσιμα μεταξύ τους και η εφαρμογή 

μιας διαδικασίας κατάταξης έχει νόημα μόνο για καλλιέργειες που ανήκουν στο ίδιο 

υποσύνολο.   

          Έτσι, η τιμή του πεδίου value του πίνακα environment αποτελεί γραμμικό 

συνδυασμό των τιμών των πεδίων fertilizer και pesticide που αντιπροσωπεύουν την 

αξία σε ευρώ των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων αντίστοιχα, που απαιτείται να 

χρησιμοποιηθούν για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια ανά στρέμμα. Πιο συγκεκριμένα, 

για να αποφύγουμε την κυριαρχία εύρους τιμής κάποιου από τα δύο πεδία, αρχικά 

γίνεται κανονικοποίηση των τιμών τους χρησιμοποιώντας τη μαθηματική σχέση: 

min max min
( )  ( )

i i
z x x x x    , 1,2,...,ki  , 

όπου k είναι το πλήθος των καλλιεργειών κατηγορίας Ξηρική (ή Ποτιστική), i
z  είναι η 

κανονικοποιημένη τιμή του πεδίου fertilizer (ή pesticide) της καλλιέργειας i, i
x  η 

αρχική τιμή του πεδίου fertilizer (ή pesticide) της i, minx  η μικρότερη τιμή και maxx  η 

μεγαλύτερη τιμή του πεδίου fertilizer (ή pesticide) της κατηγορίας Ξηρική (ή 

Ποτιστική).  



Κεφάλαιο 2 – Μεθοδολογία ανάπτυξης της Tillage Allocation 
 

13 
 

          Στη συνέχεια, η τιμή i
v  του πεδίου value του πίνακα environment για τη 

καλλιέργεια i υπολογίζεται από τη σχέση: 

 35 65 ,   1,2,...,f p

i i iv z z i k     ,  

 όπου 
f

iz  και 
p

iz  είναι οι κανονικοποιημένες τιμές των πεδίων fertilizer και pesticide 

αντίστοιχα της καλλιέργειας i. Η συγκεκριμένη φόρμουλα υπολογισμού εκφράζει την 

πεποίθηση του συγγραφέα ότι η χρήση φυτοφαρμάκων πρέπει να συμμετέχει σε 

ποσοστό 65% στις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ η χρήση λιπασμάτων να 

συμμετέχει σε ποσοστό 35%. Η πεποίθηση αυτή απορρέει από το γεγονός ότι τα 

φυτοφάρμακα είναι τεχνητές χημικές ουσίες για τις οποίες η φύση δεν διαθέτει 

αναβολικούς μηχανισμούς και η μολυσματική τους δράση μπορεί να επεκταθεί χρονικά 

σε πολλές γενιές. Από την άλλη, τα λιπάσματα περιέχουν φυσικά συστατικά που 

χρειάζονται για την ανάπτυξη των φυτών, που μπορεί να προκαλούν μόλυνση λόγω της 

πάρα φύση υψηλής συγκέντρωσης συστατικών, ωστόσο είναι τοπικού χαρακτήρα και οι 

επιπτώσεις τους αντιστρέψιμες.         

          Για την αποτίμηση των θερμοκρασιακών απαιτήσεων των καλλιεργειών που 

περιέχονται στον πίνακα temperature και των απαιτήσεων τους σε άρδευση που 

περιέχονται στον πίνακα irrigation, χρησιμοποιείται κλίμακα Linkert πέντε επιπέδων με 

αριθμητική αντιστοιχία από 1 έως 5 όπως φαίνεται στους Πίνακες 2.1 και 2.2 (Vagias 

και Wade 2006). Ο πίνακας soil περιέχει τους τύπους εδαφών που αναγνωρίζονται από 

την Εδαφολογία με βάση τη χημική τους σύσταση και ο πίνακας soil_demand τις 

εδαφολογικές απαιτήσεις κάθε καλλιέργειας. Ο πίνακας production εμπεριέχει τις 

στρεμματικές αποδόσεις των καλλιεργειών και τις αντίστοιχες τιμές προϊόντος, 

ανάλογα με τον τύπο της καλλιεργήσιμης έκτασης που είναι αποθηκευμένος στον 

πίνακα region_type. 

 

Πίνακας 2.1. Σχεσιακός πίνακας temperature 

id numlevel level 

th1 1 Χαμηλή 

th2 2 Χαμηλή/Μέση 

th3 3 Μέση 

th4 4 Μέση/Υψηλή 

th5 5 Υψηλή 
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          Τέλος, ο πίνακας category περιέχει τις δύο βασικές κατηγορίες διάκρισης των 

καλλιεργειών «Ξηρική» και «Ποτιστική». Οι soil, region_type και category επιλέχθηκε 

να αποτελούν αυτοτελείς πίνακες για να διατηρηθεί η δυνατότητα επέκτασης τους με 

πεδία πληροφοριακού περιεχομένου. Ο ανεξάρτητος πίνακας vikor χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά από την Tillage Allocation για την αποθήκευση των αποτελεσμάτων 

εκτέλεσης της ομώνυμης μεθόδου. Στο πεδίο result αποθηκεύεται η βέλτιστη 

συμβιβαστική λύση, ενώ στο πεδίο time το έναυσμα vikor_time εισάγει αυτόματα την 

ημερομηνία και την ώρα αποθήκευσης. 

 

Πίνακας 2.2. Σχεσιακός πίνακας irrigation 

id numlevel level 

ir1 1 Χαμηλή 

ir2 2 Χαμηλή/Μέση 

ir3 3 Μέση 

ir4 4 Μέση/Υψηλή 

ir5 5 Υψηλή 

 

          Η όψη working_view αποτελεί ουσιαστικά τον μετασχηματισμό των δεδομένων 

σε μορφή κατάλληλη για χρήση τους από την μέθοδο VIKOR. Η συγκεκριμένη όψη και 

ο πίνακας soil αποτελούν τις δεξαμενές άντληση στοιχείων της εφαρμογής Tillage 

Allocation. Η working_view δομείται από έντεκα πεδία (Πίνακας 2.3) από τα οποία τα 

τέσσερα πρώτα χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή ως κριτήρια διαχωρισμού και 

επιλογής. Το πεδίο id είναι το μοναδικό αναγνωριστικό της εγγραφής, το name περιέχει 

το όνομα της καλλιέργειας, το region δηλώνει τη κατηγορία καλλιεργήσιμης έκτασης 

με δυνατές τιμές τις «Ορεινή», «Μειονεκτική» και «Δυναμική» και το πεδίο category 

εμπεριέχει τη κατηγορία καλλιέργειας με δυνατές τιμές τις «Ξηρική» και «Ποτιστική». 

          Τα υπόλοιπα πεδία, μαζί με τις εδαφολογικές απαιτήσεις των καλλιεργειών (ως 

soil_demand) που προκύπτουν από τη σχεσιακή συνένωση των πινάκων soil, 

soil_demand και tillage, θα αποτελέσουν τα κριτήρια κατάταξης που θα 

χρησιμοποιηθούν με τη μέθοδο VIKOR. Το πεδίο income (€/στρέμμα) προκύπτει από 

το γινόμενο της στρεμματικής απόδοσης με την τιμή προϊόντος και υπολογίζεται από 

την αποθηκευμένη στο ΣΔΒΔ συνάρτηση IncomeCalc( ). Στο πεδίο cost (€/στρέμμα) η 

συνάρτηση CostCalc( ) αθροίζει όλα τα πεδία κόστους του πίνακα tillage (seed, 

fertilizer, pesticide, machine_collection, other_costs). 
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          Τα πεδία human_labor και machine_labor εκφράζονται σε ώρες ανά στρέμμα και 

περιέχουν τις απαιτήσεις των καλλιεργειών σε ανθρώπινη εργασία και χρήση 

γεωργικών μηχανημάτων αντίστοιχα. Για τη μορφή και τον υπολογισμό των πεδίων 

temperature, environment και irrigation ισχύουν όσα αναφέρθηκαν σε προηγούμενες 

παραγράφους. Τα πεδία income, temperature και soil_demand χρησιμοποιούνται από τη 

VIKOR ως κριτήρια που πρέπει να μεγιστοποιηθούν ενώ τα υπόλοιπα ως κριτήρια προς 

ελαχιστοποίηση.                     

 

Πίνακας 2.3. Δομή της όψης working_view 

id name region category income cost human 

labor 

machine 

labor 

temperature environment irrigation 

                       

2.2 Εισαγωγή των δεδομένων στην εφαρμογή Tillage Allocation 

          Η Tillage Allocation είναι η αρχική οθόνη της εφαρμογής (Εικόνα 2.1 για τη 

βασική έκδοση και 2.1α για την φορητή). Για την εισαγωγή στοιχείων από τη βάση 

δεδομένων στη βασική έκδοση, αρχικά πρέπει να εισαχθούν το username και το 

password έγκυρου λογαριασμού του ΣΔΒΔ MySQL με τα κατάλληλα δικαιώματα 

χρήσης και στη συνέχεια να δημιουργηθεί σύνδεση με το κουμπί insert (Εικόνα 2.1, 

ενδείξεις 1, 2 και 3 αντίστοιχα). Επειδή οι υπόλοιπες ενέργειες πραγματοποιούνται με 

τον ίδιο τρόπο και στις δύο εκδόσεις, στη συνέχεια όταν γίνεται αναφορά σε κάποια 

ένδειξη θα αφορά την αρχική οθόνη και των δύο εκδόσεων της εφαρμογής. 

          Με τις αναδυόμενες λίστες Tillage Category (ένδειξη 4) και Region Type 

(ένδειξη 5) πραγματοποιείται ο βασικός διαχωρισμός και επιλογή των καλλιεργειών με 

βάση τη κατηγορία καλλιέργειας και το τύπο καλλιεργήσιμης έκτασης αντίστοιχα. Με 

την επιλογή του κουμπιού Show Available (ένδειξη 6) εμφανίζονται στο πεδίο με την 

ένδειξη 7 οι διαθέσιμες καλλιέργειες με τα επιλεχθέντα χαρακτηριστικά σε αλφαβητική 

σειρά. Τα χειριστήρια με τις ενδείξεις 8 και 9 χρησιμοποιούνται για την επιλογή των 

επιθυμητών από τις διαθέσιμες καλλιέργειες, οι οποίες εισάγονται στο πεδίο με την 

ένδειξη 10 επίσης σε αλφαβητική σειρά. Η τελική λίστα επιθυμητών καλλιεργειών θα 

πρέπει να επιβεβαιωθεί με την επιλογή του κουμπιού Confirm Selections (ένδειξη 11) 

και θα αποτελέσει το σύνολο των εναλλακτικών λύσεων κατά την εφαρμογή της 

μεθόδου VIKOR για τη κατανομή καλλιεργειών. 
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          Εκτός από την επιλογή των στοιχείων των καλλιεργειών η αρχική οθόνη αποτελεί 

το κέντρο ενεργοποίησης των λειτουργιών που προσφέρει η εφαρμογή Tillage 

Allocation. Έτσι, με το κουμπί Criteria weights calculation with Revised Simos 

ενεργοποιείται το άρθρωμα λογισμικού που υλοποιεί τη μεθοδολογία υπολογισμού 

βαρών Revised Simos, το κουμπί Criteria weights calculation with AHP εκκινεί το 

άρθρωμα λογισμικού που υλοποιεί τη μέθοδο υπολογισμού βαρών που χρησιμοποιεί η 

AHP και το κουμπί Rank selected tillages with VIKOR εκκινεί το άρθρωμα λογισμικού 

που υλοποιεί τη μεθοδολογία VIKOR.  

                       

 

Εικόνα 2.1. Αρχική οθόνη της Tillage Allocation στη βασική έκδοση. 

 

 

Εικόνα 2.1α. Αρχική οθόνη της Tillage Allocation στη φορητή έκδοση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Βάρη των κριτηρίων κατάταξης 

3.1 Υπολογισμός των βαρών των κριτηρίων 

          Ένα από τα πιο κρίσιμα βήματα κατά την εφαρμογή των μεθόδων πολυκριτήριας 

ανάλυσης, είναι ο καθορισμός του βάρους επίδρασης κάθε κριτηρίου στη κατάταξη των 

εναλλακτικών επιλογών. Τα εν λόγω βάρη ουσιαστικά αναπαριστούν τις προτιμήσεις 

του εκάστοτε χρήστη αναφορικά με το βαθμό σημαντικότητας κάθε κριτηρίου και ο 

υπολογισμός τους εισάγει de facto σημαντικό ποσοστό υποκειμενικότητας στους 

αλγόριθμους πολυκριτήριας ανάλυσης. Η εύλογη ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας 

υπολογισμού οδήγησε στη δημιουργία πολλών μεθόδων καθορισμού των βαρών των 

κριτηρίων, με στόχο την αύξηση της ακρίβειας, την μείωση της πολυπλοκότητας και τη 

θεωρητική τεκμηρίωση με χρήση μαθηματικών αρχών (Zardari, et al., 2015). 

          Στο λογισμικό Tillage Allocation για τον υπολογισμό των βαρών των κριτηρίων 

που θα χρησιμοποιηθούν από τη VIKOR επιλέχθηκαν η Revised Simos και η AHP. Οι 

δύο μεθοδολογίες χειρίζονται αλγοριθμικά την υποκειμενικότητα των προτιμήσεων που 

εισάγεται από τον χρήστη, με στόχο τον μετασχηματισμό της σε αριθμητικές τιμές που 

εκφράζουν τη σχετική σημαντικότητα κάθε κριτηρίου, για τη διαδικασία κατάταξης των 

εναλλακτικών επιλογών επίλυσης του προβλήματος απόφασης. Η ευκολία χρήσης και η 

επιστημονική εγκυρότητα τους, έχουν κατατάξει τις δύο μεθόδους μεταξύ των 

δημοφιλέστερων σε εφαρμογές πολυκριτήριας ανάλυσης και βελτιστοποίησης σε 

παγκόσμιο επίπεδο (Zardari, et al., 2015; Vaidya και Kuman, 2006). 

 

3.2 Περιγραφή της μεθοδολογίας Revised Simos 

          Το 1990 ο J. Simos παρουσίασε την ομώνυμη μεθοδολογία υπολογισμού βαρών, 

η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη Revised Simos που παρουσιάστηκε σχεδόν μια 

δεκαετία αργότερα από τους Figueira και Roy (2002). Η δομική και λειτουργική 

αναθεώρηση της Simos θεωρήθηκε επιβεβλημένη για την βελτίωση της ακρίβειας και 

την αντιμετώπιση ορισμένων υπολογιστικών αδυναμιών που εμφανιζόταν σε ορισμένες 

περιπτώσεις. Τα βήματα εφαρμογής της Revised Simos είναι τα ακόλουθα (Figueira και 

Roy, 2002): 
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1. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του μια σεσημασμένη κάρτα για κάθε κριτήριο και 

απεριόριστο αριθμό «λευκών» καρτών. Ευθύνη του χρήστη είναι να κατατάξει τις n 

σεσημασμένες κάρτες που αντιστοιχούν στα n διαφορετικά κριτήρια, σε φθίνουσα 

σειρά από το λιγότερο προς το περισσότερο σημαντικό, εκφράζοντας με τον τρόπο 

αυτό τις προτιμήσεις του σχετικά με τη βαρύτητα των κριτηρίων. Σε περίπτωση που 

ο χρήστης θεωρεί ότι δύο ή περισσότερα κριτήρια είναι ισοβαρή μπορεί να τα 

κατατάξει στην ίδια βαθμίδα, δημιουργώντας ομάδα κριτηρίων στα οποία θα 

αποδοθεί το ίδιο βάρος μετά το πέρας των υπολογισμών. Οι «λευκές» κάρτες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον χρήστη προαιρετικά, στη περίπτωση που 

κρίνει ότι στα κριτήρια που βρίσκονται σε δύο διαδοχικές βαθμίδες της κατάταξης 

πρέπει να αποδοθούν βάρη με μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ τους.  

          Πιο συγκεκριμένα, τα βάρη που αποδίδονται σε δύο κριτήρια ή ομάδες 

κριτηρίων που βρίσκονται σε δύο διαδοχικές θέσεις της κατάταξης και μεταξύ τους 

δεν υπάρχει καμία «λευκή» κάρτα, απέχουν μεταξύ τους κατά μία ποσότητα U (ο 

υπολογισμός του U θα αναλυθεί στη συνέχεια). Αν ο χρήστης προσθέσει μια 

«λευκή» κάρτα μεταξύ των διαδοχικών θέσεων κατάταξης τότε η διαφορά των 

υπολογισθέντων βαρών γίνεται 2U, αν προσθέσει δύο «λευκές» κάρτες η διαφορά 

γίνεται 3U και ούτω καθεξής. Τέλος, ο χρήστης πρέπει να παρέχει την παράμετρο Z 

ratio η οποία εκφράζει την πεποίθησή του για το πόσες φορές πιο σημαντικό πρέπει 

να είναι το πιο σημαντικό κριτήριο από το λιγότερο σημαντικό. 

 

2. Στο δεύτερο βήμα υπολογίζονται οι παράμετροι που θα χρησιμοποιηθούν για το 

καθορισμό των μη κανονικοποιημένων βαρών των κριτηρίων. Έστω n το πλήθος 

των κριτηρίων κατάταξης. Σε κάθε κριτήριο ή ομάδα ισότιμων κριτηρίων 

αποδίδεται ένας αριθμός κατάταξης, από 1r   στο ελάχιστα σημαντικό έως  r k  

στο πιο σημαντικό. Έστω '( )
i

e r  ο αριθμός των «λευκών» καρτών μεταξύ της 

βαθμίδας κατάταξης i
r   και 1

i
r    για 1,2 ,..., -1i k , τότε τίθενται: 

 

-1

1

( ) '( ) 1,  1,2,..., -1

 ( ) ( )

 -1  ( )

i i

k

i

i

e r e r i k

Total e r e r

U Z ratio Total e r
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3.  Στο τρίτο βήμα υπολογίζεται το μη-κανονικοποιημένο βάρος ( )
i

gw r  για κάθε 

βαθμίδα κατάταξης ir  για 1,2 ,...,i k , χρησιμοποιώντας τον παρακάτω 

μαθηματικό τύπο: 

-1

  1

( ) 1 (0) (1) ... ( -1) 1 ( ),  όπου (0) 0
k

i
j

gw r U e e e k U e j e


              

Να επισημανθεί ότι σε περίπτωση που μια βαθμίδα κατάταξης περιλαμβάνει 

περισσότερα του ενός κριτήρια τότε σε όλα αποδίδεται η ίδια τιμή βάρους. 

 

4. Στο τελικό βήμα εκτέλεσης της Revised Simos γίνεται κανονικοποίηση των 

υπολογισθέντων μη-κανονικοποιημένων βαρών στη κλίματα από 0 έως 100. Έστω 

 ( )Total gw r  το άθροισμα των μη-κανονικοποιημένων βαρών όλων των βαθμίδων, 

φορμαλιστικά:  

1

 ( ) ( )
k

i

i

Total gw r gw r


  

Τότε, το κανονικοποιημένο βάρος ( )
i

w r  κάθε βαθμίδας κατάταξης ir   για 

1,2 ,...,i k , υπολογίζεται από τον μαθηματικό τύπο: 

100
( ) ( )

 ( )
i i

i

w r gw r
Total gw r

    

Και στη περίπτωση των κανονικοποιημένων βαρών όταν μια βαθμίδα κατάταξης 

περιλαμβάνει περισσότερα του ενός κριτήρια, τότε σε όλα αποδίδεται η ίδια τιμή 

βάρους, ενώ του συνολικό άθροισμα των βαρών είναι ίσο με 100 ως απόλυτος 

αριθμός ή 100% ως ποσοστό συμμετοχής. 

  

          Η Revised Simos είναι μια σχετικά απλή μεθοδολογία, εύκολα να εφαρμοστεί 

ακόμη και από χρήστες που δεν έχουν μεγάλη εξοικείωση με τις μεθόδους 

πολυκριτήριας ανάλυσης. Παρέχει στο χρήστη την δυνατότητα να εκφράσει με 

ικανοποιητικό τρόπο τις υποκειμενικές πεποιθήσεις του σχετικά με τη σημαντικότητα 

την κριτηρίων, μπορεί να χειριστεί αποτελεσματικά τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά 

κριτήρια και ελαχιστοποιεί το σφάλμα στρογγυλοποίησης των κανονικοποιημένων 

βαρών.  

          Η Revised Simos έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές πραγματικές εφαρμογές σε ένα 

ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της την έχει  
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κατατάξει στις γενικά αποδεκτές μεθοδολογίες υπολογισμού βαρών. Το μοναδικό 

στοιχείο πολεμικής είναι η υποχρέωση του χρήστη να προσδιορίσει την παράμετρο Z 

ratio. Η παρεμβολή των «λευκών» καρτών μεταξύ των βαθμίδων κατάταξης μπορεί να 

οδηγήσει σε υπολογισμό κανονικοποιημένων βαρών που παρουσιάζουν κάποια 

σύγχυση, σε σχέση με την αρχική σειρά κατάταξης των κριτηρίων και την επιθυμητή 

απόσταση του σημαντικότερου από το ελάχιστα σημαντικό κριτήριο, όπως αυτή 

εκφράστηκε από τον χρήστη (Zardari, et al., 2015). 

3.3 Υλοποίηση της Revised Simos με το λογισμικό Tillage Allocation 

          Η πρόσβαση στη λειτουργία υλοποίησης της Revised Simos της εφαρμογής 

Tillage Allocation και στις δύο εκδόσεις, γίνεται μέσω της αρχικής οθόνης επιλέγοντας 

το κουμπί με τον τίτλο Criteria weights calculation with Revised Simos (Εικόνα 2.1 και 

2.1α, ένδειξη 12). Με την επιλογή εμφανίζεται η ενημερωτική οθόνη Criteria (Εικόνα 

3.1), η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα κριτήρια αναφορικά με την 

κατανομή καλλιεργειών και ορισμένες βοηθητικές οδηγίες για τον τρόπο χρήσης. 

          Παράλληλα εμφανίζεται η οθόνη Revised Simos (Εικόνα 3.2) όπου ο χρήστης 

πρέπει να εισάγει την επιθυμητή κατάταξη των κριτηρίων στη στήλη Criteria (ένδειξη 

1), τον αριθμό των «λευκών» καρτών που κατά την άποψή του πρέπει να υπάρχει 

μεταξύ των βαθμίδων κατάταξης των κριτηρίων στη στήλη White Card to next (ένδειξη 

2) και αν επιθυμεί να αλλάξει την προκαθορισμένη τιμή 6.5 της παραμέτρου Z ratio στο 

ομώνυμο πεδίο (ένδειξη 3). Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υλοποίηση 

της Revised Simos γίνεται από ένα αυτόνομο άρθρωμα λογισμικού και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε χρήση υπολογισμού βαρών κριτηρίων. 

 

  

Εικόνα 3.1. Πληροφοριακή οθόνη Criteria. 
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          Τελειώνοντας με την εισαγωγή των δεδομένων, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το 

κουμπί Calculate (ένδειξη 4) για να εκτελεστεί η Revised Simos και να υπολογιστούν οι 

ενδιάμεσοι παράμετροι και βάρη των κριτηρίων. Η τελική μορφή της οθόνης Revised 

Simos φαίνεται στην εικόνα 3.3, όπου στην στήλη Norm Weights (ένδειξη 5) 

αναγράφονται τα τελικά κανονικοποιημένα βάρη των κριτηρίων. Στη περίπτωση που ο 

χρήστης σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα υπολογισθέντα βάρη για την εφαρμογή της 

μεθόδου VIKOR για την κατανομή καλλιεργειών, θα πρέπει να τα αποθηκεύσει 

επιλέγοντας το κουμπί Save (Εικόνα 3.3, ένδειξη 3.3). Τέλος, επιλέγοντας το κουμπί 

Reset (Εικόνα 3.3, ένδειξη 7) διαγράφονται όλα τα εισαχθέντα και υπολογισθέντα 

δεδομένα και η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για να χρησιμοποιηθεί εκ νέου.  

 

 

Εικόνα 3.2. Εισαγωγή δεδομένων στην οθόνη Revised Simos. 

 

          Στη δοκιμαστική εφαρμογή του λογισμικού για τον υπολογισμό των βαρών των 

κριτηρίων για την κατανομή καλλιεργειών, επιλέχθηκε η κατάταξη των κριτηρίων, το 

πλήθος των «λευκών» καρτών και το Z ratio όπως φαίνεται στην εικόνα 3.3 (ένδειξη 1 

και 2 αντίστοιχα) και τα βάρη που υπολογίστηκαν είναι Income(C1) = 20.273%, 

Cost(C2) = 20,273%, Human Labor(C3) = 15.984%,  Machine Labor(C4) = 15.984%, 

Temperature(C5) = 5.263%, Environment(C6) = 9.552%, Irrigation(C7) = 9.552% και 

Soil Demands(C8) = 3.119% (ένδειξη 5). Τα βάρη στη συνέχεια αποθηκεύτηκαν για να 

χρησιμοποιηθούν στη δοκιμαστική εφαρμογή της VIKOR. 
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 Εικόνα 3.3. Υπολογισμός των βαρών στην οθόνη Revised Simos.   

            

3.4 Περιγραφή της μεθοδολογίας υπολογισμού βαρών της AHP  

          Η μέθοδος πολυκριτήριας ανάλυσης AHP προτάθηκε από τον Tomas Saaty ως 

μια μεθοδολογία για τη μοντελοποίηση περίπλοκων και αδόμητων προβλημάτων 

απόφασης, με στόχο τη συγκριτική αξιολόγηση και ιεραρχική κατάταξη των 

εναλλακτικών επιλογών επίλυσης (Saaty, 1996). Στη παρούσα μελέτη θα μας 

απασχολήσει μόνο το στάδιο της AHP που συνίσταται στον υπολογισμό των βαρών 

των κριτηρίων κατάταξης, με βάση τις υποκειμενικές προτιμήσεις που εισάγονται από 

τον χρήστη. 

          Θεωρητική βάση για τον εν λόγω υπολογισμό αποτελεί η τεχνική της σύγκρισης 

κάθε κριτηρίου με όλα τα υπόλοιπα ανά ζεύγη (Saaty, 1996). Για την επίτευξη της 

σύγκρισης χρησιμοποιείται μια αριθμητική κλίμακα από το 1 έως το 9, η οποία 

εκφράζει την πεποίθηση του χρήστη για το πόσες φορές πιο σημαντικό είναι ένα 

κριτήριο σε σχέση με κάποιο άλλο (Saaty, 2008). Ο Πίνακας 3.1 παρουσιάζει 

αναλυτικά τη σημασία κάθε τιμής της κλίμακας που αποδίδεται στο κριτήριο a, 

αναφορικά με το επίπεδο σημαντικότητας του σε σχέση με το κριτήριο b. 

          Το πρώτο βήμα της διαδικασίας υπολογισμού των βαρών των κριτηρίων έγκειται 

στη δημιουργία του πίνακα προτιμήσεων P. Ο P είναι ένας   n x n  πίνακας όπου n είναι 

το πλήθος των κριτηρίων κατάταξης και η τιμή κάθε κελιού ij
p  που εισάγεται από τον 

χρήστη σύμφωνα με τη προσωπική του εκτίμηση, αντιπροσωπεύει το βαθμό 

σημαντικότητας του κριτηρίου i σε σχέση με το κριτήριο j. Οι κανόνες που διέπουν την 

κατασκευή του P είναι: (Saaty, 1996): 
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Πίνακας 3.1. Κλίμακα σημαντικότητας κριτηρίων στην AHP (Saaty, 2008, p. 86). 

Τιμή Έννοια Επεξήγηση 

1 Ίση σημαντικότητα Τα κριτήρια a και b είναι ίσης σημαντικότητας  

2 Ελάχιστα σημαντικότερο Το κριτήριο a είναι ελάχιστα πιο σημαντικό από 

το b 

3 Μέτρια σημαντικότερο Το κριτήριο a είναι πολύ λίγο πιο σημαντικό από 

το b 

4 Σημαντικότερο Το κριτήριο a είναι λίγο πιο σημαντικό από το b 

5 Ισχυρά σημαντικότερο Το κριτήριο a είναι πιο σημαντικό από το b 

6 Πολύ ισχυρά 

σημαντικότερο   

Το κριτήριο a είναι πολύ πιο σημαντικό από το b 

7 Πάρα πολύ ισχυρά 

σημαντικότερο  

Το κριτήριο a είναι πάρα πολύ πιο σημαντικό 

από το b 

8 Εξαιρετικά σημαντικότερο  Το κριτήριο a είναι εξαιρετικά πιο σημαντικό 

από το b 

9 Απόλυτα σημαντικότερο Το κριτήριο a έχει τον υψηλότερο δυνατό βαθμό 

σημαντικότητας σε σχέση με το b  

 

 Κανόνας 1: αν i j  τότε η γραμμή i και η στήλη j αναφέρονται στο ίδιο 

κριτήριο και 1ijp    

 Κανόνας 2: αν i j  τότε 
1

   ,   1, 2 ,...,,  ij

ji

i j np
p

   με 0ijp   και συνεπώς 

1ij jip p   

 Κανόνας 3: αν το κριτήριο i είναι σημαντικότερο από το j τότε 1ijp   ενώ αν το 

j είναι σημαντικότερο από το i τότε  1ijp      

Με βάση τους παραπάνω κανόνες κατασκευής και τη κλίμακα σημαντικότητας του 

πίνακα 3.1 ο P έχει την μορφή (Saaty, 1996; Saaty, 2008): 

11 12 1 12 1

21 22 2 12 2

1 2 1 2

... 1 ...

... 1 1 ...
   

... ... ... ... ... ... ... ...

... 1 1 ... 1

n n

n n

n n nn n n

p p p p p

p p p p p
P

p p p p p

   
   
    
   
   
   

  

 

          Στο δεύτερο βήμα υπολογίζεται ο κανονικοποιημένος πίνακας προτιμήσεων P  

από τον P, διαιρώντας τη τιμή κάθε κελιού της στήλης  j του P με το άθροισμα των 

τιμών της στήλης  j, για  j = 1,2,…,n. Φορμαλιστικά ο P  προκύπτει από τη σχέση: 
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i i n n in

i i i
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i i n n in

i i i
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n n i n n i nn nn in

i i i

p p p p p p p p p

p p p p p p p p p
P

p p p p p p p p p

  

  

  

 
   

 
 

   
 
 
 
   
  

  

  

  

    όπου 

1

1,   1, 2,...,
n

ij

i

p j n


  . 

          Στο τελικό βήμα υπολογίζεται το διάνυσμα των βαρών των κριτηρίων W 

αθροίζοντας τις τιμές των κελιών κάθε γραμμής i του πίνακα P , για i = 1,2, …,n και 

διαιρώντας το άθροισμα με το πλήθος των κριτηρίων ώστε να προκύψει ο αριθμητικός 

μέσος όρος. Φορμαλιστικά το διάνυσμα W προκύπτει από τη σχέση: 

1 1

1

2 2

1

1

...

n

j

j

n

j

j

n

n nj

j

w p n

w p n
W

w p n







 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
 







  όπου 
1

1
n

i

i

w


  ή 100% ως ποσοστό.       

(Saaty 1996; Saaty, 2008; Zardari, et al., 2015).      

          Η μεθοδολογία υπολογισμού βαρών της AHP είναι μια υπολογιστικά εύκολη και 

αποτελεσματική μέθοδος . Η χρήση της τεχνικής σύγκρισης κάθε κριτηρίου με όλα τα 

υπόλοιπα ανά ζεύγη επιτυγχάνει να μεταφράσει αποδοτικά τις προτιμήσεις του χρήστη 

και να παράγει αποτελέσματα που να τις αντανακλούν σε ικανοποιητικό βαθμό. Ένα 

από πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της είναι ότι ωθεί τον χρήστη να λάβει υπόψη του 

το σύνολο των κριτηρίων κατά τη διαδικασία καθορισμού των βαθμών προτίμησης. 

Σήμερα η AHP θεωρείται ως μια από τις πιο διαφανείς και επιστημονικά έγκυρες 

μεθοδολογίες καθορισμού βαρών κριτηρίων και χρησιμοποιείται ευρύτατα σε 

διάφορους τομείς παγκοσμίως (Zardari, et al., 2015; Vaidya και Kuman, 2004). 

          Παραταύτα, το σημαντικότερο πρόβλημα για τα οποίο η AHP έχει δεχτεί 

αυστηρή κριτική είναι η περιορισμένες δυνατότητες κλιμάκωσης. Σε περιπτώσεις 

προβλημάτων με μεγάλο αριθμό κριτηρίων το πλήθος των συγκρίσεων αυξάνεται με 
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 τετραγωνικό ρυθμό. Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό των βαρών n κριτηρίων 

απαιτείται να εκτελεστούν n(n-1)/2 συγκρίσεις (Zardari, et al., 2015, p. 28) . 

Επιπρόσθετα, η χρήση μιας περιοριστικής αριθμητικής κλίμακας σημαντικότητας δεν 

μπορεί να προσφέρει επαρκή ευελιξία στον χρήστη, στη προσπάθειά του να εκφράσει 

τις υποκειμενικές αποστάσεις σημαντικότητας μεταξύ των κριτηρίων. Τέλος, επειδή η 

διαδικασία υπολογισμού βασίζεται αποκλειστικά στην εμπειρία και σε προσωπικές 

εκτιμήσεις, έχουν εκφραστεί σοβαρές επιφυλάξεις για τη λογική συνέπεια και τη 

στιβαρότητα των αποτελεσμάτων της AHP, ιδίως όταν εμπλέκεται υψηλός αριθμός 

κριτηρίων (Zardari, et al., 2015).                 

 

3.5 Υλοποίηση της AHP με το λογισμικό Tillage Allocation 

          Η πρόσβαση στη λειτουργία υπολογισμού των βαρών των κριτηρίων κατάταξης 

με την AHP της εφαρμογής Tillage Allocation, γίνεται μέσω της αρχικής οθόνης 

επιλέγοντας το κουμπί με τον τίτλο Criteria weights calculation with AHP (Εικόνα 2.1 

και 2.1α, ένδειξη 13). Όπως και στη περίπτωση της Revised Simos εμφανίζεται η 

ενημερωτική οθόνη Criteria (Εικόνα 3.1), η οποία περιέχει οδηγίες χρήσης και 

πληροφορίες για τα διαθέσιμα κριτήρια σχετικά με την κατανομή καλλιεργειών. 

          Ταυτόχρονα ενεργοποιείται η οθόνη AHP Weights (Εικόνα 3.4) όπου ο χρήστης 

μπορεί να κατασκευάσει τον πίνακα προτιμήσεων P, εισάγοντας τον επιθυμητό βαθμό 

σημαντικότητας κάθε κριτηρίου σε σχέση με τα υπόλοιπα με βάση την αριθμητική 

κλίμακα του πίνακα 3.1 (ένδειξη 1). Επισημαίνεται ότι για λόγους αποδοτικότερης 

υλοποίησης ρουτινών ελέγχου, θα πρέπει επιπρόσθετα να εισάγεται το πλήθος των 

κριτηρίων στο πεδίο Criteria Number (ένδειξη 2). Και για την AHP η υλοποίηση 

πραγματοποιείται από ανεξάρτητο άρθρωμα λογισμικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για οποιαδήποτε χρήση υπολογισμού βαρών κριτηρίων. 

          Αφού εισαχθούν οι τιμές σημαντικότητας των κριτηρίων, ο χρήστης πρέπει να 

επιλέξει το κουμπί Calculate (Εικόνα 3.4, ένδειξη 3) ώστε να υπολογισθούν τα τελικά 

κανονικοποιημένα βάρη. Το διάνυσμα των βαρών W εμφανίζεται στη πρώτη στήλη της 

οθόνης AHP Weights όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.5 (ένδειξη 1). Σε περίπτωση που τα 

υπολογισθέντα βάρη πρόκειται να χρησιμοποιηθούν με την μέθοδο VIKOR για την 

κατανομή καλλιεργειών, ο χρήστης θα πρέπει να τα αποθηκεύσει επιλέγοντας το 

κουμπί Save (ένδειξη 2). Για εκ νέου χρήση της εφαρμογής θα πρέπει να επιλεγεί το 
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 κουμπί Reset (ένδειξη 3) για να διαγραφούν όλα τα παλιά δεδομένα. 

 

 

Εικόνα 3.4. Οθόνη υλοποίηση της AHP. 

        

          Στη δοκιμαστική εφαρμογή του λογισμικού για τον υπολογισμό των βαρών των 

κριτηρίων για την κατανομή καλλιεργειών, εισήχθησαν οι βαθμοί σημαντικότητας των 

κριτηρίων σε σχέση με τα υπόλοιπα όπως φαίνεται στην Εικόνα 7 (ένδειξη 1). Τα βάρη 

που υπολογίστηκαν είναι Income(C1) = 28.314%, Cost(C2) = 28,314%, Human 

Labor(C3) = 13.989%,  Machine Labor(C4) = 13.989%, Temperature(C5) = 2.741%, 

Environment(C6) = 5.323%, Irrigation(C7) = 5.323% και Soil Demands(C8) = 2.007% 

(Εικόνα 8, ένδειξη 1). Τα βάρη στη συνέχεια αποθηκεύτηκαν για να χρησιμοποιηθούν 

στη δοκιμαστική εφαρμογή της VIKOR.  

 

 

  Εικόνα 3.5. Το διάνυσμα των βαρών των κριτηρίων W της AHP.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Κατανομή καλλιεργειών με τη μέθοδο VIKOR 

4.1 Πολυκριτήρια βελτιστοποίηση           

          Η πολυκριτήρια βελτιστοποίηση για την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων μπορεί 

να θεωρηθεί ως μια σύνθετη και δυναμική μεθοδολογία η οποία περιλαμβάνει δυο 

διακριτά επίπεδα λειτουργίας. Το διοικητικό ή ανώτερο, κατά το οποίο πρέπει να 

αναλυθεί το πρόβλημα απόφασης, να καθοριστούν οι προς επίτευξη στόχοι και τα 

κριτήρια αξιολόγησης με τα οποία σχετίζονται και να επιλεγεί ή να απορριφθεί η 

βέλτιστη εναλλακτική λύση που προτείνεται μετά από την εκτέλεση του τεχνικού 

επιπέδου λειτουργίας (Duckstein και Oprinovic,1980). 

          Το τεχνικό επίπεδο αποτελεί μια δομημένη διαδικασία κατά την οποία θα πρέπει 

αρχικά να καθοριστούν οι εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να οδηγήσουν στην 

επίτευξη των στόχων. Στη συνέχεια ο χρήστης εισάγει την αξιολόγηση των 

εναλλακτικών επιλογών επίλυσης αναφορικά με κάθε κριτήριο και το επιθυμητό βάρος 

επίδρασης κάθε κριτηρίου κατά τη διαδικασία βελτιστοποίησης, εκφράζοντας με τον 

τρόπο αυτό τις υποκειμενικές του προτιμήσεις. Το τελικό βήμα είναι η εφαρμογή 

κάποιας μεθοδολογίας βελτιστοποίησης, η οποία έχει ως έξοδο μια αξιολογική 

κατάταξη των προτεινόμενων εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με τα επιλεγέντα 

κριτήρια (Opricovic και Tzeng, 2004). 

          Συνοπτικά η διαδικασία πολυκριτήριας βελτιστοποίησης μπορεί να οριστεί ως η 

διαδικασία καθορισμού της βέλτιστης εφικτής λύσης σε σχέση με τα επιλεγέντα 

κριτήρια. Το πρόβλημα στη περίπτωση αυτή έγκειται στην ετερογένεια των κριτηρίων,  

που μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία ανεύρεσης κάποιας λύσης που να τα ικανοποιεί  

όλα ταυτοχρόνως. Στο πνεύμα αντιμετώπισης του προαναφερθέντος μειονεκτήματος 

εισήχθη αρχικά από τον Yu το 1973 και σχεδόν μια δεκαετία αργότερα από τον Zeleny 

η έννοια της συμβιβαστικής λύσης, η οποία ορίζεται ως η εφικτή λύση που βρίσκεται 

εγγύτερα ή μοιάζει περισσότερο με την ιδανική λύση που είναι η βέλτιστη αλλά 

συνήθως μη εφικτή. Η μέθοδος VIKOR που περιγράφεται στη συνέχεια αποτελεί μια 

υλοποίηση της έννοιας της συμβιβαστικής λύσης (Opricovic και Tzeng, 2004), η οποία 

αναπαρίσταται στο Διάγραμμα 4.1. 
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4.2 Περιγραφή της μεθόδου VIKOR 

          Η μέθοδος πολυκριτήριας ανάλυσης και βελτιστοποίησης VIKOR αναπτύχθηκε 

από τον S. Opricovic το 1990, για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων απόφασης  

 

 

Διάγραμμα 4.1. Η συμβιβαστικής λύση (Duckstein και Opricovic,1980, p.15). 

 

που επιδέχονται πολλές εναλλακτικές επιλύσεις, για την αξιολόγηση των οποίων 

επιβάλλεται να χρησιμοποιηθούν αντικρουόμενα μεταξύ τους κριτήρια (Yazdani και 

Graeml, 2014). Η VIKOR βασίζεται στη τεχνική υπολογισμού της ομοιότητας κάθε 

εναλλακτικής επιλογής προς την ιδανική λύση, με στόχο τη δημιουργία μιας 

αξιολογικής κατάταξης και τελικά την ανεύρεση της βέλτιστης συμβιβαστικής λύσης. 

Ως μετρική της ομοιότητας χρησιμοποιείται μια μορφή της συνάρτησης -pL metric  η 

οποία προτάθηκε αρχικά από τον Yu και έχει τη μαθηματική έκφραση: 

   
1/

 
* *

, 

1

  ,1

p
n p

p j i i ij i i

i

L w f f f f p



 
         

 
  και 1,2,...,j m  

όπου n είναι το πλήθος των κριτηρίων κατάταξης, m το πλήθος των εναλλακτικών 

λύσεων, iw  το βάρος του κριτηρίου i, 
*
if  και if


 η βέλτιστη και η χειρότερη τιμή 

αντίστοιχα του κριτηρίου i και τέλος, ijf  η αξιολόγηση της εναλλακτικής επιλογής j για 

το κριτήριο i. Τα βήματα εκτέλεσης του αλγόριθμου της VIKOR για n κριτήρια και m 

εναλλακτικές λύσεις είναι τα παρακάτω (Opricovic και Tzeng, 2004;2007):               
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1. Υπολογισμός της βέλτιστης τιμής 
*

if  και της χειρότερης τιμής if

 για όλα τα 

κριτήρια κατάταξης i = 1, 2,…, n. Αν το κριτήριο i είναι προς μεγιστοποίηση οι 

παραπάνω τιμές προκύπτουν από τις σχέσεις: 

* max   και    min ,   1,2,...,i ij i ij
jj

f f f f j m       

ενώ αν είναι προς ελαχιστοποίηση οι τιμές προκύπτουν από τις σχέσεις: 

* min       max ,   1,2,...,i ij i ij
j j

f f f f j m     

Το διάνυσμα  * * * *
1 2, ,..., nF f f f  αποτελεί την ιδανική λύση του προβλήματος. 

 

2. Υπολογισμός της ποσότητας:  

   * *

1,

1

,    1,2,...,
n

j j i i ij i i

i

L S w f f f f j m



       

η οποία εκφράζει την συνολική απόσταση της εναλλακτικής επιλογής  j  από την 

ιδανική λύση λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια. Συνεπώς, η εναλλακτική λύση 

με την ελάχιστη τιμή min jS  βρίσκεται πιο κοντά στην ιδανική σε σχέση με τις 

υπόλοιπες και εμπεριέχει την μέγιστη αθροιστική ωφελιμότητα. Το jS  έχει 

επικρατήσει να ονομάζεται κανόνας της πλειοψηφίας. Διευκρινίζεται ότι το i
w είναι 

το βάρος του κριτηρίου i και αντιπροσωπεύει τη σχετική σημαντικότητά του.  

 

3. Υπολογισμός της ποσότητας:  

   * *
, max  ,    1,2,...,j j i i ij i i

i
L R w f f f f j m


 
 

       

η οποία είναι η μέγιστη τιμή της απόστασης της εναλλακτικής επιλογής  j από την 

ιδανική λύση για κάποιο από τα κριτήρια. Η εναλλακτική λύση με την ελάχιστη 

τιμή min jR  είναι αυτή που παρουσιάζει την ελάχιστη τιμή απόστασης από την 

ιδανική για κάποιο κριτήριο και έχει τη μικρότερη ατομική κατωτερότητας σε 

σχέση με τις υπόλοιπες. Όπως και στη περίπτωση του jS  το i
w  είναι το βάρος του 

κριτηρίου i.  

 

4. Υπολογισμός της ποσότητας: 

        * * * * 1   ,   1,2,..,j j jQ v S S S S v R R R R j m          όπου 
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*

*

min ,    max ,

   1,2,...,
min ,   max ,

j j
j j

j j
j j

S S S S

j m
R R R R





  



 



.      

Η παράμετρος v παίρνει τιμές στο διάστημα [0,1] και εισήχθη για να προστεθεί 

στον αλγόριθμο η δυνατότητα καθορισμού της στρατηγικής εύνοιας κατά τον 

υπολογισμό του jQ . Συγκεκριμένα, αν 0.5v  το jS  συμμετέχει με μεγαλύτερο 

βάρος στη τελική τιμή του jQ  και έτσι ευνοείται ο κανόνα της πλειοψηφίας. Αν 

0.5v   τότε το jR  συνεισφέρει περισσότερο στην τιμή του jQ  και ευνοείται η 

ατομική κατωτερότητα. Τέλος, αν 0.5v   τότε υπάρχει ισότιμη συμμετοχή και 

ακολουθείται η στρατηγική της ομοφωνίας. 

 

5. Δημιουργία τριών διαφορετικών κατατάξεων των εναλλακτικών επιλογών με βάση 

τις τιμές τους για τις ποσότητες S, R και Q σε αύξουσα σειρά. 

 

6. Πρόκριση της εναλλακτικής επιλογής  1
A  που βρίσκεται πρώτη στη λίστα 

κατάταξης Q με τιμή min jQ , ως βέλτιστη συμβιβαστική λύση εφόσον πληρούνται 

οι δύο παρακάτω συνθήκες: 

 

i. Συνθήκη 1 (C1): «Αποδεκτό πλεονέκτημα» και ισχύει: 

     2 1
Q A Q A DQ   

όπου  2
A  η εναλλακτική επιλογή που βρίσκεται δεύτερη στη λίστα κατάταξης 

Q  και  1 1DQ m  , όπου m το πλήθος των εναλλακτικών λύσεων. 

 

ii. Συνθήκη 2 (C2): «Αποδεκτή σταθερότητα στη λήψη απόφασης» και ισχύει: 

Η εναλλακτική επιλογή  1
A  είναι επίσης στη πρώτη θέση της λίστας 

κατάταξης S ή/και R. Η συμβιβαστική λύση είναι σταθερή στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων ακολουθώντας οποιαδήποτε στρατηγική εύνοιας, είτε της 

μέγιστης ωφελιμότητας ( 0.5v  ) είτε της ομοφωνίας ( 0.5v  ) είτε της 

ελάχιστης ατομικής κατωτερότητας ( 0.5v  ). 

 

Στη περίπτωση μη ταυτόχρονης ικανοποίησης των παραπάνω συνθηκών, 
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 προτείνεται ένα σύνολο από συμβιβαστικές λύσεις το οποίο αποτελείται: 

 

i. Από τις εναλλακτικές επιλογές  1
A  και  2

A  της λίστας κατάταξης Q αν δεν 

ικανοποιείται μόνο η συνθήκη C2. 

 

ii. Από τις εναλλακτικές επιλογές 
     1 2

, ,...,A A A


 αν δεν ικανοποιείται η συνθήκη 

C1. Το πλήθος των εναλλακτικών λύσεων που εισάγονται στο σύνολο 

υπολογίζεται με βάση τη σχέση      1K
Q A Q A DQ   για το μέγιστο K 

που την ικανοποιεί. 

 

          Η VIKOR αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο πολυκριτήριας ανάλυσης ιδίως 

σε περιπτώσεις περίπλοκων προβλημάτων απόφασης με αντικρουόμενα κριτήρια 

κατάταξης, για τα οποία ο υπεύθυνος λήψης της τελικής απόφασης δεν είναι σε θέση να 

εκφράσει με ξεκάθαρο τρόπο τις προτιμήσεις του, στα αρχικά στάδια σχεδιασμού του 

συστήματος. Η συμβιβαστική λύση που προκύπτει από τη μέθοδο είναι επαρκώς 

στιβαρή ώστε να γίνει αποδεκτή, γιατί συνδυάζει τη μέγιστη ωφελιμότητα με την 

ελάχιστη ατομική κατωτερότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις του χρήστη που 

εκφράζονται με τα βάρη των κριτηρίων (Opricovic και Tzeng, 2007).  

          Τα χαρακτηριστικά αυτά την έχουν κατατάξει ως μια από τις δημοφιλέστερες 

μεθόδους πολυκριτήριας ανάλυσης σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, με 

περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις εργασιών και παρουσιάσεις σε συνέδρια, ιδιαίτερα 

μετά το 2010 που παρατηρείται πάνω από το 78% εξ αυτών (Yazdani και Graeml, 

2014). Ωστόσο, το μειονέκτημα της είναι ότι η προτεινόμενη λύση εξαρτάται από την 

ιδανική λύση *F , η οποία ισχύει μόνο για ένα συγκεκριμένο σύνολο εναλλακτικών 

επιλογών. Μεταβολή του εν λόγω συνόλου με προσθαφαίρεση εναλλακτικών λύσεων, 

μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές κατατάξεις με αντικρουόμενους συσχετισμούς 

θέσεων ανάμεσα στις ίδιες επιλογές (Opricovic και Tzeng, 2007).  
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4.3 Υλοποίηση της VIKOR με το λογισμικό Tillage Allocation         

          Η πρόσβαση στο άρθρωμα λογισμικού της εφαρμογής Tillage Allocation που 

υλοποιεί την VIKOR, γίνεται μέσω της αρχικής οθόνης επιλέγοντας το κουμπί με τον 

τίτλο Rank selected tillages with VIKOR (Εικόνα 2.1 και 2.1α, ένδειξη 14). Με την 

επιλογή εμφανίζονται ταυτόχρονα η οθόνη Parameters (Εικόνα 4.1) που 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη διαδικασία κατανομής καλλιεργειών και η οθόνη 

Vikor (Εικόνα 4.2 στη βασική έκδοση και 4.2α στη φορητή έκδοση) όπου υλοποιείται η 

ομώνυμη μέθοδος. Η Parameters περιέχει δύο αναδυόμενες λίστες στις οποίες ο 

χρήστης πρέπει να επιλέξει το επίπεδο θερμοκρασίας και το είδος του εδάφους της 

περιοχής για την οποία θα επιλεγεί από τη μέθοδο VIKOR η κατάλληλη καλλιέργεια 

(Εικόνα 4.1, ενδείξεις 1 και 2 αντίστοιχα).  

          Για τη θερμοκρασία οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι «Χαμηλή», «Χαμηλή / 

Μέση», «Μέση», «Μέση / Υψηλή» και «Υψηλή». Στη περίπτωση που η 

θερμοκρασιακή απαίτηση μιας καλλιέργειας ταυτίζεται με την επιλογή του χρήστη το 

κριτήριο Temperature παίρνει την τιμή 1. Αν η απαίτηση είναι η αμέσως προηγούμενη 

ή επόμενη της προαναφερθείσας κλίμακας σε σχέση με την επιλεγείσα, τότε το 

Temperature παίρνει τη τιμή 0.5, σε κάθε άλλη περίπτωση παίρνει τη τιμή 0. 

          Αντίστοιχα, για το τύπο εδάφους οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι «Αμμώδες», 

«Αμμοπηλώδες», «Πηλοαμμώδες», «Αμμοαργιλοπηλώδες», «Πηλώδες», 

«Ιλυοπηλώδες», «Ιλυοαργιλοπηλώδες», «Ιλιώδες», «Αργιλοπηλώδες», 

«Ιλυοαργιλώδες», «Αργιλοαμμώδες», «Αργιλώδες», «Πετρώδες». Αν οι εδαφολογική 

απαίτηση μιας καλλιέργειας ταυτίζεται με την επιλογή του χρήστη το κριτήριο Soil 

Demands παίρνει τη τιμή 1, διαφορετικά παίρνει τη τιμή 0.  

         Στο επάνω μέρος της οθόνης Vikor υπάρχει ο πίνακας όπου εισάγονται στη πρώτη 

του γραμμή τα βάρη των κριτηρίων και στη δεύτερη γραμμή στο αντίστοιχο κελί η 

ένδειξη 1 αν πρόκειται για κριτήριο προς μεγιστοποίηση ή η ένδειξη 0 αν πρόκειται για 

κριτήριο προς ελαχιστοποίηση (Εικόνα 4.2 και 4.2α, ένδειξη W). Η εισαγωγή των 

βαρών μπορεί να γίνει αυτόματα επιλέγοντας στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης (Εικόνα 

4.2 και 4.2α, ένδειξη 3) μια από τις μεθοδολογίες υπολογισμού βαρών, εφόσον βέβαια 

έχει πραγματοποιηθεί προηγουμένως ο υπολογισμός και η αποθήκευση των βαρών 

όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3. Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να 

πληκτρολογήσει τα βάρη που επιθυμεί κατευθείαν πάνω στο πίνακα. Οι ενδείξεις 
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μεγιστοποίησης ή ελαχιστοποίησης αναφορικά με τη κατανομή καλλιεργειών, 

εισάγονται αυτόματα μαζί με την εισαγωγή των στοιχείων από τη βάση δεδομένων στη 

βασική έκδοση ή την ενσωματωμένη δομή δεδομένων στη φορητή έκδοση. Σε κάθε 

άλλη περίπτωση θα πρέπει να πληκτρολογηθούν από τον χρήστη στον πίνακα.  

     

        

Εικόνα 4.1. Επιλογή χαρακτηριστικών περιοχής στη VIKOR. 

 

 

Εικόνα 4.2. Οθόνη VIKOR στη βασική έκδοση της Tillage Allocation. 

 

          Στον δεύτερο πίνακα της οθόνης Vikor (Εικόνα 4.2 και 4.2α, ένδειξη D) 

εισάγονται οι αξιολογήσεις των εναλλακτικών επιλογών που αντιστοιχούν σε κάθε 

κριτήριο. Τα στοιχεία που αφορούν τη κατανομή καλλιεργειών εισάγονται από τη βάση 

δεδομένων στη βασική έκδοση ή την ενσωματωμένη δομή δεδομένων στη φορητή 

έκδοση επιλέγοντας το κουμπί Import Data from DB (Εικόνα 4.2 και 4.2α, ένδειξη 1). 

Ένας εναλλακτικός τρόπος εισαγωγής στοιχείων είναι μέσω κάποιου αποθηκευμένου 

αρχείου επιλέγοντας το κουμπί Import Data from Excel/CSV (Εικόνα 4.2, ένδειξη 2). 
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Το αρχείο μπορεί να είναι σε ένας από τους παρακάτω τύπους: 

 Excel 97-2003 workbook (*.xls) 

 Excel 2007 workbook (*xlsx) 

 Comma Separated Values (*.csv) 

 

 

Εικόνα 4.2α. Οθόνη VIKOR στη φορητή έκδοση της Tillage Allocation. 

 

          Με την επιλογή εμφανίζεται η οθόνη Excel/CSV Selection (Εικόνα 4.3), όπου ο 

χρήστης μπορεί να επιλέξει τον τύπο του αρχείου (ένδειξη 4), να το αναζητήσει στο 

σύστημά του (ένδειξη 1), να το εντοπίσει (ένδειξη 2), να το επιλέξει (ένδειξη 3) και να 

εισάγει τα στοιχεία που περιέχει στην οθόνη Vikor επιλέγοντας το κουμπί Open 

(ένδειξη 5). Παράλληλα  εμφανίζεται η οθόνη File info (Εικόνα 4.4) που πληροφορεί 

τον χρήστη για τη δομή που πρέπει να έχουν τα περιεχόμενα των αρχείων ώστε να 

εισαχθούν σωστά. Συγκεκριμένα, τα αρχεία τύπου Excel πρέπει να είναι στη μορφή που 

φαίνεται στην Εικόνα 4.5, ενώ τα αρχεία τύπου CSV στη μορφή που φαίνεται στην 

Εικόνα 4.6. Μόλις εισαχθούν επιτυχώς τα στοιχεία στην εφαρμογή εμφανίζεται η οθόνη 

Criteria in File (Εικόνα 4.7) η οποία πληροφορεί τον χρήστη για τα κριτήρια που 

βρέθηκαν στο επιλεγμένο αρχείο. Τέλος, ένας τρίτος τρόπος εισαγωγής στοιχείων είναι 

με απευθείας πληκτρολόγηση τους στον πίνακα. 

          Η τελευταία παρέμβαση του χρήστη έγκειται στον καθορισμό της παραμέτρου v 

στο αντίστοιχο πεδίο της οθόνης (Εικόνα 4.2 και 4.2α, ένδειξη 4), που καθορίζει τη 
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στρατηγική εύνοιας όπως περιγράφεται στο βήμα 4 της περιγραφής της μεθόδου 

VIKOR (εδάφιο 4.2). Στο λογισμικό έχει οριστεί ως προκαθορισμένη τιμή 0.5v   που 

υλοποιεί τη στρατηγική της ομοφωνίας. Μετά την εισαγωγή των στοιχείων και τον 

καθορισμό των παραμέτρων, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το κουμπί Calculate S,R,Q 

(Εικόνα 4.2 και 4.2α, ένδειξη 5) για την εκτέλεση των υπολογισμών και την εμφάνιση 

στην οθόνη Vikor των τιμών S, R, Q των εναλλακτικών επιλογών (Εικόνα 4.8, ενδείξεις 

6,7,8 αντίστοιχα). 

 

  

Εικόνα 4.3. Άνοιγμα αρχείου στη VIKOR.      Εικόνα 4.4. Οθόνη File Info. 

   

Εικόνα 4.5. Μορφή Excel στη VIKOR.          Εικόνα 4.6. Μορφή CSV στη VIKOR.      

 

Εικόνα 4.7. Κριτήρια εισαγόμενου αρχείου. 

 



Κεφάλαιο 4 - Κατανομή καλλιεργειών με τη μέθοδο VIKOR 
 

36 

 

    

Εικόνα 4.8. Τιμές S, R, Q στη VIKOR. 

 

          Το επόμενο βήμα εκτέλεσης είναι η επιλογή του κουμπιού Ranking (Εικόνα 4.8, 

ένδειξη 9) που εμφανίζει την οθόνη Ranking και παρουσιάζεται στο χρήστη η λίστα 

κατάταξης S με τις καλλιέργειες στο αριστερό μέρος και τις αντίστοιχες S-τιμές στο 

δεξιό  (Εικόνα 4.9, ενδείξεις A και V αντίστοιχα). Στην ίδια οθόνη επιλέγοντας το 

κουμπί R Ranking (ένδειξη 1) εμφανίζεται η λίστα R με τις αντίστοιχες R-τιμές (Εικόνα 

4.10), ενώ αν επιλέξουμε το κουμπί Q Ranking (Εικόνα 4.9, ένδειξη 2) εμφανίζεται η 

λίστα Q με τις αντίστοιχες Q-τιμές (Εικόνα 4.11). Τέλος, επιλέγοντας το κουμπί 

Suggestion (Εικόνα 4.9, ένδειξη 3) παρουσιάζεται η τελική συμβιβαστική λύση ή η 

ομάδα συμβιβαστικών λύσεων που προέκυψαν από την εφαρμογή της μεθόδου VIKOR 

(Εικόνα 2.12).   

      

  

Εικόνα 4.9. Λίστα κατάταξης S.  
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Εικόνα 4.10. Λίστα κατάταξης R. 

 

 

Εικόνα 4.11. Λίστα κατάταξης Q. 

 

 

Εικόνα 4.12. Η συμβιβαστική λύση της VIKOR. 
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          Στη δοκιμαστική εκτέλεση της μεθόδου VIKOR με την εφαρμογή Tillage 

Allocation χρησιμοποιήθηκαν οι επιλογές καλλιεργειών που πραγματοποιήθηκαν στην 

αρχική οθόνη (Εικόνα 2.3, ένδειξη 10) με τις αντίστοιχες αξιολογήσεις που εισήχθησαν 

από τη βάση δεδομένων (Εικόνα 4.2, ένδειξη D), τα βάρη των κριτηρίων κατάταξης 

που υπολογίστηκαν με την μέθοδο AHP (Εικόνα 3.5, ένδειξη 1) και οι επιλογές 

χαρακτηριστικών περιοχής  Temperature = «μέση» και Soil type = «Πηλοαμμώδες» 

(Εικόνα 4.1, ενδείξεις 1 και 2 αντίστοιχα). Η συμβιβαστική λύση που κατέδειξε η 

VIKOR φαίνεται στην Εικόνα 4.12.  

          Η Tillage Allocation στη βασική έκδοση προσφέρει δύο εναλλακτικούς τρόπους 

αποθήκευσης των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη εφαρμογή της VIKOR, 

δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό μια διεπαφή ολοκλήρωσης με τρίτες εφαρμογές 

άντλησης και παρουσίασης δεδομένων. Συγκεκριμένα, επιλέγοντας το κουμπί Save 

result to file της οθόνης Vikor (Εικόνα 4.8 και 4.2α, ένδειξη 12) τόσο της βασικής όσο 

και της φορητής έκδοσης της εφαρμογής, εμφανίζεται η οθόνη Save Result (Εικόνα 

4.13) στην οποία ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το χώρο αποθήκευσης (ένδειξη 1), να 

εισάγει το επιθυμητό όνομα (ένδειξη 2), να επιλέξει τον τύπο αρχείου που θα 

δημιουργηθεί (ένδειξη 3) και να επιβεβαιώσει την αποθήκευση (ένδειξη 4). Η 

εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης του αρχείου αποτελεσμάτων σε τρείς 

τύπους: 

 Excel 97-2003 workbook (*.xls) 

 Excel 2007 workbook (*xlsx) 

 Comma Separated Values (*.csv) 

          Στην Εικόνα 4.14 φαίνεται το αρχείο τύπου Excel 2007 στο οποίο αποθηκεύτηκε 

το αποτέλεσμα της δοκιμαστικής εκτέλεσης της Tillage Allocation, ενώ οι Εικόνες 4.15 

και 4.16 είναι παραδείγματα αποθήκευσης αρχείων αποτελέσματος της VIKOR άλλων 

δοκιμαστικών εκτελέσεων της εφαρμογής, σε τύπο αρχείου Excel 97-2003 και CSV 

αντίστοιχα. Τα αρχεία περιέχουν το όνομα της εναλλακτικής ή της ομάδας 

εναλλακτικών επιλογών που αποτελούν τη συμβιβαστική λύση (ένδειξη 1), την Q-τιμή 

τους (ένδειξη 2) και την κατάταξή τους στη λίστα Q (ένδειξη 3). Τα στοιχεία που 

αποθηκεύονται και ο τρόπος μορφοποίησης είναι απλώς ενδεικτικά της 

λειτουργικότητας αποθήκευσης της Tillage Allocation. Σε πραγματικές συνθήκες οι 

απαιτήσεις από την εν λόγω λειτουργικότητα θα καθοριστούν από τις επιχειρησιακές 

ανάγκες του αποδέκτη των αποτελεσμάτων εκτέλεσης της μεθόδου VIKOR.  
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Εικόνα 4.13. Αποθήκευση αποτελέσματος VIKOR. 

 

   

Εικόνα 4.14. Αρχείο  σε Excel 2007.         Εικόνα 4.15. Αρχείο σε Excel 97-2003.  

 

 

Εικόνα 4.16. Αρχείο σε CSV. 

 

          Η δεύτερη δυνατότητα που δίνει μόνο η βασική έκδοση της εφαρμογής σχετικά 

με την αποθήκευση των αποτελεσμάτων της VIKOR, είναι η εισαγωγή τους στον 

ομώνυμο πίνακα της βάσης δεδομένων tillage_allocation. Επιλέγοντας το κουμπί Save 

result to DB της οθόνης VIKOR (Εικόνα 4.8, ένδειξη 11) εισάγεται μια νέα εγγραφή 

στον πίνακα vikor, η οποία στη στήλη result περιλαμβάνει το όνομα της συμβιβαστικής 

λύσης και σε παρένθεση τη Q-τιμή της (Εικόνα 4.17, ένδειξη 1), ενώ στη στήλη time το 

αποθηκευμένο έναυσμα του πίνακα φροντίζει για την αποτύπωση της ημερομηνίας και 

της ώρας αποθήκευσης (Εικόνα 4.17, ένδειξη 2). Τέλος, επιλέγοντας το κουμπί Reset 

(Εικόνα 4.8, ένδειξη 10) διαγράφεται το σύνολο των εισαχθέντων δεδομένων και η 

εφαρμογή αρχικοποιείται για νέα εκτέλεση.    
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Εικόνα 4.17. Πίνακας vikor της ΒΔ tillage_allocation  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Συμπεράσματα και Προτάσεις   

          Οι οικονομικές και πολιτικές επιλογές των τελευταίων τριών δεκαετιών 

κατέληξαν στην εγκαθίδρυση ενός συστήματος παγκοσμιοποιημένης αγοράς χωρίς 

σύνορα και περιορισμούς. Για να επιβιώσουν μέσα σε αυτό το εξαιρετικά 

ανταγωνιστικό περιβάλλον οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 

πλέον ως επιχειρηματική δραστηριότητα, να εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές μορφές 

οργάνωσης της παραγωγής και να προσανατολιστούν προς νέες αναπτυξιακές 

στρατηγικές με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, τη σύνδεση της παραγωγής με τη 

ζήτηση της διεθνούς αγοράς και τη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων 

υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ένα πληροφοριακό σύστημα 

υποστήριξης αποφάσεων που βασίζεται στη μέθοδο πολυκριτήριας ανάλυσης και 

βελτιστοποίησης VIKOR, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στη προσπάθεια 

αντιμετώπισης του προβλήματος της χωρικής κατανομής των καλλιεργειών, με στόχο 

τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας με παράλληλη ελαχιστοποίηση της 

κατανάλωσης πόρων. 

          Στη παρούσα διατριβή παρουσιάστηκε η εφαρμογή Tillage Allocation η οποία 

μπορεί να εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία από μια βάση δεδομένων (μόνο στη βασική 

έκδοση), από αρχεία Excel και CSV ή να πληκτρολογηθούν από τον χρήστη. Διαθέτει 

υλοποίηση των μεθοδολογιών υπολογισμού βαρών Revised Simos και AHP οι οποίες 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά ή παράλληλα. Το βασικό συστατικό της 

Tillage Allocation υλοποιεί τη μέθοδο VIKOR, προτείνει τη βέλτιστη συμβιβαστική 

λύση ανάμεσα στις εναλλακτικές επιλογές και μπορεί να αποθηκεύσει το αποτέλεσμα 

για πάσα χρήση. Στα Κεφάλαια 2 έως 4 παρουσιάστηκε με την παράθεση διαδοχικών 

εικόνων, μια δοκιμαστική εκτέλεση του λογισμικού και η αλληλουχία ενεργειών που 

απαιτούνται για την αξιολογική κατάταξη των καλλιεργειών της Εικόνας 2.1 με χρήση 

των μεθόδων AHP και VIKOR. Η συμβιβαστική λύση που τελικά προτείνει η VIKOR 

φαίνεται στην Εικόνα 4.12. 

          Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της Tillage Allocation ώστε 

να καταστεί ολοκληρωμένη λύση αντιμετώπισης του προβλήματος της κατανομής 

καλλιεργειών. Η προσπάθειες για εξέλιξή της μπορεί να διακριθούν στον άξονα της 

πληρότητας των δεδομένων και στον άξονα της τεχνικής ολοκλήρωσης. Όσο αφορά τον 

άξονα των δεδομένων, ο εμπλουτισμός της VIKOR με κριτήρια κατάταξης που 

εκφράζουν τη μεταβλητότητα των οικονομικών συνθηκών, μπορεί να οδηγήσει σε 
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προβλέψεις με υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας στις αλλαγές του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βασικός συντελεστής της 

αγροτική παραγωγής είναι ο ίδιος ο αγρότης και η πρακτική εμπειρία του εκφρασμένη 

με τη μορφή κριτηρίων μπορεί να γίνει πολύτιμη πηγή γνώσης. Έτσι, είναι δυνατό να 

χρησιμοποιηθούν κριτήρια που αντιπροσωπεύουν: 

 

 Χρηματιστηριακές εκτιμήσεις για την εξέλιξη των τιμών των αγροτικών 

προϊόντων και εφοδίων. 

 Οικονομοτεχνικές μελέτες για την μελλοντική διαμόρφωση της ζήτησης και 

του ανταγωνισμού τόσο σε όγκο όσο και σε διασπορά. 

 Αναλύσεις πρόβλεψης των προοπτικών ανάπτυξης των αγορών 

δραστηριοποίησης. 

 Τεχνικές μελέτες διαθεσιμότητας των πόρων που απαιτούνται για τις 

καλλιέργειες, όπως αποθέματα νερού άρδευσης, κλιματικές μεταβολές κτλ.  

 Το επίπεδο τεχνογνωσίας που απαιτείται για κάθε καλλιέργεια σε σχέση με το 

μέσο επίπεδο τεχνογνωσίας των αγροτικών επιχειρήσεων. 

 Την ικανοποίηση των εμπλεκόμενων στην αγροτική παραγωγή από τις 

διάφορες καλλιέργειες. 

 Την ύπαρξη και την επάρκεια επιχειρηματικής δραστηριότητας που σχετίζεται 

με τη μεταποίηση ή τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων. 

 

          Η αναβάθμιση στον τεχνικό άξονα μπορεί να προέλθει από την ανάπτυξη ενός 

συστήματος εξόρυξης δεδομένων (Data mining), που θα μπορεί να αντλεί στοιχεία από 

ανεξάρτητες βάσεις δεδομένων συναλλαγών (Transaction DB) και μετά από την 

απαραίτητη διαδικασία προεπεξεργασίας να εξάγει τις αξιολογήσεις των καλλιεργειών 

για τα κριτήρια κατάταξης, διατηρώντας με τον τρόπο αυτό τη πληροφορία έγκυρη και 

επίκαιρη. Το σύστημα θα ήταν χρήσιμο να διαθέτει ένα υποσύστημα παρουσίασης 

συγκεντρωτικών στοιχείων με δυνατότητα διαφορετικών οπτικών και βαθμού 

αφαίρεσης (OLAP), ώστε να είναι δυνατή η αιτιολόγηση και υποστήριξη με απτά 

επιχειρήματα της αξιολογικής κατάταξης καλλιεργειών που προκύπτει από την 

εκτέλεση της VIKOR. Αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες, οι 

υπηρεσίες του συστήματος θα ήταν προτιμότερο να προσφέρονται ως web services από 

κάποια θεσμική οντότητα, για να υπάρχει εύκολη πρόσβαση από όλους τους 
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εμπλεκόμενους οργανισμούς που υλοποιούν την αγροτική αναπτυξιακή στρατηγική και 

για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας με μια μόνο κεντρική υλοποίηση του 

συστήματος. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Α. Διαγράμματα ακολουθίας της Tillage Allocation 

 

 

Σχήμα ΠΑ1. Διάγραμμα Ακολουθίας Διαχείριση Λειτουργιών βασικής έκδοσης. 
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Σχήμα ΠΑ2. Διάγραμμα Ακολουθίας Διαχείριση Λειτουργιών φορητής έκδοσης. 
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Σχήμα ΠΑ3. Διάγραμμα Ακολουθίας Υλοποίηση AHP. 

 

 

Σχήμα ΠΑ4. Διάγραμμα Ακολουθίας Υλοποίηση SIMOS. 
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Σχήμα ΠΑ5. Διάγραμμα Ακολουθίας Υλοποίηση VIKOR βασική έκδοση. 
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Σχήμα ΠΑ6. Διάγραμμα Ακολουθίας Υλοποίηση VIKOR φορητή έκδοση. 

 

 

 

 

 

 



Προσαρτήματα 

xix 

 

Β. Δείκτες έτους 2007  

 

 

 

Πίνακας ΠΒ1. Σιτηρά.

Ανθ Μηχ. Ανθ Μηχ. Ανθ Μηχ. Ανθ Μηχ. Ανθ Μηχ. Ανθ Μηχ. Ανθ Μηχ.

2 2 - - 2 2 - - 2 2 2 2 2 2

- - 14 4 - - 11 6 - - - - - -

- - 20 9 - - 20 13 - - - - - -

- - 15 9 - - - - - - - - - -

- - 15 11 - - - - - - - - - -

- - 12 4 - - - - - - - - - -

Ορεινών Περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5 

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών Περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ.3/4 ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

(1)   : 13%  επί της παραγωγής         

Σίκαλη

Καλαμπόκι 

ποτιστικό για 

καρπό

Ρύζι                             

ποτιστικό

2. Ποτιστικές καλ/γειες 

με κατάκληση ή 

καταιονισμό
-1150 - 800

-800

3. Ποτιστικές καλ/γειες 

με σταγόνες -1200 - -

0,26 0,16 0,19 0,20
Δ. Τιμές προϊόντων                                                                             

(ευρώ/κιλά)
0,18 0,23 0,19

- -

- 1450 - - - - -

-

- -

- 1000 - - - - -

-

-

- 960 - - - - -

- - -

180 360360 -

-

260

300 - 430 - 220 430 310

240 -

6. Ποτιστικές καλλιέργειες με βαρύτητα και σταγόνες

Γ. Παραγωγή : ( κιλά/στρ.)

200 - 300 - 150 300 220

1. Ξηρικές καλ/γειες

4. Ποτιστικές καλλιέργειες με άντληση και καρούλι

5. Ποτιστικές καλλιέργειες με άντληση και σταγόνες

2. Ποτιστικές καλλιέργειες με βαρύτητα

3. Ποτιστικές καλλιέργειες με άντλ. & κατάκλ. ή καταιον.

Β. Απαιτήσεις σε εργασία (ώρες/στρ.)

1. Ξηρικές καλλιέργειες

16,14 0,50 0,50 0,505. Διάφορα: (Αρδευτικά τέλη 11,74€/στρ.(μόνο για ρύζι 16,14€/στρ.) 0,50 11,74 0,50

22,60 6,00 6,00 6,004. Μηχανική συλλογή 6,00 (1) 6,00

9,77 4,18 4,183. Γεωργικά φάρμακα και ζιζανιοκτόνα 15,15 1,82

17,49 8,73 12,48 12,482. Λιπάσματα 8,73 25,04 12,48

2,70 6,46 6,531. Σπόροι 2,70 16,02 4,61

Α. Μεταβλητές δαπάνες (ευρώ/στρ.)

Σιτάρι
Βρώμη Κριθάρι

Μαλακό Σκληρό

19,98

 



Προσαρτήματα 

xx 

 

Πίνακας ΠΒ2. Βιομηχανικά φυτά.

Ανθ Μηχ. Ανθ Μηχ. Ανθ Μηχ. Ανθ Μηχ. Ανθ Μηχ. Ανθ Μηχ. Ανθ Μηχ.

10 2,8 - 30 3 - - - - 4 2,5 - -

- - 14 4 - - 44 4 16 5 - - 10 3

- - 20 9 - - 50 9 22 11 - - 13 7

- - 15 9 - - 44 9 15 11 - - 8 7

- - 15 11 - - 52 11 16 13 - - 8 9

- - 12 4 - - 48 4 12 5 - - 6 3

Ορεινών   περιοχών 3/3

Μειονεκτικών   »    ¾ ή 3/5

Δυναμικών       »

Ορεινών   περιοχών 3/3

Μειονεκτικών   »    ¾ ή 3/5

Δυναμικών       »

Ορεινών   περιοχών 3/3

Μειονεκτικών   »    ¾ ή 3/5

Δυναμικών       »

Ορεινών   περιοχών 3/3

Μειονεκτικών   »    ¾ ή 3/5

Δυναμικών       » 0,04 0,21 0,210,43 0,43 0,43 0,43

0,21

0,43 0,43 0,43 0,43 0,04 0,21 0,21

7.500 - 280

Δ. Τιμές προϊόντων 

(ευρώ/ κιλό)

- - 0,21

- 340 - 340

210

- 320 - 320 6.250 - 240

6.000 - 260

3.Ποτιστικές καλ/γειες 

με σταγόνες

- - - - - -

- 310 - 310

200

- 300 - 300 5.000 - 220

- 220 -

2.Ποτιστικές καλ/γειες 

με κατάκλιση ή 

καταιονισμό

- - - - - -

105 - 105 -

-

90 - 90 - - 190 -1.Ξηρικές καλ/γειες

- - - - - 165

4.Ποτιστικές  »      »     »      & καρούλι

5.Ποτιστικές  »      »     »      & σταγόνες

6. Ποτιστικές  »      »  βαρύτητα & σταγόνες

Γ.Παραγωγή (κιλά/στρ.)

Β.Απαιτήσεις σε εργασία: (Ωρες/στρ.)

1.Ξηρικές καλ/γειες

2.Ποτιστικές   »    με βαρύτητα

3.Ποτιστικές   »     » άντληση & κατάκλιση ή καταιονισμό

13,27 11,74 1,09 12,835.Διάφορα: (Αρδευτικά τέλη κ.λ.π) 1,53 13,27 1,53

22,60 6,00 6,004.Μηχανική συλλογή 22,60 22,60

20,08 37,06 2,19 5,943.Γεωργικά φάρμακα & ζιζανιοκτόνα 2,54 20,08 2,54

14,98 23,79 4,01 16,762.Λιπάσματα 3,74 14,98 3,74

1.Σπόροι 10,01 10,01 10,01 10,01 10,15 1,65 1,65

Ξηρικός Ποτιστικός

Ηλίανθος

Α.Μεταβλητές δαπάνες (Ευρώ/στρ.)

Βαμβάκι                               

μηχ/γής

Βαμβάκι                                 

χειρ/γής
Ζαχαρότευτλα

Ξηρικό Ποτιστικό Ξηρικό Ποτιστικό Ποτιστικό

 

 

Πίνακας ΠΒ3. Βιομηχανικά φυτά (συνέχεια). 

Ανθ Μηχ. Ανθ Μηχ. Ανθ Μηχ. Ανθ Μηχ. Ανθ Μηχ. Ανθ Μηχ.

30 3 - - 170 7 - - 130 8 - -

- - 30 5 - - 255 9 - - 195 10

- - - - - - 257 11 - - 197 12

- - - - - - 245 11 - - 192 12

- - - - - - 265 14 - - 200 15

- - - - - - 260 9 - - 198 10

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περ.3/4 ή 3/5

Δυναμικών Περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περ.3/4 ή 3/5

Δυναμικών Περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περ.3/4 ή 3/5

Δυναμικών Περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περ.3/4 ή 3/5

Δυναμικών περιοχών 2,00 2,00 2,60 2,60

3,10

3,42 3,42 3,60 3,60
Δ. Τιμές προϊόντων 

(ευρώ/ κιλό)

1,55

1,55

1,55

1,55 2,10 2,10 3,10

250 - 320- --

- 225

225 - 270-

- 280

- - 180

3.Ποτιστικές καλ/γειες 

με σταγόνες

- - 185

-

- 245

- 150 - 2102.Ποτιστικές καλ/γειες 

με κατάκλιση ή 

καταιονισμό

-

- - 215

115-

6.Ποτιστικές  »    με βαρύτητα & σταγόνες

Γ. Παραγωγή:  ( κιλά/ στρ.)

1.Ξηρικές καλ/γειες

60 80 - 130

- 145

4.Ποτιστικές   »      »       »      &  καρούλι.

5.Ποτιστικές   »      »       »      & σταγόνες

Β. Απαιτήσεις σε εργασία (ώρες/ στρ.)

1.Ξηρικές καλλιέργειες

3,235.Διάφορα : (αρδευτ.τέλη, υλικά συςκ/σίας κ.λ.π. 3,00

3.Γεωργικά φάρμακα & ζιζανιοκτόνα 1,02

4.Μηχανική συλλογή

2.Ποτιστικές καλ/γειες με βαρύτητα 

3.Ποτιστικές   »   με άντληση & κατάκλ. ή καταιον.

23,50

14,93

22,66 37,21 26,25 35,57

3,23 14,93

2.Λιπάσματα 4,13 4,13 15,81 6,67 18,28

1.Σπόροι 0,83 1,93 1,93 1,93 1,93

A.Μεταβλητές δαπάνες (ευρώ/ στρ.)

Καπνός σαμψούς 

Κατερίνης

Ξηρικό Ποτιστικό

Γλυκάνισο

Ξηρικός Ποτιστικός

Καπνός                   

μπασμάς

Ξηρικός Ποτιστικός

1,15

4,13

1,02

-

23,50

14,74

-

-

150

160

-

-

- 160 -

1,55

180

70 95

100

-

1,55
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Πίνακας ΠΒ4. Βιομηχανικά φυτά (συνέχεια).

Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ

- - - - - - - - - - - - 4 2,5 - -

100 11 71,2 12,2 65 4 12 4 20 10 75 8 10 3

110 14 81,2 15,2 70 8 17 9 25 13 80 11 13 7

98 14 69,2 15,2 62 8 12 9 22 13 72 11 8 7

115 18 86,2 19,2 70 12 10 13 20 16 82 14 8 9

112 11 83,2 12,2 65 4 8 4 18 10 78 8 6 3

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5 

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

355

400

0,27
Δ. Τιμές προϊόντων:                                                       

(ευρώ/ κιλό)
0,70 0,70 1,61

400

5.500375

265 6.500

355 225

450

215

- 185

355

300

355

-

-

360

-

150

310

-

180

-

310

- --

-

- -

--

-- -

1. Ξηρικές καλλιέργειες

-

2. Ποτιστικές καλλιέργειες με βαρύτητα

-

4. Ποτιστικές καλλιέργειες                                               

με άντληση και καρούλι

3. Ποτιστικές καλλιέργειες με άντλ.                                    

& κατάκλ. ή καταιον.

6. Ποτιστικές καλλιέργειες με                                     

βαρύτητα και σταγόνες

5. Ποτιστικές καλλιέργειες                                             

με άντληση και σταγόνες

-

-

20,54

Β. Απαιτήσεις σε εργασία (ώρες/ στρ.)

4. Μηχανική συλλογή 

5. Διάφορα: (αρδευτικά τέλη κ.λ.π.) 76,30

18,73

6,83

χειροσ/γήςμηχαν/γής

2,40

ποτιστικό

1. Σπόροι 0,55 5,30

Α. Μεταβλητές δαπάνες (ευρώ/ στρ.)

2,4016,18

Ποτιστική

2. Λιπάσματα

Σόγια 

37,44 12,5137,44

0,55

Ποτιστική

Τομάτα βιομ.                             

Ποτιστική

0,05

5.500

0,35

29,00

Virginia                   

μηχ/γης

Καπνός                                                                        

ποτιστικός
Σησάμι

6.500

Virginia

11,74

88,00

11,74

-

-

0,05

-

53,50 6,0053,50 27,58

4.400

76,30 11,74

200

230

-

11,74

19,87

4.400

5.200

--

27,58

5.200

19,87

-

6,30

7,29

6,30

15,47

6,30

220

6,00

13,00

Ελαιοκράμβη

260

3,15

6,00

1,50

180

Γ. Παραγωγή : (κιλά/ στρ.)

3. Γεωργικά φάρμακα και ζιζανιοκτόνα

230

ξηρική

3.Ποτιστικές καλ/γειες 

με σταγόνες

1. Ξηρικές καλ/γειες

300

-

-

-

200

260

2.Ποτιστικές καλ/γειες 

με κατάκλιση ή 

καταιονισμό

 

 

Πίνακας ΠΒ5. Βρώσιμα όσπρια. 

Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ

- - - - - - - - 15 2 22 2

130 3 22 3 22 3 22 3 - - - -

135 7 25 7 25 7 25 7 - - - -

- - 22 7 22 7 22 7 - - - -

140 11 24 11 24 11 24 11 - - - -

137 3 22 3 22 3 22 3 - - - -

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5 

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών 1,42 1,42 1,37 1,37 1,80

1,03

1,50 1,03

1,03

1,80 1,80 1,37 1,37

2,20 2,00 1,80

-

1,501,80

-

375 400

450 475 500 285

425 235 -

- -

- -

-

310 340 350 200

360 380 410 230

- -

250 270

300 320 340 190

280 160

140 120

170 140

- -

- - - -

- - - -

5. Ποτιστικές καλλιέργειες με άντληση και σταγόνες

6. Ποτιστικές καλλιέργειες με βαρύτητα και σταγόνες

Γ. Παραγωγή : (κιλά/ στρ.)

- - - - 120 100

1. Ξηρικές καλλιέργειες

2. Ποτιστικές καλλιέργειες με βαρύτητα

3. Ποτιστικές καλλιέργειες με άντλ. & κατάκλ. ή καταιον.

4. Ποτιστικές καλλιέργειες με άντληση και καρούλι

Β. Απαιτήσεις σε εργασία (ώρες/ στρ.)

17,61

5. Διάφορα: (αρδευτικά τέλη κ.λ.π.) 31,25 13,65 13,65 13,65 0,56 0,56

4. Μηχανική συλλογή 23,48 23,48

14,74 9,2625,91 25,91

23,48 17,61

9,26

3. Γεωργικά φάρμακα και ζιζανιοκτόνα 5,82 5,82 5,82 5,82 4,22 1,43

2. Λιπάσματα 25,91

Μεσόσπερ. Μικρόσπερμα

Α. Μεταβλητές δαπάνες (ευρώ/ στρ.)

1. Σπόροι 12,13 13,53 15,46 17,11 7,18 4,78

2.Ποτιστικές καλ/γειες 

με κατάκλιση ή 

καταιονισμό

3.Ποτιστικές καλ/γειες 

με σταγόνες

Δ. Τιμές προϊόντων 

(ευρώ/ κιλό)

1. Ξηρικές καλ/γειες

Ρεβίθια Φακή

Φασόλια ποτιστικά

Γίγαντες Μεγαλοσπερ.
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Πίνακας ΠΒ6. Λαχανικά υπαίθρου.

Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ

20 2 - - 4 2 - - - - - - - -

- - 30 3 - - 9 3 40 7 80 6 110 8

- - 34 3 - - 6 3 55 7 95 6 120 8

- - 32 5 - - 11 5 52 20 90 19 120 15

- - 30 5 - - 9 5 58 20 100 19 - -

- - 38 7 - - 6 7 40 25 80 24 130 19

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5 

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Δ. Τιμές προϊόντων 

(ευρώ/ κιλά)

1. Ξηρικές καλ/γειες

2.Ποτιστικές καλ/γειες 

με κατάκλιση ή 

καταιονισμό

3.Ποτιστικές καλ/γειες 

με σταγόνες

1,00

1,00

-

-

-

1,00

410

-

-

-

0,60 0,401,17 0,26 0,26

0,60 0,60

1,17 0,26 0,26 0,60 0,55

1,17 0,26 0,26

5.520 4.500

1.000 - 520 6.600 5.400

875 - 447

5.290 4.320

720 - 355 4.600 3.750

830 - 415

3.680 3.000

700 - 350 4.370 3.600

575 - 285

-

- 210 - - -

- 170 -350

6. Ποτιστικές καλλιέργειες με άντληση και σταγόνες

Γ. Παραγωγή : ( κιλά/ στρ.)

- 140 - - -290

-

4. Ποτιστικές καλλιέργειες με άντλ. & κατάκλ. ή καταιον.

5. Ποτιστικές καλλιέργειες με άντληση και καρούλι

2. Ποτιστικές καλλιέργειες με βαρύτητα και κατάκληση

3. Ποτιστικές καλλιέργειες με βαρύτητα και σταγόνες

Β. Απαιτήσεις σε εργασία (ώρες/ στρ.)

1. Ξηρικές καλλιέργειες

12,30 41,38 41,38 32,875. Διάφορα: (αρδευτικά τέλη κ.λ.π.) 12,30 0,560,56

- 0,04 - -
4. Μηχανική συλλογή (ποσοστό % της αξίας 

παραγωγής)
- --

4,81 15,86 15,86 31,913. Γεωργικά φάρμακα και ζιζανιοκτόνα 4,81 2,512,51

40,84 21,28 21,28 48,042. Λιπάσματα 40,84 19,9119,91

26,81 35,60 35,60 19,651. Σπόροι 26,81 26,8126,81

Ξηρικός Ποτιστικός

Α. Μεταβλητές δαπάνες (ευρώ/ στρ.)

Αρακάς νωπός
Αρακάς κονσερβοποίησης

ή ξηρός ή κατάψυξης

Ξηρικός Ποτιστικός

ΚολοκυθάκιαΚαρότα 

ποτιστικά

Χειρ/κής

Ποτιστικά

Μηχ/γής

 

 

Πίνακας ΠΒ7. Λαχανικά υπαίθρου (συνέχεια).

Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ

- - 50 3 - - - - - - - - - - - - - -

60 5 - - 90 5 90 5 45 5 130 7 100 7 75 7 60 5

70 5 - - 100 5 100 5 53 5 135 7 105 7 85 7 70 5

70 10 - - 105 9 105 9 53 10 105 12 115 11 90 13 70 10

80 13 - - 120 13 120 13 60 14 160 16 125 15 100 17 80 13

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περ.3/4 ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περ.3/4 ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περ.3/4 ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περ.3/4 ή 3/5

Δυναμικών περιοχών 0,65

3.750

4.250

0,65

0,65

-

-

2.600

3.000

3.400

3.250

31,91

17,46

-

Μπρόκολο

19,65

31,60

Κουνου-

πίδια 

ποτιστικά

Κρεμμύδια ξηρά

Κρεμμύδια 

για κοκκάρι

Λάχανα 

ποτιστικά

Μαρούλια ποτιστικά
Μελιτζάνες 

ποτιστικές

161,41 22,38 13,56 7,79 41,71

Ξηρικά με 

κοκάρι

Ποτιστικά 

με σπόρο Κοινά σαλάτα

49,632.Λιπάσματα 13,00 38,91 38,91

Α.Μεταβλητές δαπάνες ( ευρώ/ στρ.) 

1.Σπόροι 48,82 161,41

3.Γεωργικά φάρμακα & ζιζανιοκτόνα 8,43 20,45

61,77 34,73 29,30

19,13 19,13 38,00

20,45 11,70 15,80 15,80 16,83

4.Διάφορα : (αρδευτ.τέλη,υλικά συσκ/σίας κ.λ.π. 14,67 49,89 49,89 13,00

4.Ποτιστικές καλ/γειες με άντλ.& κατάκλ. ή καταιον.

5.Ποτιστικές καλ/γειες με άντληση & σταγόνες

2.Ποτιστικές καλ/γειες με βαρύτητα & κατάκλυση

3.Ποτιστικές καλ/γειες με βαρύτητα & σταγόνες

Β. Απαιτήσεις σε εργασία (ώρες/ στρ.)

1.Ξηρικές καλλιέργειες

Γ. Παραγωγή:  ( κιλά/ στρ.)

1. Ξηρικές καλ/γειες -

- - - - -

-

-

- - - - - -

2.Ποτιστικές καλ/γειες με 

κατάκλιση ή καταιονισμό
3.000

4.375

6.100

-

-

2.600

5.250 2.625 6.000 3.125

- -

2.188

- - -

7.200 3.750 2.625

2.500

2.190 3.000

3.600

5.000 2.625 1.810

3.Ποτιστικές καλ/γειες με 

σταγόνες
4.000

4.570 2.2853.250 -

-

-

7.500 3.900

6.250 3.280 2.260 3.125

3.280 4.500

3.050

2.740 3.750

4.750

6.560 3.280

7.625 3.813

0,85
Δ. Τιμές προϊόντων 

(ευρώ/ κιλά)
0,68

0,40

0,400,68

0,40

0,40

0,68

0,59 0,85 0,70

0,55

0,40 0,59 0,30 0,70 0,85 0,60

0,59

19,65

31,60

31,91

17,46

0,30 0,85

0,30 0,70

9.000 4.690

0,40

1.625

1.950

2.340

-

-

-

4.000
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Πίνακας ΠΒ8. Λαχανικά υπαίθρου (συνέχεια).

Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ

80 2 - - - - - - - - - -

- - 200 4 30 7 160 7 220 4 45 4

- - 210 4 37 7 165 7 225 4 55 4

- - 220 7 37 11 165 13 235 10 55 10

- - - - 30 11 - - - - - -

- - 230 11 45 15 175 17 240 14 60 14

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 
3
/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 
3
/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 
3
/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 
3
/5

Δυναμικών περιοχών

Μπάμιες Πατάτες

ποτιστικέςΞηρικές Ποτιστικές 

Πιπεριές

Ποτιστικές

Πράσα Σπανάκι

ποτιστικά ποτιστικά

8,32

Α. Μεταβλητές δαπάνες (ευρώ/ στρ.)

1.Σπόροι 20,34 20,34 152,44 20,90 26,54 11,27

12,50

30,96

3.Γεωργικά φάρμακα & ζιζανιοκτόνα 4,29 18,92 22,19 19,78 12,45 5,94

2.Λιπάσματα

12,504.Διάφορα : (αρδευτικά τέλη, υλικά συσκευασίας κ.λ.π.) 6,43 18,17 34,48

33,66 49,1228,45 38,44

56,35

4.Ποτιστικές καλλιέργειες με άντλ. & κατάκλ. ή καταιον.

5.Ποτιστικές καλλιέργειες με άντληση και καρούλι

6.Ποτιστικές καλλιέργειες με άντληση και σταγόνες 

Γ. Παραγωγή : ( κιλά/ στρ.)

Β. Απαιτήσεις σε εργασία (ώρες/ στρ.)

1.Ξηρικές καλ/γειες 

2.Ποτιστικές καλλιέργειες με βαρύτητα και κατάκληση

3.Ποτιστικές καλλιέργειες με βαρύτητα και σταγόνες

1. Ξηρικές καλ/γειες

450 - -

650 - -

- - -

540 - - - - -

- - -

- 750 3.450 1.950 3.450 1.725

- 1.080 4.950 2.820

- 900 4.140 2.350 4.150 2.070

4.970 2.480

4.300 2.160- 940

- 1.125 5.175 2.940

4.300 2.440

- 1.350 6.190 3.520

5.200 2.590

0,40 0,75

1,50 1,50 0,40 0,63

0,70

6.200 3.100

0,61 0,70

0,61 0,70

2.Ποτιστικές καλ/γειες με 

κατάκλιση ή καταιονισμό

3.Ποτιστικές καλ/γειες με 

σταγόνες

Δ. Τιμές προϊόντων 

(ευρώ/ κιλά)
0,61

1,68 1,68

2,00 2,00 0,40 0,75  

 

Πίνακας ΠΒ8. Λαχανικά υπαίθρου (συνέχεια).

 

 

 

 

Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ

75 6 230 7 20 4 180 4 35 4 160 5

80 6 240 7 22 4 190 4 35 4 165 5

90 10 240 13 22 7 190 10 45 10 165 11

100 13 250 18 25 11 200 15 45 15 175 16

110 10 - - - - - - - - - -

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

2.Ποτιστικές καλ/γειες 

με σταγόνες

Δ. Τιμές προϊόντων 

(ευρώ/ κιλά)
1,081,67 0,65 0,38

4.300830 6.660

0,23 0,77

1,67 0,70 0,41 1,08 0,23 0,80

- 0,60 0,35

3.950

2.950

660 5.550 3.300

1.560

3.550 3.550 1.875

1,08 0,23 0,75

4.300 2.250

- 4.625 2.750 2.950

2.850530 4.440 2.640

665 5.330 3.170 3.425 3.425 1.800

3.700 2.200 2.375 2.375 1.250

2.850 1.500

Β. Απαιτήσεις σε εργασία (ώρες/ στρ.)

1. Ποτιστικές καλλιέργειες με βαρύτητα και κατάκληση

2. Ποτιστικές καλλιέργειες με βαρύτητα και σταγόνες

3. Ποτιστικές καλλιέργειες με άντλ. & κατάκλ. ή καταιον.

1.Ποτιστικές καλ/γειες 

με κατάκλιση ή 

καταιονισμό

4. Ποτιστικές καλλιέργειες με άντληση και σταγόνες

5. Ποτιστικές καλλιέργειες με άντληση και καρούλι

Γ. Παραγωγή : ( κιλά/ στρ.)

-

13,94 12,30 12,30 25,276. Διάφορα 89,13 61,98

- - - -5. Θέρμανση - -

- - 58,69 -4. Μηχανική συλλογή - -

19,14 17,25 17,25 45,563. Γεωργικά φάρμακα 88,25 136,35

31,63 47,08 47,05 26,632. Λιπάσματα 68,11 64,54

Α. Μεταβλητές δαπάνες (ευρώ/ στρ.)

1. Σπόροι - 18,80 15,72 125,46 39,67 49,17

Φασολάκια ποτιστικά
Διάφορα

λαχανικά

Χωρίς

θέρμανση
Νωπά Κονσερ/σης ποτιστικά

Τοματο-

Πιπεριά

Ποτιστική

Σπαράγγια  

ποτιστικά

Τομάτα

ποτιστική
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Πίνακας ΠΒ9. Ελιά.

  

 

Πίνακας ΠΒ10. Νωπά φρούτα.

 

 

Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ

40 3 40 3 - - - -

- - - - 70 5 70 5

- - - - 80 5 80 5

- - - - 75 8 75 8

- - - - 85 10 85 10

λάδι ελιές λάδι ελιές λάδι ελιές λάδι ελιές

Ορεινών περιοχών 3/3 40 10 60 10 - - - -

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5 50 10 70 10 - - - -

Δυναμικών περιοχών 60 10 125 10 - - - -

Ορεινών περιοχών 3/3 - - - - 6 290 9 500

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5 - - - - 7 350 11 600

Δυναμικών περιοχών - - - - 8 420 13 800

Ορεινών περιοχών 3/3 - - - - 8 360 11 700

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5 - - - - 9 440 14 800

Δυναμικών περιοχών - - - - 10 525 16 1000

4,50 1,25 4,50 1,25 4,50 1,25 4,50 1,25

Ξηρική Ποτιστική 

Σε ελαιώνες 

παραδοσιακούς 

σε ελαιώνες πυκνής 

φύτευσης 

σε ελαιώνες 

παραδοσιακούς

σε ελαιώνες πυκνής 

φύτευσης 

Α. Μεταβλητές δαπάνες (ευρώ/ στρ.)

1. Λιπάσματα 3,66 5,49 20,63 30,05

17,56

3. Εξαγωγή λαδιού : (12% επί της αξίας ελαιολάδου) - - - -

2. Γεωργικά φάρμακα και ζιζανιοκτόνα 8,85 11,04 14,77

1. Ξηρικές καλ/γειες

2. Ποτιστικές καλ/γειες με 

κατάκλιση ή καταιονισμό

23,774. Διάφορα: (αρδευτικά τέλη, υλικά συσκευασίας κ.λ.π.) 7,22 10,01 21,48

Β. Απαιτήσεις σε εργασία (ώρες/ στρ.)

Στις ποτιστικές καλλιέργειες  ισχύει η αναλογία  6 κιλών ελιάς – 1 kg λάδ ενώ στις ξηρικές 4 κιλά ελιάς – 1 κιλό λάδι.

3. Ποτιστικές καλ/γειες με 

σταγόνες

1. Ξηρικές καλλιέργειες

2. Ποτιστικές καλλιέργειες με βαρύτητα και κατάκλιση

3. Ποτιστικές καλλιέργειες με βαρύτητα και σταγόνες

4. Ποτιστικές καλλιέργειες με άντλ. & κατάκλ. ή καταιον.

5. Ποτιστικές καλλιέργειες με άντληση και σταγόνες

Γ. Παραγωγή : ( κιλά/ στρ.)

Δ. Τιμές προϊόντων                                                                               

(ευρώ/ κιλό)

Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ

- - - - - - - - 50 2 - -

80 5 90 5 75 5 105 5 - - 85 4,5

90 5 100 5 85 5 125 5 - - 90 4,5

85 9 95 9 80 9 130 9 - - 90 7,5

95 12 105 12 90 12 150 12 - - 95 8,5

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ 

ή 3/5 Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ 

ή 3/5Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ 

ή 3/5Δυναμικών περιοχών

Ορεινών Περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ 

ή 3/5Δυναμικών περιοχών

2. Ποτιστικές καλ/γειες 

με κατάκλιση ή 

καταιονισμό

3. Ποτιστικές καλ/γειες 

με σταγόνες

Δ. Τιμές προϊόντων: 

(ευρώ/ κιλό)

18,90

40,4713,73

62,12

47,98 11,74

47,44 120,67

Β. Απαιτήσεις σε εργασία:(ώρες/ στρεμ.)

-

1. Ξηρικές καλ/γειες:

2. Ποτιστικές καλ/γειες με βαρύτητα & 

κατάκλιση

3. Ποτιστικές καλ/γειες με βαρύτητα & σταγόνες

4. Ποτιστικές καλ/γειες με άντληση & κατάκ.ή 

καταιονισμό

Ακτινίδια σε σχήμα Αχλάδια σε σχήμα Βερίκοκα  πρώιμα 

Ημικρεβατίνας 

κρεβατίνας

Παλμέτας

Ελεύθερη και 

καν/κή 

φύτευση 

παλμέτας και 

πυκνή 

φύτευση 

ξηρικά ποτιστικά

Α. Μεταβλητές δαπάνες (ευρώ/ στρ.)

1. Λιπάσματα 49,00 49,00 55,46 58,03

38,62

2. Γεωργικά φάρμακα και ζιζανιοκτόνα 47,44

3. Διάφορα: (αρδευτικά τέλη, υλικά 

συσκευασίας κ.λ.π.)

23,24 23,24 30,81

125,04

- - 300

5. Ποτιστικές καλ/γειες με άντληση & σταγόνες

Γ. Παραγωγή : ( κιλά/ στρ.)

- -

-

- - - - 360 -

-

- 430 --

1. Ξηρικές καλ/γειες

-

- - 1.800

1.925 1.600 2.150

- 700

840

2.500

3.000

- 1.050

-

-

2.400 2.000 2.700 3.500

- -

2.300 1.950 2.600

2.250 3.000 880

1.0103.600

1.260

0,90 0,90 0,57 -

3.250

0,50 0,50

4.500 -2.800 2.450

- -

0,50 0,50 0,65 0,65 - 0,85

0,65 0,65 - 0,85
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Πίνακας ΠΒ11. Νωπά φρούτα (συνέχεια).

 

 

Πίνακας ΠΒ12. Νωπά φρούτα (συνέχεια).

 

 

 

 

Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ

50 2,5 - - - - - - - - - - 65 4

- - 90 5 480 6 95 6 90 6 130 7 - -

- - 95 5 490 6 105 6 110 6 170 7 - -

- - 100 10 490 13 105 12 100 12 150 13 - -

- - 110 11 500 16 115 15 120 15 195 16 - -

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5 

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών Περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών 1,80- - 0,72 0,72

1,80

1,80

0,85

-

3,00 0,72 0,720,85 1,50

1,50

- - - 0,72 0,72 1,50

1.300 -

1.500 -

-- 1.800 1.100

- 1.500 900

- 1.250 750

2.300 2.600 1.800

- 1.440 860

1.600

1.950 2.200

1.800

1.850 2.100

1.100 -

1.750 1.300 -

1.300 1.450

1.600 -

- 1.200 720

- 1.000 600

1.550

480 - -

580 - - -

73,44 14,533. Διάφορα: (αρδευτικά τέλη, υλικά συσκευασίας 

κ.λ.π.)

11,74 38,62 79,74

- - 725

- - 850

18,32 55,46 261,27 33,02 33,02 66,47 18,78

Βερίκοκα όψιμα

Βατόμουρα

Δαμάσκηνα σε σχήμα 

   ξηρικά ποτιστικά κυπέλλου παλμέτας

Κεράσια 

ποτιστικά     

όψιμα σε 

παλμέτα

2. Ποτιστικές καλ/γειες 

με κατάκλιση ή 

καταιονισμό

3. Ποτιστικές καλ/γειες 

με σταγόνες

2. Γεωργικά φάρμακα και ζιζανιοκτόνα

48,13 51,65

Κεράσια όψιμα 

ξηρικά

77,00 42,64 36,02

Α. Μεταβλητές δαπάνες (ευρώ/ στρ.)

1. Λιπάσματα

Δ. Τιμές προϊόντων: 

(ευρώ/ κιλό)

77,0019,67 62,12 150,86

Β. Απαιτήσεις σε εργασία:(ώρες/ στρεμ.)

1. Ξηρικές καλ/γειες:

2. Ποτιστικές καλ/γειες με βαρύτητα & κατάκλιση

3. Ποτιστικές καλ/γειες με βαρύτητα & σταγόνες

4. Ποτιστικές καλ/γειες με άντληση & κατάκ ή 

καταιονισμό

5. Ποτιστικές καλ/γειες με άντληση & σταγόνες

Γ. Παραγωγή : ( κιλά/ στρ.)

- 600400 - - -

1. Ξηρικές καλ/γειες

-

-

Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ

75 4 - - - - - - - -

- - 90 7 110 7 60 7 75 8

- - 100 7 130 7 70 7 95 8

- - 100 14 120 13 65 12 85 14

- - 120 17 140 16 75 14 105 16

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5 

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών Περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

1,50

1,50

1,50

3.000

1,60 1,80 0,55

1,60 0,55

0,55

1,60 1,80 0,55 0,55

1,80 0,55

- 1.270 1.400

2.900

- 1.500 1.600 3.600

4.500

6.500

5.200

- 1.100 1.100 2.500 3.200

- 1.200 1.300

2.000 2.600

3.600

- 1.000 1.000

- 1.100 1.100 2.400

- - - -

1. Ξηρικές καλ/γειες - -

850 - - - -

715 - -

Κεράσια 

πρώιμα ξηρικα

Κεράσια ποτιστικά Μηλιά ποτιστική σε σχήμα

Κυπέλλου και 

κανονικής 

φύτευσης

Παλμέτας και 

πυκνής 

φύτευσης

πρώιμαόψιμα

28,20 47,48

2. Γεωργικά φάρμακα και ζιζανιοκτόνα 36,00 42,64

3. Διάφορα: (αρδευτικά τέλη, υλικά συσκευασίας κ.λ.π.)
16,79 37,59 43,20

42,64 75,57 89,52

2. Ποτιστικές καλ/γειες 

με κατάκλιση ή 

καταιονισμό

3. Ποτιστικές καλ/γειες 

με σταγόνες

Δ. Τιμές προϊόντων: 

(ευρώ/ κιλό)

Γ. Παραγωγή : ( κιλά/ στρ.)

Α. Μεταβλητές δαπάνες (ευρώ/ στρ.)

1. Λιπάσματα 18,78 42,81 42,81 52,50 83,44

1. Ξηρικές καλ/γειες:

Β. Απαιτήσεις σε εργασία:(ώρες/ στρεμ.)

2. Ποτιστικές καλ/γειες με βαρύτητα & κατάκλιση

3. Ποτιστικές καλ/γειες με βαρύτητα & σταγόνες

4. Ποτιστικές καλ/γειες με άντληση & κατάκλιση ή 

καταιονισμό

5. Ποτιστικές καλ/γειες με άντληση & σταγόνες

600
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Πίνακας ΠΒ13. Νωπά φρούτα (συνέχεια).

 

 

Πίνακας ΠΒ14. Νωπά φρούτα (συνέχεια).

 

 

 

Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ

- - - - - - - - - -

40 5,5 55 6 60 7 45 7 60 8 62 9

45 5,5 65 6 70 7 50 7 68 8 74 9

50 11,5 73 13 78 15 57 14 68 16 70 18

55 13,5 80 15 90 17 65 16 76 18 82 20

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5 

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

μεσοπρώιμα

2. Γεωργικά φάρμακα και ζιζανιοκτόνα 68,95 74,07 81,39

Α. Μεταβλητές δαπάνες (ευρώ/ στρ.)

1. Λιπάσματα 35,04 40,07 40,07

όψιμα

45,08 50,09

Ροδάκινα επιτραπέζια κανονικής φύτευσης και 

σε σχήμα παλμέτας

Ροδάκινα επιτραπέζια πυκνής φύτευσης και 

χαμηλού σχήματος

πρώιμα μεσοπρώιμα όψιμα πρώιμα

40,07

74,47 87,71 100,95

3. Διάφορα: (αρδευτικά τέλη, υλικά συσκευασίας κ.λ.π.) 30,58 50,80 55,35 39,15 53,41 59,22

Β. Απαιτήσεις σε εργασία:(ώρες/ στρεμ.)

1. Ξηρικές καλ/γειες:

2. Ποτιστικές καλ/γειες με βαρύτητα & κατάκλιση

3. Ποτιστικές καλ/γειες με βαρύτητα & σταγόνες

4. Ποτιστικές καλ/γειες με άντληση & κατάκλιση ή 

καταιονισμό

5. Ποτιστικές καλ/γειες με άντληση & σταγόνες

-

1. Ξηρικές καλ/γειες

- -

Γ. Παραγωγή : ( κιλά/ στρ.)

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

2.500

1.500 2.250 2.400 1.500 2.500

3.300

2.800

- 2.000 2.100 - 2.200

- 2.500 2.100 - 2.800 3.100

1.900 2.500 2.750 2.000 3.000

2.100 3.000 3.450 2.450 3.550 4.000

1.900 2.800 3.100

2. Ποτιστικές καλ/γειες 

με κατάκλιση ή 

καταιονισμό

3. Ποτιστικές καλ/γειες 

με σταγόνες

Δ. Τιμές προϊόντων:                                  

(ευρώ/ κιλό)

0,45

0,38 0,450,45 0,50

0,450,38 0,45 0,66 0,38

-

0,66

0,50 0,38

2.200 3.000

0,38 0,45 - 0,38

3.500

Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ

25 5 30 6 32 6 40 6 - -

- - - - - - - - 60 7

- - - - - - - - 75 7

- - - - - - - - 65 10

- - - - - - 80 12

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5 

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

4.Διάφορα: (αρδευτικά τέλη, υλικά συσκευασίας κ.λ.π.) 11,15 16,46 19,55

32,16

3.Γεωργικά φάρμακα και ζιζανιοκτόνα 26,81 56,15 39,76 49,00

2.Λιπάσματα 14,31 20,56 25,00

1.000 1.200 -1.550

580 860 1.000

Γ. Παραγωγή : ( κιλά/ στρ.)

480 720 840 -

1. Ξηρικές καλ/γειες

- - 2.500

-

-

- - -

2.000

- - - 2.400

-

-

- - -

Σταφύλια για 

κρασί σε υπο-

στηριγμένα 

σχήματα ξηρικά  

Σταφύλια επιτραπέζια

Ξηρικά σε σχήματα

71,28

67,81

      0,35 (1)       0,35 (1) 0,45

0,50

      0,40 (1)       0,40 (1) 0,45

0,50

      0,50  (1) 0,45

3.000

- - - 3.600

-

-

- -

0,50

0,50

0,50

0,50

55,41

1.100

1.300

κυπέλλου 
υποστηρι-

γμένα 

ποτιστικά σε 

υποστηριγμέν

α σχήματα

-

2.900

-

25,03

Α. Μεταβλητές δαπάνες (ευρώ/ στρ.)

1.Φυτά - - - - -

Δ. Τιμές προϊόντων:                                  

(ευρώ/ κιλό)

Σταφύλια για 

κρασί ξηρικά σε 

κύπελλο

Β. Απαιτήσεις σε εργασία: (ώρες/ στρεμ.)

1. Ξηρικές καλ/γειες:

2. Ποτιστικές καλ/γειες 

με κατάκλιση ή 

καταιονισμό

3. Ποτιστικές καλ/γειες 

με σταγόνες

     0,50 (1)

4. Ποτιστικές καλ/γειες με άντληση & κατάκλιση ή 

καταιονισμό

5. Ποτιστικές καλ/γειες με άντληση & σταγόνες

2. Ποτιστικές καλ/γειες με βαρύτητα & κατάκλιση

3. Ποτιστικές καλ/γειες με βαρύτητα & σταγόνες

-

700
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Πίνακας ΠΒ15. Νωπά φρούτα (συνέχεια).

 

 

Πίνακας ΠΒ16. Νωπά φρούτα (συνέχεια).

 

 

Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ

- - - - - - - - - -

48 6 60 6 63 7 220 10 170 8

56 6 70 6 75 7 240 10 185 8

52 13 65 13 68 15 225 15 175 13

60 14 75 15 80 18 255 17 190 15

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5 

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

3. Γεωργικά φάρμακα και ζιζανιοκτόνα 55,16

40,072. Λιπάσματα

Φράουλα ποτιστικήΝεκταρίνια

76,92

Α. Μεταβλητές δαπάνες (ευρώ/ στρ.)

1. Φυτά

50,09

--

πρώιμα υπαίθρου 
σε χαμηλά 

τούνελ 
όψιμαμεσοπρώιμα

45,07

-

96,23

3. Ποτιστικές καλ/γειες με βαρύτητα & σταγόνες

2. Ποτιστικές καλ/γειες με βαρύτητα & κατάκλιση

1. Ξηρικές καλ/γειες:

Β. Απαιτήσεις σε εργασία:(ώρες/ στρεμ.)

28,004. Διάφορα: (αρδευτικά τέλη, υλικά συσκευασίας κ.λ.π.) 40,50 46,98

5. Ποτιστικές καλ/γειες με άντληση & σταγόνες

4. Ποτιστικές καλ/γειες με άντληση & κατάκλιση ή 

καταιονισμό

-

-

-

-

-

-

Γ. Παραγωγή : ( κιλά/ στρ.)

-1. Ξηρικές καλ/γειες

1,45

2.6002.0001.350

3.250

2.700

2.250

1,10

1,10

1,10

1,45

1,45

3.750

3.100

2.500

2.250

2.000

0,60

0,56

0,49

2.600

3.000

2.1501.800

1.8002.1001.600

-

1.600

-- -

1.800 2.500

55,41

104,80

65,53

456,14

350,99

136,35

82,77

456,14

2. Ποτιστικές καλ/γειες 

με κατάκλιση ή 

καταιονισμό

3. Ποτιστικές καλ/γειες 

με σταγόνες

Δ. Τιμές προϊόντων:                                  

(ευρώ/ κιλό)

-

0,60

0,56

0,49

1.700

1.400

-

1.200

-

-

-

2.500

2.250

2.000

2.000

0,60

0,56

0,49

Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ

- - - - - - - -

60 7 60 6 65 7 68 8

75 7 65 6 70 7 75 8

70 14 66 12 72 14 75 16

85 16 70 14 77 16 83 18

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5 

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών 0,22 0,66 0,50

0,50

0,50

0,22 0,50 0,50

Ροδάκινα επιτραπέζια σε κανονική φύτευση και 

σε σχήμα κυπέλλου 

μεσοπρώιμα όψιμα

35,04

53,83 81,39

πρώιμα

Α. Μεταβλητές δαπάνες (ευρώ/στρ.)

1. Λιπάσματα 45,07 40,07 40,07

Ροδάκινα 

βιομηχανικά σε 

κύπελλο

0,38 0,38

2.100

-

3.700 3.000 3.400

0,22

3.400 2.800 3.100

-

1.900

3.000 2.500 2.800

2.500 2.750

1.550

1.700

2.700 2.250 2.500

2.000 2.250

-

-

- - -

- -

5. Ποτιστικές καλ/γειες με άντληση & σταγόνες

1. Ξηρικές καλ/γειες - - --

-

43,07 48,61

2. Γεωργικά φάρμακα και ζιζανιοκτόνα 76,92 74,07

31,50

2.400

-

2. Ποτιστικές καλ/γειες με 

κατάκλιση ή καταιονισμό

3. Διάφορα: (αρδευτικά τέλη, υλικά συσκευασίας κ.λ.π.) 32,31

3. Ποτιστικές καλ/γειες με βαρύτητα & σταγόνες

4. Ποτιστικές καλ/γειες με άντληση & κατάκλιση ή καταιονισμό

1. Ξηρικές καλ/γειες:

2. Ποτιστικές καλ/γειες με βαρύτητα & κατάκλιση

3.000

3. Ποτιστικές καλ/γειες με 

σταγόνες

Δ. Τιμές προϊόντων:                                  

(ευρώ/ κιλό)

Γ. Παραγωγή : ( κιλά/στρ.)

Β. Απαιτήσεις σε εργασία: (ώρες/στρεμ.)
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Πίνακας ΠΒ17. Νωπά φρούτα (συνέχεια).

 

 

Πίνακας ΠΒ18. Ξηροί καρποί.

 

Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ

- - - - 31 4

40 7 40 6 - -

48 7 48 6 - -

45 13 45 12 - -

40 13 40 12 - -

55 15 55 14 - -

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5 

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

27,3127,31

1.250

-

-

800

1.050

-

29,32

-

-

-

-

-

0,50

2.200 -

8.000

0,17

6.400

0,17

0,17

0,40

0,40 0,50

0,50

2.310

2.750

0,40

-

-

-

5.100 1.940

1.550

5.100 1.850

4.100

6.400

Πεπόνια 

υπαίθρου 

ξηρικά

Α. Μεταβλητές δαπάνες (ευρώ/ στρ.)

1.Σπόροι

1. Ξηρικές καλ/γειες

Καρπούζια 

ποτιστικά

Πεπόνια 

ποτιστικά

14,97 3,00

11,10

45,04 20,49

5. Ποτιστικές καλ/γειες με άντληση & καρούλι

6. Ποτιστικές καλ/γειες με άντληση & σταγόνες

3. Ποτιστικές καλ/γειες με βαρύτητα & σταγόνες

2. Ποτιστικές καλ/γειες με 

κατάκλιση ή καταιονισμό

3. Ποτιστικές καλ/γειες με 

σταγόνες

Δ. Τιμές προϊόντων:            

(ευρώ/ κιλό)

5.Διάφορα: (αρδευτικά τέλη, υλικά συσκευασίας κ.λ.π.)

Β. Απαιτήσεις σε εργασία:(ώρες/ στρεμ.)

Γ. Παραγωγή : ( κιλά/ στρ.)

1. Ξηρικές καλ/γειες:

2. Ποτιστικές καλ/γειες με βαρύτητα & κατάκλιση

4. Ποτιστικές καλ/γειες με άντληση & κατάκλιση ή 

καταιονισμό

υπαίθρου

14,97

10,78

7,97

3. Γεωργικά φάρμακα και ζιζανιοκτόνα

2.Λιπάσματα

υπαίθρου 

128,23

Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ

20 3 - - 23 3 - - 20 3

- - 32 4 - - 32 4 - -

- - 30 4 - - 30 4 - -

- - 35 9 - - 35 12 - -

- - 35 11 - - 35 14 - -

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5 

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Καστανιά ξηρική 

ξηρική ποτιστική

14,03 1,50

3,86

Α. Μεταβλητές δαπάνες (ευρώ/ στρ.)

1. Λιπάσματα 9,13 9,39

καλλιεργούμενηποτιστική

2. Γεωργικά φάρμακα και ζιζανιοκτόνα 20,30 42,47 20,41

Αμυγδαλιά 

3. Αποξήρανση & αποφλοίωση: (ποσ. % επί της αξίας 

παραγ.)

0,02 0,02 0,02 0,02

ξηρική 

Καρυδιά

0,02

1,61

4. Ποτιστικές καλ/γειες με άντληση & κατάκλιση ή 

καταιονισμό

10,98 24,42

42,47

9,13

5. Ποτιστικές καλ/γειες με άντληση & σταγόνες

4. Διάφορα: (αρδευτικά τέλη, υλικά συσκευασίας κ.λ.π.) 1,61

Β. Απαιτήσεις σε εργασία:(ώρες/ στρεμ.)

1. Ξηρικές καλ/γειες:

14,03

Γ. Παραγωγή : ( κιλά/ στρ.)

2. Ποτιστικές καλ/γειες με βαρύτητα & κατάκλιση

3. Ποτιστικές καλ/γειες με βαρύτητα & σταγόνες

180 - 200 - 180

1. Ξηρικές καλ/γειες

260 -

220

250

430

- 430 - 510

-

290 -

220 - 240 -

-

- 300

- 360 - 420

- 3502. Ποτιστικές καλ/γειες 

με κατάκλιση ή 

καταιονισμό

3. Ποτιστικές καλ/γειες 

με σταγόνες

3,00 1,80
Δ. Τιμές προϊόντων:                                                                       

(ευρώ/ κιλό)
2,00 2,50 2,40

-

- 450

- 540 - 630

- 520

-

-

-

- 375 -
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Πίνακας ΠΒ19. Ξηροί καρποί (συνέχεια).

 

 

Πίνακας ΠΒ20. Αρωματικά φυτά.

 

 

 

Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ

- - 20 3 - - 20 3 - -

35 4 - - 24 4 - - 24 4

32 4 - - 22 4 - - 22 4

40 8 - - 28 8 - - 27 8

36 11 - - 26 11 - - 25 11

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5 

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

Ορεινών περιοχών 3/3

Μειονεκτικών περιοχ. ¾ ή 3/5

Δυναμικών περιοχών

5,50 5,50
Δ. Τιμές προϊόντων:                                                                       

(ευρώ/ κιλό)
2,00 2,20 2,20

300

710 - 425 - 360

660 - 350 -

290

550 - 290 - 250

530 - 340 -

200

440 - 280 - 240

370 - 230 -

Β. Απαιτήσεις σε εργασία:(ώρες/ στρεμ.)

1. Ξηρικές καλ/γειες:

2. Ποτιστικές καλ/γειες με βαρύτητα & κατάκλιση

3. Ποτιστικές καλ/γειες με βαρύτητα & σταγόνες

4. Ποτιστικές καλ/γειες με άντληση & κατάκλιση ή 

καταιονισμό

5. Ποτιστικές καλ/γειες με άντληση & σταγόνες

Γ. Παραγωγή : ( κιλά/ στρ.)

- 160 - 90 -

1. Ξηρικές καλ/γειες -

-

- 190 - 110

- 230 - 130

1,09 11,74

3. Αποξήρανση & αποφλοίωση: (ποσ. % επί της αξίας 

παραγ.)*

0,02 0,02 0,02 0,04 0,04

4. Διάφορα: (αρδευτικά τέλη, υλικά συσκευασίας κ.λ.π.) 14,47 1,09 11,74

2. Ποτιστικές καλ/γειες 

με κατάκλιση ή 

καταιονισμό

3. Ποτιστικές καλ/γειες 

με σταγόνες

Καστανιά 

καλλιεργ.

ποτιστική 

Α. Μεταβλητές δαπάνες (ευρώ/ στρ.)

1. Λιπάσματα 18,78 10,97 18,01

Φουντουκιά Φυστικιά 

ξηρική ποτιστική ξηρική ποτιστική 

9,15 32,23

2. Γεωργικά φάρμακα και ζιζανιοκτόνα 8,49 6,83 27,62 7,51 24,82

Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ

25 2,5 - - 106 2,5 - - 135 1,8 - -

- - 25 2,5 - - 112 2,5 - - 150 1,8

- - 28 3,5 - - 120 3,5 - - 150 2,8

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Ορεινών    περιοχών 3/3

Μειονεκτικών   »      ¾ ή 3/5

Δυναμικών       »

Ορεινών    περιοχών 3/3

Μειονεκτικών   »      ¾ ή 3/5

Δυναμικών       »

Ορεινών    περιοχών 3/3

Μειονεκτικών   »      ¾ ή 3/5

Δυναμικών       »

Ορεινών    περιοχών 3/3

Μειονεκτικών   »      ¾ ή 3/5

Δυναμικών       » 2,50

3. Ποτιστικές καλ/γειες 

με σταγόνες

- -

- - - - -

1,27 1,50 1,27 -

Δ. Τιμές προϊόντων:                                  

(ευρώ/ κιλό)

2,50 1,27 1,50 1,27

-

2,50 1,27 1,50 1,27

-

-

- -

- - -

- -

6,00 6,00

-

6,00 6,00

-

120 - 250

-

- -

2. Ποτιστικές καλ/γειες 

με κατάκλιση ή 

καταιονισμό

- 170 - 170 - 150

150

- 250 - 250 - -

250 - 250

- -

-

1001. Ξηρικές καλ/γειες

110 - 170 - 75

110

-

250 -

2.Ποτιστικές   »    με βαρύτητα

3.Ποτιστικές   »     »άντληση & κατάκλιση ή καταιονισμό

Β.Απαιτήσεις σε εργασία:(Ωρες/ στρ.)

4.Ποτιστικές  »      »     »      & καρούλι

5.Ποτιστικές  »      »     »      & σταγόνες

6. Ποτιστικές  »      »  βαρύτητα & σταγόνες

Γ.Παραγωγή (κιλά/ στρ.)

1.Ξηρικές καλ/γειες

5.Διάφορα: (Αρδευτικά τέλη κ.λ.π) - 6,75 -

35,30

4.Μηχανική συλλογή 12,00 12,00 12,00 12,00 - -

6,75

3.Γεωργικά φάρμακα & ζιζανιοκτόνα 35,30 35,30 35,30 35,30 35,30

2.Λιπάσματα

6,75 -

11,01 10,70

Τσάι του Βουνού Χειρός

Ξηρική

- - -

11,01

1.Σπόροι -

Α.Μεταβλητές δαπάνες (Ευρώ/ στρ.)

Ρίγανη Μεταποίησης

11,01 11,01 11,01

Ρίγανη Εμπορίου 

Ποτιστική Ξηρική Ποτιστική Ξηρικό Ποτιστικό

- -
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Πίνακας ΠΒ21. Αρωματικά φυτά (συνέχεια).

 

 

Πίνακας ΠΒ22. Δαπάνη εγκατάστασης πολυετών φυτειών.

Έτος Διάρκ. Ποσό

Έναρξης Απόσβ. Ετήσιας

Υλικά Εργασία Σύνολο Απόσβεσης Έτη Απόσβ.

(1) (2) (3)=1+2 (5) (6) π=4:6

Ακτινίδια σε ημικρεβατίνα - κρεβατίνα 815,00 228,00 1.043,00 1.709,00 3,00 25,00 68,36

Ακτινίδια σε παλμέτα 391,00 179,00 570,00 1.245,00 3,00 25,00 49,80

Αμυγδαλιά 104,00 56,00 160,00 876,00 5,00 20,00 43,80

Αχλαδιά σε κανονική φύτευση και ελεύθερο σχήμα 204,00 73,00 277,00 1.288,00 5,00 25,00 51,52

Αχλαδιά σε πυκνή φύτευση και παλμέτα 653,00 275,00 928,00 1.910,00 4,00 17,00 112,35

Βατόμουρα 597,00 258,00 855,00 1.895,00 3,00 10,00 189,50

Βερικοκιά 104,00 73,00 177,00 591,00 4,00 15,00 39,40

Δαμασκηνιά κανονικής φύτευσης και σε σχήμα κυπέλλου 134,00 73,00 207,00 893,00 4,00 12,00 74,41

Δαμασκηνιά κανονικής φύτευσης σε παλμέτα 426,00 261,00 687,00 1.445,00 4,00 12,00 120,41

Ελιά πυκνής φύτευσης και χαμηλού σχήματος 68,00 73,00 141,00 928,00 5,00 30,00 30,93

Ελιά σε παραδοσιακούς ελαιώνες 47,00 56,00 103,00 839,00 8,00 50,00 16,78

Καστανιά καλλιεργούμενη (όχι η αυτοφυής) 78,00 73,00 151,00 1.022,00 8,00 30,00 34,06

Κερασιά σε παλμέτα 433,00 264,00 697,00 1.124,00 5,00 14,00 80,28

Κερασιά σε ελεύθερο σχήμα 130,00 73,00 203,00 1.068,00 6,00 20,00 53,40

Μηλιά σε κανονική φύτευση σε σχήμα κυπέλλου 183,00 73,00 256,00 1.306,00 6,00 25,00 52,24

Μηλιά σε πυκνή φύτευση σε σχήμα παλμέτας 617,00 275,00 892,00 1.627,00 4,00 13,00 125,15

Νεκταρίνια σε κανονική φύτευση σε σχήμα Κυπέλλου 134,00 73,00 207,00 900,00 4,00 12,00 75,00

Ροδακινιά σε κανονική φύτευση σε σχήμα κυπέλου 134,00 73,00 207,00 907,00 4,00 12,00 75,50

Ροδακινιά σε κανονική φύτευση σε σχήμα παλμέτας 423,00 261,00 684,00 1.083,00 4,00 12,00 90,25

Ροδακινιά σε υποκείμενα πυρ/πων κανον φύτ. και σε κύπ. 135,00 73,00 208,00 791,00 4,00 12,00 65,92

Ροδακινιά σε υποκείμενα πυρ/πων κανον. φύτ. &.σε παλμ. 497,00 217,00 714,00 1.156,00 4,00 12,00 96,33

Ροδακινιά σε υποκείμενα πυρ/πων πυκνής φύτ. και σε κύπ. 147,00 92,00 239,00 784,00 4,00 12,00 65,33

Σπαράγγια 646,00 105,00 751,00 1.277,00 3,00 6,00 212,83

Σταφύλια επιτραπέζια σε υποστηριγμένα σχήματα 884,00 208,00 1.092,00 1.540,00 4,00 25,00 61,60

Σταφύλια επιτραπέζια σε κύπελλο 70,00 76,00 146,00 593,00 5,00 25,00 23,72

Σταφύλια για κρασί σε υποστηριγμένα σχήματα 832,00 187,00 1.019,00 1.492,00 4,00 25,00 59,68

Σταφύλια για κρασί σε κύπελλο 70,00 76,00 146,00 593,00 5,00 25,00 23,72

Φουντουκιές 130,00 73,00 203,00 660,00 6,00 20,00 33,00

Φιστικιές 164,00 76,00 240,00 1.624,00 7,00 25,00 64,96

Ρίγανη 27,00 66,00 93,00 193,00 1,00 9,00 21,44

Τσάι του βουνού 26,00 66,00 92,00 171,00 1,00 5,00 34,20

Θυμάρι 29,00 66,00 95,00 196,00 1,00 9,00 21,77

Ανώτατο ύψος επιδοτούμενης

Επένδυσης  Ευρώ/στρ.

ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΦΥΤΕΙΕΣ

Συνολική 

Αξία 

Φυτείας*

Ευρ/στρ.         

(4)

   

Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ Ανθ Μηχ

20 1,5 - - 80 1,5 - -

- - 25 1,5 - - 120 1,5

- - 28 2,5 - - 126 2,5

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

Ορεινών    περιοχών 3/3

Μειονεκτικών   »      ¾ ή 3/5

Δυναμικών       »

Ορεινών    περιοχών 3/3

Μειονεκτικών   »      ¾ ή 3/5

Δυναμικών       »

Ορεινών    περιοχών 3/3

Μειονεκτικών   »      ¾ ή 3/5

Δυναμικών       »

Ορεινών    περιοχών 3/3

Μειονεκτικών   »      ¾ ή 3/5

Δυναμικών       »

Θυμάρι Μεταποίησης

          Χειροσυλλογής
Θυμάρι Εμπορίου Χειρός

Ξηρικό Ποτιστικό Ξηρικό

1.Σπόροι - - -

Α.Μεταβλητές δαπάνες (Ευρώ/ στρ.)

Ποτιστικό

3.Γεωργικά φάρμακα & ζιζανιοκτόνα 35,30 35,30 25,89

2.Λιπάσματα 11,01 11,01

5.Διάφορα: (Αρδευτικά τέλη κ.λ.π) - 11,74 -

4.Μηχανική συλλογή - -

1.Ξηρικές καλ/γειες

2.Ποτιστικές   »    με βαρύτητα

Β.Απαιτήσεις σε εργασία:(Ωρες/ στρ.)

5.Ποτιστικές  »      »     »      & σταγόνες

6. Ποτιστικές  »      »  βαρύτητα & σταγόνες

3.Ποτιστικές   »     »άντληση & κατάκλιση ή καταιονισμό

4.Ποτιστικές  »      »     »      & καρούλι

Γ.Παραγωγή (κιλά/ στρ.)

1. Ξηρικές καλ/γειες

150 - 110 -

150 - 110 -

170 - 120 -

2. Ποτιστικές καλ/γειες 

με κατάκλιση ή 

καταιονισμό

- 180

- 200

- 130

- 180 - 130

Δ. Τιμές προϊόντων:                                  

(ευρώ/ κιλό)

3,00 2,30

3,00 2,30

-

-

-

- - -

3,50

3. Ποτιστικές καλ/γειες 

με σταγόνες

- -

-

3,00 2,30

2,50

2,50

-

3,50

-

-

-

25,89

7,36

-

11,74

3,50 2,50

-

4,96

- 140


