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Περίληψη 
 

Στη συγκεκριμένη μελέτη θα γίνει χρήση μίας μεθόδου πολυκριτήριας ανάλυσης, της 

ευρέως γνωστής PROMETHEE. Μέσω της συγκεκριμένης μεθοδολογίας, θα 

επικεντρωθούμε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες σήμερα είναι 28, και σε 

ποιες μορφές ενέργειας στηρίζεται η κάθε χώρα για την παραγωγή και κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών της. Όσον αφορά το θέμα της ενέργειας, θα εξετάσουμε τόσο 

όλες τις διαθέσιμες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας όσο και τις μη ανανεώσιμες, 

γνωστές ως ορυκτά καύσιμα και την πυρηνική ενέργεια, με χρονικό πλαίσιο από το 

2010 έως και το 2015. Συγκεκριμένα, η μελέτη θα εξελιχθεί ως εξής: θα αναφερθεί η 

επικρατούσα κατάσταση για κάθε μία χώρα της ΕΕ γύρω από την παραγωγή και 

κατανάλωση ενέργειας στο μεταίχμιο του χρονικού πλαισίου που πρόκειται να 

μελετηθεί, θα ορίσουμε κάθε μία από τις διαθέσιμες μορφές ενέργειας, και των 

ανανεώσιμων και των μη ανανεώσιμων, παρουσιάζοντας επίσης τις θετικές και 

αρνητικές επιπτώσεις αυτών και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί με λεπτομέρειες η 

μέθοδος PROMETHEE και της θεωρίας στην οποία βασίζεται.  

 

Έπειτα, έχοντας όλες τις παραπάνω σημαντικές πληροφορίες, θα είμαστε σε θέση να 

προχωρήσουμε στην ανάλυση των δεδομένων. Η ανάλυση θα γίνει με τη βοήθεια του 

λογισμικού Visual PROMETHEE. Ανάμεσα στις χώρες και στα έτη δεν τίθεται θέμα 

προτίμησης, επομένως δε θα οριστούν βάρη προτίμησης. Έτσι, θα καταλήξουμε στα 

αποτελέσματά μας, τα οποία θα είναι οι κατατάξεις των χωρών για κάθε έτος και για τις 

δύο κατηγορίες ενέργειας. Θα μελετήσουμε την πορεία των χωρών ανάμεσα στα έτη, με 

ιδιαίτερη προσοχή στην πορεία της Ελλάδας, καταλήγοντας σε αρκετά ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα για την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στις χώρες της 

ΕΕ γύρω από τα ενεργειακά ζητήματα, καθώς και την εικόνα της Ελλάδας εν μέσω της 

οικονομικής κρίσης.  

 

Λέξεις-κλειδιά: πολυκριτήρια ανάλυση, MCDM, PROMETHEE, ενέργεια, 

ανανεώσιμες μορφές, μη ανανεώσιμες μορφές  



iv 

 

Abstract 
 

In this study, we are going to use a multi-criteria analysis method, the well-known 

PROMETHEE. Through this methodology, we will focus on the countries of the 

European Union, which today are 28, and we will study on what forms of energy each 

country relies on in order to satisfy its energy needs. Furthermore, we will cover both 

types of energy, all the available renewable energy sources and non-renewable, like 

fossil fuels and nuclear energy. All the data will be examined with a timetable from 

2010 to 2015. In particular, the study will evolve as follows: it will be presented the 

current situation for each EU country around energy production and consumption in the 

middle of the time that is considered, we will define each of the available forms of 

energy, both renewable and non-renewable, as well as their positive and negative 

effects, and also we will focus in detail on the PROMETHEE method and its theory on 

which it is based on. 

 

Then, having all the above important information, we will be able to analyze the 

collected data. The analysis will be done using the software of Visual PROMETHEE. 

There is no predilection between countries and years, so preference weights will not be 

set. Thus, we will arrive at our results, which will be the countries' ranking for each year 

for both energy categories. We will study the course of the countries between the years, 

with particular attention to the course of Greece, leading to some interesting conclusions 

about the situation in the EU countries over recent years on energy issues, as well as the 

image of Greece in the midst of economic crisis. 

 

Key-words: multi-criteria analysis, MCDM, PROMETHEE method, energy, renewable 

forms, non-renewable forms   
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1. Εισαγωγή 

 

Οι αποφάσεις που αφορούν το περιβάλλον γίνονται ολοένα και πιο κρίσιμες με το 

πέρασμα των χρόνων. Είναι ιδιαίτερα πολυδιάστατες, καθώς επηρεάζονται από 

κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και ηθικά ζητήματα. Η κατάσταση οξύνεται 

περισσότερο, όταν έρχονται στην επιφάνεια θέματα που αφορούν την παραγωγή 

ενέργειας. Από την στιγμή που άρχισε να αυξάνεται η επιχειρηματική δραστηριότητα 

του ανθρώπου, οι ανάγκες για ενέργεια πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Κατά πλειοψηφία, 

στηριζόμαστε στο πετρέλαιο έως και σήμερα, όμως αυτό θα ήταν εύλογο να αλλάξει. 

Μόνο τις τελευταίες δεκαετίες γίνονται μετρήσεις και εκτιμήσεις του αντίκτυπου των 

επιλογών μας, αλλά σήμερα είναι ήδη αισθητές οι αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες 

αναμένεται να αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο.  

 

Η επιστημονική κοινότητα προσπαθεί συνεχώς να επισημάνει όλους τους πιθανούς 

κινδύνους και ταυτόχρονα να προτείνει εναλλακτικές λύσεις. Καθώς η τεχνολογία 

προχωράει, οι προτάσεις γύρω από τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας αυξάνονται, 

διαμορφώνοντας μία πιο ρεαλιστική, εφαρμόσιμη και αποδοτική πορεία. Ήδη, από όσα 

θα δούμε στη συνέχεια, γίνονται προσπάθειες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 

άλλες χώρες να προηγούνται και άλλες να υστερούν αρκετά, όμως σε κάθε σημείο 

υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης, η οποία βελτίωση είναι αναγκαία.  

 

1.1. Περιγραφή του προβλήματος 

 

Στη συγκεκριμένη μελέτη, θα γίνει προσπάθεια παρουσίασης της κατάστασης που 

επικρατεί γύρω από την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας στις χώρες της ΕΕ από 

το 2010 έως και το 2015. Με τη βοήθεια της πολυκριτήριας ανάλυσης και 

συγκεκριμένα της μεθόδου PROMETHEE, θα πραγματοποιηθεί μία σύγκριση της 

κατάταξης των χωρών ανάμεσα στις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας, όπως επίσης 

θα παρατηρηθεί η πορεία κάθε χώρας στα επιλεγμένα έτη, με ιδιαίτερη προσοχή στην 

Ελλάδα. 

 

1.2. Αντικείμενο και στόχοι της μελέτης 
 

Ο χρονικός ορίζοντας που έχει τεθεί είναι τα έξι έτη, 2010 έως και το 2015. Η 

συγκεκριμένη επιλογή έγινε ώστε να υπάρχει μία ποσότητα με δεδομένα που να μας 

επιτρέπει να παρακολουθήσουμε την πορεία της κάθε χώρας μέσα σε αυτά τα έξι 
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χρόνια. Επιπλέον, έως και τη χρονιά του 2015 υπάρχουν ολοκληρωμένα δεδομένα για 

όλες τις χώρες της ΕΕ δημοσιευμένα από την Eurostat. Τα δεδομένα αυτά 

περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες μορφές ενέργειας και από τις δύο κατηγορίες, όπως 

θα αναλυθούν στη συνέχεια.  

 

Η μέθοδος PROMETHEE θα μας προσφέρει την κατάταξη των χωρών με βάση τα 

παραπάνω δεδομένα. Έτσι, θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε τις χώρες μεταξύ τους και 

σε ποιο σημείο βρίσκεται η κάθε μία, τόσο στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, όσο και 

στις μη ανανεώσιμες, δημιουργώντας κατατάξεις και για τις δύο κατηγορίες ενέργειας.  

 

Όμως, ο ιδιαίτερος στόχος της μελέτης είναι να παρατηρηθεί η πορεία της Ελλάδας 

ανάμεσα σε αυτά τα επιλεγμένα έτη. Το ενδιαφέρον παρουσιάζεται στο γεγονός πως τα 

έτη αυτά συμπίπτουν με την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα. Επομένως, 

θα προσπαθήσουμε να διακρίνουμε αν υπάρχει η οποιαδήποτε συσχέτιση ανάμεσα στα 

οικονομικά της προβλήματα και στα ενεργειακά της ζητήματα. Τα ερωτήματα που θα 

προσπαθήσουμε να απαντήσουμε είναι αν μειώθηκε η παραγωγή ενέργειας και από τις 

δύο κατηγορίες ή αν υστερεί στην απαραίτητη αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας.  
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2. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

 

Ο αριθμός των εγγράφων που σχετίζονται με τις μεθόδους πολυκριτήριας ανάλυσης 

από το 1990 και μετά άρχισε να αυξάνεται κατά πολύ και συνεχίζει προς αυτήν την 

πορεία. Κυρίαρχη φαίνεται να είναι η μέθοδος AHP/ANHP, έπειτα η MAUT, η 

ELECTRE και η PROMETHEE και στη συνέχεια να ακολουθούν όλες οι υπόλοιπες. 

(Huang, Keisler, and Linkov, 2011)  

 

Συγκεκριμένα για την μέθοδο PROMETHEE, το περιβαλλοντολογικό ενδιαφέρον στις 

δημοσιεύσεις που σχετίζονται μαζί της είναι δημοφιλές, με διάφορους συσχετισμούς, 

γύρω από τη ρύπανση και την προστασία του περιβάλλοντος. Για μία γενική αναφορά 

σε αυτό το σημείο ενδιαφέροντος, με παράλληλη διάσταση την ενέργεια, θα μπορούσαν 

να αναφερθούν ενδεικτικά μερικές έρευνες (Briggs et al., 1990; Delhaye et al., 1991; 

Vaillancourt and Waaub, 2002; Kapepula et al., 2007; Queiruga et al., 2008; Rousis et 

al., 2008; Vego et al., 2008), οι οποίες μελετούν τις επιπτώσεις διαφόρων μορφών 

ενέργειας, όπως η πυρηνική ενέργεια ή η διαχείριση των αστικών αποβλήτων. 

 

Σε μία ακόμα περαιτέρω εστίαση στο θέμα που πρόκειται να αναπτυχθεί, διάφορες 

εφαρμογές της PROMETHEE αναπτύσσονται σε θέματα διαχείρισης της ενέργειας. Οι 

περισσότερες είναι συγκεντρωμένες γύρω από την επιλογή, την αξιολόγηση της 

παραγωγικότητας ή την εκμετάλλευση εναλλακτικών λύσεων. Από τα παλαιότερα έργα 

είναι αυτό των Tzeng et al. (1992) που αναλύει την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων 

πάνω στην ανάπτυξη νέων ενεργειακών συστημάτων, με επίκεντρο την ενεργειακή 

τεχνολογία, τις περιβαλλοντολογικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, 

επικεντρώνοντας όμως τη μελέτη στη Ταϊβάν.  Οι Goumas και Lygerou (2000) 

πραγματοποίησαν μία έρευνα σχετικά με την εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας, 

δημιουργώντας μία κατάταξη των σχεδίων εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης μορφής 

ενέργειας που είχαν θέσει. Οι Doukas et al (2006) πραγματοποίησαν μία αξιολόγηση 

των τεχνολογιών στην ηλεκτρική ενέργεια μέσω της PROMETHEE, με άξονα 

ενδιαφέροντος τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι Diakoulaki και Karangelis (2007) 

χρησιμοποίησαν την PROMETHEE ώστε να συγκρίνουν τέσσερα σενάρια με βάση 

οικονομικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Ελλάδα.  
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Επιπλέον, μία ενδιαφέρουσα δουλειά έγινε από τους Haralambopoulos και Polatidis 

(2003), στη οποία παρουσιάστηκε η αξιολόγηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

πάνω σε λήψη αποφάσεων από ομάδες ατόμων. Οι Pohekar και Ramachandran (2004) 

ερεύνησαν την αποτελεσματικότητα μίας ηλιακής κουζίνας στην Ινδία μέσω διαφόρων 

τεχνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων. Τέλος, οι Hyde et 

al. (2003) δούλεψαν πάνω σε μία επέκταση της PROMETHEE με στόχο την 

αξιολόγηση έξι σεναρίων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

 

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από τα αναφερόμενα, υπάρχει ένα κενό ανάμεσα 

στις δημοσιεύσεις που ήδη έχουν γίνει και στο ζήτημα που πρόκειται να μελετηθεί. 

Συνήθως οι υπάρχοντες δημοσιεύσεις αναπτύσσουν τη θεματολογία τους σε μερικές 

μόνο χώρες της ΕΕ ή εκτός της ΕΕ, ενώ η συγκεκριμένη προσπάθεια θα περιλαμβάνει 

όλες τις χώρες που ανήκουν στην ΕΕ. Επίσης, μπορεί να διαφέρουν στο χρονικό 

ορίζοντα που μελετάται. Και ιδιαίτερα, οι κατά πλειοψηφία έρευνες επικεντρώνονται σε 

μία κατηγορία ή μορφή ενέργειας, όπως για παράδειγμα είτε στις ανανεώσιμες είτε στις 

μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή για παράδειγμα μόνο στην ηλιακή ενέργεια. Εδώ, 

πρόκειται να μελετηθούν και οι δύο κατηγορίες, με όλες τις διαθέσιμες επιλογές.  
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3. Μεθοδολογία έρευνας 
 

Στόχος αποτελεί η εξέταση μίας πληθώρας έργων που έχουν εξελιχθεί μέσω των 

μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης ως ένα βαθμό, αλλά πολύ περισσότερο μέσω της 

μεθόδου PROMETHEE, πάνω σε ζητήματα που αφορούν την ενέργεια. Ο χρονικός 

ορίζοντας της μελέτης για τη MCDA ξεκινάει από όταν πρωτοεμφανίστηκαν σα 

θεωρίες, με αποκορύφωση τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η πλειοψηφία της 

βιβλιογραφίας είναι βασισμένη σε μελέτη επιστημονικών περιοδικών, με 

κατευθυντήρια γραμμή την εξέταση ερευνών σε υψηλόβαθμο επίπεδο που περιέχουν 

εμπεριστατωμένες πληροφορίες. Επίσης, περιλαμβάνεται και η μελέτη βιβλίων για μία 

πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Η παραπάνω εξέταση βέβαια δεν μπορεί να θεωρηθεί 

εξαντλητική, καθώς οι δημοσιεύσεις γύρω από το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο 

είναι συνεχώς αυξανόμενες, όμως έγινε προσπάθεια για κάλυψη ενός μεγάλου 

ποσοστού διαθέσιμων πληροφοριών, με δύο συνδυαζόμενες διαστάσεις, τη μέθοδο 

PROMETHEE και την ενέργεια.  

 

Όσον αφορά τα δεδομένα γύρω από την ενέργεια, πολλές πληροφορίες και εκδόσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Eurostat μελετήθηκαν, ώστε να παρατηρείται η 

ενεργειακή κατάσταση με ρεαλιστικά πλαίσια και οι πληροφορίες να προέρχονται από 

τις ίδιες της πηγές, που πραγματοποιούν μετρήσεις με την ύψιστη αξιοπιστία και 

διαμορφώνουν την μελλοντική πορεία για κάθε χώρα της ΕΕ. Ως έναρξη για το χρονικό 

πλαίσιο των δεδομένων που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε ορίστηκε το 2010 

φτάνοντας έως και το 2015, καθώς τα περισσότερα από τα πιο ανανεωμένα και 

ολοκληρωμένα στοιχεία περιλαμβάνονται σε αυτό το χρονικό διάστημα. Οι πίνακες 

έχουν διαμορφωθεί με βάση τα νούμερα που καταγράφονται από την Eurostat, όπως και 

η αναφορά σε οποιοδήποτε ποσοστό πηγάζει επίσης από την Eurostat.  
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4. Κράτη-μέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Τα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δραστηριοποιούνται κυρίως 

στους τομείς της οικονομίας που αφορούν το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, τις 

μεταφορές, τις υπηρεσίες στέγασης και εστίασης και τη βιομηχανία. Σε πολλά κράτη 

είναι επίσης ισχυρό το στοιχείο της δημόσιας διοίκησης, η οποία περιλαμβάνει την 

άμυνα, την εκπαίδευση, την κοινωνική πρόνοια και την υγεία. Όλες αυτές οι εμπορικές 

δραστηριότητες αυξάνουν τις ανάγκες για ενέργεια όλο και περισσότερο χρόνο με το 

χρόνο. Βέβαια, όλες οι χώρες τις ΕΕ δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες, την ίδια κατανάλωση 

ή την ίδια παραγωγή ενέργειας. Όμως, στη συνέχεια θα είμαστε σε θέση να 

διαμορφώσουμε μία εικόνα για τη νοοτροπία που κυριαρχεί σε κάθε χώρα της ΕΕ γύρω 

από το θέμα της ενέργειας.  

 

Στη συνέχεια πρόκειται να παρουσιαστεί η εικόνα της κάθε χώρας της ΕΕ σχετικά με 

την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας. Ως χρονολογικό σημείο για τις πληροφορίες 

που θα ακολουθήσουν θεωρείται το 2012, διότι αποτελεί τη χρονιά με τα πιο πρόσφατα 

και συγκρίσιμα δεδομένα που έχουν δημοσιευθεί από την ΕΕ, αλλά αποτελεί και το 

χρονικό μεταίχμιο στα δεδομένα που πρόκειται να εξεταστούν στην συνέχεια. Οι 

συγκεκριμένες πληροφορίες μεταξύ άλλων έχουν δημοσιευτεί από την ίδια τη ΕΕ το 

2004 με τίτλο EU Energy Markets in 2014. 

 

Αυστρία 

 

Για την Αυστρία η εγχώρια κατανάλωση ενέργειας το 2012 ήταν 33,7 Mtoe1, 

βασισμένη κυρίως στο πετρέλαιο (35,54%), στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

(30,05%) και στο φυσικό αέριο (22,8%). Στόχος για το 2020 είναι οι ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας να φτάσουν το 34,2%, ένα πραγματοποιήσιμο ποσοστό, διότι από το 

2012 βλέπουμε πως το πλησιάζει. Το 2011 το 67,5% της παραγόμενης ενέργειας 

προήλθε από ανανεώσιμες μορφές με το φυσικό αέριο να ακολουθεί στο 21,8%. 

 

  

                                                 
1 Μtoe: Million tonnes of oil equivalent. Ελληνική απόδοση του toe: τόνος ισοδύναμου πετρελαίου και 

ορίζεται ως η ποσότητα ενέργειας που απελευθερώνεται από την καύση ενός τόνου αργού πετρελαίου. 

(wikipedia.org, 2017) 
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Βέλγιο 

 

Η ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας (56,3 Mtoe) του Βελγίου το 2012 βασίστηκε 

κυρίως στο αργό πετρέλαιο (39%), στο φυσικό αέριο (27%) και στην πυρηνική 

ενέργεια (18,5%). Τα στερεά καύσιμα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμμετείχαν 

με μικρά ποσοστά (5,3% και 5,9% αντίστοιχα). Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του 

Βελγίου το 2012 (82,9 TWh2) πραγματοποιήθηκε από τον συνδυασμό της πυρηνικής 

ενέργειας (48,6%) και φυσικό αέριο (30,9%). Τα στερεά καύσιμα και οι ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας αντιπροσωπεύουν το 0,12% και το 14,2% αντίστοιχα. 

 

Ο στόχος του Βελγίου για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2020 είναι 

στο 13%. Το 2012 το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας έφθασε στο 6,8% και η χώρα βρίσκεται σε καλό δρόμο 

για την επίτευξη του εθνικού στόχου του 2020.  

 

Βουλγαρία 

 

Το 2012 η ακαθάριστη εθνική κατανάλωση ενέργειας έφτασε τα 18,2 Mtoe και το 

ενεργειακό μείγμα της χώρας βασίστηκε σε υψηλό βαθμό σε στερεά καύσιμα (36,3%), 

στην πυρηνική ενέργεια (21,4%) και στο πετρέλαιο (20,1%). Η ακαθάριστη παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας το 2011 ανήλθε στα 50,8 TWh, με τη μεγαλύτερη συνεισφορά να 

την έχουν τα στερεά καύσιμα (54,2%) και η πυρηνική ενέργεια (32,1%). Οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (9,3%) και το φυσικό αέριο (4,1%) είχαν επίσης ορατή 

παρουσία, ενώ η συμβολή του πετρελαίου ήταν αμελητέα (0,3%). Το 2012 η 

ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν στα 47,3 TWh, με παρόμοια 

ποσοστά.  

  

Το συνολικό μερίδιο του στόχου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το 2020 είναι 

στο 16%. Το 2012 το συγκεκριμένο ποσοστό ήταν στο 16,3%, επομένως η Βουλγαρία 

έχει επιτύχει ήδη τον εθνικό στόχο του 2020.  

 

  

                                                 
2 TWh: terawatt hour 
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Γαλλία  

 

Στη Γαλλία κυριαρχεί η πυρηνική ενέργεια με περίπου 43%, ακολουθούμενη από το 

πετρέλαιο με 32% και το φυσικό αέριο με 14%. Είναι, όμως, υποχρεωμένη να φτάσει 

στο 23% τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2020 στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση. Γίνονται πολλές προσπάθειες για την επίτευξη αυτού του ποσοστού, 

καθώς το 2011 ήταν στο 11,3% και στον επόμενο χρόνο έφτασε το 13,4%, με μία 

μεγάλη συνεισφορά της βιομάζας. 

 

Γερμανία 

 

Για τη Γερμανία στα 319,5 Mtoe ανήλθε η ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας το 2012, 

η οποία βασίστηκε κυρίως στο πετρέλαιο (33,9%), στα στερεά καύσιμα (25,2%) και 

στο φυσικό αέριο (21,3%). Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατείχαν το ποσοστό του 

10,3%. Η ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2011 ήταν στα 608,9 TWh, 

με τη συμμετοχή των στερεών καυσίμων (43,1%), τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

(21,2%), την πυρηνική ενέργεια (17,7%) και το φυσικό αέριο (15,3%). Το γερμανικό 

κοινοβούλιο όμως το 2011 αποφάσισε να σταματήσει την παραγωγή πυρηνικής 

ενέργειας μέχρι το 2022, με τις περισσότερες πυρηνικές μονάδες παραγωγής να 

σταματούν ήδη τη λειτουργία τους.  

 

Δανία 

 

Στη Δανία η ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας της Δανίας το 2012 ήταν στα 18,1 

Mtoe, βασιζόμενη στο πετρέλαιο (39%), στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (23,3%), 

στο φυσικό αέριο (21,8%) και στα στερεά καύσιμα (13,6%). Η συνολική παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας το 2012 ήταν στα 30,7 TWh. Εκείνη τη χρονιά το μερίδιο των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Δανίας είχε φτάσει στο 26% και αναμένεται να 

αυξηθεί πάνω από 35% έως το 2020. Το 2011 η κυβέρνηση της Δανίας αποφάσισε για 

το 2020 αυτό το ποσοστό να φτάσει το 50%, υπερβαίνοντας κατά πολύ τους 

ευρωπαϊκούς στόχους.  
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Ελλάδα 

 

Η ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση της Ελλάδας για το 2012 ήταν 27,04 Mtoe, όπου 

το πετρέλαιο αντιπροσωπεύει το 46,2%, τα στερεά καύσιμα το 30,1%, το φυσικό αέριο 

το 14,1% και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 9,6%. Εκείνη τη χρονιά, το ποσοστό 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας 

έφτασε το 15,1% και ως εκ τούτου η Ελλάδα σημείωσε μία σημαντική πρόοδο προς την 

επίτευξη του 18% μέχρι το 2020. 

 

Η ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα παράγεται κυρίως από λιγνίτη, με το ποσοστό να 

φτάνει στο 51% επί της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία το 2011 

ήταν 59,4 TWh, όπου ακολουθούν το φυσικό αέριο με 23,5%, οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με 14% και το πετρέλαιο με 10%. Το 2012 σημειώθηκε αύξηση στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία προήλθε από τις πρόσθετες ηλιακές 

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις εκείνη τη χρονιά, αυξάνοντας το μερίδιό τους στο 23% 

σε σύγκριση με το 2011.  

 

Εσθονία 

 

Η Εσθονία είχε το 2012 εθνική ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας 6,13 Mtoe, 

προερχόμενο κυρίως στο πετρέλαιο, ενώ η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας ήταν στο 25,2%. Η συνολική παραγωγή ενέργειας το 2012 ήταν στα 1.967 

GWh, με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται από στερεά καύσιμα (81%), ενώ τα 

ποσοστά από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το φυσικό αέριο ήταν στο 12,3% και 

1% αντίστοιχα. Ο στόχος της Εσθονίας για το 2020 σχετικά με αυτές είναι στο 25%, 

κάτι το οποίο ήδη έχει επιτύχει.  

 

Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρά το Brexit, μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να θεωρείται 

πλήρες μέλος της ΕΕ με όλα τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως αναφέρεται 

στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ (http://europa.eu). Η κατανάλωση ενέργειας για το 

Ηνωμένο Βασίλειο το 2012 ήταν 202,3 Mtoe, βασισμένη κυρίως σε ορυκτά καύσιμα 

και λιγότερο στην πυρηνική ενέργεια. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειες κατείχαν ένα 

πολύ μικρό ποσοστό, αυτό του 4,1%, με το στόχο για το 2020 να έχει τεθεί στο 15%. Η 
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παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2011 ήταν 363,8 TWh με το φυσικό αέριο να έχει 

το 40,2%, τα στερεά καύσιμα το 29,5% και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 10,1%.  

 

Ιρλανδία 

 

Η κατανάλωση ενέργειας το 2012 στην Ιρλανδία ήταν στα 14 Mtoe και βασίστηκε σε 

μεγάλο βαθμό σε ορυκτά καύσιμα, κυρίως σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και σε 

μικρότερο ποσοστό σε στερεά καύσιμα. Η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας ήταν σε χαμηλά επίπεδα, στο 7,2%. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (27,5 

WTh) έγινε περισσότερο από φυσικό αέριο (54,2%) και από στερεά καύσιμα (25,2%), 

ενώ το 2011 μόλις το 7,1% προήλθε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο στόχος για 

αυτές τις μορφές ενέργειας στην Ιρλανδία για το 2020 είναι στο 16%, ένα ποσοστό 

χαμηλότερο από την γενική εικόνα στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. 

 

Ισπανία 

 

Στην Ισπανία η συνολική εθνική ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας σημείωνε αρκετές 

μειώσεις τα τελευταία χρόνια σε συνάρτηση με την οικονομική παραγωγή, όπου το 

2012 ανήλθε σε 127,3% Mtoe, σημειώνοντας μείωση 10,2% σε σύγκριση με το 2008. 

Όμως, παρά τη συνολική μείωση, η κατανάλωση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 

στερεά καύσιμα αυξήθηκε, εκτοπίζοντας άλλες πηγές ενέργειας. Έτσι, το 2012, οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμμετείχαν κατά 14,3% στην τελική κατανάλωση 

ενέργειας, πορευόμενη προς το 20% που είναι ο στόχος για το 2020.  

 

Ιταλία 

 

Για την Ιταλία το 2012 η συνολική κατανάλωση ενέργειας το  ήταν στα 163 Mtoe, όπου 

το μερίδιο των πετρελαϊκών προϊόντων στη συνολική κατανάλωση (37%) μειώθηκε για 

πρώτη φορά κάτω από το μερίδιο του φυσικού αερίου (38%), ενώ το ποσοστό των 

στερεών καυσίμων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανήλθε στο 13,5%, 

πλησιάζοντας τον στόχο για το 2020, που είναι στο 17%. 
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Ολλανδία 

 

Η Ολλανδία είχε το 2012 κατανάλωση ενέργειας 82 Mtoe, βασισμένη κυρίως στα 

ορυκτά καύσιμα, με το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο να κυριαρχούν, ενώ τα στερεά 

καύσιμα να συμμετέχουν σε μικρό βαθμό. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 

πυρηνική ενέργεια είχαν μικρά ποσοστά, 4,3% και 1,2% αντίστοιχα. Η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας του 2011 ανήλθε στα 113 TWh με κυριαρχία του φυσικού αερίου 

(63,5%) και των στερεών καυσίμων (18,9%). Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

αντιπροσώπευαν το 10,9%. Ο στόχος της Ολλανδίας για το 2020 στην ακαθάριστη 

κατανάλωση ενέργειας είναι στο 14%, ποσοστό χαμηλότερο από το μέσο όρο των 

υπολοίπων χωρών της ΕΕ, όμως συνεχίζει να φαίνεται δύσκολο να επιτευχθεί.  

 

Κροατία 

 

Το 2012, η ακαθάριστη εθνική ενεργειακή κατανάλωση για την Κροατία ανήλθε σε 

8,12 Mtoe, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να συνεισφέρουν το μεγαλύτερο 

μερίδιο στο ενεργειακό μείγμα. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκείνη την 

χρονιά ήταν στα 10,5 TWh, με σχεδόν το ήμισυ του μείγματος να προέρχεται από την 

υδροηλεκτρική ενέργεια. Η Κροατία φημίζεται για την παραγωγή φυσικού αερίου, με 

το οποίο καλύπτει πάνω από το 70% της εγχώριας ζήτησης. Το μερίδιο των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2012 ήταν στο 16,8% επί της ακαθάριστης τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας, δημιουργώντας ένα θετικό κλίμα για την επίτευξη του 20% 

μέχρι το 2020.  

 

Κύπρος 

 

Στα 2,51 Mtoe ήταν το 2012 η ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας της 

Κύπρου, με το πετρέλαιο να κυριαρχεί στο ενεργειακό μίγμα με ποσοστό 94,9%. Η 

συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια 

στην Κύπρο, φτάνοντας στο 6,8% το 2012. Ο στόχος όμως για το 2020 είναι στο 16%.  

Η ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2012 ήταν στα 4,72 TWh, 

παραγόμενη κυρίως από αργό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα. Μόλις το 3,6% 

προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παρά την αυξημένη προσπάθεια της 

Κύπρου προς τον τομέα της ηλιακής ενέργειας και του ανέμου. Όμως, συγκριτικά με το 
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2010 η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές τριπλασιάστηκε το 2012, με τη βοήθεια της 

αιολικής ενέργειας, και συνεχίζει προς την αυξητική της πορεία.  

 

Λετονία 

 

Η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της Λετονίας το 2012 ήταν στα 4,538 

Mtoe. Το μεγαλύτερο ποσοστό το κατείχαν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φτάνοντας 

το 35,8%, με κυριαρχία της υδροηλεκτρικής ενέργειας και της βιομάζας. Ο στόχος της 

Λετονίας για το 2020 για αυτές είναι στο 40%, ο οποίος είναι διπλάσιος από το μέσο 

όρο των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ. Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο διαδραμάτισαν 

σημαντικό ρόλο επίσης το 2012 με τα ποσοστά τους να είναι στο 30% και στο 27% 

αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για το 2012 ανήλθε στα 6,17 

TWh, με το μεγαλύτερο ποσοστό να προέρχεται από το φυσικό αέριο με 55,1% και το 

υπόλοιπο μερίδιο να ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

Λιθουανία 

 

Η ακαθάριστη τελική κατανάλωση για τη Λιθουανία το 2012 ήταν 7.084 Mtoe, η οποία 

βασίστηκε κυρίως στο φυσικό αέριο (37%) και στο πετρέλαιο (35%), ενώ οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανήλθαν στο 21,7%, πλησιάζοντας ήδη τον στόχο του 

2020, που είναι το 23%. Η συνολική παραγωγή ενέργειας το 2012 ήταν 5.043 TWh, με 

το φυσικό αέριο να κατέχει το 63%. Η σημαντική αλλαγή στη Λιθουανία σημειώθηκε 

το 2010, όταν ο πυρηνικός σταθμός Ignalia έπαψε να λειτουργεί και η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 63%. Το αποτέλεσμα ήταν να αρχίσει να 

εξαρτάται από τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα το 2012 οι 

εισαγωγές ήταν κατά 169,8% υψηλότερες από την εγχώρια παραγωγή.  

 

Λουξεμβούργο  

 

Για το Λουξεμβούργο το 2012, το πετρέλαιο κυριαρχούσε με 63% στην ακαθάριστη 

εσωτερική κατανάλωσή του, με το φυσικό αέριο να ακολουθεί με ποσοστό 24%. Ενώ οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να κατείχαν μόλις το 3,1% με το στόχο του 2020 να έχει 

τεθεί στο 11%. Το αέριο είναι το κυρίαρχο καύσιμο στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας με ποσοστό 62% και ακολουθούν με 35% οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με 

τη μεγαλύτερη συμμετοχή να την έχει η υδροηλεκτρική ενέργεια.  
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Μάλτα 

 

Η ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση ενέργειας για τη Μάλτα το 2012 ήταν 0,91 

Mtoe. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσώπευαν μόλις το 1,1% και εξαρτάται 

σχεδόν εξ ολοκλήρου από το πετρέλαιο, ενώ δεν υπάρχει παροχή φυσικού αερίου. Η 

ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την ίδια χρονιά ήταν 2,29 TWh, όπου 

κι εδώ κυριαρχεί το πετρέλαιο. Ο στόχος για τη Μάλτα μέχρι το 2020 είναι οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να φτάσουν στο 10% της κατανάλωσης και φαίνεται να 

υστερεί αρκετά ως προς αυτήν την υποχρέωσή της.  

 

Ουγγαρία 

 

Για την Ουγγαρία η ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας για το 2012 ήταν στα 23.569 

Mtoe. Η κατανάλωση μειώθηκε κατά 12,1% σε σχέση με το 2008, με το πρωτογενές 

μείγμα να παραμένει περίπου το ίδιο, με τη ζήτηση όμως για πετρέλαιο να μειώνεται 

κατά 25,22% και για φυσικό αέριο κατά 35,24%. Το επίπεδο των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στη συνολική παραγωγή ενέργειας το 2012 ήταν στο 7,52% και στην τελική 

κατανάλωση ήταν στο 9,57%. Ο στόχος για το 2020 για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας στη συνολική ακαθάριστη ενεργειακή κατανάλωση έχει τεθεί στο 13%, αλλά 

το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ουγγαρίας τον έχει θέσει στο 14,65%. Η 

συνολική παραγωγή ενέργειας ανήλθε σε 34,6 TWh το 2012 σε συνδυασμό με 

εισαγωγές ενέργειας 7,97 TWh. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά 

καύσιμα συνεχώς μειώνεται στην Ουγγαρία. Το φυσικό αέριο κατείχε εκείνη τη χρονιά 

το 27,12%, ενώ πριν την οικονομική κρίση ήταν κοντά στο 40%. 

 

Πολωνία 

 

Το 2012 η εθνική ακαθάριστη κατανάλωση στην Πολωνία ήταν 97,97 Mtoe και 

προήλθε κυρίως από ορυκτά καύσιμα, συγκεκριμένα από λιθάνθρακα (41%), πετρέλαιο 

(26%), φυσικό αέριο (13%) και λιγνίτη (11%). Η ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

συμμετείχαν κατά 11%, με το στόχο για το 2020 να έχει τεθεί στο 15%. Η συνολική 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2012 ήταν 162 TWh, με το ποσοστό του 88,6% να 

προέρχεται από ορυκτά καύσιμα, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να κατέχουν το 

10,7%.  
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Πορτογαλία 

 

Για την Πορτογαλία η εγχώρια ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας το 2012 ήταν 22,2 

Mtoe με τα ορυκτά καύσιμα να κυριαρχούν. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2011 

ανήλθε στα 52,5 TWh, με συμμετοχή 47% από τις ανανεώσιμες ενέργειες, 28,4% από 

το φυσικό αέριο και 18,7% από τα στερεά καύσιμα. Ο στόχος της Πορτογαλία για το 

2020 σχετικά με τις ανανεώσιμες είναι στο 31%, υψηλότερο από τον μέσο όρο των 

υπολοίπων χωρών, ενώ το 2012 είχε ήδη φτάσει το ποσοστό του 24,6%, σημειώνοντας 

μία σημαντική πρόοδο με ορίζοντα το 2020.  

 

Ρουμανία  

 

Η εθνική ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας  για τη Ρουμανία το 2012 ήταν 144 TWh, 

με το φυσικό αέριο να κατέχει το 75,68% και με τις ανανεώσιμες μορφές να φτάνουν το 

22,9%, πλησίον του στόχου για το 2020, ο οποίος είναι στο 24%. Η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας το 2013 ήταν 46,2% θερμική, 25,9% υδροηλεκτρική κα 19,9% 

πυρηνική.  

 

Σλοβακία 

 

Στα 16,7 Mtoe ήταν η κατανάλωση ενέργειας το 2012 για τη Σλοβακία, η οποία κυρίως 

βασίστηκε στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο. Το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στην ακαθάριστη εγχώρια τελική κατανάλωση ήταν 10,4%, ενώ ο στόχος της 

για το 2020 είναι στο 14%. Το μεγαλύτερο μερίδιο στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας το 2011 ανήκει στην πυρηνική, με ποσοστό 53,8% στα συνολικά 28,66 TWh, 

με τις ανανεώσιμες μορφές να ακολουθούν με ποσοστό 18,7%, ενώ το υπόλοιπο μέρος 

συμπλήρωσαν τα στερεά καύσιμα και το πετρέλαιο.  

 

Σλοβενία 

 

Η ακαθάριστη εθνική κατανάλωση ενέργειας το 2012 για τη Σλοβενία ήταν 7 Mtoe, με 

το 35% να ανήκει στο πετρέλαιο, το 20% στα στερεά καύσιμα και το 15% στις 

ανανεώσιμες μορφές, οι οποίες στην τελική ενεργειακή κατανάλωση έφτασαν το 

20,2%, πλησιάζοντας το στόχο του 25% για το 2020. Όσον αφορά την παραγωγή 

ενέργειας, η Σλοβενία χαρακτηρίζεται κυρίως από την πυρηνική με ποσοστό 36%, ενώ 
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τα στερεά καύσιμα αντιπροσωπεύουν το 32%, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 29% 

και το φυσικό αέριο μόνο το 3%. 

 

Σουηδία 

 

Το 2012, η σουηδική συνολική κατανάλωση ενέργειας ήταν 49,8% Mtoe, βασισμένη σε 

μεγάλο βαθμό στα στερεά καύσιμα, στα πυρηνικά και στο πετρέλαιο. Η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας για το 2011 ήταν 166,6 TWh με κυρίαρχες τις ανανεώσιμες και 

πυρηνικές μορφές. Ο στόχος που έχει τεθεί για τη Σουηδία του 2020 είναι να φτάσει τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο 49% επί της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας, κάτι το οποίο το έχει επιτύχει ήδη, καθώς ήδη από το 2012 έχει φτάσει στο 

51%. Επομένως, απαιτείται ένας υψηλότερος στόχος για το 2020.  

 

Τσέχικη Δημοκρατία 

 

Η κατανάλωση ενέργειας το 2012 ήταν στα 42,78 Mtoe και προερχόμενη κυρίως από 

ορυκτά καύσιμα, με τον άνθρακα να έχει την πρώτη θέση με το ποσοστό του 40%. Το 

μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ήταν στο 11,2% με κυριαρχία της ηλιακής 

και υδροηλεκτρικής ενέργειας. Ο στόχος για την Τσέχικη Δημοκρατία για το 2020 

σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι στο 13%, επομένως βρίσκεται σε 

καλό δρόμο.  

 

Φιλανδία 

 

Η φιλανδική ακαθάριστη ενεργειακή κατανάλωση ήταν 34,1 Mtoe, με κυρίαρχες τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έφτασαν το 34,3%, με ιδιαίτερη συμμετοχή της 

βιομάζας και της υδροηλεκτρικής ενέργειας. Συγκριτικά, ο στόχος της Φιλανδίας για το 

2020 είναι στο 38%, ένα άκρως ρεαλιστικό νούμερο. Η παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας το 2011 έφτασε στα 73,5 TWh, το ένα τρίτο από τα οποία προήλθε από 

ανανεώσιμα, πυρηνικά και ορυκτά καύσιμα.   
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5. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήδη τα τελευταία χρόνια παίζουν έναν άκρως 

σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό χάρτη της Γης, ο οποίος αποτελείται από τρεις 

κατηγορίες, τα ορυκτά καύσιμα, τις ανανεώσιμες πηγές και την πυρηνική ενέργεια. 

(Demirbas, 2000) Οι ανανεώσιμοι πόροι είναι εκείνοι που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά για την παραγωγή ενέργειας, όπως είναι η ηλιακή 

ενέργεια, η αιολική ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια, η υδροηλεκτρική ενέργεια και η 

ενέργεια από βιομάζα. (Rathore and Panwar, 2007) Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά 

τους είναι το γεγονός πως μπορούν να παράγουν ενέργεια με μηδενικές ή ελάχιστες 

εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον είναι σε θέση να αναπτύσσουν 

το βιοτικό επίπεδο και να αυξάνουν τα ποσοστά απασχόλησης στις τοπικές κοινωνίες, 

επιλύοντας ενεργειακά προβλήματα και εξασφαλίζοντας μία βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς 

οι χώρες βαδίζουν προς την εκπλήρωση των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων συμφωνιών 

για την προστασία του περιβάλλοντος. (Zakhidov, 2008) 

 

Στη συνέχεια θα γίνει ανάλυση των παραπάνω ανανεώσιμων μορφών ενέργειας που 

αναφέρθηκαν, καθώς και των υπολοίπων μορφών που ανήκουν στη συγκεκριμένη 

κατηγορία ενεργειών, το σύνολο των οποίων χρησιμοποιείται στις χώρες της ΕΕ. 

Επίσης θα γίνει αναφορά στα στοιχειώδη πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών, 

ώστε να διαμορφωθεί μία γενική εικόνα για κάθε μία μορφή ανανεώσιμης ενέργειας.  

 

5.1. Υδροηλεκτρική ενέργεια 

 

Η υδροηλεκτρική ενέργεια αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τη  

κινητική ενέργεια του νερού σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Αποτελεί τον μεγαλύτερο 

ανανεώσιμο πόρο που μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια και χρησιμοποιείται από 

την παγκόσμια πλειοψηφία των χωρών. Υπάρχουν εγκαταστάσεις είτε μικρής κλίμακας 

με χαμηλή παραγωγή ηλεκτρισμού είτε μεγάλης κλίμακας με υψηλές επιδόσεις 

αντίστοιχα.  

 

Αν και θεωρείται μία καθαρή πηγή ενέργειας, ωστόσο δεν είναι εντελώς απαλλαγμένη 

από εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και συχνά έχει αρνητικές κοινωνικοοικονομικές 

επιπτώσεις. Επιχειρήματα γύρω από τα φράγματα μεγάλης κλίμακας υποστηρίζουν πως 

στην πραγματικότητα δεν έχει μειωμένες συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

σε σύγκριση με την παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Επιπλέον, για την 
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κατασκευή μεγάλων φραγμάτων, ενδέχεται να χρειαστεί να πλημμυρίσουν μεγάλες 

εκτάσεις περιοχών με αντίκτυπο στους πληθυσμούς που μένουν κοντά, καθώς και στην 

βιοποικιλότητα της περιοχής, επηρεάζοντας την γεωμορφολογία. (Herzog, Lipman and 

Kammen, 2004) 

 

5.2. Αιολική ενέργεια 

 

Η αιολική ενέργεια βασίζεται στην ύπαρξη ανέμων, οι οποίοι δημιουργούνται από την 

ανομοιόμορφη θέρμανση της γης από τον ήλιο που προκαλεί μετακίνηση μεγάλων 

μαζών αέρα. Πρακτικά, η αιολική ενέργεια είναι η εκμετάλλευση της κινητικής 

ενέργειας που προκαλούν οι άνεμοι, με ταχύτητα πάνω από 3 m/sec3, μετατρέποντάς 

την σε μηχανική και μετέπειτα σε ηλεκτρική. (Riva et al., 2012) Εκτιμάται ότι η 

δυναμική της είναι 26.000 TWh/έτος, ενώ μπορούν να εκμεταλλευτούν τα 9.000 

TWh/έτος, λόγω οικονομικών και λοιπών λόγων. (Ozgener, Ulgen and Hepbasli, 2004) 

Για τη συγκεκριμένη μετατροπή ενέργειας, χρησιμοποιούνται οι ανεμογεννήτριες. 

Συνήθως τοποθετούνται σε συστοιχίες, δημιουργώντας αιολικά πάρκα με υψηλή 

αποδοτικότητα, τα οποία μπορεί να είναι είτε χερσαία είτε υπεράκτια. (Αλεξάκης, 2001; 

Armaroli, Balzani and Serpone, 2013) 

 

Οι ανεμογεννήτριες, συγκριτικά με τα πλεονεκτήματα τους, έχουν ελάχιστα 

μειονεκτήματα. Ο θόρυβος που σχετίζεται με τις εγκαταστάσεις κατά τη λειτουργία 

τους είναι αρκετά περιορισμένος και κατά πλειοψηφία η τοποθέτησή τους γίνεται 

μακριά από κατοικημένες περιοχές. Δεν υπάρχουν κλιματολογικές επιπτώσεις ή 

οποιοδήποτε πρόβλημα στη χλωρίδα και στην πανίδα της κάθε περιοχής, καθώς και η 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κυμαίνεται στα επίπεδα με οποιαδήποτε άλλη συσκευή 

με γεννήτρια και μετασχηματιστή. (Αλεξάκης, 2001; Riva et al., 2012) Επομένως 

αποτελούν μία ώριμη, ανταγωνιστική και απαλλαγμένη από ρύπανση μορφή 

παραγωγής ενέργειας, με μία ανεξάντλητη και δωρεάν πηγή, αυτή του ανέμου, με 

παράλληλη εξοικονόμηση σε δισσεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και σε 

εκατομμύρια τόνων διοξειδίου του άνθρακα. (Thomas and Urquhart, 1996; Balat, 2009) 

 

5.3. Συστήματα ηλιακής θερμικής ενέργειας 

 

Η ηλιακή θερμική ενέργεια είναι άφθονη, καθώς ο ήλιος εκπέμπει ενέργεια με ρυθμό 

3,8 × 1023 kW, από τα οποία η Γη αφομοιώνει τα 1,8 × 1014 kW. 

(Thirugnanasambandam, Iniyan and Goic, 2010) Τα συστήματα ηλιακής θερμικής 
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ενέργειας χρησιμοποιούν εστιασμένη θερμική ενέργεια, η οποία παράγει ατμό και στη 

συνέχεια ο ατμός ενεργοποιεί μία τουρμπίνα που παράγει ηλεκτρισμό. Το κύριο 

συστατικό κάθε ηλιακού θερμικού συστήματος είναι ο ηλιακός συλλέκτης. (Xiao et al., 

2004; Mills, 2004) 

 

Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί τρία συστήματα ηλιακής θερμικής ενέργειας, τα 

παραβολικά κάτοπτρα (parabolic troughs), οι πύργοι ισχύος (power towers) και τα 

συστήματα κινητήρων (engine systems). Και τα τρία αυτά συστήματα χρησιμοποιούν 

έναν θερμικό μεσάζοντα, που μπορούν να υβριδοποιήσουν και ορυκτά καύσιμα, ενώ σε 

ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να προβούν σε θερμική αποθήκευση. Το πλεονέκτημα 

στην υβριδοποίηση και στην θερμική αποθήκευση είναι το ότι μπορούν να λειτουργούν 

ακόμα και σε στιγμές όπου η ηλιακή ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη, ενισχύοντας την 

οικονομική αξία της εγκατάστασης και μειώνοντας το μέσο κόστος. (Herzog, Lipman 

and Kammen, 2004; Kalogirou, 2004) 

 

Το κύριο μειονέκτημα στα συγκεκριμένα συστήματα είναι το υψηλό κόστος παραγωγής 

της ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με τους συμβατικούς σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής. Σε σύγκρουση όπως έρχεται το ισχυρό πλεονέκτημα τους, αυτού 

των μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. (Demirbas, 2007) 

 

5.4. Ηλιακές φωτοβολταϊκές μονάδες 

 

Οι ηλιακές φωτοβολταϊκές μονάδες μετατρέπουν απευθείας το ηλιακό φως σε 

ηλεκτρική ενέργεια. Ουσιαστικά πρόκειται για ημιαγωγούς στερεής κατάστασης που 

μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ηλεκτρισμό συνεχούς ρεύματος, με τη βασική αρχή που 

διέπει τη λειτουργία τους να χρονολογείται εδώ και πάνω από 150 χρόνια. Μέσα στα 

χρόνια βέβαια έχει γίνει σημαντική πρόοδος στην απόδοσή τους σε συνδυασμό με 

μείωση του κόστους. Οι φωτοβολταϊκές μονάδες δημιουργούν ηλεκτρική ενέργεια 

χωρίς την εκπομπή ρύπων ή οποιαδήποτε άλλης αρνητικής επίπτωσης για το φυσικό 

περιβάλλον. Το μόνο αρνητικό σημείο σε αυτές είναι ότι απαιτείται μεγάλη επιφάνεια 

για μικρές ποσότητες ενέργειας. (Topcu and Ulengin, 2004; Herzog, Lipman and 

Kammen, 2004) 

 

Επιπλέον, αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω το κόστους τους μέσω αύξησης της 

αποδοτικότητας των ηλιακών κυψελών και με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών για 
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την κατασκευή τους, ενώ παράλληλα με την αξιοπιστία, την απλότητα, την ευελιξία και 

τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία όλο 

και αυξανόμενη πηγή οικονομικής ενεργειακής απόδοσης με υψηλή ποιότητα. (Herzog, 

Lipman and Kammen, 2004; Sherwani, Usmani and Varun, 2013) 

 

5.5. Παλίρροια, κύματα και ωκεανοί 

 

Όπως αναφέρει η Eurostat3, είναι ελάχιστα τα ποσοστά συμμετοχής της ενέργειας που 

προέρχεται από τις παλίρροιες, τα κύματα και τους ωκεανούς, τόσο μέσα στην ΕΕ όσο 

και στο παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Μόλις το 0,02% επί των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας για το 2015 προήλθε από τις συγκεκριμένες μορφές ενέργειας στο σύνολο της 

ΕΕ. Εδώ και χρόνια αναπτύσσεται μία μεγάλη ποικιλία τεχνολογιών, όμως καμία από 

αυτές τις επιλογές δεν εφαρμόζεται σε μεγάλη κλίμακα.  

 

Υπάρχουν διάφορες πηγές ενέργειας στην κατηγορία αυτή. Αρχικά, η παλιρροϊκή 

ενέργεια αναφέρεται στη δυναμική ενέργεια της παλίρροιας που μπορεί να 

εκμεταλλευτεί η άνοδος και η πτώση του επιπέδου της θάλασσας. Τα παλιρροιακά ή 

θαλάσσια ρεύματα δημιουργούν κινητική ενέργεια που μπορεί να αξιοποιηθεί. Η 

ενέργεια των κυμάτων επίσης μπορεί να μετατραπεί σε κινητική μέσω τεχνολογιών που 

βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Οι διαβαθμίσεις της θερμοκρασίας μεταξύ της επιφάνειας 

της θάλασσας και των βαθιών υδάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαδικασίες 

μετατροπής της θερμικής ενέργειας. Οι διαβαθμίσεις της αλατότητας στα σημεία όπου 

το γλυκό νερό των ποταμών αναμιγνύεται με το θαλασσινό νερό μπορεί να αξιοποιηθεί 

με διαδικασίες επιβράδυνσης της αντίστροφης ώσμωσης και άλλες συναφείς 

τεχνολογίες. 

 

Οι παραπάνω επιλογές συγκαταλέγονται στις πράσινες ενέργειες, αλλά καθώς 

βρίσκονται ακόμη σε ένα αρκετά πρώιμο στάδιο, θα πρέπει να εξεταστούν θέματα που 

αφορούν την λειτουργία τους σε δύσκολες συνθήκες, δίνοντας όμως την μεγαλύτερη 

έμφαση σε ενδεχόμενες επιπτώσεις στη ναυτιλία, στην αλιεία, στη θαλάσσια ζωή και 

περιβάλλον. Ήδη έχουν παρατηρηθεί αυξημένοι κίνδυνοι, όπως στις διαβαθμίσεις της 

θερμοκρασίας η απελευθέρωση τοξικών χημικών ουσιών, επηρεάζοντας τα 

οικοσυστήματα των ωκεανών, καθώς και η αξιοποίηση των παλιρροϊκών ρευμάτων 

μπορεί να αλλάξει ριζικά την υδάτινη περιοχή. (Pelc and Fujita, 2002) 

                                                 
3http://ec.europa.eu/eurostat/web/environmental-data-centre-on-natural-resources/natural-

resources/energy-resources/tidal-wave-and-ocean-energy 
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5.6. Αστικά απόβλητα (ανανεώσιμα) 

 

Τα αστικά απόβλητα περιλαμβάνουν τα υλικά που απορρίπτονται από τις αστικές 

περιοχές και συνήθως είναι χαρτιά, απορρίμματα τροφίμων, ξύλο, βαμβάκι ή άλλα 

υλικά ένδυσης, υλικά που προέρχονται από ορυκτά καύσιμα όπως πλαστικά, 

καουτσούκ και συνθετικά υφάσματα. (Cheng and Hu, 2010) Η αποτέφρωση και η 

κομποστοποίηση είναι οι δύο κυρίαρχες μέθοδοι εκμετάλλευσης των αστικών 

αποβλήτων, ενώ εκτιμάται πως περίπου 130 εκατομμύρια τόνοι αστικών απορριμμάτων 

καίγονται ετησίως σε πάνω από 600 ειδικές εγκαταστάσεις, παράγοντας ηλεκτρικό 

ρεύμα, ατμό και διαχωρίζονται μέταλλα που ύστερα ανακυκλώνονται. (Themelis and 

Millrath, 2004) Στις παραπάνω μεθόδους προστίθεται και η υγειονομική ταφή, η οποία 

όμως οδηγεί σε πιθανή υδάτινη και αέρια ρύπανση. Ως γενική εικόνα όμως η 

εκμετάλλευση των αστικών αποβλήτων είναι μία καλή λύση για μία ελεγχόμενη 

αξιοποίηση των απορριμμάτων και επανεκμετάλλευσή τους ως ενέργεια, μειώνοντας 

γενικά την παγκόσμια ποσότητα απορριμμάτων. Από την άλλη πλευρά, αποτελεί μία 

επικίνδυνη διαδικασία, καθώς ενδέχεται να απελευθερώνονται σε μεγάλη κλίμακα 

ρυπογόνες ουσίες, οι οποίες όμως μπορούν να αντιμετωπιστούν με την κατάλληλη 

προσοχή στην επεξεργασία. (Cheng and Hu, 2010) 

 

5.7. Γεωθερμική ενέργεια 

 

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η φυσική θερμότητα που εκπέμπει η ίδια η Γη, οποία 

προκύπτει από την τριβή των ηπειρωτικών πλακών που ολισθαίνουν κάτω από τη Γη 

και από τη διάσπαση των ραδιενεργών στοιχείων που βρίσκονται σε μικρές ποσότητες 

σε όλους τους βράχους. Για χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι επωφελούνται από τις θερμές 

πηγές, όμως σήμερα μέσω της τεχνολογικής εξέλιξης έχει γίνει δυνατή η τοποθέτηση 

υδροθερμικών δεξαμενών και η διοχέτευση του ατμού ή του ζεστού νερού στην 

επιφάνεια, χρησιμοποιώντας απευθείας την θερμότητα ή την μετατροπή αυτής σε 

ηλεκτρική ενέργεια.  

 

Η ποσότητα της γεωθερμικής ενέργειας είναι αμέτρητη. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι 

μόλις το 1% της θερμότητας που περιέχεται στα 10 πρώτα χιλιόμετρα κάτω από την 

επιφάνεια της Γης ισοδυναμεί με 500 φορές την ενέργεια που βρίσκεται στους 

πετρελαϊκούς πόρους και του φυσικού αερίου. Βέβαια, σε αντίθεση με την αμέτρητη 

ποσότητα, έρχεται το γεγονός πως είναι άνισα κατανεμημένη χωρίς υψηλές 
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συγκεντρώσεις και συχνά σε μεγάλος βάθος, καθιστώντας την δύσκολη στην 

βιομηχανική και οικονομική αξιοποίησή της.   

 

Έχει όμως αρκετά πλεονεκτήματα, καθώς η γεωθερμική ενέργεια χαρακτηρίζεται από 

υψηλή απόδοση και δυνατότητα άμεσης χρήσης, όπως για παράδειγμα η διάθεση του 

ζεστού νερού κατευθείαν σε κατοικίες που βρίσκονται κοντά στην περιοχή. Ωστόσο, 

υπάρχουν αρκετά μειονεκτήματα, καθώς εμπεριέχονται διάφορες συγκεντρώσεις 

αερίων, κυρίως αζώτου και διοξειδίου του άνθρακα, υδρόθειο και μικρότερες 

ποσότητες αμμωνίας, υδραργύρου, ραδονίου και βορίου. Συνήθως όμως οι 

περισσότερες χημικές ουσίες επιστρέφουν πίσω στη διάτρηση ώστε να υπάρχει η 

ελάχιστη δυνατή απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον. Άρα η συγκέντρωση αυτών των 

αερίων δεν είναι επιβλαβής και υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω ελαχιστοποίησής τους 

με την τρέχουσα τεχνολογία, καθιστώντας τη γεωθερμική ενέργεια μία σχετικά θετική 

πηγή ενέργειας. (Herzog, Lipman and Kammen, 2004; Fridleifsson, 2001) 

 

5.8. Βιοκαύσιμα 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η Eurostat4, τα βιοκαύσιμα προέρχονται είτε άμεσα 

είτε έμμεσα από βιομάζα. Στα νούμερα που θα χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση δεν 

περιλαμβάνονται υλικά που δεν χρησιμοποιούνται για μη ενεργειακούς σκοπούς (όπως 

για παράδειγμα το ξύλο που χρησιμοποιείται για κατασκευές και έπιπλα ή το 

βιολιπαντικό για λίπανση κινητήρων). Τα βιοκαύσιμα μπορούν να χωριστούν σε τρεις 

κατηγορίες, τα στερεά βιοκαύσιμα, τα υγρά βιοκαύσιμα και τα βιοαέρια. 

 

5.8.1. Στερεά Βιοκαύσιμα 

 

Τα στερεά βιοκαύσιμα περιλαμβάνουν τα οργανικά, μη ορυκτά υλικά βιολογικής 

προέλευσης, εξαιρώντας όμως το κάρβουνο, τα οποία χρησιμοποιούνται ως καύσιμο 

για την παραγωγή θερμότητας και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στα στερεά 

βιοκαύσιμα περιλαμβάνονται τα ξυλοκάρβουνα, τα καυσόξυλα, τα υπολείμματα ξύλου 

και υποπροϊόντα αυτού, τα σφαιρίδια ξύλου (pellets), τα ζωικά απόβλητα, καθώς και 

άλλα φυτικά υλικά και υπολείμματα από ανανεώσιμα βιομηχανικά απόβλητα. Η καύση 

στερεών βιοκαυσίμων θεωρείται η πιο άμεση τεχνική για την παραγωγή είτε 

θερμότητας είτε ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

                                                 
4 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Biofuels 
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Η αποδοτικότητα αυτής της μορφής ενέργειας ανεβαίνει συνεχώς, όπως επίσης και η 

δημοτικότητά της λόγω των εξελίξεων στα συστήματα θέρμανσης, όπως τα τζάκια ή οι 

κατάλληλοι λέβητες για καύση βιομάζας, με μικρό κόστος των πρώτων υλών και 

χαμηλή ρύπανση. (Herzog, Lipman and Kammen, 2004) 

 

5.8.2. Υγρά Βιοκαύσιμα 

 

Στα υγρά βιοκαύσιμα συναντάμε όλα τα υγρά καύσιμα φυσικής προέλευσης, που 

παράγονται από βιομάζα ή και από βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα, τα οποία είναι 

κατάλληλα να αναμιχθούν ή ακόμα και να αντικαταστήσουν τα υγρά καύσιμα που 

προέρχονται από ορυκτές πηγές. Εδώ περιλαμβάνονται η βιοβενζίνη, η βιοντίζελ, η bio 

jet κηροζίνη και άλλες υποκατηγορίες υγρών βιοκαυσίμων.  

 

Χαρακτηρίζονται και αυτά από χαμηλές εκπομπές ρύπων, όμως χρειάζονται να γίνουν 

ακόμη αρκετές προσπάθειες για την παραγωγή τους, διότι το πιο ευρέως παραγόμενο 

συστατικό είναι η αιθανόλη που συνήθως παράγεται από αραβόσιτο και ζαχαροκάλαμο, 

με την παραγωγή τους να μην είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε σύγκριση με τις τιμές 

της βενζίνης. (Herzog, Lipman and Kammen, 2004) 

 

5.8.3. Βιοαέρια 

 

Τα βιοαέρια παράγονται από αναερόβια ζύμωση και θερμικές διεργασίες βιομάζας και 

κατά την πλειοψηφία τους αποτελούνται από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα. Στις 

πρώτες ύλες για τα βιοαέρια ανάμεσα σε άλλα ανήκουν και τα αέρια που προέρχονται 

από χώρους υγειονομικής ταφής σκουπιδιών, τα αέρια που παράγονται από την 

επεξεργασία λυμάτων, γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα. Αποτελούν μία από τις 

πιο ενεργειακά αποδοτικές μορφές για την παραγωγή βιοενέργειας. (Weiland, 2010; 

Borjesson and Berglund, 2006) 

 

Υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα στα βιοαέρια, ακόμα και αν συγκριθούν με άλλες 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κυριαρχούν οι εξής δυνατότητες: παραγωγή ενέργειας 

και αποθήκευσης αυτής, διανομή μέσω των υπαρχόντων υποδομών φυσικού αερίου, 

άμεση οικιακή χρήση καθώς και χρήση ως καυσίμων μεταφοράς. Επιπλέον αποτελούν 

εξαιρετική λύση για μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου. (Holm-Nielsen, 

Al Seadi and Oleskowicz-Popiel, 2009; Berglund and Borjesson, 2006) 
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6. Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 

Για αρκετές δεκαετίες τα ορυκτά καύσιμα καλύπτουν την πλειοψηφία των ενεργειακών 

αναγκών των ανθρώπων. Ως γενικός όρος, ορυκτά καύσιμα θεωρούνται όλες οι μη 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ο άνθρακας, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και τα 

μη ανανεώσιμα απόβλητα. Οι συγκεκριμένες μορφές ενέργειας προέρχονται από φυτά 

και ζώα που υπήρχαν στο γεωλογικό παρελθόν πριν από εκατομμύρια χρόνια. Σήμερα, 

υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής ορυκτών καυσίμων με βιομηχανικές διαδικασίες, 

όπως για παράδειγμα σε ένα διυλιστήριο το αργό πετρέλαιο μετατρέπεται σε βενζίνη 

για κινητήρα.  

 

Ο άνθρακας, λοιπόν, που κυριαρχεί στα ορυκτά καύσιμα, μέσω της καύσης του 

απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα της Γης και εκτιμάται ότι σχεδόν το 80% του 

συνόλου των ανθρακούχων εκπομπών CO2 και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

προέρχεται από την καύση ορυκτών καυσίμων. Το πλεονέκτημα των ορυκτών 

καυσίμων είναι ότι η παραγωγή ενέργειας από τις πρώτες ύλες είναι αρκετά φθηνή, 

όμως η προσφορά αυτών δεν είναι απεριόριστη και κατά τη διάρκεια της καύσης αυτών 

εισέρχονται στην ατμόσφαιρα πολλές ρυπογόνες ουσίες με μεγάλες επιπτώσεις. 

(Ekundayo and Oluwalami, 2005) 

 

6.1. Στερεά καύσιμα 

 

Στα στερεά καύσιμα, κυρίαρχο είναι το κάρβουνο, το οποίο διαμορφώθηκε από φυτικό 

υλικό που μετατράπηκε σε ίζημα μέσω των τεκτονικών κινήσεων της Γης και με την 

ταφή σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις πήρε την μορφή αυτή. Όλα 

τα στάδια της καύσης του κάρβουνου, συμπεριλαμβάνοντας τις διαδικασίες εξόρυξης, 

μεταφοράς, καύσης και του τελικού σταδίου της τέφρας, προκαλούν έκθεση σε φυσική 

ακτινοβολία και δημιουργία διαφόρων ρυπογόνων ιχνοστοιχείων. Η καύση του 

άνθρακα σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκπέμπει κυρίως διοξείδιο του 

άνθρακα (CO2), οξείδια του θείου (SOx), οξείδια του αζώτου (NOx), CFCs και άλλα 

ιχνοστοιχεία και ανόργανα σωματίδια, όπως η αιωρούμενη τέφρα και τα αιωρούμενα 

σωματίδια. Συγκεκριμένα τα CO2, NOx και CFC είναι αέρια θερμοκηπίου (GHGs). 

(Ekundayo and Oluwalami, 2005)  
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6.2. Υγρά καύσιμα 

 

Εδώ κυρίαρχο είναι το αργό πετρέλαιο και τα υποπροϊόντα πετρελαίου. Η ίδια 

διαδικασία έχει ακολουθηθεί στο πέρασμα των χρόνων για τη διαμόρφωσή τους όπως 

στα στερεά καύσιμα, μέσω δημιουργίας πετρωμάτων από οργανικά υλικά και μέσω 

υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων έφτασαν στη τελική μορφή τους. Και το πετρέλαιο 

συνδέεται με τα αέρια του θερμοκηπίου, κυρίως με διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και 

μεθάνιο (CH4), που εκπέμπονται κατά τη διάρκεια των σταδίων καύσης του. Επιπλέον, 

ένα άλλο πρόβλημα που συνδέεται με το πετρέλαιο, αυτό των πετρελαιοκηλίδων με τις 

μέγιστα αρνητικές επιπτώσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον.  (Ekundayo and Oluwalami, 

2005)  

 

Παρά της εκτιμήσεις που γίνονται γύρω από τις διαθέσιμες ποσότητες πετρελαίου που 

υπάρχουν στον πλανήτη, είναι μία δύσκολη διαδικασία ο καθορισμός των ποσοτήτων 

με την καλύτερη δυνατή ακρίβεια. Πολλοί είναι οι παράγοντες που συμβάλουν στον 

προσδιορισμό των βιώσιμων αποθεμάτων, όπως οι πολιτικές εξελίξεις και οι δυσκολίες 

στις τοποθεσίες των πηγών που δεν έχουν ακόμη εκμεταλλευτεί. (Speirs, McGlade and 

Slade, 2015) 

 

6.3. Φυσικό αέριο 

 

Το φυσικό αέριο θεωρείται πως έχει σχηματιστεί από θαλάσσια ζώα και φυτικούς 

οργανισμούς που πέθαναν πριν από 300 έως 400 εκατομμύρια χρόνια πριν, τα οποία 

βυθίστηκαν στο βυθό των ωκεανών, δημιουργώντας στρώματα ιζημάτων και τελικά 

μετατράπηκαν σε βράχους. Η πίεση και η θερμότητα μετέτρεψε τους βράχους αυτούς 

σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Χαρακτηρίζεται ως το καθαρότερο καύσιμο από τις μη 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όμως και αυτό σχετίζεται με εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου, καθώς απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα αρκετές ρυπογόνες ουσίες. 

(Aly and Hussien, 2014) 

 

Επίσης είναι δύσκολο να εκτιμηθούν τα αποθέματα του φυσικού αερίου, καθώς 

υπάρχουν λιγοστά εμπειρικά στοιχεία, με αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από τα 

διαθέσιμα δεδομένα και τους τρόπους υπολογισμού της διαθεσιμότητας. Υπάρχει 

ακόμα και σήμερα μία σχετική έλλειψη εμπειρίας στις συγκεκριμένες γεωτρήσεις και 

για ορισμένες χώρες που εκμεταλλεύονται το φυσικό αέριο δεν έχουν γίνει ακόμα 

εκτιμήσεις. (Speirs, McGlade and Slade, 2015) 
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6.4. Πυρηνική ενέργεια 

 

Η πυρηνική ενέργεια προκύπτει από αντιδράσεις ατομικών πυρήνων, δηλαδή από 

πυρηνικές συντήξεις. Στους ατομικούς πυρήνες υπάρχουν νετρόνια και πρωτόνια, τα 

οποία κρατούνται μαζί στο κέντρο του πυρήνα. Οι ατομικοί πυρήνες συγκρούονται ο 

ένας με τον άλλον και το μέρος που δεν έχει ισχυρή σύνδεση διαχωρίζεται από τον 

ατομικό πυρήνα. Σε αυτό το σημείο παράγεται ενέργεια, η οποία μετέπειτα 

χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού που καταλήγει σε μορφή ατμού. Ο ατμός 

χρησιμοποιείται για την περιστροφή μίας τουρμπίνας που παράγει ηλεκτρική ενέργεια.  

 

Η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της παραπάνω 

διαδικασίας απαιτεί πολύ λίγες πρώτες ύλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όμως, οι συγκεκριμένες πρώτες ύλες αποτελούνται από 

ουράνιο, μία άκρως ραδιενεργή ουσία και οτιδήποτε σχετίζεται με την παραγωγική 

διαδικασία παραμένει ραδιενεργό για πολλές δεκαετίες. (Ekundayo and Oluwalami, 

2005) 

 

Η ραδιενέργεια μετακινείται πολύ εύκολα μέσα στο περιβάλλον και επηρεάζει 

οποιονδήποτε οργανισμό. Ουσιαστικά, ταξιδεύει μέσω άλλων υλικών, όπως είναι το 

νερό (τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά ύδατα), ο αέρας και μέσω της 

τροφικής αλυσίδας. Επίσης, η ραδιενέργεια μπορεί να εισέλθει στο ανθρώπινο σώμα 

μέσω της τροφής, του αέρα και της απορρόφησης από το δέρμα. Μεταξύ πολλών 

άλλων, προκαλούνται περαιτέρω περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η οικοτοξικότητα 

του νερού, η συμβολή στην παγκόσμια θέρμανση του πλανήτη, η καταστροφή του 

όζοντος, ο ευτροφισμός και το φωτοχημικό νέφος. Η επικινδυνότητα είναι η ύψιστη και 

η ομαλή λειτουργία των πυρηνικών σταθμών είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη με την 

υποχρεωτική διατήρηση της ραδιενέργειας στα επιτρεπτά όρια. Φυσικά και τα μέτρα 

ασφαλείας στα πυρηνικά εργοστάσια αγγίζουν τον ύψιστο επίπεδο, όμως έχουν συμβεί 

ατυχήματα στο παρελθόν και δεν μπορεί να αποκλειστεί η συγκεκριμένη πιθανότητα 

και για το μέλλον. Από την μικρή αυτή αναφορά στα προβλήματα της πυρηνικής 

ενέργειας γίνεται εμφανής η κρισιμότητα της συγκεκριμένης μορφής ενέργειας. (Aly 

and Hussien, 2014; Zwaan, 2013)  
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7. Πολυκριτήρια Ανάλυση 

 

Στην πολυκριτήρια ανάλυση (Multi-Criteria Decision Methods – MCDA) οι μέθοδοι 

που έχουν αναπτυχθεί έχουν κυρίως δύο κατευθύνσεις, τη γαλλική και την αμερικάνικη, 

όχι όμως αποκλειστικά. (Lootsma, Mensch and Vos, 1990). Σύμφωνα με τον Vincke 

(1992) η λήψη αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων είναι ουσιαστικά μία σειρά μεθόδων 

πολλαπλών κριτηρίων. Από τις αρχές του 1950 και μετέπειτα, έχουν αναπτυχθεί πολλές 

μεθόδους MCDA, με αρκετές διαφορές μεταξύ τους γύρω από την απαιτούμενη 

ποιότητα και ποσότητα των πληροφοριών, τη μεθοδολογία, τη χρηστικότητα, το τρόπο 

ανάλυσης της ευαισθησίας καθώς και την ίδια την μαθηματική επαλήθευση. Ο Vincke 

διαχωρίζει τις μεθόδους σε τρεις κατηγορίες: θεωρίες χρησιμότητας πολλαπλών 

χαρακτηριστικών, μέθοδοι εξωστρέφειας και διαδραστικοί μέθοδοι. Ο συγκεκριμένος 

διαχωρισμός όμως είναι ενδεικτικός. Καθώς υπάρχουν πολλές MCDA μέθοδοι, έχουν 

αναπτυχθεί και διάφοροι τρόποι για την κατηγοριοποίησή τους. (Guitoni & Martel, 

1998) Ως ένα γενικό πλαίσιο όμως αποτελεί η ιεραρχική τους δομή και το γεγονός πως 

όλες οι θεωρίες βασίζονται στον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας για μία 

εναλλακτική λύση ως ένα γραμμικό σταθμισμένο άθροισμα των αποτελεσμάτων της 

πάνω σε διάφορα κριτήρια. (Huang, Keisler and Linkov, 2011) 

 

Για την αναφορά των κυρίαρχων μεθοδολογιών, ας χρησιμοποιήσουμε την ταξινόμηση 

του Larichev (2000), η οποία έγινε με βάση τον τύπο των πληροφοριών και 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

 Μέθοδοι που βασίζονται σε ποσοτικές μετρήσεις, καθώς και μέθοδοι με 

πολλαπλά κριτήρια βασισμένες στη θεωρία χρησιμότητας. 

 

 Μέθοδοι βασισμένες σε ποιοτικές μετρήσεις, περιλαμβάνοντας τις προσεγγίσεις 

της AHP και των ασαφών (fuzzy) συνόλων. (Zimmermann, 2000) 

 

 Συγκριτικές μέθοδοι προτιμήσεων που στηρίζονται στη σύγκριση ζευγαριών 

από τις εναλλακτικές επιλογές, όπως η ELECTRE, η PROMETEE, η ORESTE, 

η TACTIC και άλλες. (Turskis, 2008) 
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 Μέθοδοι που βασίζονται σε ποιοτικές μετρήσεις, χωρίς όμως να μετατρέπονται 

σε ποσοτικές μεταβλητές και άρα να βασίζονται σε λεκτική ανάλυση 

αποφάσεων, χαρακτηριζόμενες όμως από αβεβαιότητα. (Berkeley et al., 1991) 

 

 Κατηγοριοποίηση προβλημάτων MCDM ως συνεχή ή διακριτά, ανάλογα με τον 

τύπο των εναλλακτικών.  

 

Σε μία επαναξιολόγηση της πολυκριτήριας ανάλυσης από τους Wang et al. (2009) 

σχετικά με τη αποδοτική λήψη αποφάσεων για ενεργειακά ζητήματα, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα πως οι MCDA γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς σε αυτά τα θέματα 

λόγω της πολυδιάστατης έκτασης των στόχων για μία αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη, 

παράλληλα με την ύπαρξη υψηλής πολυπλοκότητας των κοινωνικοοικονομικών και 

βιοφυσικών συστημάτων. Επομένως, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική η εξέταση των 

ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών ζητημάτων μέσω των μεθόδων MCDA.  

 

Αυξημένη δημοτικότητα παρουσιάζει η μέθοδος PROMETHEE, με πολλές εφαρμογές 

σε διάφορα επιστημονικά πεδία. Αρχικά αναπτύχθηκε από τον Brans (1982) και 

εξελίχθηκε περαιτέρω από τους Vincke, Brans και Mareschal (1986). Είναι μία αρκετά 

απλή μέθοδος και το ενδιαφέρον αυξάνεται συνεχώς για αναλύσεις μέσω της 

PROMETHEE. (Behzadian et al., 2010)  

 

7.1. Η μέθοδος PROMETHEE 

 

Η μέθοδος PROMETHEE, με το ακρώνυμο να διαμορφώνεται από τις λέξεις 

Preference Ranking Organization METHod for Enrichment of Evaluations, εκφράζει τη 

μέθοδο οργάνωσης της κατάταξης των προτιμήσεων για μία εμπλουτισμένη 

αξιολόγηση ενός προβλήματος. Έτσι, η μέθοδος PROMETHEE παρέχει μία απόφαση, 

είτε με μία μόνο επιλογή είτε με εναλλακτικές λύσεις, η οποία βασίζεται σε βαθμούς 

προτίμησης ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές. (Ishizaka and Nemery, 2013)  
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Η μέθοδος εμπίπτει σε τρία βήματα:  

 

1. τον υπολογισμό των βαθμών προτίμησης για κάθε διατεταγμένο ζεύγος 

ενεργειών για κάθε κριτήριο,  

 

2. τον υπολογισμό των ροών των μεμονωμένων κριτηρίων και 

 

3. τον υπολογισμό των παγκόσμιων ροών.  

 

Με βάση τις παραπάνω παγκόσμιες ροές, θα επιτευχθεί μία κατάταξη των 

εναλλακτικών, καθώς και μία γραφική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων. Στη 

συνέχεια, θα αναλύσουμε τα τρία βήματα της μεθόδου. 

 

Μονοκριτήριοι βαθμοί προτίμησης 

 

Η μέθοδος PROMETHEE βασίζεται στον υπολογισμό των βαθμών προτίμησης. Ο 

βαθμός προτιμήσεως κυμαίνεται μεταξύ του 0 και του 1, εκφράζοντας το κατά πόσο 

μία επιλογή προτιμάται περισσότερο σε σύγκριση με μία άλλη, από την πλευρά πάντα 

του ατόμου που πρόκειται να λάβει τις τελικές αποφάσεις σχετικά με το πρόβλημα που 

έχει τεθεί. Ο βαθμός προτίμησης 1 σημαίνει μία ισχυρή ή συνολική προτίμηση για μία 

από τις ενέργειες, γύρω από το εξεταζόμενο κριτήριο. Εάν δεν υπάρχει κάποια 

προτίμηση, τότε το 0 είναι αυτό που επιλέγεται ως τιμή. Για μία ενδιάμεση κατάσταση, 

δηλαδή όταν υπάρχει μία προτίμηση, αλλά δεν είναι ισχυρή, τότε επιλέγεται μία τιμή 

ανάμεσα στο 0 και 1.  

 

Χρησιμοποιούμε τον όρο pairwise preference degree, δεδομένου ότι η προτίμηση της 

δράσης Α πάνω από τη δράση Β δεν μπορεί να προκύψει από την προτίμηση της 

δράσης Β πάνω στη δράση Α (και αντίστροφα). Η μέθοδος PROMETHEE θα βοηθήσει 

τον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων να αξιολογήσει αυτά τα μονοκριτήρια ζεύγη βαθμών 

προτίμησης. Για κάθε κριτήριο, αυτός ο βαθμός προτίμησης μονοκριτηρίου 

υπολογίζεται μέσω της αναπροσαρμογής ή του εμπλουτισμού των αξιολογήσεων των 

ενεργειών, μέσω πρόσθετων πληροφοριών που αφορούν τις προτιμήσεις. 

 

Αυτό που έχει σημασία στην PROMETHEE είναι ο τρόπος με τον οποίο ο υπεύθυνος 

λήψης αποφάσεων αντιλαμβάνεται τη διαφορά μεταξύ των (αντικειμενικών) 
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αξιολογήσεων (συχνά μετριαζόμενων) για κάθε συγκεκριμένο κριτήριο. Αυτά τα ζεύγη 

συγκρίσεων βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των αξιολογήσεων των δύο ενεργειών 

(δηλαδή η διαφορά τιμής μεταξύ των ενεργειών). Επομένως, μπορεί να επιλέξει μεταξύ 

δύο τύπων λειτουργιών προτιμήσεων: τη γραμμική λειτουργία και τη Gaussian 

λειτουργία. Αυτές οι λειτουργίες προτιμήσεων φαίνονται στο Γράφημα 1, στη δεξιά και 

στην αριστερή πλευρά αντίστοιχα. 

Γράφημα 1. Γραμμική (αριστερά) και Gaussian (δεξιά) λειτουργίες προτιμήσεων 

 

Εάν ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων επιλέξει τη γραμμική λειτουργία, τότε οι 

προτιμήσεις θα αυξηθούν σταδιακά ως συνάρτηση της διαφοράς μεταξύ των 

αξιολογήσεων για ένα συγκεκριμένο κριτήριο. Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία 

Gaussian, η αύξηση ακολουθεί μια εκθετική συνάρτηση. 

 

Γράφημα 2. Τρεις γραμμικές λειτουργίες προτίμησης 

 

Για τον καθορισμό κάθε λειτουργίας προτιμήσεων, απαιτούνται μία ή δύο παράμετροι. 

Η συνάρτηση γραμμικής προτίμησης απαιτεί δύο παραμέτρους: ένα κατώτατο όριο 

αδιαφορίας q (indifference threshold q) και το κατώφλι προτιμήσεων p (preference 
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threshold p). Από την άλλη πλευρά, η Gaussian λειτουργία απαιτεί μόνο μία 

παράμετρο: το σημείο εμπλοκής s (inflexion point s). 

 

Αν η διαφορά μεταξύ των αξιολογήσεων ενός κριτηρίου είναι μικρότερη από το όριο 

αδιαφορίας q, τότε δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή από τον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων 

καμία διαφορά μεταξύ αυτών των δύο ενεργειών (δηλαδή ο βαθμός προτίμησης είναι 

0). Εάν η διαφορά είναι υψηλότερη από το όριο προτίμησης p, τότε η προτίμηση είναι 

ισχυρή (δηλαδή ο βαθμός προτίμησης είναι 1). Η συνάρτηση προτίμησης (preference 

function) δίνει την τιμή της προτίμησης για τις διαφορές μεταξύ των καταστάσεων 

αδιαφορίας q και προτίμησης p. 

 

Το Γράφημα 2 αντιπροσωπεύει τη λειτουργία γραμμικής προτίμησης για συγκεκριμένες 

παραμέτρους. Εάν q = p = 0 (Γράφημα 2(α)), τότε υπάρχει μια ισχυρή προτίμηση για 

μια ενέργεια μόλις υπάρξει κάποια διαφορά (όσο μικρή και να είναι η διαφορά). Στο 

Γράφημα 2(β) δεν υπάρχει ζώνη αδιαφορίας (q = 0) που σημαίνει ότι κάθε διαφορά 

θεωρείται αναλογική. Τέλος, στο Γράφημα 2(γ) η συνάρτηση προτίμησης δίνεται από 

μια συνένωση ενεργειών. Αυτό σημαίνει ότι η δύναμη της προτίμησης μπορεί να πάρει 

μόνο τρεις τιμές: 0, 0,5 ή 1. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ως ένα γενικό πλαίσιο πως η μέθοδος PROMETHEE μπορεί να 

χρησιμοποιήσει όχι μόνο αριθμητικές τιμές, αλλά μπορεί να αντιμετωπίσει εύκολα και 

κλίμακες (π.χ. καλές, εξαιρετικές κλπ.). Όπως θα δούμε στην συνέχεια, οι λεκτικές 

τιμές μπορούν να μεταφραστούν σε αριθμητικές τιμές. 

 

Θετικές, αρνητικές και καθαρές μονοκριτήριες ροές (unicriterion flows) 

 

Δεν είναι εύκολο να εξαχθούν συμπεράσματα από έναν πίνακα με βαθμούς 

προτιμήσεων ή από τη γραφική αναπαράσταση του πίνακα, ειδικά όταν ο αριθμός των 

ενεργειών είναι μεγάλος. Επομένως, οι βαθμοί προτιμήσεων ανά ζεύγος κριτηρίων 

συνοψίζονται στις αποκαλούμενες θετικές ροές, τις αρνητικές ροές και τις καθαρές 

ροές. Αυτά τα αποτελέσματα μετράνε τον τρόπο με τον οποίο προτιμάται μια δράση σε 

σχέση με όλες τις άλλες ενέργειες ή τον τρόπο με τον οποίο προτιμάται από όλες τις 

άλλες ενέργειες. 
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Θετικές ροές 

 

Η μονοκριτήρια θετική ροή μίας ενέργειας κυμαίνεται μεταξύ 0 και 1. Υποδεικνύει πως 

προτιμάται μια ενέργεια (σύμφωνα με την προτίμηση του υπεύθυνου λήψης 

αποφάσεων) σε σχέση με όλες τις άλλες ενέργειες σχετικά με το συγκεκριμένο 

κριτήριο. Όσο υψηλότερη είναι αυτή η θετική ροή, τόσο προτιμάται η σύγκριση της 

ενέργειας από όλες τις υπόλοιπες (δηλαδή η καλύτερη είναι η συγκεκριμένη ενέργεια). 

Είναι στην πραγματικότητα μια μέση συμπεριφορά που λαμβάνεται από τον μέσο όρο 

όλων των προτιμήσεων μιας δράσης σε σύγκριση με τις άλλες (εξαιρουμένου του 

βαθμού προτίμησης σε σύγκριση με τον εαυτό της). Είναι επομένως το 

κανονικοποιημένο άθροισμα όλων των στοιχείων γραμμών και πάντα βρίσκεται μεταξύ 

0 και 1. 

 

Αρνητικές ροές 

 

Αντίστοιχα, οι αρνητικές ροές αντιπροσωπεύουν μια μέση συμπεριφορά. Μετρούν τον 

τρόπο με τον οποίο προτιμώνται οι άλλες δράσεις έναντι αυτής της ενέργειας. Η 

αρνητική ροή επιτυγχάνεται με τη λήψη ενός μέσου όρου όλων των βαθμών 

προτίμησης των ενεργειών σε σύγκριση με τη συγκεκριμένη ενέργεια (εξαιρουμένου 

του βαθμού προτίμησης σε σύγκριση με την ίδια). Αντιστοιχεί στον μέσο όρο 

ολόκληρης της στήλης εκτός από το διαγώνιο στοιχείο. Και αυτό το αποτέλεσμα είναι 

πάντα μεταξύ 0 και 1. 

 

Καθαρές ροές 

 

Τέλος, για να ληφθούν υπόψη τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές ροές, 

χρησιμοποιούμε τις καθαρές ροές μιας δράσης που υπολογίζονται αφαιρώντας τις 

αρνητικές ροές από τις θετικές ροές. Αυτές πρέπει να μεγιστοποιηθούν, καθώς 

αντιπροσωπεύουν την ισορροπία μεταξύ της παγκόσμιας ισχύος και της παγκόσμιας 

αδυναμίας μιας δράσης. Η καθαρή τιμή μιας ενέργειας είναι πάντα μεταξύ -1 και 1. 

 

Παγκόσμιες ροές 

 

Στην προηγούμενη ενότητα εξετάσαμε μόνο ένα κριτήριο. Για να ληφθούν υπόψιν όλα 

τα κριτήρια ταυτόχρονα, ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων πρέπει να παράσχει τη 
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σχετική σημασία κάθε κριτηρίου. Για παράδειγμα, η τιμή ενός αυτοκινήτου μπορεί να 

είναι διπλάσια από την ισχύ του. Από την άλλη πλευρά, η ασφάλεια μπορεί να είναι πιο 

σημαντική από την τιμή. Με άλλα λόγια, ο υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων 

καθορίζει ένα βάρος για κάθε κριτήριο που του επιτρέπει να συγκεντρώνει (μέσω ενός 

σταθμισμένου ποσού) όλες τις θετικές, αρνητικές και καθαρές ροές των μονοκριτηρίων 

σε παγκόσμιες θετικές ροές, παγκόσμιες αρνητικές ροές και παγκόσμιες καθαρές ροές, 

δηλαδή οι ροές αυτές λαμβάνουν υπόψη όλα τα κριτήρια. 

 

Η συνολική θετική βαθμολογία υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μια δράση 

προτιμάται σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με όλες τις άλλες δράσεις, όταν εξετάζονται 

διάφορα κριτήρια. Δεδομένου ότι τα βάρη έχουν υποστεί κανονικοποίηση, η παγκόσμια 

θετική βαθμολογία βρίσκεται πάντα μεταξύ 0 και 1. Ανάλογα, η παγκόσμια αρνητική 

βαθμολογία υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μια δράση δεν προτιμάται από τις 

άλλες δράσεις. Η αρνητική βαθμολογία βρίσκεται πάντοτε μεταξύ 0 και 1 και πρέπει να 

ελαχιστοποιηθεί. Οι καθαρές ροές μιας ενέργειας, που υπολογίζονται αφαιρώντας τις 

αρνητικές ροές από τις θετικές ροές, λαμβάνουν υπόψη τις δύο απόψεις (ποιες 

προτιμώνται και ποιες όχι από όλες τις υπόλοιπες άλλες δράσεις). 

 

7.1.1. Η κατάταξη της PROMETHEE I 

 

Η κατάταξη της PROMETHEE I βασίζεται στις θετικές και αρνητικές ροές. Κατά την 

ανάλυση των ροών δύο δράσεων υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά σενάρια: 

 

 Μια δράση έχει καλύτερη κατάταξη από την άλλη, εάν οι συνολικές θετικές και 

αρνητικές ροές είναι ταυτόχρονα καλύτερες (δηλαδή εάν η συνολική θετική 

βαθμολογία είναι υψηλότερη και η παγκόσμια αρνητική ροή είναι χαμηλότερη). 

Μια ενέργεια πρέπει να είναι ταυτόχρονα η πρώτη αναφερόμενη στους θετικούς 

και τους αρνητικούς άξονες. 

 

 Μια δράση έχει χειρότερη βαθμολογία από την άλλη, αν και οι θετικές και οι 

αρνητικές βαθμολογίες σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χειρότερες.  

 

 Δύο δράσεις λέγεται ότι είναι ασύγκριτες εάν μια δράση έχει καλύτερη 

παγκόσμια θετική βαθμολογία αλλά χειρότερη παγκόσμια αρνητική βαθμολογία 

(ή αντίστροφα).  
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 Δύο δράσεις ονομάζονται αδιάφορες εάν έχουν ταυτόσημες θετικές και 

αρνητικές ροές. 

 

7.1.2. Η κατάταξη της PROMETHEE II 

 

Η κατάταξη του PROMETHEE II βασίζεται μόνο στις καθαρές ροές και οδηγεί σε 

πλήρη κατάταξη των ενεργειών (δηλαδή η ασύγκριτη κατάσταση δεν υπάρχει). Οι 

ενέργειες κατατάσσονται από το καλύτερο στο χειρότερο. Για να συνοψίσουμε τα 

βήματα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων πρέπει να 

καθορίσει τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη στην απόφασή του. Στη συνέχεια, όλες 

οι ενέργειες που πρέπει να ταξινομηθούν πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με αυτά τα 

κριτήρια. Σχετικά με τα βάρη, η PROMETHEE II υποθέτει ότι ο υπεύθυνος λήψης 

αποφάσεων σταθμίζει κατάλληλα τα κριτήρια, τουλάχιστον όταν ο αριθμός των 

κριτηρίων δεν είναι πολύ μεγάλος. (Macharis et al., 2004) Καθορίζοντας αυτές τις 

πληροφορίες προτιμήσεων, μπορούν να υπολογιστούν οι τιμές των προτιμησιακών 

κριτηρίων ανά ζεύγος. Από αυτούς τους βαθμούς προτιμήσεων, υπολογίζονται οι 

μονοκριτήριες ροές. Στο τελικό στάδιο, οι ροές των κριτηρίων συγκεντρώνονται στην 

παγκόσμια κλίμακα, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική σημασία κάθε κριτηρίου. Στη 

συνέχεια, οδηγούμαστε στην τελική κατάταξη των εναλλακτικών επιλογών. (Brans and 

Mareschal, 1992) 

 

7.1.3. Gaia plane 

 

Το Gaia plane είναι μια δισδιάστατη αναπαράσταση ενός προβλήματος απόφασης. 

Περιέχει όλες τις πτυχές του προβλήματος απόφασης: τις ενέργειες, τα κριτήρια και τις 

πληροφορίες για τις προτιμήσεις του υπεύθυνου λήψης αποφάσεων (κατώφλια και 

βάρη). Σε αυτό το επίπεδο του Gaia plane, οι ενέργειες αντιπροσωπεύονται από σφαίρες 

και τα κριτήρια από βέλη. Η θέση των ενεργειών δίνει στον υπεύθυνο λήψης 

αποφάσεων μία πρώτη εικόνα σχετικά με τις ομοιότητές τους, δηλαδή όσο πιο κοντά οι 

ενέργειες, τόσο πιο παρόμοιες είναι. Η ομοιότητα και η μη ομοιότητα καθορίζονται από 

το όριο αδιαφορίας και προτίμησης. Αυτό σημαίνει ότι το Gaia plane εξαρτάται από τις 

πληροφορίες προτίμησης που παρέχονται από τον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων. 

Ανάλογα, η σχετική θέση των κριτηρίων μας υποδεικνύει την συσχέτιση και την αντι-

συσχέτιση (ή σύγκρουση) κριτηρίων. Όσο πιο κοντά βρίσκονται τα βέλη, τόσο 

περισσότερο συσχετίζονται τα κριτήρια στο πρόβλημα της απόφασης. Όσο μεγαλύτερη 
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είναι η γωνία μεταξύ των κριτηρίων, τόσο μεγαλύτερη είναι και η σύγκρουση μεταξύ 

τους. Το Gaia plane επιτρέπει την απεικόνιση των αντιφατικών απόψεων. 

 

Τα μήκη των κριτηρίων είναι διαφορετικά. Το μήκος ενός κριτηρίου μετρά τη 

«διακριτική» ή «διαφοροποιητική» επικράτησή του ως συνάρτηση των δεδομένων. Όσο 

πιο διαφορετικές είναι οι ενέργειες σε ένα κριτήριο, τόσο μεγαλύτερο είναι το βέλος 

και, συνεπώς, το πιο διακριτικό κριτήριο. Η διακριτική ισχύς ενός κριτηρίου εξαρτάται 

από τα επιλεγμένα όρια (όσο υψηλότερο είναι το όριο αδιαφορίας, τόσο λιγότερο 

διακρίνεται το κριτήριο) και από το αντίστοιχο βάρος. 

 

Τέλος, το βέλος που αναπαρίσταται από το γράμμα D και είναι γνωστό ως decision 

stick, καθιστά την συμβιβαστική λύση που επιλέγει ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων, 

καθώς αντιστοιχεί στη ρύθμιση του βάρους του. Η προβολή των δράσεων αυτής της 

γραμμής αντιπροσωπεύει τις προτεραιότητές τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η προβολή 

της δράσης στο ραβδί, τόσο καλύτερη είναι η ίδια η δράση. Ωστόσο, δεδομένου ότι 

πρόκειται μόνο για μια δισδιάστατη αναπαράσταση, η προβολή οδηγεί σε απώλεια 

πληροφοριών που καθιστά το Gaia plane λιγότερο ακριβές ή λιγότερο 

αντιπροσωπευτικό του προβλήματος απόφασης. Η ποσότητα των πληροφοριών που 

διατηρούνται, το λεγόμενο δέλτα ή D, εξαρτάται από τα δεδομένα και τον αριθμό των 

κριτηρίων. Ως επακόλουθο της απώλειας πληροφοριών, η κατάταξη που προέκυψε από 

την προβολή του decision stick δεν αντιστοιχεί κατ' ανάγκη στην κατάταξη της 

PROMETHEE II. (Ishizaka and Nemery, 2013; Ματσατσίνης, 2010) 
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8. Εισαγωγή δεδομένων 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, όλα τα δεδομένα που θα γίνουν εισαγωγή στο Visual 

PROMETHEE έχουν παρθεί από την επίσημη ιστοσελίδα της Eurostat και τις εκθέσεις 

που είναι δημοσιοποιημένες εκεί. Οι αρχικοί πίνακες που περιέχουν την παραγωγή από 

μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή περιλαμβάνονται τα ορυκτά καύσιμα και η 

πυρηνική ενέργεια, για όλες τις χώρες τις ΕΕ την χρονική περίοδο από το 2010 έως και 

το 2015, εκφραζόμενη  σε 1.000 τόνους ισοδύναμους με πετρέλαιο (toe). Και εδώ η 

πηγή των δεδομένων είναι η Eurostat. Η αρχική μορφή των δεδομένων περιείχαν 

αθροιστικά όλες τις μορφές ενέργειας, ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες μορφές 

ενέργειας, επομένως χρειάστηκε να αφαιρέσουμε τις ανανεώσιμες από τα συνολικά 

νούμερα και να διαμορφώσουμε για κάθε χρονιά την παραγωγή κάθε χώρας σε κάθε 

τύπο ενέργειας.  

 

Όμως τα συγκεκριμένα νούμερα είναι δύσκολα να συγκριθούν μεταξύ τους, καθώς η 

παραγωγή ενέργειας διαφέρει ριζικά ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ. Επομένως, μία 

αναγωγή στον πληθυσμό της κάθε χώρας κρίθηκε απαραίτητη. Έτσι, τα νούμερα 

διαιρέθηκαν με τον πληθυσμό της κάθε χώρας, άλλη μία πληροφορία παρεχόμενη από 

τη Eurostat. Ενδεικτικά ακολουθεί ο Πίνακας 1 με τον πληθυσμό όλων των χωρών της 

ΕΕ για το 2015. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τελικοί πίνακες ύστερα από τους 

παραπάνω υπολογισμούς.  
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Πίνακας 1. Ο πληθυσμός για τις 28 χώρες της ΕΕ το 2015 
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Πίνακας 2. Παραγωγή από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2010 
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Πίνακας 3. Παραγωγή από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2011 
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Πίνακας 4. Παραγωγή από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2012 
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Πίνακας 5. Παραγωγή από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2013 
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Πίνακας 6. Παραγωγή από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2014 
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Πίνακας 7. Παραγωγή από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2015 

 

 

Ιδία πηγή δεδομένων, καθώς και η ίδια διαδικασία επεξεργασίας ακολουθήθηκε για 

τους πίνακες που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βλέπουμε παρακάτω πως 

και εδώ υπάρχουν οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας ανά κατηγορία, με αναγωγή στον 

πληθυσμό κάθε χώρας για κάθε έτος από το 2010 έως και το 2015. 
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Πίνακας 8. Παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2010 
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Πίνακας 9. Παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2011 
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Πίνακας 10. Παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2012 
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Πίνακας 11. Παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2013
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Πίνακας 12. Παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2014
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Πίνακας 13. Παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2015 
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9. Ανάλυση αποτελεσμάτων  
 

Το λογισμικό του Visual PROMETHEE5 έχει αναπτυχθεί από τον καθηγητή Bertrand 

Mareschal, από τη σχολή οικονομικών και διοίκησης του Solvay στις Βρυξέλλες του 

Πανεπιστημίου Libre de Bruxelles (ULB), οποίος συνεργάζεται πάνω από 30 χρόνια με 

τον καθηγητή Jean-Pierre Brans που, όπως έχει αναφερθεί, παρουσίασε πρώτος τη 

μέθοδο PROMETHEE.  

 

Το συγκεκριμένο λογισμικό προσφέρει μία ενδιαφέρουσα ποικιλία από διαγράμματα 

και επιλογών παρουσίασης των αποτελεσμάτων της ανάλυσης. Θα προσπαθήσουμε να 

παρουσιάσουμε όσο πιο αποδοτικά γίνεται τις δυνατότητες του λογισμικού, μέσω της 

ανάλυσης των δεδομένων μας. Εισάγουμε, λοιπόν, τους προηγούμενους πίνακες στο 

Visual PROMETHEE και προχωράμε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

 

9.1. Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
 

Αρχικά, βλέποντας το παρακάτω διάγραμμα, δε μπορούμε να διακρίνουμε την 

κατάταξη των χωρών, καθώς οι τιμές στις παγκόσμιες ροές είναι αρκετά κοντινές 

μεταξύ τους. Βέβαια, έχουμε μία πρώτη εικόνα για τη χρονιά του 2010, αλλά ας 

συνεχίσουμε με την επόμενη επιλογή παρουσίασης του λογισμικού.  

 

 

                                                 
5 http://www.promethee-gaia.net/files/VPManual.pdf 
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Γράφημα 3. PROMETHEE II Complete Ranking, 2010  
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Γράφημα 4. PROMETHEE Diamond, 2010 
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Γράφημα 5. PROMETHEE Network, 2010 

 

Το ίδιο συμβαίνει και με τα Γράφημα 4 και Γράφημα 5, τα οποία δεν προσφέρουν μία 

ευδιάκριτη εικόνα στην περίπτωσή μας. Επομένως, για τη συνέχεια θα χρησιμοποιούμε 

μόνο τους πίνακες του λογισμικού που εμπεριέχουν την κατάταξη των χωρών με τις 

παγκόσμιες, της θετικές και τις αρνητικές ροές.  
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Πίνακας 14. Flow Table για τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2010 

 
 

Βλέπουμε, λοιπόν, πως διαμορφώνεται η κατάταξη για τις 28 χώρες το 2010 σχετικά με 

την παραγωγή ενέργειας από μη ανανεώσιμες μορφές. Καθώς ο σημανικότερος στόχος 

μας είναι να παρατηρήσουμε την πορεία της Ελλάδας μέσα στα επιλεγμένα 6 έτη, τα 

οποία συμπίπτουν με την οικονομική κρίση, ας προσέξουμε ότι βρίσκεται στην 18η 

θέση της κατάταξης. Βέβαια στη συγκεκριμένη ενότητα των μη ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, ο στόχος είναι να μειώνεται η παραγωγή από αυτές, ώστε να δίνεται χώρος 

στις ανανεώσιμες λύσεις. 

 

Ως μία γενική εικόνα, βλέπουμε πως το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρώτο, με τις 

υπόλοιπες χώρες που ακολουθούν μέχρι τη 14η θέση να έχουν θετικές παγκόσμιες ροές 
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και στη συνέχεια να συναντάμε τις χώρες με αρνητικές παγκόσμιες ροές. Παρατηρούμε 

επίσης ότι στις πέντε τελευταίες θέσεις της συγκεκριμένης κατάταξης οι χώρες 

ισοβαθμούν.  

 

Πίνακας 15. Flow Table για τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2011 

 
 

Στον Πίνακα 16 βλέπουμε πως σημειώθηκαν μερικές αλλαγές μεταβαίνοντας στο έτος 

2011, όπως η Ουγγαρία βρέθηκε στην 3η θέση από την 5η, αυξάνοντας την παραγωγή 

της από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα μερικές χώρες να 

ανταλλάσσουν θέσεις, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα με τη Σουηδία και η Ιρλανδία με 

την Εσθονία. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, βλέπουμε πως ανέβηκε μία θέση στην 

κατάταξη το 2011. 
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Πίνακας 16. Flow Table για τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2012 

 

 

Συνεχίζοντας στο 2012, αντίστοιχες μικρές αλλαγές σημειώνονται στην κατάταξη των 

28 χωρών, με την Ελλάδα να επιστρέφει στην 18η θέση της, μειώνοντας την παραγωγή 

της. Οι αλλαγές που σημειώνονται δε ξεπερνούν τις αυξομειώσεις μέχρι δύο θέσεων 

στην κατάταξη. 
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Πίνακας 17. Flow Table για τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2013 

 
 

Για το 2013, ανάλογη εικόνα διαμορφώνεται με μικρές αλλαγές στην κατάταξή μας, 

ενώ η Ελλάδα διατηρεί τη 18η θέση της, μειώνοντας όπως τον αριθμό στην παγκόσμια 

ροή της. 
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Πίνακας 18. Flow Table για τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2014 

  
 

Το 2014, βλέπουμε πως η παραγωγή της Ελλάδας μειώνεται κατά ένα βαθμό, ρίχνοντάς 

την κατά μία θέση στην κατάταξη. 
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Πίνακας 19. Flow Table για τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2015 

 
 

Και για το τελευταίο έτος που μελετάμε, το 2015, η Ελλάδα βρίσκεται στην ίδια 19η 

θέση, όπως ήταν το 2014.   
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9.2. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  
 

Στη συγκεκριμένη ενότητα πρόκειται να μελετήσουμε την κατάταξη των χωρών της ΕΕ 

σχετικά με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ίδια 

διαδικασία ακολουθήθηκε για την εισαγωγή των δεδομένων στο Visual PROMETHEE, 

όπως και στην προηγούμενη ενότητα, όπως επίσης τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν 

με τη βοήθεια των ακόλουθων πινάκων.  

 

Πίνακας 20. Flow Table για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2010 

 

 

Βλέπουμε στον Πίνακα 20 την κατάταξη για το 2010, όπου υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. 

Η πρώτη χώρα είναι η Γερμανία, με την Αυστρία να είναι δεύτερη, ενώ Σουηδία και 

Φιλανδία ακολουθούν, γεγονός που δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν 
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αναμενόμενο, διότι από την ανάλυση που έχει προηγηθεί γύρω από τους στόχους που 

έχουν τεθεί για το 2020 και για την επικρατήσα κατάσταση, θα περιμέναμε χώρες όπως 

η Σουηδία και η Φιλανδία έχοντας πετύχει μεγάλα ποσοστά στη χρήση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Αυτό συμβαίνει λόγω της αναγωγής 

στον πληθυσμό της κάθε χώρας.  

 

Αναφορικά με τη θέση της Ελλάδας, βλέπουμε πως έχει αρνητική παγκόσμια ροή και 

βρίσκεται στη 16η θέση της κατάταξης. Ας δούμε πως θα πορεύτηκε στα επόμενα 

χρόνια. 

 

Πίνακας 21. Flow Table για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2011 
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Συνεχίζοντας με το 2011, παρατηρούμε πως οι μεγαλύτερες αλλαγές σημειώθηκαν στις 

χώρες με τις αρνητικές παγκόσμιες ροές. Σχετικά με την Ελλάδα, ανέβηκε μία θέση 

καθώς βρίσκεται στη 15η για το 2011. 

 

Πίνακας 22. Flow Table για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2012 

 
 

Το 2012 η Σουηδία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην κατάταξη, συνεχίζοντας στις 

επόμενες χώρες με αρκετές ανταλλαγές θέσεων. Αξιοσημείωτη είναι η θέση της 

Γαλλίας που από την 11η θέση ένα χρόνο πρίν, το 2012 ανέβηκε στην 7η θέση, 

αυξάνοντας την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες επιλογές. Η Ελλάδα βλέπουμε 

πως παραμένει στη 15η θέση, τώρα όμως με θετικό πρόσιμο στην παγκόσμια ροή της, 

το οποίο σημαίνει πως δεν έμεινε στάσιμη, αλλά αύξησε την ποσότητα ενέργειας που 
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παράγει από ανανεώσιμες μορφές, όμως ταυτόχρονα αυξήθηκε η ποσότητα και από τις 

υπόλοιπες χώρες που βρίσκονται στις παραπάνω θέσεις της κατάταξης.   

Πίνακας 23. Flow Table για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2013 

 
 

Καθώς προχωράμε στο 2013, η Αυστρία καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ενώ πολλές 

από τις υπόλοιπες χώρες αλλάζουν θέση στην κατάταξη. Η Ελλάδα παρατηρούμε πως 

ανεβαίνει μία θέση και για το 2013 βρίσκεται στην 14η βελτιώνοντας και αυτή τη 

χρονιά την εικόνα της.  
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Πίνακας 24. Flow Table για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2014 

 
 

Ανάλογη εξέλιξη σημειώθηκε και το 2014, με την Ελλάδα όμως να βρίσκεται στην 12η 

θέση, με μία σημαντική αύξηση στην παγκόσμια ροή της σε σύγκριση με την 

προηγούμενη χρονιά. 
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Πίνακας 25. Flow Table για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2015 

 
 

Για το 2015 βλέπουμε πως και εδώ σημειώθηκαν ορισμένες αλλαγές ανάμεσα στις 

θέσεις των χωρών. Μπορούμε να διακρίνουμε όμως πως ανάμεσα στα επιλεγμένα έτη 

που μελετάμε, η πορεία της πλειοψηφίας των χωρών είναι αυξητική στη χρήση των 

ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Το γεγονός ότι μία χώρα πέφτει στην κατάταξη, δε 

σημαίνει ότι μειώνει την παραγωγή της, αλλά ότι άλλες χώρες κατάφεραν να αυξήσουν 

την παραγωγή τους περισσότερο από αυτήν. Έτσι, σχετικά με την Ελλάδα για το 2015, 

βλέπουμε πως έπεσε δύο θέσεις και για το 2015 βρίσκεται στην 15η θέση της 

κατάταξης.   
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9.3. Σύγκριση κατηγοριών 
 

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, στις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στόχος της κάθε 

χώρας της ΕΕ αποτελεί η μείωσή τους, ενώ για της ανανεώσιμες η αύξησή τους. Με 

τους καθορισμένους στόχους που έχουν τεθεί για το 2020, είναι αναμενόμενο κάθε 

χώρα να προσπαθεί όλο και περισσότερο κάθε χρόνο να αυξάνει την παραγωγή 

ενέργειας από ανανεώσιμες επιλογές. Στο Γράφημα 6 και στο Γράφημα 7, που 

βρίσκονται στη συνέχεια, διαμορφώνουν μία γενική εικόνα της πορείας των χωρών που 

καταγράφηκε για τις δύο κατηγορίες ενεργειών ανάμεσα στα έτη που μελετήθηκαν. Ας 

προβούμε σε μερικούς σχολιασμούς.  

 

Τα επιλεγμένα έτη όμως, από το 2010 έως το 2015, συμπίπτουν με οικονομικές 

αναταραχές σε μερικές χώρες της ΕΕ, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα, η Ισπανία και η 

Πορτογαλία. Εμείς, στη συγκεκριμένη μελέτη έχουμε επικεντρωθεί στην Ελλάδα, 

καθώς από το 2010 και μετά η οικονομική κρίση έχει αυξητική πορεία. Όσον αφορά 

την παραγωγή από μη ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, παρατηρήθηκε μείωση στις 

ποσότητες της Ελλάδας, καθώς, εκτός από τη χρονιά του 2011 που από την 18η του 

2010 πήγε στη 17η θέση, τις επόμενες χρονιές επέστρεψε και παρέμεινε στην 18η θέση. 

Ίσως υπάρχει μία συσχέτιση με τις δυσμενείς συνθήκες της χώρας, οι οποίες δεν την 

επιτρέπουν να επενδύσει σε παραγωγικές διαδικασίες.  

 

Σχετικά με τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, η πορεία της Ελλάδας ήταν λίγο 

διαφορετική εδώ. Καθώς υπάρχουν πιέσεις από την ΕΕ για αύξηση του μεριδίου της 

πράσινες ενέργειας, είναι αναμενόμενο και η Ελλάδα να προσπαθεί για την επιτυχία του 

18% που έχει τεθεί για το 2020. Διακρίνουμε μία βελτιωτική πορεία από το 2010 και 

μετά, διότι το 2010 ήταν 16η, το 2011 και το 2012 15η , το 2013 ήταν 14η, το 2014 12η, 

όμως το 2015 πήγε στη 14η θέση. Παρά το γεγονός ότι το 2012 έπεσε 2 θέσεις, 

μπορούμε να υποστηρίξουμε πως η Ελλάδα, ενώ οι δυσκολίες σε οικονομικό πλαίσιο 

κυριαρχούν, προσπαθεί για μία ενεργή επιλογή των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. 

Διάφοροι λόγοι συμπίπτουν για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, όπως οι αυξημένες 

επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά και η ώθηση από την ίδια την ΕΕ. Επομένως, παρά τις 

δυσμενείς συνθήκες, η Ελλάδα πορεύεται με μία βελτιωτική πορεία προς τα ενεργειακά 

της ζητήματα.  
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Γράφημα 6. Σύγκριση ετών για τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
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Γράφημα 7. Σύγκριση ετών για τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
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9.4. Ανάλυση ευαισθησίας 
 

9.4.1. Μη ανανεώσιμες μορφές ενέργειας 

 

Μία ανάλυση ευαισθησίας στα αποτελέσματά μας θα βοηθήσει να γίνει εμφανές το 

πόσο ισχυρές ή όχι είναι οι θέσεις των χωρών στην κάθε κατάταξη. Ας επικεντρωθούμε 

στο τελευταίο έτος του χρονικού ορίζοντα της μελέτης μας, το 2015 και για τις μη 

ανανεώσιμες και για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Η επιλογή του έτους γίνεται 

ώστε να μελετήσουμε την πιο πρόσφατη κατάσταση και εξάλλου η ευαισθησία των 

κατατάξεων των υπολοίπων ετών θα είναι παρόμοια. Δεν έχουν οριστεί βάρη στις 

μορφές ενέργειας, καθώς δεν είχε τεθεί θέμα προτίμησης αναμεσά τους και άρα τα 

βάρη είναι ισόποσα. Επομένως, ας ξεκινήσουμε με τις μη ανανεώσιμες μορφές 

ενέργειας του 2015.  

 

 

Γράφημα 8. Βάρη για τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2015 

 

Βλέπουμε στο Γράφημα 9 την αρχική κατάσταση. Ας αυξήσουμε το ποσοστό των 

ορυκτών καυσίμων από το 25% στο 35% για το 2015, παρατηρώντας τι θα συμβεί στην 

κατάταξη των χωρών.  



69 

 

 

Γράφημα 9. Αύξηση ποσοστού των στερεών καυσίμων 

 

Η κατάταξη έχει αλλάξει κατά πολύ. Μόλις με μία αύξηση κατά 10% του ενός 

κριτηρίου, φαίνεται η κατάταξη να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Οι περισσότερες χώρες 

άλλαξαν θέσεις, ενώ μόνο οι τελευταίες έξι παρέμειναν σταθερές. Ας προχωρήσουμε σε 

μία αύξηση του ποσοστού των ορυκτών καυσίμων.  

 

 

Γράφημα 10. Αύξηση ποσοστού των ορυκτών καυσίμων 

 

Θέτοντας στο 40% τα ορυκτά καύσιμα, παρατηρούμε και εδώ αρκετές αλλαγές, 

επιβεβαιώνοντας την υψηλή ευαισθησία της κατάταξης. Και πάλι οι περισσότερες 

χώρες άλλαξαν θέση, με μόνο τις Ρουμανία, Γερμανία, Βέλγιο, Κύπρο, Λετονία, 

Λουξεμβούργο, Μάλτα και Πορτογαλία να είναι σταθερές στην ίδια θέση, δηλαδή οι 8 

από τις 28 χώρες. Ας δοκιμάσουμε και μία αλλαγή στο φυσικό αέριο.  
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Γράφημα 11. Αύξηση ποσοστού του φυσικού αερίου 

 

Οι αλλαγές εδώ και πάλι είναι εμφανείς, όμως αυτή τη φορά περίπου οι μισές χώρες 

παρέμειναν στην ίδια θέση. Υπάρχει όμως αυξημένη ευαισθησία και σε αυτό το σημείο. 

Ως τελευταία κίνηση, ας δοκιμάσουμε να αυξήσουμε το ποσοστό της πυρηνικής 

ενέργειας.  

 

 

Γράφημα 12. Αύξηση ποσοστού της πυρηνικής ενέργειας 

 

Η πλειοψηφία των χωρών έχει αλλάξει θέση και σε αυτή την περίπτωση. Ύστερα από 

τις τέσσερις παραπάνω αλλαγές, μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα πως η 

κατάταξη χαρακτηρίζεται από υψηλή ευαισθησία. 
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9.4.2.  Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας 

 

Ας ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία, όπως παραπάνω, μελετώντας το 2015 και 

μελετώντας τις αντιδράσεις της κατάταξης σε παρόμοιες αλλαγές. Ως πρώτη εικόνα 

έχουμε την αρχική κατάσταση.  

 

 

Γράφημα 13. Βάρη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2015 

 

 

Γράφημα 14. Αύξηση ποσοστού της υδροηλεκτρικής ενέργειας 

 

Με την αύξηση της υδροηλεκτρικής ενέργειας στο 25%, οι περισσότερες χώρες 

αλλάζουν θέση, με πολύ λίγες να παραμένουν σταθερές, όπως η Αυστρία και η Γαλλία, 

καθώς και με τις πέντε τελευταίες να παραμένουν στη θέση τους. Ήδη μπορούμε να 

υποστηρίξουμε πως υπάρχει και εδώ αυξημένη ευαισθησία. Ας προχωρήσουμε σε μία 

αλλαγή στην αιολική ενέργεια.  
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Γράφημα 15. Αύξηση ποσοστού της αιολικής ενέργειας 

 

Με μία λίγο μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού της αιολικής ενέργειας, η εικόνα της 

κατάταξης υπέστη τεράστια αλλαγή, με μόνες χώρες σταθερές τις Ελλάδα, Ουγγαρία, 

Πολωνία και Μάλτα, δηλαδή τέσσερις από τις 28. Επομένως, η ευαισθησία των 

αποτελεσμάτων είναι ιδιαίτερα υψηλή. 

 

 

Γράφημα 16. Αύξηση ποσοστού των ηλιακών φωτοβολταϊκών 
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Γράφημα 17. Αύξηση ποσοστού των στερεών βιοκαυσίμων 

 

Μεγάλες αλλαγές σημειώνονται και στα παραπάνω δύο ενδεχόμενα, αυτό της αύξησης 

στο 30% της ηλιακής φωτοβολταϊκής ενέργειας και αυτό της ίδιας αύξησης των 

ορυκτών βιοκαυσίμων. Η κατάταξη αλλάζει ριζικά.  

 

Από τις αλλαγές που πραγματοποιήσαμε στη σημαντικότητα των ανανεώσιμων μορφών 

ενέργειας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως και εδώ πρόκειται για μία αρκετά 

ευαίσθητη κατάταξη. Δηλαδή, η οποιαδήποτε αυξομείωση στα νούμερα και στη 

σημαντικότητα των μορφών ενέργειας, τα αποτελέσματα επηρεάζονται σε μεγάλο 

βαθμό.  

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τους Πίνακες 26 και 27, οι οποίοι 

καταγράφουν το εύρος ευαισθησίας για κάθε μορφή ενέργειας σε κάθε έτος. 

Ουσιαστικά, το διάστημα αυτό σημαίνει πως εάν μεταβληθεί η τιμή εκτός του 

συγκεκριμένου διαστήματος, τότε θα αλλάξει η θέση της μεταβλητής στην κατάταξη. 

Παρατηρούμε πως σε πολλά σημεία το εύρος ευαισθησίας δεν έχει καθόλου περιθώριο, 

ιδιαίτερα στις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά αρκετά περιορισμένο είναι και για 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.   
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Πίνακας 26. Εύρος ευαισθησίας για τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 

 

Πίνακας 27. Εύρος ευαισθησίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
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10. Συμπεράσματα και Προτάσεις 
 

Το ενεργειακά ζητήματα είναι κρίσιμα για κάθε χώρα σε ένα μόνιμο επίπεδο. Οι 

προσπάθειες της ΕΕ είναι ιδιαίτερα εμφανείς για αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας όλο και περισσότερο χρόνο με το χρόνο. Τα δεδομένα που 

παρουσιάστηκαν για κάθε χώρα είχαν ως στόχο τη διαμόρφωση μίας εικόνας στον 

αναγνώστη για το ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σε κάθε χώρα της ΕΕ γύρω 

από την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας, όπως επίσης και σε ποιο επίπεδο 

χρήσης των ανανεώσιμων επιλογών στοχεύει η κάθε χώρα.  

 

Έπειτα, αναλύθηκαν όλες οι μορφές ενέργειας, τόσο οι ανανεώσιμες όσο και οι μη 

ανανεώσιμες, μαζί με γενικές πληροφορίες, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Με 

αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διαμορφώσουμε μία γενική γνώμη για την κάθε μία, 

κρίνοντας το ενεργειακό μίγμα της κάθε χώρας. Στη συνέχεια, έγινε εισαγωγή στην 

έννοια της πολυκριτήριας ανάλυσης, με επικέντρωση στη μέθοδο που 

χρησιμοποιήσαμε, την PROMETEE. Έτσι, προσαρμόζοντας κατάλληλα τα δεδομένα 

μας, προχωρήσαμε στην επεξεργασία και στην ανάλυση αυτών. 

 

Έχοντας, λοιπόν, όλες τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν μπορούμε να 

καταλήξουμε σε μερικά συμπεράσματα. Η προσπάθεια κάθε χώρας της ΕΕ για όλο και 

μεγαλύτερη χρήση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας έγινε ιδιαίτερα αισθητή. 

Παρατηρήσαμε ότι στην πορεία από το 2010 έως και το 2015, η κατάταξη των χωρών 

δεν είχε μεγάλες αλλαγές, δηλαδή η παραγωγή της ενέργειας από οποιαδήποτε μορφή 

δεν άλλαξε ριζικά από το ένα έτος στο άλλο. Όμως, παρατηρήθηκε μείωση στην 

παραγωγή ενέργειας από τις μη ανανεώσιμες μορφές σχεδόν στην πλειοψηφία των 

χωρών. Η Ελλάδα παρέμενε σχετικά σταθερή στη θέση της στις μη ανανεώσιμες 

μορφές ενέργειας με αλλαγή μίας θέσης το πολύ κάθε έτος, με μία γενική τάση όμως να 

μειώνει τα νούμερα της σε αυτές τις μορφές ενέργειας. Εδώ, ενδέχεται να παίζει ρόλο η 

γενική τάση για αποφυγή των μη ανανεώσιμων επιλογών, αλλά ίσως να είναι 

περισσότερο καίριο το θέμα της οικονομικής κρίσης που διανύει, δυσχεραίνοντας όλες 

τις εθνικές παραγωγικές δραστηριότητες. 

 

Όσον αφορά της ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, παρατηρήθηκε περισσότερη 

κινητικότητα χρόνο με τον χρόνο, όπου οι περισσότερες χώρες αύξαναν κατά πολύ τα 

νούμερά τους. Η Ελλάδα σε αυτήν την κατηγορία βελτιωνόταν συνεχώς χρόνο με το 
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χρόνο, παρά τις οικονομικές δυσχέρειες, φαίνεται η προσπάθειά της για επένδυση στην 

πράσινη ενέργεια, με μόνο το 2015 να πέφτει κατά δύο θέσεις στην κατάταξη. 

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψιν ταυτόχρονα και τις δύο κατηγορίες που μελετήθηκαν, 

δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η Ελλάδα υστερεί στην προσπάθεια μίας υγιής 

αντιμετώπισης των ενεργειακών ζητημάτων της, αλλά ενεργεί ρεαλιστικά με γνώμονα 

την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με το πέρασμα των χρόνων.  

Η ανάλυση ευαισθησίας που πραγματοποιήθηκε, έδειξε πως όλα τα αποτελέσματά μας 

χαρακτηρίζονται από μία ιδιαίτερη ευαισθησία, κάτι το οποίο σημαίνει πως η θέση της 

κάθε χώρας στις κατατάξεις αλλάζει εύκολα.  

 

Κλείνοντας, θα μπορούσαμε να προτείνουμε περαιτέρω έρευνα στο ζήτημα που 

εξετάστηκε είτε σε ποιο πρόσφατα νούμερα είτε σε μεγαλύτερη επικέντρωση σε 

κάποιες μορφές ενέργειας. Εξάλλου τα θέματα γύρω από την ενέργεια παρουσιάσουν 

μεγάλο ενδιαφέρον μέσω της πολυκριτήριας ανάλυσης, επομένως η μελέτη αυτών με 

τις διάφορες μεθόδους που υπάρχουν είναι σε θέση να προσφέρει χρήσιμες 

πληροφορίες. Ως ένα άλλο σενάριο, θα μπορούσε να γίνει μελέτη των ίδιων ετών με 

διαφορετικά δεδομένα γύρω από την ενέργεια, όπως για παράδειγμα τα νούμερα που 

αφορούν την κατανάλωση ενέργειας, ή να καθοριστεί κάποιος κλάδος της οικονομίας 

και να μελετηθεί η κατανάλωση ενέργειας εκεί, όπως ενδιαφέρον θα είχαν τα νούμερα 

της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά και η ενέργεια αυτή από ποιες μορφές 

προέρχεται. Οι δυνατότητες και τα σενάρια είναι πολλά, όμως μία συνεχής έρευνα 

γύρω από τα θέματα που αφορούν την ενέργεια μόνο παραγωγικές πληροφορίες 

μπορούν να προσφέρουν, ενισχύοντας την παγκόσμια προσπάθεια για επιλογές φιλικές 

προς το περιβάλλον.   
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