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Περίληψη  

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της αειφορικότητας των πιο 

διαδεδομένων αγροδασικών συστημάτων στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές της 

Ελλάδας μέσω της εφαρμογής πολυκριτήριας ανάλυσης. Η μέθοδος η οποία επιλέχθηκε 

ήταν η PROMETHEE, επειδή συνδυάζει κάποια πλεονεκτήματα, είναι ευρέως 

αποδεκτή για προβλήματα αγροπεριβαλλοντικού χαρακτήρα και είναι ιδιαίτερα φιλική 

προς τον χρήστη. Ως μελέτη περίπτωσης εξετάζεται μια τυπική λιγότερη ευνοημένη 

περιοχή της Ελλάδας, η Δημοτική Ενότητα Πιερίων. Κατά την εφαρμογή της 

πολυκριτήριας ανάλυσης εξετάσθηκαν δεκατέσσερις επιλογές αγροδασικών 

συστημάτων σε τρία διαφορετικά σενάρια προκειμένου να καταγραφούν τόσο η 

ιδανική-αειφορική κατάσταση όσο και η ρεαλιστική πραγματικότητα με την επιλογή 

κριτηρίων τα οποία ανήκουν στους τρεις πυλώνες της αειφορίας: περιβάλλον, κοινωνία 

και οικονομία. Τα αγροδασικά συστήματα τα οποία εξετάστηκαν προέκυψαν από τον 

συνδυασμό επτά δενδρωδών καλλιεργειών: ελιά, καρυδιά, καστανιά, ροδιά, κρανιά, 

κερασιά και μηλιά με τις δύο πιο κοινές γεωργικές καλλιέργειες για αγροδασοπονία σε 

ορεινές περιοχές, το καλαμπόκι και τη μηδική, οι οποίες μάλιστα έχουν καλή 

προσαρμογή στην περιοχή έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ως πλέον 

καταλληλότερο αγροδασικό σύστημα για την περιοχή έρευνας εκείνο που συνδυάζει 

την ύπαρξη της ροδιάς ως δασικό είδος με τη μηδική ως είδος γεωργικής καλλιέργειας. 

Ο ανωτέρω συνδυασμός μπορεί να καλλιεργηθεί με επιτυχία σε λιγότερο ευνοημένες 

περιοχές της Ελλάδας με παρόμοια χαρακτηριστικά, ορεινές ή ημιορεινές. Οι 

αγροδασικές καλλιέργειες συμβάλλουν στην αειφορική ανάπτυξη των λιγότερο 

ευνοημένων περιοχών συνδυάζοντας τόσο περιβαλλοντικά οφέλη, όσο κοινωνική 

δικαιοσύνη αλλά και οικονομική μεγέθυνση. 
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1. Εισαγωγή 

 

Η αειφορική ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων περιοχών αποτέλεσε αντικείμενο 

μελέτης αρκετών ερευνητών (Ruben et al. 2006, Tsiaras & Andreopoulou 2015). Τα 

αγροδασικά συστήματα συνδέονται στενά με την αειφορική ανάπτυξη (Winterbottom & 

Hazlewood 1987) και θεωρείται ότι μπορούν να αποτρέψουν την εκτεταμένη 

υποβάθμιση της γεωργίας στις ορεινές περιοχές της Ευρώπης (MacDonald et al. 2000), 

η οποία αποτελεί σημαντική απειλή για την αειφορική ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών 

(Tzanopoulos et al. 2011). Έτσι, η Αγροδασοπονία μπορεί να αποτελέσει μια πιθανή 

λύση για τα προβλήματα που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων της αειφορικής 

ανάπτυξης (Lu et al. 2015), ενώ αναγνωρίζεται ευρέως ως μια αγρο-οικολογική 

πρακτική για την αειφορική γεωργία (Wezel et al. 2014).  

 

Η σύνδεση ανάμεσα στα αγροδασικά συστήματα και τις αειφορικές χρήσεις γης έχει 

επισημανθεί από ερευνητές σε ολόκληρο τον κόσμο: Αυστραλία (George et al. 2012), 

Ασία (Wise et al. 2007, Djanibekov et al. 2016), Ευρώπη (Herzog 1998), Αφρική 

(Mendas & Delali 2012, Bullock et al. 2014, Mbow et al. 2014), νότια Αμερική 

(Tremblay et al. 2015).  

 

Ο ρόλος των αγροδασικών συστημάτων στην περιφερειακή ανάπτυξη έχει επίσης 

αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία (Yamada & Gholz 2002), κυρίως ως μία αειφορική 

επιλογή χρήσης γης σε υποβαθμισμένες περιοχές (Alam et al. 2010). Η Αγροδασοπονία 

προωθεί το πνεύμα της αειφορικής ανάπτυξης και ενισχύει το εισόδημα των κατοίκων 

Λιγότερο Ευνοημένων Περιοχών, όπως έχει ήδη επισημανθεί από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 (Erskine 1991, Sanchez 1995), αποτελώντας μια επικερδή 

εναλλακτική λύση για τη γεωργία μικρής κλίμακας σύμφωνα με νεότερες έρευνες 

(Tremblay et al. 2015). Τα αγροδασικά συστήματα επίσης συμβάλλουν στον 

περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (Lasco et al. 2014), επειδή έχουν 

τη δυναμική να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο, 

με τεράστιας σημασίας επιπρόσθετα οφέλη όπως είναι τα ενδιαιτήματα της άγριας 

πανίδας και η προστασία από τη διάβρωση (FitzRoy & Papyrakis 2016). Επιπρόσθετα, 

περιορίζουν τη συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου (Verchot et al. 2007), έναν 

από τους παράγοντες που επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή (Schreuder 2009).  
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Τα αγροδασικά υπολείμματα, επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένας τρόπος 

παραγωγής ενέργειας ο οποίος συμβάλλει στην αειφορική ανάπτυξη (Akinbami & 

Momodu 2012), καθώς αποτελούν άριστη πηγή καύσιμης ύλης (Kürsten 2000, Iiyama 

et al. 2014). Ειδικά για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην 

κλιματική αλλαγή η Αγροδασοπονία μπορεί να έχει σημαντική συνεισφορά 

(Hernández-Morcillo et al. 2018). 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συμβάλλει στην αειφορική ανάπτυξη των 

ορεινών, λιγότερο ευνοημένων περιοχών μέσω της Αγροδασοπονίας (Agroforestry). Ως 

μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η πολυκριτήρια ανάλυση προκειμένου οι 

αγρότες και οι κάτοχοι αγροτεμαχίων να μπορούν να επιλέξουν το πλέον κατάλληλο 

αγροδασικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη και τους τρεις πυλώνες της αειφορίας: 

περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία. Κατά την εφαρμογή της πολυκριτήριας ανάλυσης 

εξετάσθηκαν δεκατέσσερις επιλογές αγροδασικών συστημάτων σε τρία διαφορετικά 

σενάρια, προκειμένου να καταγραφούν τόσο η ιδανική-αειφορική κατάσταση όσο και η 

ρεαλιστική πραγματικότητα με την επιλογή κριτηρίων τα οποία ανήκουν στους τρεις 

πυλώνες της αειφορίας: περιβάλλον, κοινωνία και οικονομία. Στο πρώτο σενάριο όλα 

τα κριτήρια έχουν το ίδιο βάρος, καθώς σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου 

ανάπτυξης οι τρεις πυλώνες της είναι ισοβαρείς. Το δεύτερο σενάριο δίνει μεγαλύτερο 

βάρος στα οικονομικά κριτήρια, κάτι το οποίο παρατηρείται και στην πράξη από την 

πλευρά των αγροτών. Επιπρόσθετα, εξετάζεται κι ένα τρίτο σενάριο, το οποίο αποτελεί 

μια προέκταση του δευτέρου σεναρίου, όπου πραγματοποιείται μία επιπλέον 

διερεύνηση με την οποία ορίζεται κατώφλι προτίμησης και αδιαφορίας στα κριτήρια. 

Τα βάρη του τρίτου σεναρίου είναι τα ίδια με το δεύτερο κριτήριο και τα αποτελέσματα 

είναι παρόμοια με το δεύτερο σενάριο. Φιλοδοξία της παρούσας διπλωματικής είναι να 

αποτελέσει τη βάση για τη μελλοντική δημιουργία ενός συστήματος λήψης απόφασης 

το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί από γεωργούς οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με 

την καλλιέργεια δασογεωργικών συστημάτων στο πλαίσιο της στρατηγικής της 

ανάπτυξης των ορεινών ΛΕΠ μέσω καινοτόμων εργαλείων, η οποία έχει αναγνωριστεί 

ως αναγκαία (Koutsouris 2002). 

  

Η παρούσα διπλωματική καλύπτει ένα κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία, 

καθώς είναι η πρώτη φορά που εξετάζονται διάφορες εναλλακτικές αγροδασικών 

συστημάτων υπό το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης. Αν και οι μέθοδοι πολυκριτήριας 

ανάλυσης χρησιμοποιούνται ευρέως σε προβλήματα του αγροπεριβαλλοντικού τομέα, 



3 

 

στην Ελλάδα δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια μελέτη η οποία να εξετάζει τα 

αειφορικά αγροδασικά συστήματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχει 

αναπτυχθεί μία διαδικτυακή εφαρμογή σχετικά με τον σχεδιασμό της Αγροδασοπονίας 

και την επιλογή κατάλληλων δασικών ειδών (Ellis et al. 2005).  

 

Ύστερα από το αρχικό κεφάλαιο της εισαγωγής, όπου παρουσιάστηκε συνοπτικά το 

περιεχόμενο της εργασίας και εξηγήθηκε ο σκοπός, ακολουθούν οι επόμενες ενότητες 

της εργασίας:  

 Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 Μεθοδολογία 

 Ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

 Συμπεράσματα και προτάσεις 

 

Στην ενότητα της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας σε πρώτη φάση αποσαφηνίζονται οι 

βασικοί όροι και έννοιες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα διπλωματική εργασία: 

αειφόρος ανάπτυξη, λιγότερο ευνοημένες περιοχές, αγροδασοπονία κλπ. Στη συνέχεια, 

γίνεται αναφορά σε παρόμοιες προσπάθειες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπου η 

πολυκριτήρια ανάλυση χρησιμοποιήθηκε σε περιπτώσεις του αγροτικού τομέα και 

γίνεται μια επισκόπηση των μεθόδων PROMETHEE και SIMOS οι οποίες 

αξιοποιήθηκαν για τις ανάγκες τις εργασίας.  

 

Το κεφάλαιο της μεθοδολογίας περιλαμβάνει την μεθοδολογική προσέγγιση που 

ακολουθείται στην εργασία. Η μέθοδος πολυκριτήριας ανάλυσης η οποία προτιμήθηκε 

ως η πλέον κατάλληλη για το συγκεκριμένο πρόβλημα αριστοποίησης που αφορά στον 

ευρύτερο αγροδασικό τομέα ήταν η μέθοδος PROMETHEE. Για τον υπολογισμό των 

βαρών των κριτηρίων για το δεύτερο και το τρίτο σενάριο χρησιμοποιήθηκε η 

αναθεωρημένη μέθοδος SIMOS. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε μια ορεινή, 

λιγότερο ευνοημένη περιοχή της Ελλάδας, η Δημοτική Ενότητα Πιερίων.  

 

Στο επόμενο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται ανάλυση των δεδομένων που 

συγκεντρώθηκαν και προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων τα οποία προέκυψαν 

ύστερα από την εφαρμογή της μεθόδου πολυκριτήριας ανάλυσης PROMETHEE. Στο 

ίδιο κεφάλαιο γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων πολλά από τα οποία 

παρουσιάζονται με τη μορφή πινάκων και σχημάτων. 
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Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας και 

η συνεισφορά της στην επιστήμη. Αναφέρονται επίσης οι περιορισμοί και οι αδυναμίες 

της έρευνας, ενώ στο τέλος της εργασίας διατυπώνονται μελλοντικές προτάσεις για την 

περαιτέρω βελτίωση της έρευνας και αναφέρονται συγκεκριμένες ενέργειες.   

 

2. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας επικεντρώνεται στους βασικούς όρους και στις 

έννοιες  που αναφέρονται στην παρούσα εργασία όπως η αειφόρος ανάπτυξη, οι 

λιγότερο ευνοημένες περιοχές και η αγροδασοπονία, ενώ παράλληλα εξετάζει τις 

μεθόδους πολυκριτήριας ανάλυσης και αναλύει περισσότερο τη μέθοδο  PROMETHEE 

και τη μέθοδο SIMOS οι οποίες εφαρμόζονται στη διπλωματική. 

 

2. 1. Βασικοί όροι και έννοιες 

 

2.1.1. Αειφόρος ανάπυξη 

 

Η αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development) είναι μία έννοια η οποία 

κυριαρχεί σε επιστημονικό επίπεδο τα τελευταία τριάντα χρόνια, ιδιαίτερα μετά τη 

δημοσιοποίηση της "Έκθεσης Μπρούντλαντ" με τίτλο "Το Κοινό μας Μέλλον" το 1987 

από την Παγκόσμια Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον 

και την Ενέργεια. Στο ίδιο κείμενο δόθηκε και ο πλέον επικρατέστερος ορισμός για την 

αειφόρο ανάπτυξη: "είναι η ανάπτυξη εκείνη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του 

παρόντος, χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών" 

[Brundtland 1987].  

 

Είναι γνωστό ότι η αειφόρος ανάπτυξη στηρίζεται σε τρεις ισοβαρείς και ισότιμους 

πυλώνες (Σχήμα 1): την περιβαλλοντική προστασία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την 

οικονομική μεγέθυνση (Kates et al. 2005, Opp & Saunders 2013). Στην πράξη, ωστόσο, 

μέχρι και πρόσφατα οι περισσότεροι ερευνητές επικεντρώνονταν μόνο στον πυλώνα της 

οικονομίας και στα βραχυπρόθεσμα κέρδη, αγνοώντας τους άλλους δύο πυλώνες: 

περιβάλλον και κοινωνία (Drexhage & Murphy 2010). Τα τελευταία χρόνια, όμως, η 

παγκόσμια τάση στη βιβλιογραφία δείχνει να αλλάζει και η σημασία του περιβάλλοντος 

και της κοινωνίας αναγνωρίζεται ως εξίσου σημαντική με τη σημασία της οικονομίας 

για την αειφόρο ανάπτυξη (Boström 2012). 
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Σχήμα 1. Οι τρεις πυλώνες της αειφορίας (Προσαρμογή από Bensaude Vincent 2014) 

 

Στον χώρο τον επιχειρήσεων το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης εκφράζεται με την 

προσέγγιση του τριπλού αποτελέσματος (triple bottom line approach) η οποία 

αναπτύχθηκε από τον Elkington (1998). Η αειφορία και η προσέγγιση του τριπλού 

αποτελέσματος σχετίζονται άμεσα με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate 

Social Responsibility), η οποία διαρκώς κερδίζει έδαφος στη σημερινή εποχή και 

θεωρείται προαπαιτούμενο για τις επιχειρήσεις (Henriques 2004). 

 

Παρά την ευρεία απήχηση που έχει ο όρος αειφόρος ανάπτυξη στους επιστημονικούς 

κύκλους, εντούτοις υπάρχουν και κάποιοι ερευνητές οι οποίοι κατηγορούν τον όρο για 

ασάφεια και δυσκολία μέτρησης (Redclift 2005). 

  

Η μέτρηση της αειφόρου ανάπτυξης, μια έννοιας που είναι δύσκολα μετρήσιμη, έχει 

απασχολήσει τους επιστήμονες σε σημαντικό βαθμό και για τον λόγο αυτό 

δημιουργήθηκαν οι δείκτες αειφόρου ανάπτυξης (Bell & Morse 2008, Moldan et al. 

2012). Επίσης, ο Munda (2005α) ανέπτυξε ένα θεωρητικό πλαίσιο για τη μέτρηση της 

αειφορίας το οποίο βασίζεται στην πολυκριτήρια ανάλυση.  
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2.1.2. Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές 

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας (EC 1257 / 1999) o 

οποίος ισχύει και σήμερα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι λιγότερο 

ευνοημένες περιοχές έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και κατατάσσονται σε τρεις 

κατηγορίες σύμφωνα με τρία άρθρα του κανονισμού 1257/1999: 

 

Άρθρο 18: Ορεινές περιοχές. Περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από μικρή 

καλλιεργητική περίοδο είτε εξαιτίας του μεγάλου υψομέτρου, είτε εξαιτίας των 

μεγάλων κλίσεων του εδάφους, ή και από συνδυασμό των δύο προηγούμενων. Επίσης, 

οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται βορειότερα του 62ου παράλληλου, οριοθετούνται ως 

"ορεινές". 

 

Άρθρο 19: "Ενδιάμεσες" Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές. Είναι οι περιοχές οι οποίες 

κινδυνεύουν με εγκατάλειψη της γεωργίας και της γεωργικής χρήσης γης και για τον 

λόγο αυτό είναι επιτακτική ανάγκη η προστασία της υπαίθρου. Οι Ενδιάμεσες ΛΕΠ 

παρουσιάζουν τα ακόλουθα μειονεκτήματα: 1) αγροτεμάχια με φτωχή παραγωγικότητα, 

2) παραγωγή η οποία εξαρτάται από τη χαμηλή παραγωγικότητα του φυσικού 

περιβάλλοντος, 3) διαρκώς μειούμενος πληθυσμός ο οποίος κυρίως εξαρτάται από 

γεωργικές δραστηριότητες. 

 

Άρθρο 20: Περιοχές οι οποίες επηρεάζονται από συγκεκριμένα μειονεκτήματα. Ως 

απαραίτητη προϋπόθεση για τις περιοχές αυτές τίθεται η διατήρηση των αγροτικών 

δραστηριοτήτων για να επιτευχθούν τα εξής: 

 Διατήρηση ή βελτίωση του περιβάλλοντος 

 Συγκράτηση του πληθυσμού της υπαίθρου 

 Προστασία του τουριστικού δυναμικού των περιοχών 

 Προστασία της ακτογραμμής 

 

Οι λιγότερο ευνοημένες περιοχές (Less Favoured Areas) βρίσκονται στο επίκεντρο της 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και της 

υψηλής σημασίας τους (Eliasson et al. 2010). Οι συγκεκριμένες περιοχές έχουν 

τεράστια σημασία και για την Ελλάδα καθώς καλύπτουν μεγάλη έκταση της χώρας μας 

(Σχήμα 2). Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) 
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περίπου το 70% της γεωργικής γης της Ελλάδας βρίσκεται σε ορεινές ή σε λιγότερο 

ευνοημένες περιοχές (Martins & Spendlingwimmer 2009). 

 

 

Σχήμα 2. Οι λιγότερο ευνοημένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πηγή: European 

Commission 2017, https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-

development-previous/2007-2013/less-favoured-areas-scheme/images/map_en.jpg) 

 

Προκειμένου να επιτευχθεί η αειφορική ανάπτυξη στις Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές, 

είναι απαραίτητο οι κυβερνήσεις να στηρίξουν αυτές τις περιοχές και να διασφαλιστεί η 

ύπαρξη μιας κοινωνίας φιλικής προς το περιβάλλον (Kowalczyk et al. 2014). Οι 

Reading και Sousan (1989) συσχέτισαν την έννοια της αειφορίας με τις Λιγότερο 

Ευνοημένες Περιοχές τονίζοντας ότι το θεμελιώδες αξίωμα της αειφόρου ανάπτυξης 

είναι ότι οι κάτοικοι Λιγότερο Ευνοημένων Περιοχών, φτωχοί άνθρωποι κατά βάση, θα 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν τις δικές τους λύσεις στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα ο Rokos (2001) κάνει λόγο για την ανάγκη 

"αξιοβίωτης" ολοκληρωμένης ανάπτυξης των ορεινών περιοχών, κυρίως επειδή 

διακρίνονται για τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στους τρεις πυλώνες της 

αειφορίας: περιβάλλον, κοινωνία και οικονομία. Ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας με την 

ανάληψη πρωτοβουλιών έχει αναγνωριστεί ως ιδιαίτερα σημαντικός για την αειφορική 

ανάπτυξη των Λιγότερο Ευνοημένων Περιοχών της Ελλάδας (Arabatzis et al. 2011). 
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Σημαντική θέση στην ανάπτυξη των ΛΕΠ έχει ο πρωτογενής τομέας της παραγωγής, η 

γεωργία, η δασοπονία και η κτηνοτροφία (Tsiaras & Andreopoulou 2015), επομένως 

και η Αγροδασοπονία η οποία συνδυάζει κάποιες ή και όλες από τις προηγούμενες 

δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στην ίδια επιφάνεια.  

 

2.1.3. Αγροδασοπονία 

 

Η Αγροδασοπονία είναι ένας σχετικά καινούργιος όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει μια πρακτική η οποία εφαρμοζόταν από τον άνθρωπο από τα χρόνια της 

αρχαιότητας ακόμη, η καλλιέργεια δένδρων με γεωργικά φυτά ή και με ζώα σε 

αρμονική συνύπαρξη (Nair 1991). Στην Ελλάδα υπάρχουν αναφορές για 

Αγροδασοπονία από την εποχή του Ομήρου και συγκεκριμένα στο έπος της Οδύσσειας 

(Ισπικούδης 2005). Τα πρώτα άρθρα σε επιστημονικό επίπεδο για την Αγροδασοπονία 

εμφανίζονται στη βιβλιογραφία το 1979 με τα περισσότερα να αφορούν στη Νέα 

Ζηλανδία (Borough 1979). Από τη δεκαετία του 1990 η Αγροδασοπονία διδάσκεται ως 

μάθημα σε Δασολογικές και Γεωπονικές Σχολές σε ολόκληρο τον κόσμο (Nair 1993). 

 

Οι πιο συνηθισμένες μορφές αγροδασικών συστημάτων είναι (King 1979):  

α) Δασογεωργικά συστήματα 

β) Δασολιβαδικά συστήματα 

γ) Αγροδασολιβαδικά συστήματα 

 

Οι μορφές των αγροδασικών συστημάτων καθορίζονται από τον συνδυασμό των τριών 

επιμέρους χαρακτηριστικών: 1) δενδρώδεις καλλιέργειες, 2) γεωργικές καλλιέργειες, 3) 

κτηνοτροφικά ζώα (Nair 1993). 

 

Ο Sinclair (1999) επειδή θεωρεί ότι η διάκριση που προτείνει ο Nair δεν 

ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες τάσεις της Αγροδασοπονίας, πρότεινε μερικά 

χρόνια αργότερα μια πιο σύνθετη ταξινόμηση των αγροδασικών πρακτικών 

λαμβάνοντας υπόψη και τη χρήση γης: 

1. Δασογεωργικά (δένδρώδεις καλλιέργειες και γεωργικές καλλιέργειες) 

2. Δασολιβαδικές (δένδρώδεις καλλιέργειες και βοσκήσιμη γη για κτηνοτροφικά 

ζώα) 

3. Δενδρώδεις καλλιέργειες σε συνδυασμό με μη κτηνοτροφικά ζώα, όπως για 

παράδειγμα μελίσσια.  
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4. Δενδρώδεις καλλιέργειες και πολυετείς γεωργικές καλλιέργειες 

5. Δάσος και άνθρωπος. Πολυλειτουργική και αειφορική χρήση των φυσικών 

δασών. 

 

Στην ίδια κατεύθυνση ο Torquebiau (2000) πρότεινε μια ανανεωμένη προοπτική για την 

έννοια της Αγροδασοπονίας και των αγροδασικών συστημάτων η οποία περιλαμβάνει 

έξι κατηγορίες: 

1. Γεωργικές καλλιέργειες με δενδρώδεις καλλιέργειες 

2. Αγροδασικά συστήματα στα οποία συμπεριλαμβάνει και τους κήπους 

3. Αγροδασικά συστήματα σε γραμμική διάταξη, όπως για παράδειγμα σε 

ανεμοφράχτες 

4. Αγροδασικά συστήματα όπου συνυπάρχουν και ζώα 

5. Διαδοχικά αγροδασικά συστήματα με την έννοια της διαδοχής των 

καλλιεργειών σε ένα αγροτεμάχιο 

6. Εξειδικευμένες τεχνικές Αγροδασοπονίας όπως για παράδειγμα η 

σηροτροφεία, η μελισσοτροφία κλπ 

 

Παρατηρούμε ότι οι δύο μεταγενέστερες ταξινομήσεις έχουν συμπεριλάβει 

περισσότερες περιπτώσεις κυρίως τονίζοντας το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει 

αγροδασικό σύστημα και χωρίς την παρουσία μόνο κτηνοτροφικών ζώων, αλλά με την 

παρουσία άλλων ζώων όπως οι μέλισσες και οι μεταξοσκώληκες.  

 

Αν και η σημασία της Αγροδασοπονίας είναι ευρέως αποδεκτή στην επιστημονική 

κοινότητα, υπάρχουν και απόψεις όπως αυτή του Torquebiau (2000)  που θεωρεί ότι η 

Αγροδασοπονία είναι μία περιβαλλοντική μόδα, είναι κάπως ασαφής ως έννοια και δεν 

αξίζει ιδιαίτερης προσοχής.   

 

Τα αγροδασικά συστήματα σύμφωνα με τον Neir (1993) διακρίνονται από τρία 

χαρακτηριστικά. 

1) Παραγωγικότητα. Η Αγροδασοπονία συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής 

αγροτικών προϊόντων. 

2) Αειφορικότητα. Παρέχει οφέλη και στους τρεις πυλώνες της αειφορίας. 

3) Αποδοχή. Ως νέα έννοια η αποδοχή της Αγροδασοπονίας δοκιμάζεται συνεχώς και η 

νέα πρόκληση είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών.    
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Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Sanchez (1995), η ανάπτυξη της επιστήμης της 

Αγροδασοπονίας θα πρέπει να βασίζεται σε τέσσερα σημεία-κλειδιά: 

1) Ανταγωνισμός 

2) Πολυπλοκότητα 

3) Αποδοτικότητα 

4) Αειφορικότητα 

 

Το κοινό σημείο των δύο ερευνητών όσον αφορά στα χαρακτηριστικά και στα σημεία 

κλειδιά της Αγροδασοπονίας είναι η αειφορικότητα. Η Αγροδασοπονία αναφέρεται ως 

πρακτική η οποία συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά της Δασοπονίας και της 

Γεωργίας και ο αειφορικός χαρακτήρας της έχει επισημανθεί ήδη από τη δεκαετία του 

1970 (Bene et al. 1977), ενώ συνεχίζει να αναφέρεται και σε νεότερες έρευνες 

(Winterbottom & Hazlewood 1987, Price 1995, Alam et al. 2010, Wilson & Lovell 

2016 ). Επομένως, η Αγροδασοπονία συνδυάζει περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 

οικονομικά οφέλη, απηχώντας το πνεύμα της αειφορικής ανάπτυξης.  

 

Τα περιβαλλοντικά οφέλη σύμφωνα  με τον Jose (2009) αναφέρονται σε: 

1. Εμπλουτισμό του εδάφους 

2. Ενίσχυση της βιοποικιλότητας 

3. Βελτίωση της ποιότητας του αέρα και του νερού 

4. Δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα 

 

Υπάρχουν και αρκετά ακόμη περιβαλλοντικά οφέλη τα οποία αναφέρονται από άλλους 

ερευνητές, όπως για παράδειγμα η προστασία από τη διάβρωση (Verbist et al 2010) και 

η ρύθμιση του μικροκλίματος (Albrecht & Kandji 2003). Ο Herzog (1998) έχει 

επισημάνει τα πλεονεκτήματα για το περιβάλλον και την κοινωνία ενός παραδοσιακού 

αγροδασικού συστήματος (Streuobst), στο οποίο οπωροφόρα δένδρα αναπτύσσονται 

μαζί με γεωργικές καλλιέργειες. Η χρήση εγχώριων δασικών ειδών και συνεπώς 

εξοικειωμένων στις κλιματικές συνθήκες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

δημιουργία παραγωγικών αγροδασικών συστημάτων τα οποία μπορούν να αντισταθούν 

στην κλιματική αλλαγή (Ofori et al. 2014). 

 

Τα κοινωνικά οφέλη σύμφωνα με τους Current et al. (1995) αναφέρονται σε παροχή 

κινήτρων για παραμονή του πληθυσμού στην περιφέρεια, δημιουργία νέων θέσεων 
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εργασίας και μείωση της ανεργίας, σημαντικά οφέλη στην υγεία των κατοίκων της 

περιφέρειας και συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιφέρειας. 

 

Τέλος, τα οικονομικά οφέλη σύμφωνα με τους Gao et al. (2014) αναφέρονται σε 

μείωση του κόστους παραγωγής ή / και αύξηση του κέρδους. Επιπρόσθετα, η 

συμμετοχή περισσότερων καλλιεργειών στο ίδιο αγροτεμάχιο, συμβάλλει στη 

διαφοροποίηση του ρίσκου για τους γεωργούς (Παντέρα και Μουφλής 1996). 

 

 
Σχήμα 3. Οι πιθανοί συνδυασμοί αγροδασικών συστημάτων (Burgess et al. 2016) 

 

Η σημασία της Αγροδασοπονίας είναι τεράστια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 

2014 είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα AGFORWARD το οποίο έχει ως στόχο την 

προώθηση πρακτικών αγροδασοπονίας στην Ευρώπη για τη βελτίωση της βιώσιμης 

περιφερειακής ανάπτυξης (Burgess et al. 2015). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 54 

αγροδασικά συστήματα, 40 ομάδες ενδιαφερόμενων μερών, από δώδεκα χώρες της 

Ευρώπης (Σχήμα 4, Χάρτης).  
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Σχήμα 4. Χάρτης AGFORWARD, αγροδασικά συστήματα στην Ευρώπη (Πηγή: 

AGFORWARD 2016) 

O Χάρτης είναι διαθέσιμος από την google.maps στην ιστοσελίδα 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z1xoYw3gseS0.kOaFKCqmAN7s&usp=sha

ring και η επεξήγηση των συμβόλων ακολουθεί στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Υπόμνημα Χάρτη 

Σύμβολο Επεξήγηση 

 Αγροδασικά συστήματα υψηλής περιβαλλοντικής και πολιτισμικής αξίας 

 Αγροδασικά συστήματα με δένδρα υψηλής αξίας 

 Silvoarable 

 Silvopastural 

   

Στην Ελλάδα υπάρχουν πέντε αγροδασικά συστήματα τα οποία μετέχουν στο 

πρόγραμμα AGFORWARD (Πίνακας 2). 
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Πίνακας 2. Αγροδασικά συστήματα στην Ελλάδα τα οποία μετέχουν στο πρόγραμμα 

AGFORWARD   

Α/Α Σύμβολο Περιγραφή Τοποθεσία 

1  Valonia oak silvopastoral systems Δυτική Ελλάδα 

2  Ελαιώνες με γεωργικές καλλιέργειες Μακεδονία 

3  Καρυδεώνες με γεωργικές καλλιέργειες Ευρυτανία 

4  Πορτοκαλώνες με γεωργικές 

καλλιέργειες 

Κρήτη 

5  Συνδυασμός δενδρωδών καλλιεργειών 

(λεύκες και καρυδιές) με γεωργικές 

καλλιέργειες (δημητριακά και φασόλια)  

Στερεά Ελλάδα 

 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελούν τα δασογεωργικά συστήματα, δηλαδή η 

συγκαλλιέργεια δασικών ή οπωροφόρων δένδρων με γεωργικά φυτά στο ίδιο 

αγροτεμάχιο. Δασικά δένδρα κατάλληλα για δασογεωργικά συστήματα στην Ελλάδα 

σύμφωνα με τον Παπαναστάση (2015) είναι εκείνα που παράγουν ξυλεία υψηλής 

ποιότητας (δρυς, πεύκη, ελάτη, φράξος κλπ), καρπούς υψηλής διατροφής αξίας (ροδιά, 

κρανιά, καστανιά, καρυδιά, ελιά κλπ) και οπώρες με μεγάλη ζήτηση (κερασιά, μηλιά 

κλπ). 
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2.2. Μέθοδοι Πολυκριτήριας ανάλυσης  

Οι μέθοδοι πολυκριτήριας ανάλυσης αναπτύχθηκαν για την καλύτερη αντιμετώπιση 

των σύγχρονων επιστημονικών προβλημάτων τα οποία ήταν αδύνατο να 

αντιμετωπιστούν με τις κλασικές μεθόδους βελτιστοποίησης, όπως για παράδειγμα η 

μονοκριτηριακή προσέγγιση που εφαρμόζεται στην ανάλυση κόστους οφέλους 

(Μουρμούρης 2007). Στην πολυκριτήρια ανάλυση ο λήπτης της απόφασης έχει να 

επιλέξει μεταξύ εναλλακτικών προτάσεων, οι οποίες αξιολογούνται με ορισμένα 

κριτήρια: ποσοτικά, ποιοτικά, στοχαστικά ή ασαφή (Ματσατσίνης 2010). Στο τέλος της 

διαδικασίας της πολυκριτήριας ανάλυσης οι εναλλακτικές επιλογές εμφανίζουν μια 

συγκεκριμένη κατάταξη, βάσει της οποίας ο αποφασίζων μπορεί να επιλέξει τη 

βέλτιστη επιλογή, ανάλογα με τις προτιμήσεις του. O Ματσατσίνης (2010) διακρίνει τις 

προτιμήσεις των ληπτών της απόφασης στις ακόλουθες δομές: 

1) Παραδοσιακή δομή προτιμήσεων, στην οποία ο λήπτης απόφασης ορίζει μόνο τις 

σχέσεις προτίμησης και αδιαφορίας 

2) Διμερείς σχέσεις προτιμήσεων, οι οποίες εκφράζουν είτε τον  βαθμό προτίμησης του 

αποφασίζοντα ανά ζεύγη εναλλακτικών (λχ η εναλλακτική 1 είναι συνολικά ισχυρά 

προτιμότερη της επιλογής 2 ή η εναλλακτική 1 είναι συνολικά ισχυρά ασθενώς 

προτιμότερη της επιλογής 2), είτε την αδιαφορία του ή τέλος την αδυναμία σύγκρισης. 

3) Δομές προτιμήσεων με κατώφλι αδιαφορίας. Κάποιες φορές ο λήπτης της απόφασης 

δυσκολεύεται να επιλέξει ανάμεσα σε δύο εναλλακτικές επιλογές όταν η διαφορά των 

δύο όπως αυτή προκύπτει από τις μαθηματικές συναρτήσεις είναι μικρότερη από μία 

συγκεκριμένη τιμή η οποία ονομάζεται κατώφλι αδιαφορίας. 

4) Δομές προτιμήσεων οι οποίες περιλαμβάνουν ασυγκρισιμότητα. Σε κάποιες 

περιπτώσεις είναι πιθανό ο λήπτης απόφασης να μην μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 

δύο επιλογές, επειδή η σύγκριση δεν μπορεί να γίνει. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία μοντελοποίησης της πολυκριτήριας ανάλυσης η 

οποία σύμφωνα με τον Roy (1985) αποτελείται από τέσσερα διαδοχικά στάδια: 

1) Την αντίληψη του αντικειμένου της απόφασης, ή το πλαίσιο της απόφασης 

2) Την οικογένεια των κριτηρίων 

3) Την κατασκευή του μοντέλου ολικής προτίμησης ή το υπόδειγμα ολικής προτίμησης 

4) Την υποστήριξη της απόφασης η οποία τελικά θα ληφθεί 

Σύμφωνα με τον Ματσατσίνη (2010), τα κυρίαρχα θεωρητικά ρεύματα που καθόρισαν 

τη φιλοσοφία της πολυκριτήριας λήψης αποφάσεων είναι: 
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1) Ο μαθηματικός προγραμματισμός πολλαπλών στόχων (Multiobjective mathematical 

programming) 

2) Η θεωρία της χρησιμότητας των πολλών χαρακτηριστικών (Multiattribute Utility 

Theory) 

3) Η θεωρία των σχέσεων υπεροχής (Outranking Relations Theory) 

4) Οι μέθοδοι ανάλυσης παλινδρόμησης (Ordinal Regression) 

 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τη θεωρία των σχέσεων υπεροχής, η οποία 

έχει ως κύριους εκφραστές τις μεθόδους ELECTRE και PROMETHEE. Η μέθοδος 

PROMETHEE, η οποία αποτελεί βασικό μεθοδολογικό εργαλείο της διπλωματικής 

εργασίας, θα παρουσιαστεί αναλυτικά στη συνέχεια. Παλαιότερα η βιβλιογραφία 

ανέφερε δύο στάδια για τη μεθοδολογία υλοποίησης των μεθόδων υπεροχής: 1) την 

ανάπτυξη της σχέσης υπεροχής και 2) την αξιοποίηση της σχέσης υπεροχής (Doumpos 

& Zopounidis 2002). Νεότερες βιβλιογραφικές πηγές (Ματσατσίνης 2010) αναφέρουν 

τρία στάδια υλοποίησης της μεθοδολογίας: 

1) Καθορισμός του προβλήματος και των προτιμήσεων από τον λήπτη απόφασης 

2) Καθορισμός των σχέσεων υπεροχής μεταξύ των εναλλακτικών επιλογών 

3) Διερεύνηση των σχέσεων υπεροχής και ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

Στην ουσία παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν διαφορές, απλώς η μεθοδολογία 

υλοποίησης των τριών σταδίων έχει ένα επιπλέον στάδιο επειδή έχει διαιρέσει στα δύο 

το πρώτο στάδιο της πρώτης μεθοδολογίας και το αναλύει περισσότερο. 

 

Η πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων παρουσιάζει ραγδαία αύξηση τα τελευταία 

χρόνια για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων με πολλές μεταβλητές, όπως είναι ο 

κατασκευαστικός τομέας (Rao 2007), αλλά και σε άλλους τομείς όπως είναι το 

περιβάλλον και ο αγροτικός τομέας (Ματσατσίνης και Ζοπουνίδης 2007) που 

αποτελούν αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας. 

 

Η ανάπτυξη εργαλείων για τη μέτρηση της αειφορίας αποτελεί ζητούμενο για τη 

σύγχρονη εποχή και μάλιστα πρόσφατη μελέτη στη Φινλανδία (Myllyviita et al. 2017) 

έχει αναδείξει την υπεροχή της πολυκριτήριας ανάλυσης έναντι άλλων μεθόδων όπως 

πχ η εκτίμηση του κύκλου ζωής, οι δείκτες αειφορίας και η ανάλυση κόστους οφέλους.    
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Ο Munda (2005β) χρησιμοποίησε την προσέγγιση NAIADA (Novel Approach to 

Imprecise Assessment and Decision Environments) την οποία είχε δημιουργήσει ο ίδιος 

(Munda 1995) για να πραγματοποιήσει benchmarking στους δείκτες αειφορίας.   

 

Το άρθρο ανασκόπησης των Cinelli et al. (2014) «Analysis of the potentials of multi 

criteria decision analysis methods to conduct sustainability assessment»  αποδεικνύει 

ότι και οι πέντε μέθοδοι πολυκριτήριας ανάλυσης που εξετάστηκαν (AHP, DRSA, 

ELECTRE, MAUT, PROMETHEE) έχουν καλά αποτελέσματα. Ωστόσο, με τις 

μεθόδους ELECTRE, PROMETHEE και DRSA επιτεύχθηκε καλύτερη βαθμολογία 

όσον αφορά στην επίτευξη ισχυρής αειφορίας σε σχέση με τις MAUT και AHP. 

 

 

2.2.1. Πολυκριτήρια ανάλυση στον αγροτικό τομέα 

 

Η επιχειρησιακή έρευνα, η οποία περιλαμβάνει και την πολυκριτήρια ανάλυση, έχει 

σημαντική συμβολή στον αγροτικό τομέα (Σίσκος 1999). Στον αγροτικό τομέα 

χρησιμοποιούνται ευρέως η μέθοδος της τηλεπισκόπησης και τα Γεωγραφικά 

Συστήματα Πληροφοριών προκειμένου να αναλυθούν οι αλλαγές στη χρήση και στην 

κάλυψη γης και να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στην αειφορική ανάπτυξη (Xiuwan 2002), 

κυρίως με την εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας από πολλούς αγρότες σε ολόκληρο 

τον κόσμο (Olson 2010).  

 

Τα Συστήματα Λήψης Αποφάσεων έχουν επίσης εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία στον 

τομέα της Γεωργίας, της Δασοπονίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος. Ειδικά τα 

Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στον Γεωργικό τομέα έχουν ευρεία εφαρμογή και τα 

μοντέλα καλών πρακτικών μπορεί να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα στους 

ενδιαφερόμενους με τη συμβολή της έρευνας (Matthews et al. 2008). Οι Akinci et al. 

(2013) χρησιμοποίησαν τη Διαδικασία Αναλυτικής Ιεραρχίας (Analytic Hierarchy 

Process) σε συνδυασμό με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Geographic 

Information Systems) προκειμένου να σχεδιάσουν την αειφορική χρήση γεωργικής γης. 

Πρόσφατη μελέτη (Reiff et al. 2016) έχει αναδείξει σημαντικές διαφορές στην απόδοση 

του αγροτικού τομέα ανάμεσα στα παλαιότερα και στα νεότερα μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τη χρήση της Πολυκριτήριας Ανάλυσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής έχει αναπτυχθεί διαδικτυακή εφαρμογή για τον σχεδιασμό της 

Αγροδασοπονίας και την επιλογή των δασικών ειδών (Ellis et al. 2005). 
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Στην Ελλάδα τα Συστήματα Λήψης Αποφάσεων έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλούς 

ερευνητές. Οι Manos et al. (2010) ανέπτυξαν το εργαλείο WaterMap, ένα Σύστημα 

Λήψης Αποφάσεων για την αειφορική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία 

των γεωργικών περιοχών, με περιοχή έρευνας τον Νομό Κοζάνης. Οι Bournaris και 

Papathanasiou (2011) ανέπτυξαν το agroPLAN για τον σχεδιασμό της γεωργικής 

παραγωγής σε αγροτικές περιοχές με περιοχή έρευνας τον Νομό Κιλκίς. Ο Δραγοσλής 

(2016) ανέπτυξε λογισμικό για τη χωρική κατανομή καλλιεργειών συνδυάζοντας τη 

μεθοδολογία Revised Simos με τις μεθόδους πολυκριτήριας ανάλυσης AHP και Vikor. 

Ο Ντίνας (2011) ανέπτυξε πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση και προστασία του 

φυτικού κεφαλαίου του Νομού Κοζάνης. Παρόλα αυτά δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη ένα 

Σύστημα Λήψης Αποφάσεων σχετικά με την Αγροδασοπονία και τα Αγροδασικά 

Συστήματα στην Ελλάδα. Οι Μπαουράκης κ.α. (2001) έχουν εφαρμόσει πολυκριτήρια 

ανάλυση προκειμένου να αξιολογήσουν τις οικονομικές επιδόσεις συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα. Παρατηρούμε ότι και αυτή η έρευνα 

επικεντρώνεται μόνο στο οικονομικό κομμάτι, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους άλλους 

δύο, εξίσου σημαντικούς, πυλώνες της αειφορίας. 

 

Η παρούσα εργασία επιδιώκει να καλύψει το συγκεκριμένο κενό κάνοντας χρήση της 

πολυκριτηρίας ανάλυσης λήψης αποφάσεων για αειφορική αγροδασοπονία και 

παράλληλα επιδιώκει να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου 

Συστήματος Λήψης Αποφάσεων σχετικά με την Αγροδασοπονία το οποίο να μπορέσει 

να αξιοποιηθεί από αγρότες σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές της Ελλάδας και όχι 

μόνο.  

 

Σύμφωνα με άρθρο ανασκόπησης των Velasquez και Hester (2013) οι πλέον 

κατάλληλες μέθοδοι πολυκριτήριας ανάλυσης στον αγροτικό τομέα είναι οι: MAUT, 

DEA, και PROMETHEE. 

 

Καλά αποτελέσματα για την εκτίμηση της αειφορίας στον αγροτικό τομέα έχει επιδείξει 

και η μέθοδος του Αποκλεισμού (Elimination Method of Multi-Criteria Decision 

Analysis) σύμφωνα με νέα μελέτη (Talukder et al. 2017). 

 

Η πολυκριτήρια ανάλυση χρησιμοποιείται επίσης και για την πρόγνωση της 

χρηματοοικονομικής αποτυχίας και μάλιστα έχει εφαρμοστεί και στην Ελλάδα 

(Γαγάνης κ.α. 2006). Η αντίστοιχη εφαρμογή στον αγροτικό τομέα θα μπορούσε να 
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αφορά στην πρόγνωση με τέτοιο τρόπο, ώστε ο αγρότης να μην αποτυγχάνει κατά την 

επιλογή του αγροδασικού συστήματος καλλιέργειας. 

 

2.2.2. Πολυκριτήρια ανάλυση στον περιβαλλοντικό τομέα 

 

Οι Μέθοδοι Πολυκριτήριας Ανάλυσης Λήψης Αποφάσεων έχουν διαρκώς αυξανόμενη 

χρήση στον ευρύτερο περιβαλλοντικό τομέα (Kiker et al. 2005). Σύμφωνα με το άρθρο 

ανασκόπησης (Review article) των Huang et al. (2011) τη δεκαετία 2000-2009 

δημοσιεύθηκαν πάνω από 300 άρθρα σχετικά με τη χρήση Πολυκριτήριας Ανάλυσης 

στον τομέα του περιβάλλοντος. Στον ευρύτερο περιβαλλοντικό τομέα η πολυκριτήρια 

ανάλυση έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για την αειφορική διαχείριση δασικών 

οικοσυστημάτων (Mendoza & Martins 2006).  

 

Οι πλέον κατάλληλες μέθοδοι πολυκριτήριας ανάλυσης στον περιβαλλοντικό τομέα 

είναι οι Fuzzy μεθοδολογίες, οι SMART, η ELECTRE, η PROMETHEE και η TOPSIS 

(Velasquez και Hester 2013).  

 

Παρατηρούμε ότι η μέθοδος η οποία είναι κοινή και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή τόσο 

για προβλήματα του αγροτικού όσο και για προβλήματα του περιβαλλοντικού τομέα 

είναι η PROMETHEE, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την παρούσα διπλωματική 

εργασία. 

 

2.2.3. Η μέθοδος PROMETHEE 

 

Η μέθοδος PROMETHEE παρουσιάστηκε το 1982 από τον Βέλγο Καθηγητή Jean-

Pierre Brans στο άρθρο του " L'ingénierie de la décision. Elaboration d’instruments 

d’aide à la décision. Méthode PROMETHEE". Το όνομά της είναι εμπνευσμένο από 

τον Έλληνα Τιτάνα Προμηθέα ο οποίος είναι γνωστός για την απόφασή του να κλέψει 

τη φωτιά από τους Θεούς του Ολύμπου και να τη χαρίσει στους ανθρώπους όπως 

αναφέρεται στο βιβλίο του Κλαύδιου Αιλιανού "Περί ζώων ιδιότητος": "τὸν Προμηθέα 

κλέψαι τὸ πῦρ ἡ φήμη φησί, καὶ τὸν Δία ἀγανακτῆσαι ὁ μῦθος λέγει καὶ τοῖς 

καταμηνύσασι τὴν κλοπὴν δοῦναι φάρμακον γήρως ἀμυντήριον" [Βιβλίο Ϛ', σελ. 230]. 

Το ακρωνύμιο PROMETHEE σημαίνει "Preference Ranking Organization METHod for 

Enriched Evaluation" και στα Ελληνικά θα μπορούσε να αποδοθεί ως "Μέθοδος 

Οργάνωσης της Προτίμησης Κατάταξης για Εμπλουτισμένη Αξιολόγηση". Η μέθοδος 
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PROMETHEE ανήκει στην ίδια οικογένεια με την ELECTRE, στην κατηγορία των 

μεθόδων σχέσεων υπεροχής (outranking relations methods). Σε σχέση με την 

ELECTRE, ωστόσο, είναι πιο απλή και φιλική προς τον χρήστη-λήπτη απόφασης, ενώ 

παράλληλα είναι και πιο σταθερή (Velasquez και Hester 2013). Επιπρόσθετα, θεωρείται 

ιδανική για τη λήψη αποφάσεων οι οποίες σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, επειδή 

παρέχει την επιλογή της ομαδοποίησης των κριτηρίων και η ανάλυση ευαισθησίας 

μπορεί να πραγματοποιηθεί ευκολότερα (Mareschal 2013). 

 

Σύμφωνα με τον Ματσατσίνη (2010) η μέθοδος PROMETHEE διακρίνεται από 

ορισμένες βασικές αρχές οι οποίες τη διαχωρίζουν από τις άλλες μεθόδους της 

οικογένειας ELECTRE: 

1. Η επέκταση της έννοιας των κριτηρίων 

2. Ο υπολογισμός της σχέσης υπεροχής 

3. Η αξιοποίηση της σχέσης υπεροχής 

 

Τα προβλήματα πολυκριτήριας ανάλυσης της μορφής:  

Max {f1 (α),.........fk (α) / α ∊ K, όπου K: ένα πεπερασμένο σύνολο ενεργειών και fi (i) = 

1,2,3,4,...,k: τα k κριτήρια τα οποία για το συγκεκριμένο πρόβλημα θα πρέπει να 

μεγιστοποιηθούν, με τη βοήθεια της μεθόδου PROMETHEE επιλύονται σε δύο 

διαδοχικά βήματα (Ματσατσίνης 2010):  

1. Δημιουργία μιας σχέσης υπεροχής στο σύνολο Κ των εναλλακτικών επιλογών. 

2. Αξιοποίηση της σχέσης υπεροχής προκειμένου να υπάρξει επίλυση του 

συγκεκριμένου προβλήματος μεγιστοποίησης. 

 

Αρχικά δημιουργείται μία συνάρτηση προτίμησης P (preference function) η οποία 

εκφράζει τις προτιμήσεις του αποφασίζοντα σε σχέση με τις εναλλακτικές επιλογές. Η 

σύγκριση των επιλογών γίνεται κατά ζεύγη. Έστω ότι υπάρχουν δύο εναλλακτικές 

επιλογές προς σύγκριση: η α και η β, και έχουμε τη συνάρτηση προτίμησης P: K x K ⇾ 

(0,1), η οποία εκφράζει το αποτέλεσμα της σύγκρισης δύο εναλλακτικών επιλογών. Το 

αποτέλεσμα αυτό δηλώνει τον βαθμό προτίμησης του λήπτη απόφασης για τη μία 

επιλογή (α) έναντι της άλλης (β) ως εξής (Ματσατσίνης 2010): 

 P (α, β) = 0, ο λήπτης απόφασης αδιαφορεί για τις εναλλακτικές επιλογές α και 

β, δεν εκφράζει δηλαδή καμία προτίμηση (ούτε καν μικρή) μεταξύ των δύο 

εναλλακτικών (αδιαφορία). 
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 P (α, β) ~ 0, ο λήπτης απόφασης προτιμά λίγο περισσότερο την επιλογή α σε 

σχέση με την επιλογή β (ελαφρά προτίμηση). 

 P (α, β) ~ 1, ο αποφασίζων προτιμά αρκετά περισσότερο την επιλογή α σε 

σχέση με την επιλογή β (ισχυρή προτίμηση). 

 P (α, β) = 1, ο αποφασίζων προτιμά ξεκάθαρα την επιλογή α έναντι της 

επιλογής β (σαφής προτίμηση).   

 

Η συνάρτηση προτίμησης μπορεί να πάρει τη μορφή της διαφοράς των εκτιμήσεων των 

δύο εναλλακτικών επιλογών: P (α, β) = P [g(α) – g(β)].  

 

Το ζεύγος {gj (.), Pj (α,β) ονομάζεται γενικευμένο κριτήριο και χρησιμοποιείται για τη 

μοντελοποίηση της αξίας που δίνει ο λήπτης της απόφασης στη διαφορά gj(α) -  gj(β) 

των εκτιμήσεων δύο εναλλακτικών επιλογών (Ματσατσίνης 2010). 

 

Το Σχήμα 5 δείχνει τους επικρατέστερους τύπους γενικευμένων κριτηρίων. 
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Σχήμα 5. Τα κριτήρια της PROMETHEE (Πηγή: Gul et al. 2017) 

 

Το επόμενο στάδιο είναι η δημιουργία του δείκτη προτίμησης, με τον οποίο εξετάζονται 

όλα τα κριτήρια. Ο δείκτης προτίμησης π εκφράζει τον βαθμό προτίμησης του λήπτη 

απόφασης για την εναλλακτική α σε σχέση με την επιλογή για όλα τα κριτήρια, και 

ορίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος των συναρτήσεων προτίμησης Pi :  
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Ομοίως με τη συνάρτηση προτίμησης p, και ο δείκτης προτίμησης παίρνει τιμές από 

μηδέν έως ένα (διάστημα 0,1) και διακρίνουμε δύο βασικές περιπτώσεις (Ματσατσίνης 

2010): 

1. π (α, β) ~ 0, ασθενής προτίμηση. Ο αποφασίζων προτιμά ελαφρά την επιλογή α 

σε σχέση με την επιλογή β. 

2. π (α, β) ~ 0, ισχυρή προτίμηση. Ο αποφασίζων προτιμά σαφώς την επιλογή α σε 

σχέση με την επιλογή β. 

 

Ο δείκτης προτίμησης οδηγεί στη δημιουργία μιας σχέσης υπεροχής ανάμεσα στις 

εναλλακτικές επιλογές. Αν υποθέσουμε ότι οι εναλλακτικές επιλογές απεικονίζονται με 

τη μορφή κόμβων και η υπεροχή μιας εναλλακτικής επιλογής (έστω α1 σε σχέση με  μία 

άλλη (έστω αi), μέσω του δείκτη προτίμησης απεικονίζεται με μορφή βέλους (Σχήμα 6) 

 

Σχήμα 6. Γράφημα υπεροχής (Gul et al. 2017) 

 

Για κάθε κόμβο του γραφήματος υπεροχής καθορίζονται οι ροές εισόδου και οι ροές 

εξόδου. Για το γράφημα του Σχήματος έχουμε: 

Ροή εισόδου: φ-(α1) = Σ αi ∊ K Π  αi, α1) 

Ροή εξόδου: φ+(αi) = Σ αi ∊ K Π  α1, αi) 

 

Η ροή εξόδου δηλώνει την υπεροχή της επιλογής α1 σε σχέση με την αi (και όλες τις 

υπόλοιπες εναλλακτικές αν είναι περισσότερες) για όλα τα κριτήρια, ενώ η ροή εισόδου 

δηλώνει την υπεροχή της εναλλακτικής αi (αλλά και όλων των υπόλοιπων 

εναλλακτικών αν είναι περισσότερες) ως προς την επιλογή α1. 
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Το τελικό αποτέλεσμα της μεθόδου PROMETHEE I είναι η δημιουργία μιας μερικής 

κατάταξης των εναλλακτικών επιλογών η οποία βασίζεται στο αποτέλεσμα των ροών 

εισόδου και εξόδου. Ακριβώς επειδή η κατάταξη που προκύπτει από την PROMETHEE 

I είναι μερική και καθιστά δύσκολη τη σύγκριση μεταξύ εναλλακτικών επιλογών που 

προέρχονται από διαφορετικά κριτήρια (Le Téno & Mareschal 1998), η PROMETHEE 

II παρέχει τη δυνατότητα της πλήρους κατάταξης των εναλλακτικών επιλογών από την 

καλύτερη προς τη χειρότερη μέσω του υπολογισμού των καθαρών ροών (ροή εξόδου – 

ροή εξόδου): 

φ(α) = φ+(α) – φ-(α)   

 

Η μονοκριτήρια ροή (unicriterion flow) είναι επίσης μία σημαντική πληροφορία και 

δείχνει την προτίμηση μιας επιλογής α σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες εναλλακτικές 

επιλογές ως προς ένα συγκεκριμένο κριτήριο j: 

                               

    

 

 

Όταν το αποτέλεσμα της μονοκριτήριας ροής είναι ένας μεγάλος θετικός αριθμός, αυτό 

σημαίνει ότι η επιλογή α υπερέχει έναντι όλων των άλλων εναλλακτικών επιλογών στο 

υπό εξέταση συγκεκριμένο κριτήριο j. Αντίθετα, όταν το αποτέλεσμα της 

μονοκριτήριας ροής είναι ένας μεγάλος αρνητικός αριθμός, αυτό σημαίνει ότι όλες οι 

εναλλακτικές επιλογές υπερέχουν έναντι της α στο υπό εξέταση συγκεκριμένο κριτήριο 

j (Ματσατσίνης 2010). 

 

Η μέθοδος PROMETHEE παρέχει στον λήπτη της απόφασης μία κατάταξη των 

εναλλακτικών επιλογών η οποία βασίζεται σε βαθμούς προτίμησης (preference 

degrees), και περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια (Ishizaka & Nemeri 2013): 

1. Τον υπολογισμό των βαθμών προτίμησης (preference degrees) για κάθε ζευγάρι 

ενεργειών σε κάθε κριτήριο. 

2. Τον υπολογισμό των ροών για κάθε ένα κριτήριο ξεχωριστά (unicriterion 

flows). 

3. Τον υπολογισμό των συνολικών ροών (global flows). 

 

Ο βαθμός προτίμησης είναι ένας αριθμός που παίρνει τιμές από μηδέν έως ένα (0 έως 

1) και εκφράζει το κατά πόσο μία εναλλακτική προτιμάται από μία άλλη από την 

οπτική του λήπτη απόφασης.  
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Βαθμός προτίμησης με τιμή τη μονάδα, δείχνει καθολική ή ισχυρή προτίμηση για μία 

από τις εναλλακτικές για το υπό εξέταση κριτήριο.   

 

2.2.4. Η μέθοδος PROMETHEE στον αγροτικό, δασικό και περιβαλλοντικό τομέα 

 

Η μέθοδος PROMETHEE έχει εφαρμοστεί στους τομείς της γεωργίας, της δασολογίας 

και του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα έχει εφαρμοστεί για την αξιολόγηση 

εναλλακτικών για αειφορική διαχείριση δασών (Jactel et al. 2012). Η μέθοδος 

PROMETHEE ΙΙ έχει χρησιμοποιηθεί στην αγροτική βιομηχανία για την αξιολόγηση 

της οικονομικής αποδοτικότητας των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον 

αγροδιατροφικό κλάδο στην Ελλάδα (Baourakis et al. 2002). Η ίδια μέθοδος 

χρησιμοποιήθηκε στον δασικό τομέα και ειδικότερα στην αλυσίδα παραγωγής 

προϊόντων ξυλείας στη Γερμανία υπό το πρίσμα της αειφορίας (Wolfslehner et al. 

2012). Η PROMETHEE ΙΙ έχει επίσης χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την ασαφή 

(fuzzy) AHP και με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών σε μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση για την εκτίμηση της οικολογικής ικανότητας στην περιοχή Marvdasht του 

Ιράν. Το θεωρητικό υπόβαθρο της PROMETHEE ως μεθόδου υπεροχής αξιοποιήθηκε 

για τον υπολογισμό της απόδοσης τριών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία, 

Ολλανδία και Ισπανία) στον τομέα της Αγροδασοπονίας, ενώ τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης μελέτης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την Αγροτική Πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Palma et al. 2007). Σε μελέτη που έγινε στην Κύπρο η ίδια 

μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή των πλέον κατάλληλων ενεργειακών 

καλλιεργειών (Kylili et al. 2016). 

 

2.2.5. Η μέθοδος SIMOS 

 

Η μέθοδος Simos δημιουργήθηκε το 1990 και επιτρέπει στον λήπτη απόφασης να 

μπορεί να ιεραρχεί τα διάφορα κριτήρια λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους (Simos 

1990). Η μέθοδος είναι αρκετά απλή και στηρίζεται στη σχέση που υπάρχει μεταξύ των 

κριτηρίων, ποιο κριτήριο είναι πιο σημαντικό σε σχέση με ένα άλλο, χωρίς να 

απαιτείται ο λήπτης απόφασης να δίνει συγκεκριμένες τιμές. Ο λήπτης απόφασης 

ξεκινάει από τα λιγότερο σημαντικά κριτήρια και καταλήγει στα περισσότερο 

σημαντικά, ενώ μπορεί να υπάρχει και ισοβαθμία μεταξύ κάποιων κριτηρίων. Η 

μέθοδος βασίζεται στη χρήση λευκών καρτών οι οποίες παρεμβάλλονται μεταξύ των 

κριτηρίων προκειμένου να αυξηθεί η διαφορά σημαντικότητας των κριτηρίων. Όσο 
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μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των λευκών καρτών, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά 

στη σημασία των κριτηρίων. Ο Simos ανέπτυξε έναν απλό αλγόριθμο για τον 

υπολογισμό των βαρών ο οποίος βασίζεται στον αριθμό των καρτών που δίνει ο λήπτης 

απόφασης στα κριτήρια (Bouyssou et al. 2006). Ο υπολογισμός των βαρών, τα οποία 

αθροίζουν στο 100, γίνεται ως εξής: 

1. Καταγραφή του αριθμού των καρτών για κάθε κλάση ή υποσύνολο που 

δημιουργείται. Κάθε κριτήριο αντιστοιχεί σε μία κάρτα. Στον συνολικό αριθμό των 

καρτών συνυπολογίζονται και οι λευκές κάρτες. 

2. Αρίθμηση των καρτών. Οι κάρτες αριθμούνται με δύο τρόπους: 1) το λιγότερο 

σημαντικό κριτήριο παίρνει τον αριθμό 1 ή 2) το πιο σημαντικό κριτήριο παίρνει τον 

αριθμό 1. Στο παράδειγμα ακολουθείται ο πρώτος τρόπος κατάταξης των κριτηρίων.  

3. Εύρεση μη κανονικοποιημένων βαρών. Το βάρος της κάθε κλάσης υπολογίζεται 

προσθέτοντας το άθροισμα των θέσεων της κλάσης και διαιρώντας με τον αριθμό των 

καρτών της κλάσης. 

4. Εύρεση κανονικοποιημένων βαρών. Τα μη κανονικοποιημένα βάρη τα οποία 

προέκυψαν στο βήμα 3 διαιρούνται με το άθροισμα των θέσεων, χωρίς να 

συνυπολογίζονται οι λευκές κάρτες. Το αποτέλεσμα που προκύπτει πολλαπλασιάζεται 

με το 100 και γίνεται στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο.     

 

Ο αλγόριθμος περιγράφεται στον Πίνακα 3 και αφορά σε πρόβλημα πολυκριτήριας 

ανάλυσης με δώδεκα (12) κριτήρια:  

F = {a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l}    

 

Πίνακας 3. Η μέθοδος SIMOS (Προσαρμογή από Maystre et al. 1994) 

Κατάταξη 

κριτηρίων 

Υποσύνολο κριτηρίων με την ίδια 

σημασία 

Αριθμός καρτών σύμφωνα με την 

κατάταξη 

1 {c, g, l} 3 

2 {d} 1 

3 Λευκή κάρτα 1 

4 {b, f, i, j} 4 

5 {e} 1 

6 {a, h} 2 

7 {k} 1 

  

Η μετατροπή της κατάταξης των κριτηρίων σε βάρη παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.  
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Πίνακας 4. Εύρεση των βαρών των κριτηρίων με τη μέθοδο Simos (Προσαρμογή από 

Maystre et al. 1994) 

Υποσύνολα 

Κριτηρίων 

Αριθμός 

καρτών 

Θέσεις Μη 

κανονικοποιημένα 

βάρη 

Κανονικοποιημένα 

βάρη 

Σύνολο 

{c, g, l} 3 1,2,3 2 2 3X2 = 6 

{d} 1 4 4 5 1X5 = 5 

Λευκή 

κάρτα 

1 (5) ..... ..... ..... 

{b, f, i, j} 4 6,7,8,9 7,5 9 4X9 = 36 

{e} 1 10 10 12 1X12 = 12 

{a, h} 2 11,12 11,5 13 2X13 = 26 

{k} 1 13 13 15 1X15 = 15 

Σύνολο 13 86* ..... ..... 100 

   

Οι Figueira και Roy (2002) ανέπτυξαν την αναθεωρημένη μέθοδο Simos (Revised 

Simos) για τον καθορισμό των βαρών των κριτηρίων για τις μεθόδους πολυκριτήριας 

ανάλυσης της οικογένειας ELECTRE. Η βασική διαφορά με την απλή μέθοδο Simos 

είναι ότι υπάρχει ο αριθμός z ο οποίος δηλώνει πόσες φορές είναι πιο σημαντικό το 

τελευταίο κριτήριο σε σχέση με το πρώτο στην κατάταξη.   

 

Ο αλγόριθμος της αναθεωρημένης μεθόδου αποδίδει μια αριθμητική τιμή στα βάρη των 

κριτηρίων gi για i=1,2,3,....,n. Τα μη κανονικοποιημένα βάρη k(1),....k(  ) 

κατατάσσονται ανάλογα με τη σημασία τους και το λιγότερο σημαντικό κριτήριο 

παίρνει την τιμή 1. Τα κανονικοποιημένα βάρη ακολουθούν τον κανόνα:      
   

100, το     δηλώνει το κανονικοποιημένο βάρος κάθε κριτηρίου gi για i=1,2,3,....,n 

(Figueira & Roy 2002). 

 

Ο καθορισμός των μη κανονικοποιημένων βαρών k(r) γίνεται ως εξής: έστω     είναι ο 

αριθμός των λευκών καρτών ανάμεσα στις βαθμίδες r και r+1 (κατάταξη των 

κριτηρίων) 

 
 
 

 
 
      

                   

      
     

   

   
   

 

  

Το u έχει έξι δεκαδικά ψηφία.  

                           ,     .  

Για αυτά τα βάρη, διατηρούμε μόνο δύο δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούμε στον 

πλησιέστερο αριθμό. Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει τα αποτελέσματα που θα προέκυπταν 
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για τα δεδομένα του Πίνακα 3 (απλή μέθοδος Simos) για τιμή z = 6,5. H τιμή του u 

υπολογίζεται u = 0,916666 αφού το e = 6 (Figueira & Roy 2002). 

  

Πίνακας 5. Εύρεση των μη κανονικοποιημένων βαρών των κριτηρίων με την 

αναθεωρημένη μέθοδο Simos (Προσαρμογή από Figueira και Roy 2002) 

Κατάταξη  

r 

Κριτήρια 

στην 

κατάταξη r 

Αριθμός 

λευκών 

καρτών  

er Μη 

κανονικοποιημένα 

βάρη 

Σύνολο 

1 {c, g, l} 0 1 1,00 1,00Χ3 = 3,00  

2 {d} 1 2 1,92 1,92Χ1 = 1,92 

3 {b, f, i, j} 0 1 3,75 3,75Χ4 = 15,00 

4 {e} 0 1 4,67 4,67Χ1 = 4,67 

5 {a, h} 0 1 5,58 5,58Χ2 = 11,16 

6 {k} ..... ..... 6,50 6,50Χ1 = 6,5 

Σύνολο 12 1 6 .....  

z = 6,5 

 

Για τον καθορισμό των κανονικοποιημένων βαρών, έστω ότι gi είναι ένα κριτήριο με 

κατάταξη r και   
  είναι το βάρος του συγκεκριμένου κριτηρίου στη μη 

κανονικοποιημένη του έκφραση   
  =    

 
        

 

 

   

  
   

   

   
  

  

  

Σχετικά με τα δεκαδικά ψηφία οι Figueira και Roy (2002) χρησιμοποιούν τρεις 

επιλογές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την τιμή ενός αριθμού w ο οποίος καθορίζει 

πόσα δεκαδικά ψηφία υπολογίζονται μετά την υποδιαστολή. 

1.  w = 0. Δεν λαμβάνεται υπόψη κανένα ψηφίο μετά την υποδιαστολή (κανένα 

δεκαδικό ψηφίο). 

2.  w = 1. Λαμβάνεται υπόψη το πρώτο ψηφίο μετά την υποδιαστολή (το πρώτο 

δεκαδικό ψηφίο). 

3.  w = 1. Λαμβάνονται υπόψη τα δύο πρώτα ψηφία μετά την υποδιαστολή (δύο 

δεκαδικά ψηφία). 

Το αποτέλεσμα αυτής της τεχνικής στρογγυλοποίησης περιγράφεται από τη σχέση: 

 
          

     
 

   

                    

  

 

Τα κανονικοποιημένα βάρη που προκύπτουν από την εφαρμογή της αναθεωρημένης 

μεθόδου Simos παρουσιάζονται στον Πίνακα 6 για w = 1. 
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Πίνακας 6. Εύρεση των κανονικοποιημένων βαρών των κριτηρίων με την 

αναθεωρημένη μέθοδο Simos (Προσαρμογή από Figueira και Roy 2002) 

Κατάταξη Κριτήρια Αριθμός 

κριτηρίου 

Κανονικοποιημένα 

βάρη   
  

Στρογγυλοποιημένα 

βάρη   
  

Τελικά 

βάρη     

1 c 3 2,366863905   2,3 2,4(3) 

1 g 7 2,366863905   2,3 2,4(2) 

1 l 12 2,366863905   2,3 2,4(1) 

2 d 4 4,544378698   4,5 4,5 

3 b 2 8,875739645   8,8 8,9(7) 

3 f 6 8,875739645   8,8 8,9(6) 

3 i 9 8,875739645   8,8 8,9(5) 

3 j 10 8,875739645   8,8 8,9(4) 

4 e 5 11,053254438 11,0 11,0 

5 a 1 13,207100592 13,2 13,2 

5 h 8 13,207100592 13,2 13,2 

6 k 11 15,384615385 15,3 15,3 

Σύνολο 12 ..... 100 99,3 100 

z = 6,5, w = 1  

 

Η αναθεωρημένη μέθοδος Simos λαμβάνει υπόψη επιπλέον πληροφορίες σε σχέση με 

την απλή μέθοδο Simos και τροποποιεί ελαφρώς την υπολογιστική διαδικασία εύρεσης 

των βαρών. Σύμφωνα με τους Figueira και Roy (2002) επιτυγχάνει καλά αποτελέσματα 

και εξαλείφει τα μειονεκτήματα της απλής μεθόδου με κυριότερο τη στρογγυλοποίηση 

στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. 
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3. Μεθοδολογία 
 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ως μελέτη περίπτωσης μια ορεινή, λιγότερη 

ευνοημένη περιοχή της Ελλάδας και γίνεται πολυκριτήρια ανάλυση προκειμένου να 

διαπιστωθεί ποιο είναι το πλέον κατάλληλο δασογεωργικό σύστημα, συνδυασμός 

δενδρώδους καλλιέργειας και γεωργικής καλλιέργειας, για την περιοχή έρευνας.  

Εξετάστηκαν δεκατέσσερις (14) επιλογές δασογεωργικών συστημάτων οι οποίες 

προέκυψαν από τους συνδυασμούς επτά (7) δενδρωδών καλλιεργειών (των πλέον 

κατάλληλων για την περιοχή) και δύο γεωργικών καλλιεργειών, που χρησιμοποιούνται 

ευρέως για τη δημιουργία αγροδασικών συστημάτων. 

 

3.1. Μεθοδολογική προσέγγιση 

 

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου πολυκριτήριας ανάλυσης είναι ιδιαίτερα δύσκολη 

υπόθεση, καθώς κάθε μέθοδος έχει διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και 

στο τέλος η επιλογή βαραίνει τον ερευνητή (Kiker et al. 2005). Ως βασική 

μεθοδολογική προσέγγιση επιλέχθηκε η πολυκριτήρια ανάλυση και πιο συγκεκριμένα η 

μέθοδος PROMETHEE. Πρόκειται για μία μέθοδο η οποία είναι ευρέως 

χρησιμοποιούμενη, σταθερή και φιλική προς τον χρήστη (Brans et al. 1986), ενώ είναι 

κατάλληλη για προβλήματα του ευρύτερου αγροπεριβαλλοντικού τομέα (Behzadian et 

al. 2010). Για τον υπολογισμό των βαρών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος SIMOS. Πιο 

συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η αναθεωρημένη μέθοδος SIMOS για την εύρεση των 

βαρών των κριτηρίων στα σενάρια 2 και 3 της εργασίας, γιατί δίνει πιο ισχυρά 

αποτελέσματα σε σχέση με την αρχική μέθοδο SIMOS (Siskos & Tsotsolas 2015).  

 

Στο πλαίσιο της μεθοδολογικής προσέγγισης επιλέχθηκε η μελέτη περίπτωσης επειδή 

καλύπτονται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Yin (2013) δηλαδή: 1) πρόκειται για έρευνα, 

2) ο ερευνητής έχει μικρή ή μηδενική δυνατότητα να ελέγξει τα γεγονότα και 3) 

μελετώνται τα γενικά χαρακτηριστικά του φαινομένου (σύγχρονο φαινόμενο το οποίο 

εξετάζεται σε κανονικές συνθήκες, σε πλαίσιο πραγματικής ζωής).  

 

3.2. Μελέτη περίπτωσης: Περιοχή έρευνας 

 

Η περιοχή έρευνας είναι η Δημοτική Ενότητα Πιερίων, η οποία αποτελείται από τρεις 

τοπικές κοινότητες: 1) Βρύα, 2) Ρητίνη, 3) Ελατοχώρι (Σχήμα 7). Πρόκειται για μια 

τυπική λιγότερο ευνοημένη, ορεινή, ημιορεινή περιοχή, οι κάτοικοι της οποίας 
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απασχολούνται κυρίως στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και ιδιαίτερα στη γεωργία 

(Τσιάρας 2010). Από το 2003 όταν άρχισε να λειτουργεί το χιονοδρομικό κέντρο 

Ελατοχωρίου, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν στραφεί και στον ορεινό τουρισμό 

(Τσιάρας και Αναγνος 2007, Tsiaras 2017). Στη μετακίνηση των κατοίκων από τη 

γεωργία στον ορεινό τουρισμό συνετέλεσαν και οι διαδοχικές αλλαγές στην Κοινή 

Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τσιάρας 2011). 

 

Σχήμα 7. Η περιοχή έρευνας: Δημοτική Ενότητα Πιερίων (Πηγή: Τσιάρας και Σπανός 

2015) 

 

Τα αγροδασικά συστήματα, τόσο τα παραδοσιακά όσο και τα νέα, είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομένα σε ορεινές, ημιορεινές περιοχές της Ελλάδας (Μαντζανάς κ.α. 2004). Η 

περιοχή ως ημιορεινή, ορεινή είναι επομένως κατάλληλη για την εφαρμογή 

αγροδασικών συστημάτων. Στην περιοχή έρευνας οι δενδρώδεις καλλιέργειες που 

έχουν καλή προσαρμογή είναι οι: καρυδιές, ελιές, κρανιές, ροδιές, καστανιές, μηλιές 

και κερασιές (Tsiaras & Spanos 2017), ενώ η καλλιέργεια του καλαμποκιού (Zea mais) 

και της μηδικής (Medicago sp.) είναι από τις πλέον κατάλληλες για τη δημιουργία 

αγροδασικών συστημάτων (Papanastasis et al. 2009), και επίσης καλλιεργούνται με 

επιτυχία στην περιοχή έρευνας. Ειδικά ο συνδυασμός καρυδιάς και καστανιάς με 

σιτηρά και μηδική αναφέρεται στα παραδοσιακά  αγροδασικά συστήματα στην 

Κεντρική Μακεδονία (Βούλγαρη κ.α. 2004). 
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Η καλλιέργεια του καπνού ήταν πολύ διαδεδομένη στην περιοχή έρευνας μέχρι και πριν 

λίγα χρόνια, όταν και σημειώθηκε σημαντική μείωση η οποία οφειλόταν κυρίως στις 

αναθεωρήσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και την κατάργηση των επιδοτήσεων 

για την καλλιέργεια του καπνού, αλλά και στην ραγδαία ανάπτυξη του ορεινού 

τουρισμού (Tsiaras 2017). Εξάλλου, η καλλιέργεια του καπνού είναι μη αειφορική 

καλλιέργεια σύμφωνα με το πνεύμα της έκθεσης Μπρούντλαντ (Tsiaras & Spanos 

2017), καθώς: 1) έχει μεγάλες υδατικές απαιτήσεις (Peng et al. 2015), 2) γίνεται 

υπέρχρηση λιπασμάτων (Zoffoli et al. 2013), 3) έχει συνδεθεί με την απώλεια 

βλάστησης (Lecours et al. 2012), 4) είναι καλλιέργεια υψηλής έντασης εργασίας 

(Kienle et al. 2015) και 5) το παραγόμενο προϊόν είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία 

(Singh & Kathiresan 2015). 

 

3.3. Μεθοδολογικά εργαλεία και συλλογή δεδομένων 

 

Το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία των 

δεδομένων ήταν το λογισμικό Visual Promethee, Academic Edition. Η αναθεωρημένη 

μέθοδος Simos χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση των βαρών των κριτηρίων στα 

σενάρια στα οποία τα κριτήρια είχαν διαφορετικά βάρη.    

 

Τα αγροδασικά συστήματα για τα οποία έγινε πολυκριτήρια ανάλυση προέκυψαν από 

δενδρώδεις καλλιέργειες οι οποίες υπάρχουν στην περιοχή έρευνας (Πίνακας 7).  

 

Πίνακας 7. Δενδρώδεις καλλιέργειες στην περιοχή έρευνας 

Α/Α Δενδρώδης Καλλιέργεια 

1 Ελιά 

2 Καρυδιά 

3 Καστανιά 

4 Κερασιά 

5 Κρανιά 

6 Μηλιά 

7 Ροδιά 

 

Οι καρυδιές και οι καστανιές είναι από τις πλέον κατάλληλες καλλιέργειες για ορεινές, 

ημιορεινές περιοχές (Διαμαντής 2012). Τα τελευταία χρόνια στην περιοχή 

καλλιεργούνται ελιές κυρίως στα χαμηλότερα υψόμετρα της περιοχής έρευνας και 

μάλιστα με καλή παραγωγή (Τσιάρας 2010). Οι κερασιές και οι μηλιές είναι οι πλέον 

κατάλληλες καλλιέργειες οπωροφόρων για την περιοχή έρευνας, καθώς αντέχουν σε 

χαμηλές θερμοκρασίες (Σφακιωτάκης 1998). Τέλος, οι κρανιές και οι ροδιές 
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αναφέρονται από ερευνητές ως υποσχόμενες καλλιέργειες με καλή πρόσοδο 

(Διαμαντής 2009, Δρογούδη κ.α. 2012, Σπανός 2012). 

 

 

 

Οι δεκατέσσερις εναλλακτικές αγροδασικών συστημάτων που εξετάστηκαν 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 8. Η κατάταξη των εναλλακτικών έχει γίνει αλφαβητικά, 

όπως εμφανίζονται στο μοντέλο της PROMETHEE. Επειδή το λογισμικό της 

PROMETHEE δεν διαθέτει την ελληνική γλώσσα, η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν η αγγλική. 

 

Πίνακας 8. Οι υπό εξέταση εναλλακτικές επιλογές αγροδασικών συστημάτων  

Εναλλακτικές Αγροδασικό σύστημα 

Εναλλακτική 1 Μηλιά-καλαμπόκι 

Εναλλακτική 2 Μηλιά-μηδική 

Εναλλακτική 3 Κερασιά-καλαμπόκι 

Εναλλακτική 4 Κερασιά-μηδική 

Εναλλακτική 5 Καστανιά-καλαμπόκι 

Εναλλακτική 6 Καστανιά-μηδική 

Εναλλακτική 7 Κρανιά-καλαμπόκι 

Εναλλακτική 8  Κρανιά-μηδική 

Εναλλακτική 9 Ελιά-καλαμπόκι 

Εναλλακτική 10  Ελιά-μηδική 

Εναλλακτική 11  Ροδιά-καλαμπόκι 

Εναλλακτική 12 Ροδιά-μηδική 

Εναλλακτική 13  Καρυδιά-καλαμπόκι 

Εναλλακτική 14 Καρυδιά-μηδική 

 

Τα κριτήρια επιλέχθηκαν με στόχο να καθορίσουν το πλέον κατάλληλο αγροδασικό 

σύστημα σύμφωνα με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης και για τον λόγο αυτόν 

περιλαμβάνουν και τους τρεις πυλώνες της αειφορίας: περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία 

(Πίνακας 5). Τα αγροδασικά συστήματα άλλωστε χαρακτηρίζονται από πολύπλοκες 

αλληλεξαρτήσεις περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων (Sanchez 

1995).     
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Πίνακας 9. Κατάταξη των κριτηρίων στους τρεις πυλώνες της αειφορίας 

Πυλώνας της αειφορίας Κριτήριο 1 Κριτήριο 2 

Οικονομική μεγέθυνση Κόστος εγκατάστασης 

αγροδασικού συστήματος 

(€) 

Ακαθάριστη πρόσοδος ανά 

στρέμμα (€) 

Κοινωνική Δικαιοσύνη Εργατοώρες 

(ώρες/στρέμμα) 

Αναμονή μέχρι την πρώτη 

κάρπωση για τα δένδρα 

(έτη) 

Περιβαλλοντική 

προστασία 

Υδατικές απαιτήσεις 

(mm/στρέμμα) 

Απαιτήσεις σε λίπανση 

(kgr/στρέμμα) 

 

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 9, όλα τα κριτήρια είναι ποσοτικά. Μόνο ένα 

κριτήριο θα πρέπει να μεγιστοποιηθεί (η ακαθάριστη πρόσοδος), ενώ τα υπόλοιπα 

πέντε κριτήρια θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν (κόστος εγκατάστασης, εργατοώρες, έτη 

μέχρι την πρώτη κάρπωση, υδατικές απαιτήσεις, απαιτήσεις σε λίπανση).  

 

Η συλλογή στοιχείων για τα ποσοτικά δεδομένα προέκυψε ύστερα από μελέτη της 

σχετικής βιβλιογραφίας. Ο αριθμός των εργατοωρών βασίστηκε στο ΦΕΚ 1181/2011 

(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2011) "Προσδιορισμός της ετήσιας 

απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση" και στην τροποποιητική του 2016 με το 

ΦΕΚ 2386/2016 (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2016). Τα 

οικονομικά στοιχεία έχουν προκύψει κατ' εκτίμηση και βασίζονται κυρίως στη 

μεταδιδακτορική έρευνα με τίτλο "Αειφορική ανάπτυξη σε λιγότερο ευνοημένες 

περιοχές-ορεινές περιοχές", η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Δασικών 

Ερευνών
1
. Για την πρώτη κάρπωση των δενδρωδών καλλιεργειών χρησιμοποιήθηκαν 

στοιχεία από το βιβλίο του Ε. Σφακιωτάκη (1998), "Δενδρώδεις καλλιέργειες" και τα 

στοιχεία προσαρμόστηκαν στην περιοχή έρευνας. Οι μέσες αποδόσεις των 

καλλιεργειών προέκυψαν ύστερα από προσαρμογή των στοιχείων του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ταβουλάρης 2012). Χρησιμοποιήθηκαν, 

επιπλέον, αρκετά εξειδικευμένα εγχειρίδια του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού 

ΔΗΜΗΤΡΑ. Ενδεικτικά, αναφέρουμε το "Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς" 

(Δρογούδη κ.α. 2012) και το "Επικαιροποιημένο εγχειρίδιο καλλιέργειας κερασιάς" 

(Καζαντζής και Μαρνασίδης 2013). Τα στοιχεία για τις υδατικές απαιτήσεις 

βασίστηκαν σε μελέτες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Tροφίμων 

(Σταυρινός 2012), καθώς και στο πρόγραμμα HYDROSENSE (Ευαγγέλου και 

                                                 
1
 Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ. Στέφανος Τσιάρας, Υπεύθυνος Παρακολούθησης: Δρ. Ιωάννης Σπανός, 

Τακτικός Ερευνητής ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 
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Τσαντήλας 2011) από το Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών 

Λάρισας (ΙΧΤΕΛ). Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία ελέγχθηκαν από 

δύο ειδικούς στον τομέα της Αγροδασοπονίας στην Ελλάδα, τον Δρα. Παναγιώτη 

Πλατή, Τακτικό Ερευνητή του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και Αναπληρωτή Διευθυντή του 

Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και τον Δρα. Ιωάννη Σπανό, Τακτικό Ερευνητή του 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Τα δεδομένα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. Για λόγους 

οικονομίας χώρου τα κριτήρια που περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 5, 

αναγράφονται με μόνο μία λέξη στον Πίνακα 10. Ο Πίνακας 10 εμφανίζεται και στο 

Παράρτημα της εργασίας με την πλήρη του μορφή.    

 

Πίνακας 10. Τα δεδομένα της εργασίας  

      ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 

  Α/Α 
Αγροδασικά 

Συστήματα  
Κόστος 

€ 
Πρόσοδος 

€ 
Ώρες/ 

στρέμμα Έτη 

Νερό 
mm/ 

στρέμμα 

Λίπανση 

kgr/ 

στρέμμα 

Ε
Ν

Α
Λ

Λ
Α

Κ
Τ

ΙΚ
Ε

Σ
 

1 
μηλιά-

καλαμπόκι 375 481 57,5 3 725 45 

2 μηλιά-μηδική 325 575 60 3 775 36,25 

3 
κερασιά-

καλαμπόκι 625 506 132,5 4 750 55 

4 κερασιά-μηδική 575 600 135 4 800 46,25 

5 
καστανιά-

καλαμπόκι 525 381 30 5 750 27,5 

6 
καστανιά-

μηδική 475 475 32,5 5 800 18,75 

7 
κρανιά-

καλαμπόκι 475 581 147,5 5 700 35 

8 κρανιά-μηδική 425 675 150 5 750 26,25 

9 ελιά-καλαμπόκι 300 331 32,5 5 625 42,5 

10 ελιά-μηδική 250 425 35 5 675 33,75 

11 
ροδιά-

καλαμπόκι 475 531 32,5 4 700 37,5 

12 ροδιά-μηδική 425 625 35 4 750 28,75 

13 
καρυδιά-

καλαμπόκι 525 381 25 5 750 35 

14 καρυδιά-μηδική 475 475 27,5 5 800 26,25 

 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάστηκαν τρία σενάρια. Στο πρώτο σενάριο 

(αειφορικό σενάριο - Πίνακας 11), τα οικονομικά κριτήρια είχαν την ίδια βαρύτητα με 

τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά, σύμφωνα με το πνεύμα της αειφορίας η οποία 

βασίζεται σε τρεις ισοδύναμους και ισοβαρείς πυλώνες (Lozano 2008). 
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Πίνακας 11. Βάρη κριτηρίων για το 1ο σενάριο (αειφορικό) 

Πυλώνας Σ.Β.  Κριτήριο Σ.Β. 

Οικονομική μεγέθυνση 0,333 
Κόστος εγκατάστασης Κ1 0,167 

Ακαθάριστη πρόσοδος Κ2 0,167 

Κοινωνική Δικαιοσύνη 0,333 
Εργατοώρες Κ3 0,167 

Πρώτη κάρπωση Κ4 0,167 

Περιβαλλοντική 

προστασία 
0,333 

Υδατικές απαιτήσεις Κ5 0,167 

Απαιτήσεις σε λίπανση Κ6 0,167 

 

Για τον υπολογισμό των βαρών του δεύτερου σεναρίου (ρεαλιστικό σενάριο), 

χρησιμοποιήθηκε η αναθεωρημένη μέθοδος Simos. Από τα έξι κριτήρια οι αγρότες 

στην πράξη δίνουν λιγότερη σημασία στα περιβαλλοντικά κριτήρια (υδατικές 

απαιτήσεις και απαιτήσεις σε λίπανση) και στο κοινωνικό κριτήριο που αφορά στην 

πρώτη κάρπωση των δενδρωδών καλλιεργειών. Τα τρία αυτά κριτήρια θεωρήθηκαν 

ισοβαρή. Από τα τρία κριτήρια που απομένουν, οι αγρότες ενδιαφέρονται περισσότερο 

για τα δύο οικονομικά κριτήρια σε σχέση με το κοινωνικό κριτήριο των εργατοωρών, 

καθώς επικεντρώνονται στα βραχυπρόθεσμα οικονομικά οφέλη. Και τα δύο οικονομικά 

κριτήρια κρίθηκαν ισοβαρή. Το προηγούμενο σκεπτικό αποτυπώνεται μαθηματικά ως 

εξής: 

Κ6=Κ5=Κ4 < Κ3 < Κ2=Κ1 και ο υπολογισμός των βαρών των κριτήριων με την 

αναθεωρημένη μέθοδο Simos παρουσιάζεται στον Πίνακα 12. 

 

 Πίνακας 12. Υπολογισμός των βαρών των κριτηρίων με την αναθεωρημένη μέθοδο 

Simos  

K r n (r) e' ( r )  e ( r )   w ( r ) Σw (r) w (i) Σw (i) 

Κ4, Κ5, Κ6 1 3 2 3 0 1,00 3,00 8,00 24 

Κ3 2 1 1 2 3 2,50 2,50 20,00 20 

Κ1, Κ2 3 2   1 5 3,50 7,00 28,00 56 

 Σύνολο   6 3 6   7,00 12,50 56,00 100,00 

z = 4, w = 0,5 

Ο υπολογισμός των βαρών έχει γίνει με τιμές z = 4 και w = 0,5 

Λόγω οικονομίας χώρου, στην πρώτη γραμμή του Πίνακα 12 χρησιμοποιήθηκαν μόνο 

σύμβολα. Ακολουθεί η επεξήγηση των συμβόλων:  

K= κριτήρια, r = κατάταξη, n (r) = αριθμός κριτηρίων στην κατάταξη (σε κάθε κλάση), 

e' ( r ) = αριθμός των λευκών καρτών που παρεμβάλλονται ανάμεσα σε δύο θέσεις της 

κατάταξης, e ( r ) = e' ( r ) +1, w( r ) = μη κανονικοποιημένα βάρη, Σ w( r ) = άθροισμα 

μη κανονικοποιημένων βαρών, w(i) = κανονικοποιημένα βάρη, Σ w( i ) = άθροισμα 

κανονικοποιημένων βαρών.   
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Στο δεύτερο σενάριο ο πυλώνας της οικονομίας είχε βαρύτητα 0,56 (56%) και κάθε 

επιμέρους κριτήριο είχε βαρύτητα 0,28, επειδή κρίθηκε ότι ήταν ισοβαρή. Ακολουθεί 

σε βαρύτητα το κοινωνικό κριτήριο των εργατοωρών ανά στρέμμα καλλιέργειας· το 

συγκεκριμένο κριτήριο εμπίπτει μεν στα κοινωνικά, με την έννοια ότι δεν καταπονεί 

πολύ τον αγρότη και μπορεί να έχει και άλλες ασχολίες, αλλά στην πράξη έχει και 

οικονομικές προεκτάσεις. Το βάρος για το συγκεκριμένο ήταν 0,2 (20%). Τα υπόλοιπα 

τρία κριτήρια αξιολογήθηκαν ως ισοβαρή, με συντελεστή βαρύτητας 0,08 (8%). 

Παρόμοια βάρη χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία των Cobuloglu και Büyüktahtakın 

(2015) οι οποίοι εφάρμοσαν πολυκριτήρια ανάλυση προκειμένου να αναδείξουν την 

καταλληλότερη καλλιέργεια για την παραγωγή αειφορικής βιομάζας. Αναλυτικά τα 

βάρη των κριτηρίων στους πυλώνες της αειφορίας για το δεύτερο σενάριο 

παρουσιάζονται με εποπτικό τρόπο στον Πίνακα 13. 

 

Πίνακας 13. Βάρη κριτηρίων για το 2ο σενάριο (ρεαλιστικό) 

Πυλώνας Σ.Β.  Κριτήριο Σ.Β. 

Οικονομική μεγέθυνση 0,56 
Κόστος εγκατάστασης 0,28 

Ακαθάριστη πρόσοδος 0,28 

Κοινωνική Δικαιοσύνη 0,28 
Εργατοώρες 0,20 

Πρώτη κάρπωση 0,08 

Περιβαλλοντική προστασία 0,16 
Υδατικές απαιτήσεις 0,08 

Απαιτήσεις σε λίπανση 0,08 

 

Στο τρίτο σενάριο, το οποίο όπως προαναφέρθηκε είναι μία προέκταση του δευτέρου, 

υπάρχουν κατώφλια προτίμησης και αδιαφορίας, σε αντίθεση με τα δύο πρώτα σενάρια. 

Στα δύο πρώτα σενάρια δεν υπήρχαν κατώφλια προτίμησης και αδιαφορίας, και ο λόγος 

ήταν ότι συντελούν στην αύξηση της υποκειμενικότητας, καθώς ορίζονται αυθαίρετα 

από τον λήπτη της απόφασης. Τα βάρη στο τρίτο σενάριο ήταν τα ίδια με αυτά του 

δευτέρου σεναρίου και τα κατώφλια προτίμησης και αδιαφορίας για το συγκεκριμένο 

σενάριο παρουσιάζονται στον Πίνακα 14. 

 

Πίνακας 14. Σενάριο 3, βάρη και κατώφλια προτίμησης (p) και αδιαφορίας (q) 

Κριτήριο Σ.Β. (p) (q) 

Κόστος εγκατάστασης (€) 0,28 100 50 

Ακαθάριστη πρόσοδος (€) 0,28 100 50 

Εργατοώρες (ώρες/στρέμμα) 0,20 30 5 

Πρώτη κάρπωση (έτη) 0,08 1 0,5 

Υδατικές απαιτήσεις (mm/στρέμμα) 0,08 75 25 

Απαιτήσεις σε λίπανση (kgr/στρέμμα) 0,08 10 5 
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4. Ανάλυση δεδομένων και Ερμηνεία των ευρημάτων 

Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν 

ύστερα από την εφαρμογή της πολυκριτήριας ανάλυσης. 

 

4.1. Ανάλυση δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της μεθόδου PROMETHE, 

όπως προέκυψαν για τα τρία υπό εξέταση σενάρια.  

 

4.1.1. 1ο Σενάριο 

Αρχικά, παρουσιάζεται η πλήρης κατάταξη των εναλλακτικών επιλογών σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα του πρώτου σεναρίου στον Πίνακα 15. 

 

Πίνακας 15. Κατάταξη εναλλακτικών επιλογών, Σενάριο 1 

Κατάταξη Αγροδασικό Σύστημα 

1 Ροδιά-μηδική 

2 Ροδιά-καλαμπόκι 

3 Ελιά-μηδική 

4 Μηλιά-μηδική 

5 Μηλιά-καλαμπόκι 

6 Κρανιά-μηδική 

7 Ελιά-καλαμπόκι 

8 Καρυδιά-μηδική 

9 Κρανιά-καλαμπόκι 

10 Καστανιά-μηδική 

11 Καστανιά-καλαμπόκι 

12 Καρυδιά-καλαμπόκι 

13 Κερασιά-καλαμπόκι 

14 Κερασιά-μηδική 

  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των 

δεδομένων με το λογισμικό Visual PROMETHEE με τη μορφή σχημάτων. 
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Σχήμα 8. Μερική κατάταξη με PROMETHEE I, Σενάριο 1 

 

Το Σχήμα 8 δείχνει τη μερική κατάταξη που προκύπτει από την PROMETHEE I, 

σύμφωνα με την οποία η καλύτερη εναλλακτική για το πρώτο σενάριο είναι το 

αγροδασικό σύστημα ροδιάς-μηδικής, ενώ οι χειρότερες εναλλακτικές είναι τα 

αγροδασικά συστήματα που έχουν ως δασικό είδος την κερασιά.  
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Σχήμα 9. Πλήρης κατάταξη με PROMETHEE II, Σενάριο 1 

 

Η πλήρης κατάταξη που προκύπτει από την PROMETHEE II (Σχήμα 9) αποτυπώνει ότι 

για το πρώτο σενάριο οκτώ εναλλακτικές επιλογές έχουν θετικό πρόσημο 

(εμφανίζονται στην πράσινη στήλη) και έξι εναλλακτικές επιλογές έχουν θετικό 

πρόσημο (εμφανίζονται στην κόκκινη στήλη). 
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Σχήμα 10. Αποτελέσματα με μορφή διαμαντιού, Σενάριο 1 

 

Ξεχωρίζει το αγροδασικό σύστημα της ροδιάς με τη μηδική ως η καλύτερη 

εναλλακτική μεταξύ των δεκατεσσάρων διαθέσιμων επιλογών στην απεικόνιση των 

αποτελεσμάτων με μορφή διαμαντιού (Σχήμα 10). 
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Σχήμα 11. Αποτελέσματα με μορφή δικτύου, Σενάριο 1 

 

Στην κορυφή του δικτύου ως καλύτερη εναλλακτική επιλογή αγροδασικού συστήματος 

εμφανίζεται ο συνδυασμός ροδιάς-μηδικής και στην βάση του δικτύου η επιλογή 

κερασιάς-καλαμποκιού ως η χειρότερη επιλογή (Σχήμα 11).  
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Σχήμα 12. Αποτελέσματα με μορφή ουράνιου τόξου, Σενάριο 1 

 

Στα αριστερά του Σχήματος 12 βρίσκονται οι βέλτιστες εναλλακτικές επιλογές και όσο 

προχωράμε προς τα δεξιά, οι επιλογές είναι λιγότερο καλές (κερασιά-μηδική). Στο 

κέντρο εντοπίζονται επιλογές με μοιρασμένες θετικές και αρνητικές ροές (ελιά-

καλαμπόκι).  

 

 

Σχήμα 13. Καθαρές ροές εναλλακτικών επιλογών, Σενάριο 1 
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Οι καθαρές ροές των εναλλακτικών επιλογών για το πρώτο σενάριο παρουσιάζονται 

στο Σχήμα 13. Το σχήμα είναι συμπληρωματικό στις πληροφορίες του Πίνακα 15 που 

χρησιμοποιήθηκε στην αρχή της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του πρώτου 

σεναρίου.  

 

 

 

Σχήμα 14. Ανάλυση GAIA, δύο διαστάσεις, Σενάριο 1 

 

Η ανάλυση GAIA αποτυπώνει το αποτέλεσμα στον χώρο. Παρατηρούμε ότι η άριστη 

λύση (ροδιά-μηδική) βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο και σχεδόν εφάπτεται στην 

ευθεία που απεικονίζει το κριτήριο της προσόδου (Σχήμα 14). Αντίθετα, παρατηρούμε 

ότι οι χειρότερες εναλλακτικές επιλογές οι οποίες περιέχουν συνδυασμούς των 

δενδρωδών καλλιεργειών κερασιά, καστανιά και καρυδιά, είναι αρκετά 

απομακρυσμένες. 
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Σχήμα 15. Ανάλυση GAIA, τρεις διαστάσεις, Σενάριο 1 

 

Το ίδιο σχήμα έχει και τρισδιάστατη απεικόνιση με την εφαρμογή brain, όπου η 

βέλτιστη λύση παρουσιάζεται στις τρεις διαστάσεις (Σχήμα 15). 

  

 

Σχήμα 16. Αποτελέσματα με την PROMETHEE V, Σενάριο 1 
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Η έκδοση που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής (Visual 

PROMETHEE Academic) περιέχει και τη μέθοδο PROMETHEE V, η οποία έχει τη 

δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης των καθαρών ροών για όλες τις εναλλακτικές και 

την κατάταξη τους σε αποδεκτές λύσεις (με πράσινο χρώμα) και σε μη αποδεκτές 

λύσεις (με κόκκινο χρώμα). Επίσης δίνει συγκεκριμένη τιμή στην ιδανική άριστη λύση 

(optimal = 1,1026). Η πλέον βέλτιστη από τις δεκατέσσερις διαθέσιμες εναλλακτικές 

είναι αυτή η οποία βρίσκεται πιο κοντά στην ιδεατή λύση, εν προκειμένω η 

συγκαλλιέργεια ροδιάς με μηδική. Αντίστοιχα, οι λιγότερο καλές επιλογές είναι τα δύο 

αγροδασικά συστήματα που έχουν ως δασική καλλιέργεια την κερασιά και απέχουν 

περισσότερο από την ιδανική λύση σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια (Σχήμα 

16). 

 

Σχήμα 17. Συνολική επίδοση των εναλλακτικών, Σενάριο 1 

 

Το Σχήμα 17 δείχνει τη συνολική απόδοση για κάθε εναλλακτική όπως προκύπτει από 

την PROMETHEE ύστερα από τον υπολογισμό των εισροών, των εκροών και της 

μεταξύ τους αναλογίας (O/I ratio). Με αυτόν τον τρόπο κατάταξης αποτυπώνεται  

ακόμη πιο έντονα η σαφής υπεροχή του αγροδασικού συστήματος ροδιά-μηδική έναντι 

των άλλων εναλλακτικών επιλογών, καθώς επιτυγχάνει την υψηλότερη επίδοση με 

86,37 μονάδες. Η δεύτερη καλύτερη επιλογή (ροδιά-καλαμπόκι) έχει διαφορά 

μεγαλύτερη από 20 μονάδες σε σχέση με την πρώτη επιλογή (65,61 μονάδες).  
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Σχήμα 18. Αποδοτικότητα των εναλλακτικών, Σενάριο 1  

Το Σχήμα 18 δείχνει την αποδοτικότητα των εναλλακτικών επιλογών (I-O Efficiency) 

 σε σχέση με τις εισροές και τις εκροές. Στην τομή των δύο κόκκινων γραμμών οι 

οποίες είναι παράλληλες προς τον άξονα των x (εισροές) και τον άξονα των y (εκροές) 

βρίσκεται η άριστη λύση: το αγροδασικό σύστημα ροδιάς-μηδικής.  

 

 

Σχήμα 19. Μονοκριτήριες Ροές Προτίμησης, Σενάριο 1  
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Το Σχήμα 19 δείχνει τις μονοκριτήριες ροές προτίμησης για κάθε κριτήριο χωριστά. Με 

την τιμή 1 (ή με την υψηλότερη τιμή κοντά στη μονάδα-περίπτωση τέταρτης στήλης, 

αναμονή πρώτης κάρπωσης = 0,9231) απεικονίζονται οι καλύτερες επιλογές για κάθε 

κριτήριο: 

 Κόστος: ελιά -μηδική 

 Πρόσοδος: κρανιά-μηδική 

 Εργατοώρες: καρυδιά-καλαμπόκι 

 Αναμονή για την πρώτη κάρπωση: μηλιά-καλαμπόκι και μηλιά-μηδική 

 Απαιτήσεις σε νερό: ελιά-καλαμπόκι 

 Απαιτήσεις σε λίπανση: καστανιά-μηδική 

 

Παρατηρούμε ότι η βέλτιστη επιλογή για το πρώτο σενάριο (ροδιά-μηδική), δεν 

εμφανίζεται πρώτη σε κανένα μεμονωμένο κριτήριο. Αντίθετα, εντοπίζονται ως πρώτες 

επιλογές για μεμονωμένα κριτήρια εναλλακτικές οι οποίες κατατάσσονται στις 

τελευταίες θέσεις (καρυδιά-καλαμπόκι και καστανιά-μηδική). Η σημασία της 

πολυκριτήριας ανάλυσης ενισχύεται και από αυτή την παρατήρηση. Αν η επιλογή των 

αγροτών βασιζόταν σε ένα μόνο κριτήριο, πχ τις απαιτήσεις σε λίπανση ενός 

αγροδασικού συστήματος, οι πιθανότητες σωστής επιλογής θα ήταν εξαιρετικά 

περιορισμένες.  

 

 

Σχήμα 20. Πολυκριτήριες Ροές Προτίμησης, Σενάριο 1 
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Στο Σχήμα 20 παρουσιάζονται οι πολυκριτηριακές προτιμήσεις ροής για το πρώτο 

σενάριο και δείχνει με άμεσο τρόπο την κατάταξη των διαθέσιμων εναλλακτικών σε 

εφαρμογή της μεθόδου PROMETHEE II. Με αρνητικό πρόσημο παρουσιάζονται οι 

λιγότερο καλές επιλογές, ενώ η βέλτιστη συγκαλλιέργεια έχει την υψηλότερη ροή Phi = 

0,3205 (διαφορά ροών εξόδου- ροών εισόδου) και είναι η ροδιά-μηδική. 

 

4.1.2. 2ο Σενάριο 

 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του δευτέρου σεναρίου ξεκινά με τον Πίνακα 

κατάταξης των εναλλακτικών επιλογών όπως προέκυψε ύστερα από την ανάλυση των 

δεδομένων με το λογισμικό Visual PROMETHEE (Πίνακας 16). 

 

Πίνακας 16. Κατάταξη εναλλακτικών επιλογών, Σενάριο 2 

Κατάταξη Εναλλακτική 

1 Ροδιά-μηδική 

2 Μηλιά-μηδική 

3 Κρανιά-μηδική  

4 Ελιά-μηδική 

5 Ροδιά-καλαμπόκι 

6 Μηλιά-καλαμπόκι 

7 Ελιά-καλαμπόκι 

8 Καρυδιά-μηδική 

9 Κρανιά-καλαμπόκι 

10 Καστανιά-μηδική 

11 Καρυδιά-καλαμπόκι 

12 Καστανιά-καλαμπόκι 

13 Κερασιά-μηδική 

14 Κερασιά-καλαμπόκι 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των 

δεδομένων με το λογισμικό Visual PROMETHEE με τη μορφή σχημάτων με την ίδια 

σειρά με το πρώτο σενάριο για ευκολία σύγκρισης. 
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 Σχήμα 21. Μερική κατάταξη με PROMETHEE I, Σενάριο 2 

 

Το Σχήμα 21 δείχνει τη μερική κατάταξη που προέκυψε από την εφαρμογή της μεθόδου 

PROMETHEE I για το 2ο σενάριο. Η πλέον βέλτιστη λύση είναι η ίδια με το πρώτο 

σενάριο, το αγροδασικό σύστημα ροδιάς-μηδικής, ενώ η λιγότερο καλή επιλογή είναι 

το αγροδασικό σύστημα κερασιάς-καλαμποκιού.  
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Σχήμα 22. Πλήρης κατάταξη με PROMETHEE II, Σενάριο 2 

 

Το Σχήμα 22 απεικονίζει την πλήρη κατάταξη ύστερα από την εφαρμογή της μεθόδου 

PROMETHEE II. Παρατηρούμε ότι η πρώτη επιλογή έχει μεγάλη διαφορά από τη 

δεύτερη και αντίστοιχα η τελευταία επιλογή έχει μεγάλη διαφορά από την 

προτελευταία. Αυτό δείχνει ότι τα αποτελέσματα του δευτέρου σεναρίου για την πρώτη 

και την τελευταία επιλογή έχουν προκύψει με ξεκάθαρο τρόπο.  
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Σχήμα 23. Καθαρές ροές εναλλακτικών επιλογών, Σενάριο 2 

 

Οι ροές των εναλλακτικών επιλογών (θετικές, αρνητικές και καθαρές) για το δεύτερο 

σενάριο παρουσιάζονται στο Σχήμα 23. 

 

Τα υπόλοιπα σχήματα που παρουσιάζονται αναλυτικά για το Σενάριο 1, κρίθηκε ότι δεν 

προσφέρουν κάτι επιπλέον στο Σενάριο 2, καθώς θα ακολουθήσει αναλυτικός 

σχολιασμός ανάμεσα στα δύο σενάρια, αλλά και μεταξύ όλων των σεναρίων στην 

ενότητα 4.2. Ερμηνεία των ευρημάτων. Ακολουθεί η ανάλυση ευαισθησίας για τα βάρη 

του δεύτερου σεναρίου. 

 

4.1.3. Ανάλυση Ευαισθησίας για τα βάρη του δευτέρου σεναρίου 

Το πακέτο Visual PROMETHEE Academic παρέχει τη δυνατότητα για ανάλυση 

ευαισθησίας των αποτελεσμάτων με απλό τρόπο, φιλικό προς το χρήστη και μάλιστα με 

μεγάλη σαφήνεια. Η επιλογή Visual Stability Intervals, μας δείχνει το διάστημα για το 

οποίο δεν αλλάζει η άριστη λύση και μάλιστα δεν διαφοροποιείται η κατάταξη των 

επιλογών για ένα συγκεκριμένο κριτήριο. Ανάλυση ευαισθησίας δεν έγινε για το πρώτο 

σενάριο γιατί εκεί μας ενδιέφερε το πλέον αειφορικό αγροδασικό σύστημα, επομένως 

όλα τα κριτήρια ήταν ισοβαρή. Η ανάλυση ευαισθησίας έχει νόημα στο δεύτερο 

σενάριο όπου τα βάρη των κριτηρίων υπολογίστηκαν με την αναθεωρημένη μέθοδο 
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Simos. Η ανάλυση ευαισθησίας για όλα τα κριτήρια θα γίνει με συντελεστές βαρύτητας 

δύο δεκαδικών ψηφίων για να ανταποκρίνεται καλύτερα στην πραγματικότητα. 

 

 

Σχήμα 24. Visual Stability Intervals Κόστος, Σενάριο 2 

 

Το κριτήριο "Κόστος" είχε συντελεστή βαρύτητας 28% ή 0,28 στο δεύτερο σενάριο. Η 

άριστη λύση και η κατάταξη των εναλλακτικών δεν αλλάζουν για το διάστημα 26,43% 

έως 28,63% (Σχήμα 24), WSI (Weight Stability Interval): [26,43%, 28,63%]. Αν το 

κριτήριο "Κόστος" έχει συντελεστή βαρύτητας 0,26 ή μικρότερο η κατάταξη των 

εναλλακτικών επιλογών θα αλλάξει. Ομοίως και αν λάβει συντελεστή βαρύτητας 0,29 ή 

μεγαλύτερο.  
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Σχήμα 25. Αλλαγή άριστης λύσης για το κριτήριο "Κόστος", Σενάριο 2 

 

Η άριστη λύση θα αλλάξει όταν στο κριτήριο "Κόστος" δοθεί συντελεστής βαρύτητας 

0,45 (45%) και θα είναι το αγροδασικό σύστημα ελιάς μηδικής (Σχήμα 25). Στην 

περίπτωση αυτή τα βάρη των κριτηρίων διαμορφώνονται ως εξής (Πίνακας 17): 

 

Πίνακας 17. Βάρη κριτηρίων με αλλαγή στο κριτήριο ¨Κόστος", Σενάριο 2  

Πυλώνας Σ.Β.  Κριτήριο Σ.Β. 

Οικονομική μεγέθυνση 0,66 
Κόστος εγκατάστασης 0,45 

Ακαθάριστη πρόσοδος 0,21 

Κοινωνική Δικαιοσύνη 0,21 
Εργατοώρες 0,15 

Πρώτη κάρπωση 0,06 

Περιβαλλοντική προστασία 0,12 
Υδατικές απαιτήσεις 0,06 

Απαιτήσεις σε λίπανση 0,06 

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο πυλώνας της οικονομικής μεγέθυνσης έχει αυξήσει τη 

συμμετοχή του κατά δέκα μονάδες σε σχέση με την αρχική κατάσταση (66% από 56%). 

Αντίθετα, οι άλλοι δύο πυλώνες της αειφορίας εμφανίζουν μειωμένα βάρη· η κοινωνική 

δικαιοσύνη έχει μικρότερη βαρύτητα κατά επτά μονάδες (21% από 28%)  και η 

περιβαλλοντική προστασία κατά τέσσερις μονάδες (12% από 16%). 
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Σχήμα 26. Visual Stability Intervals Πρόσοδος, Σενάριο 2 

 

Για το κριτήριο πρόσοδος το διάστημα για το οποίο δεν αλλάζει η κατάταξη των 

εναλλακτικών επιλογών είναι από 27,71% έως 29,48% (Σχήμα 26), WSI: [27,71%, 

29,48%]. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η κατάταξη των εναλλακτικών παραμένει ίδια 

για βάρος 29% για το συγκεκριμένο κριτήριο, εκτός της αρχικής επιλογής, 28%. 

Επομένως το διάστημα σταθερότητας είναι εξαιρετικά μικρό.  
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Σχήμα 27. Αλλαγή άριστης λύσης για το κριτήριο "Πρόσοδος" (αύξηση) , Σενάριο 2 

 

Για το κριτήριο πρόσοδος η άριστη λύση αλλάζει όταν ο συντελεστής βαρύτητας πάρει 

την τιμή 0,69 (69%) και το πλέον βέλτιστο αγροδασικό σύστημα είναι αυτό με τη 

μεγαλύτερη πρόσοδο, η κρανιά με τη μηδική. Στην περίπτωση αυτή τα βάρη των 

κριτηρίων διαμορφώνονται ως εξής (Πίνακας 18): 

 

Πίνακας 18. Βάρη κριτηρίων με αλλαγή στο κριτήριο "Πρόσοδος" (αύξηση) , Σενάριο 

2 

Πυλώνας Σ.Β.  Κριτήριο Σ.Β. 

Οικονομική μεγέθυνση 0,82 
Κόστος εγκατάστασης 0,12 

Ακαθάριστη πρόσοδος 0,69 

Κοινωνική Δικαιοσύνη 0,12 
Εργατοώρες 0,09 

Πρώτη κάρπωση 0,03 

Περιβαλλοντική προστασία 0,06 
Υδατικές απαιτήσεις 0,03 

Απαιτήσεις σε λίπανση 0,03 

 

Οι συντελεστές βαρύτητας των υπολοίπων κριτηρίων έχουν μειωθεί σημαντικά και το 

αποτέλεσμα για το συγκεκριμένο σενάριο είναι να μετέχουν οι δύο παραμελημένοι 

πυλώνες της αειφορίας (περιβάλλον και κοινωνία) με μόλις 6% και 12%, τη στιγμή που 

ο οικονομικός πυλώνας μετέχει με ποσοστό άνω του 80%. Η συγκεκριμένη κατανομή 

των βαρών είναι σε ευθεία αντίθεση με το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης.   
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Σχήμα 28. Αλλαγή άριστης λύσης για το κριτήριο "Πρόσοδος" (μείωση) , Σενάριο 2 

 

Η βέλτιστη λύση αλλάζει και με μείωση του βάρους της προσόδου στο 15%. Στην 

περίπτωση αυτή η ελιά-μηδική είναι η βέλτιστη εναλλακτική. Τα βάρη των κριτηρίων 

διαμορφώνονται ως εξής (Πίνακας 19):  

 

Πίνακας 19. Βάρη κριτηρίων με αλλαγή στο κριτήριο "Πρόσοδος" (μείωση), Σενάριο 2 

Πυλώνας Σ.Β.  Κριτήριο Σ.Β. 

Οικονομική μεγέθυνση 0,48 
Κόστος εγκατάστασης 0,33 

Ακαθάριστη πρόσοδος 0,15 

Κοινωνική Δικαιοσύνη 0,33 
Εργατοώρες 0,24 

Πρώτη κάρπωση 0,09 

Περιβαλλοντική προστασία 0,18 
Υδατικές απαιτήσεις 0,09 

Απαιτήσεις σε λίπανση 0,09 
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Σχήμα 29. Visual Stability Intervals Εργατοώρες, Σενάριο 2 

 

Το κριτήριο "Εργατοώρες" έχει μικρό διάστημα σταθερότητας, καθώς η κατάταξη 

παραμένει σταθερή στο διάστημα WSI: 18,18%, 20,49% (Σχήμα 29). Η κατάταξη 

δηλαδή των εναλλακτικών θα αλλάξει αν το κριτήριο "Εργατοώρες" πάρει συντελεστή 

βαρύτητας 0,18 (18%) και κάτω ή 0,21 (21%) και πάνω. 
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Σχήμα 30. Αλλαγή άριστης λύσης για το κριτήριο "Εργατοώρες", Σενάριο 2 

 

Η άριστη λύση θα αλλάξει όταν για το κριτήριο εργατοώρες ο συντελεστής βαρύτητας 

αυξηθεί στο 46% και πλέον η βέλτιστη λύση θα είναι το αγροδασικό σύστημα το οποίο 

θα έχει ως δασική καλλιέργεια την καρυδιά και ως γεωργική καλλιέργεια τη μηδική 

(Σχήμα 30). Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων διαμορφώνονται ως εξής: 

 

Πίνακας 20. Βάρη κριτηρίων με αλλαγή στο κριτήριο "Εργατοώρες", Σενάριο 2  

Πυλώνας Σ.Β.  Κριτήριο Σ.Β. 

Οικονομική μεγέθυνση 0,38 
Κόστος εγκατάστασης 0,19 

Ακαθάριστη πρόσοδος 0,19 

Κοινωνική Δικαιοσύνη 0,51 
Εργατοώρες 0,46 

Πρώτη κάρπωση 0,05 

Περιβαλλοντική προστασία 0,10 
Υδατικές απαιτήσεις 0,05 

Απαιτήσεις σε λίπανση 0,05 

 

Σε αυτό το σενάριο, ο πυλώνας με τη μεγαλύτερη βαρύτητα είναι η κοινωνική 

δικαιοσύνη (πάνω από 50%). Η οικονομία έχει μεγαλύτερη βαρύτητα σε σχέση με τη 

βαρύτητα που είχε στο πρώτο σενάριο, το αειφορικό, όπου όλοι οι συντελεστές ήταν 

ισοβαρείς (16,67% κάθε κριτήριο). Το περιβάλλον έχει μικρό ρόλο σε αυτό το σενάριο, 

καθώς κάθε κριτήριο που το επηρεάζει συμμετέχει με συντελεστή βαρύτητας μόλις 5%. 
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Σχήμα 31. Visual Stability Intervals "Πρώτη κάρπωση", Σενάριο 2 

 

Το κριτήριο "Πρώτη κάρπωση" έχει μεγάλο διάστημα σταθερότητας WSI: [4,39%, 

10,39%]. Πρακτικά, αυτό συνεπάγεται ότι η κατάταξη των εναλλακτικών επιλογών δεν 

θα αλλάξει αν ο συντελεστής βαρύτητας λάβει τιμές από 0,05 (%) έως 0,10 (10%). Θα 

αλλάξει όμως αν ο συντελεστής βαρύτητας για το συγκεκριμένο κριτήριο πάρει τιμές 

από 0,01 (1%) έως 0,04 (8%) ή τιμή ίση με 0,11 (11%) ή μεγαλύτερη (Σχήμα 31).   
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Σχήμα 32. Αλλαγή άριστης λύσης για το κριτήριο "Πρώτη κάρπωση", Σενάριο 2 

 

Για το κριτήριο "Πρώτη κάρπωση" η άριστη λύση αναμένεται να αλλάξει όταν ο 

συντελεστής βαρύτητας για το συγκεκριμένο κριτήριο γίνει 33%. Στην περίπτωση αυτή 

η άριστη λύση είναι η μηλιά με τη μηδική και τα βάρη των κριτηρίων διαμορφώνονται 

ως εξής (Πίνακας 21): 

 

Πίνακας 21. Βάρη κριτηρίων με αλλαγή στο κριτήριο ¨Πρώτη κάρπωση"  

Πυλώνας Σ.Β.  Κριτήριο Σ.Β. 

Οικονομική μεγέθυνση 0,38 
Κόστος εγκατάστασης 0,19 

Ακαθάριστη πρόσοδος 0,19 

Κοινωνική Δικαιοσύνη 0,48 
Εργατοώρες 0,15 

Πρώτη κάρπωση 0,33 

Περιβαλλοντική προστασία 0,14 
Υδατικές απαιτήσεις 0,07 

Απαιτήσεις σε λίπανση 0,07 

 

Σε σχέση με την προηγούμενη αλλαγή στα βάρη του κριτηρίου "Εργατοώρες", του 

ίδιου πυλώνα (κοινωνία), παρατηρούμε μικρή μείωση της βαρύτητας του κοινωνικού 

πυλώνα της αειφορίας, από το 52% στο 48% και μία αντίστοιχη αύξηση του πυλώνα 

του περιβάλλοντος για το κριτήριο "Πρώτη κάρπωση" (14% από 10%). Ο πυλώνας της 

οικονομικής μεγέθυνσης έχει ακριβώς την ίδια βαρύτητα (38 %).   
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Σχήμα 33. Visual Stability Intervals "Υδατικές Απαιτήσεις", Σενάριο 2 

 

Το κριτήριο "Υδατικές Απαιτήσεις" έχει πολύ μικρό διάστημα σταθερότητας, καθώς 

εκτός από την τιμή 8%, μπορεί να λάβει μόνο την τιμή 7% και η κατάταξη των 

εναλλακτικών επιλογών να παραμείνει σταθερή (Σχήμα 33). WSI: [6,22%, 8,61%]. 
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Σχήμα 34. Αλλαγή άριστης λύσης για το κριτήριο "Υδατικές Απαιτήσεις", Σενάριο 2 

 

Όταν στο κριτήριο "Υδατικές Απαιτήσεις" δοθεί συντελεστής βαρύτητας 26%, τότε η 

άριστη λύση αλλάζει και η πλέον βέλτιστη συγκαλλιέργεια δεν είναι πλέον η ροδιά-

μηδική, αλλά η ελιά-μηδική (Σχήμα 34). Οι υπόλοιποι συντελεστές βαρύτητας 

διαμορφώνονται ως εξής (Πίνακας 22): 

 

Πίνακας 22. Βάρη κριτηρίων με αλλαγή στο κριτήριο ¨Υδατικές Απαιτήσεις" , Σενάριο 

2 

Πυλώνας Σ.Β.  Κριτήριο Σ.Β. 

Οικονομική μεγέθυνση 0,42 
Κόστος εγκατάστασης 0,21 

Ακαθάριστη πρόσοδος 0,21 

Κοινωνική Δικαιοσύνη 0,24 
Εργατοώρες 0,16 

Πρώτη κάρπωση 0,08 

Περιβαλλοντική προστασία 0,34 
Υδατικές απαιτήσεις 0,26 

Απαιτήσεις σε λίπανση 0,08 

 

Μέχρι τώρα στα προηγούμενα σενάρια ανάλυσης ευαισθησίας που εξετάστηκαν, ο 

πυλώνας στον οποίο ανήκε το κριτήριο το οποίο αυξανόταν είχε τη μεγαλύτερη 

συνολική βαρύτητα. Στο συγκεκριμένο σενάριο οι υδατικές απαιτήσεις είναι το 

κριτήριο με τον μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, αλλά ο πυλώνας της προστασίας 

του περιβάλλοντος υπολείπεται σε σχέση με αυτόν της οικονομίας. Από τα σενάρια που 
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εξετάστηκαν μέχρι τώρα, είναι το πιο ισορροπημένο όσον αφορά τη σημασία των τριών 

πυλώνων της αειφορίας.  

 

 

Σχήμα 35. Visual Stability Intervals "Απαιτήσεις σε Λίπανση", Σενάριο 2 

 

Το κριτήριο "απαιτήσεις σε λίπανση" έχει διάστημα σταθερότητας, WSI: [6,94%, 

10,48%]. Η κατάταξη των εναλλακτικών επιλογών θα αλλάξει εφόσον ο συντελεστής 

βαρύτητας για το συγκεκριμένο κριτήριο πάρει τιμές από 0,01 (1%) έως 0,06 (6%) ή 

τιμή ίση με 0,11 (11%) ή μεγαλύτερη (Σχήμα 35). Αντίστοιχα, η κατάταξη δεν θα 

αλλάξει αν ο συντελεστής βαρύτητας λάβει τιμή ίση με 0,07 (7%),  0,09 (9%) και 0,10 

(10%), εκτός από της αρχικής τιμής 8%.  
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Σχήμα 36. Αλλαγή άριστης λύσης για το κριτήριο "Απαιτήσεις σε Λίπανση" , Σενάριο 

2 

 

Για το κριτήριο "απαιτήσεις σε λίπανση" η άριστη λύση αναμένεται να αλλάξει όταν ο 

συντελεστής βαρύτητας αυξηθεί σημαντικά και λάβει τιμή 43% (Σχήμα 36). Στην 

περίπτωση αυτή η άριστη λύση είναι το αγροδασικό σύστημα κρανιάς-μηδικής και τα 

βάρη των κριτηρίων διαμορφώνονται ως εξής (Πίνακας 23): 

 

Πίνακας 23. Βάρη κριτηρίων με αλλαγή στο κριτήριο "Απαιτήσεις σε Λίπανση", 

Σενάριο 2  

Πυλώνας Σ.Β.  Κριτήριο Σ.Β. 

Οικονομική μεγέθυνση 0,32 
Κόστος εγκατάστασης 0,16 

Ακαθάριστη πρόσοδος 0,16 

Κοινωνική Δικαιοσύνη 0,19 
Εργατοώρες 0,13 

Πρώτη κάρπωση 0,06 

Περιβαλλοντική προστασία 0,49 
Υδατικές απαιτήσεις 0,06 

Απαιτήσεις σε λίπανση 0,43 

 

Με την αλλαγή των βαρών στο κριτήριο "Απαιτήσεις σε λίπανση" προκύπτει η πλέον 

φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση, καθώς ο πυλώνας της προστασίας του περιβάλλοντος 

έχει συνολικό συντελεστή βαρύτητας περίπου 50%. Ακολουθούν οι πυλώνες της 

οικονομίας και της κοινωνίας με ποσοστά 32% και 19% αντίστοιχα.  
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4.1.4. 3ο Σενάριο 

 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του τρίτου σεναρίου ξεκινά με τον Πίνακα 

κατάταξης των εναλλακτικών επιλογών όπως προέκυψε ύστερα από την ανάλυση των 

δεδομένων με το λογισμικό Visual PROMETHEE (Πίνακας 24). 

 

Πίνακας 24. Κατάταξη εναλλακτικών επιλογών, Σενάριο 3  

Κατάταξη Εναλλακτική 

1 Ροδιά-μηδική 

2 Μηλιά-μηδική 

3 Ελιά-μηδική 

4 Ροδιά-καλαμπόκι 

5 Κρανιά-μηδική 

6 Μηλιά-καλαμπόκι 

7 Ελιά-καλαμπόκι 

8 Καστανιά-μηδική  

9 Καρυδιά-μηδική  

10 Κρανιά-καλαμπόκι 

11 Καστανιά-καλαμπόκι  

12 Κερασιά-μηδική 

13 Καρυδιά-καλαμπόκι 

14 Κερασιά-καλαμπόκι 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των 

δεδομένων με το λογισμικό Visual PROMETHEE με τη μορφή σχημάτων με την ίδια 

σειρά με τα δύο πρώτα σενάρια για ευκολία σύγκρισης. 
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Σχήμα 37. Μερική κατάταξη με PROMETHEE I, Σενάριο 3 

 

Το Σχήμα 37 δείχνει τη μερική κατάταξη που προέκυψε από την εφαρμογή της μεθόδου 

PROMETHEE I για το 3ο σενάριο. Η πλέον βέλτιστη λύση είναι η ίδια με τα άλλα δύο 

σενάρια, το αγροδασικό σύστημα ροδιάς-μηδικής, ενώ η λιγότερο καλή επιλογή είναι η 

ίδια με το δεύτερο σενάριο, το αγροδασικό σύστημα κερασιάς-καλαμποκιού. 
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Σχήμα 38. Πλήρης κατάταξη με PROMETHEE II, Σενάριο 3 

 

Το Σχήμα 38 απεικονίζει την πλήρη κατάταξη ύστερα από την εφαρμογή της μεθόδου 

PROMETHEE II. Στο τρίτο σενάριο η δεύτερη καλύτερη επιλογή (μηλιά-μηδική) είναι 

πολύ κοντά στην άριστη λύση. Το αγροδασικό σύστημα κερασιάς-καλαμποκιού είναι 

με μεγάλη διαφορά, η χειρότερη δυνατή επιλογή από το σύνολο των εναλλακτικών.  
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Σχήμα 39. Καθαρές ροές εναλλακτικών επιλογών, Σενάριο 3 

 

Οι ροές των εναλλακτικών επιλογών (θετικές, αρνητικές και καθαρές) για το τρίτο 

σενάριο παρουσιάζονται στο Σχήμα 39. Η δεύτερη επιλογή έχει μεγαλύτερη θετική ροή 

από την πρώτη, αλλά η πρώτη υπερέχει συνολικά γιατί επιτυγχάνει καλύτερο 

αποτέλεσμα στην αρνητική ροή. Το τρίτο σενάριο είναι το μόνο σενάριο όπου οι δύο 

χειρότερες επιλογές δεν περιλαμβάνουν την κερασιά. Η χειρότερη επιλογή είναι με 

μεγάλη διαφορά το αγροδασικό σύστημα κερασιά-καλαμπόκι, αλλά το δεύτερο 

χειρότερο είναι η καρυδιά με το καλαμπόκι, έστω και με οριακή διαφορά από την 

επιλογή κερασιά-μηδική.  

 

Όπως και στο δεύτερο σενάριο ακολουθεί η ανάλυση ευαισθησίας για το τρίτο σενάριο. 
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4.1.5. Ανάλυση Ευαισθησίας για τα βάρη του τρίτου σεναρίου 

 

Για το τρίτο σενάριο το εύρος σταθερότητας των βαρών των κριτηρίων παρουσιάζεται 

συγκεντρωτικά στον Πίνακα 25.  

 

Πίνακας 25. Εύρος σταθερότητας των βαρών των κριτηρίων, Σενάριο 3 

Κριτήριο WSI 

Κόστος  [23,82%, 28,51%] 

Πρόσοδος [27,81%, 29,11%] 

Εργατοώρες [18,53%, 20,23%] 

Πρώτη κάρπωση [7,65%, 8,20%] 

Απαιτήσεις σε νερό [3,59%, 8,69%] 

Απαιτήσεις σε λίπανση [7,77%, 8,45%] 

 

Παρατηρούμε ότι υπάρχουν μικρές διαφορές με το 2ο σενάριο. Τα βάρη σε δύο 

κριτήρια πρακτικά δεν μπορούν να αλλάξουν καθόλου ("Πρώτη κάρπωση" και 

"Απαιτήσεις σε λίπανση"), καθώς έχουν WSI μικρότερο της μονάδας (0,55 και 0,68 

αντίστοιχα). Μικρό εύρος σταθερότητας παρουσιάζουν τα κριτήρια "Πρόσοδος" και 

"Εργατοώρες" με WSI 1,3 και 1,7 αντίστοιχα. Τα κριτήρια που εμφανίζουν μεγαλύτερο 

εύρος σταθερότητας είναι το "Kόστος" και οι "Aπαιτήσεις σε νερό" (WSI: 4,69 και 5,1 

αντίστοιχα).  
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Σχήμα 40. Αλλαγή άριστης λύσης για το κριτήριο "Κόστος", Σενάριο 3 

 

Η άριστη λύση με αλλαγή στο κριτήριο "Κόστος" για το τρίτο σενάριο είναι η μηλιά-

μηδική (Σχήμα 40), διαφορετική σε σχέση με τη βέλτιστη λύση που προέκυπτε στο 

δεύτερο σενάριο με αλλαγή του βάρους του ίδιου κριτηρίου (ελιά-μηδική). 

Πίνακας 26. Βάρη κριτηρίων με αλλαγή στο κριτήριο "Κόστος", Σενάριο 3  

Πυλώνας Σ.Β.  Κριτήριο Σ.Β. 

Οικονομική μεγέθυνση 0,58 
Κόστος εγκατάστασης 0,31 

Ακαθάριστη πρόσοδος 0,27 

Κοινωνική Δικαιοσύνη 0,27 
Εργατοώρες 0,19 

Πρώτη κάρπωση 0,08 

Περιβαλλοντική προστασία 0,16 
Υδατικές απαιτήσεις 0,08 

Απαιτήσεις σε λίπανση 0,08 
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Σχήμα 41. Αλλαγή άριστης λύσης για το κριτήριο "Πρόσοδος" (αύξηση), Σενάριο 3 

 

Η άριστη λύση με αύξηση του βάρους στο κριτήριο "Πρόσοδος" για το τρίτο σενάριο 

είναι η κρανιά-μηδική (Σχήμα 41), ίδια με τη λύση που προέκυπτε με αύξηση του 

βάρους του ίδιου κριτηρίου για το δεύτερο σενάριο. 

Πίνακας 27. Βάρη κριτηρίων με αλλαγή στο κριτήριο "Πρόσοδος" (αύξηση),  Σενάριο 

3 

Πυλώνας Σ.Β.  Κριτήριο Σ.Β. 

Οικονομική μεγέθυνση 0,82 
Κόστος εγκατάστασης 0,12 

Ακαθάριστη πρόσοδος 0,69 

Κοινωνική Δικαιοσύνη 0,12 
Εργατοώρες 0,09 

Πρώτη κάρπωση 0,03 

Περιβαλλοντική προστασία 0,06 
Υδατικές απαιτήσεις 0,03 

Απαιτήσεις σε λίπανση 0,03 
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Σχήμα 42. Αλλαγή άριστης λύσης για το κριτήριο "Πρόσοδος" (μείωση) , Σενάριο 3 

Η άριστη λύση με μείωση του βάρους στο κριτήριο "Πρόσοδος" για το τρίτο σενάριο 

είναι η ελιά-μηδική (Σχήμα 42), ίδια με τη λύση που προέκυπτε με μείωση της τιμής 

του βάρους του ίδιου κριτηρίου για το δεύτερο σενάριο. 

 

Πίνακας 28. Βάρη κριτηρίων με αλλαγή στο κριτήριο "Πρόσοδος" (μείωση), Σενάριο 3 

Πυλώνας Σ.Β.  Κριτήριο Σ.Β. 

Οικονομική μεγέθυνση 0,51 
Κόστος εγκατάστασης 0,32 

Ακαθάριστη πρόσοδος 0,19 

Κοινωνική Δικαιοσύνη 0,31 
Εργατοώρες 0,22 

Πρώτη κάρπωση 0,09 

Περιβαλλοντική προστασία 0,18 
Υδατικές απαιτήσεις 0,09 

Απαιτήσεις σε λίπανση 0,09 
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Σχήμα 43. Αλλαγή άριστης λύσης για το κριτήριο "Εργατοώρες", Σενάριο 3 

 

Η άριστη λύση με αλλαγή του βάρους στο κριτήριο "Εργατοώρες" για το τρίτο σενάριο 

είναι η μηλιά-μηδική (Σχήμα 43), διαφορετική με τη λύση που προέκυπτε με αλλαγή 

του βάρους του ίδιου κριτηρίου για το δεύτερο σενάριο (καρυδιά-μηδική). 

Πίνακας 29. Βάρη κριτηρίων με αλλαγή στο κριτήριο "Εργατοώρες", Σενάριο 3   

Πυλώνας Σ.Β.  Κριτήριο Σ.Β. 

Οικονομική μεγέθυνση 0,58 
Κόστος εγκατάστασης 0,29 

Ακαθάριστη πρόσοδος 0,29 

Κοινωνική Δικαιοσύνη 0,25 
Εργατοώρες 0,17 

Πρώτη κάρπωση 0,08 

Περιβαλλοντική προστασία 0,16 
Υδατικές απαιτήσεις 0,08 

Απαιτήσεις σε λίπανση 0,08 
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Σχήμα 44. Αλλαγή άριστης λύσης για το κριτήριο "Πρώτη κάρπωση", Σενάριο 3   

Η άριστη λύση με μείωση του βάρους στο κριτήριο " Πρώτη κάρπωση " για το τρίτο 

σενάριο είναι η μηλιά-μηδική (Σχήμα 44), ίδια με τη λύση που προέκυπτε με αλλαγή 

του βάρους του ίδιου κριτηρίου για το δεύτερο σενάριο. 

 

Πίνακας 30. Βάρη κριτηρίων με αλλαγή στο κριτήριο "Πρώτη κάρπωση", Σενάριο 3   

Πυλώνας Σ.Β.  Κριτήριο Σ.Β. 

Οικονομική μεγέθυνση 0,52 
Κόστος εγκατάστασης 0,26 

Ακαθάριστη πρόσοδος 0,26 

Κοινωνική Δικαιοσύνη 0,32 
Εργατοώρες 0,19 

Πρώτη κάρπωση 0,13 

Περιβαλλοντική προστασία 0,16 
Υδατικές απαιτήσεις 0,08 

Απαιτήσεις σε λίπανση 0,08 
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Σχήμα 45. Αλλαγή άριστης λύσης για το κριτήριο "Υδατικές Απαιτήσεις", Σενάριο 3 

 

Η άριστη λύση με μείωση του βάρους στο κριτήριο " Υδατικές Απαιτήσεις " για το 

τρίτο σενάριο είναι η ελιά-μηδική (Σχήμα 45), ίδια με τη λύση που προέκυπτε με 

αλλαγή του βάρους του ίδιου κριτηρίου για το δεύτερο σενάριο. 

 

Πίνακας 31. Βάρη κριτηρίων με αλλαγή στο κριτήριο "Υδατικές Απαιτήσεις", Σενάριο 

3 

Πυλώνας Σ.Β.  Κριτήριο Σ.Β. 

Οικονομική μεγέθυνση 0,48 
Κόστος εγκατάστασης 0,24 

Ακαθάριστη πρόσοδος 0,24 

Κοινωνική Δικαιοσύνη 0,24 
Εργατοώρες 0,17 

Πρώτη κάρπωση 0,07 

Περιβαλλοντική προστασία 0,27 
Υδατικές απαιτήσεις 0,20 

Απαιτήσεις σε λίπανση 0,07 
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Σχήμα 46. Αλλαγή άριστης λύσης για το κριτήριο "Απαιτήσεις σε Λίπανση", Σενάριο 3   

 

Η άριστη λύση με αλλαγή του βάρους στο κριτήριο "Εργατοώρες" για το τρίτο σενάριο 

είναι η καστανιά-μηδική (Σχήμα 46), διαφορετική με τη λύση που προέκυπτε με 

αλλαγή του βάρους του ίδιου κριτηρίου για το δεύτερο σενάριο (κρανιά-μηδική).  

Πίνακας 32. Βάρη κριτηρίων με αλλαγή στο κριτήριο "Απαιτήσεις σε Λίπανση", 

Σενάριο 3 

Πυλώνας Σ.Β.  Κριτήριο Σ.Β. 

Οικονομική μεγέθυνση 0,32 
Κόστος εγκατάστασης 0,16 

Ακαθάριστη πρόσοδος 0,16 

Κοινωνική Δικαιοσύνη 0,17 
Εργατοώρες 0,12 

Πρώτη κάρπωση 0,05 

Περιβαλλοντική προστασία 0,51 
Υδατικές απαιτήσεις 0,05 

Απαιτήσεις σε λίπανση 0,46 

 

Συνολικά, σε επτά αλλαγές των βαρών για το τρίτο σενάριο η επιλογή μηλιά-μηδική 

εμφανίζεται τις περισσότερες φορές (3) ως η βέλτιστη επιλογή και ακολουθεί η επιλογή 

ελιά-μηδική (2 φορές). Οι επιλογές κρανιά-μηδική και καστανιά-μηδική εμφανίζονται 

από μία φορά ως βέλτιστες επιλογές. Για το δεύτερο σενάριο η επιλογή που 

εμφανιζόταν τις περισσότερες φορές ως βέλτιστη ήταν η ελιά-μηδική (3) και 

ακολουθούσαν οι επιλογές κρανιά-μηδική (2), μηλιά-μηδική (1) και καρυδιά-μηδική 

(1). Η μόνη καλλιέργεια που δεν εμφανίζεται σε κανένα σενάριο είναι η κερασιά.  
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4.2 Ερμηνεία των ευρημάτων 

 

Στο κεφάλαιο ερμηνείας των ευρημάτων γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων των 

τριών σεναρίων. Η σύγκριση γίνεται αρχικά ανά δύο σενάρια και στο τέλος γίνεται 

συνολική σύγκριση και των τριών σεναρίων.  

 

4.2.1 Σύγκριση σεναρίων ανά ζεύγη 

 

Σενάριο 1 με Σενάριο 2 

 

 

Σχήμα 47. Σύγκριση των εναλλακτικών επιλογών στα Σενάρια 1 και 2  

 

Το Σχήμα  47 παρουσιάζει με εποπτικό τρόπο τη σύγκριση των εναλλακτικών και στα 

δύο σενάρια. Οι επιλογές οι οποίες εμφανίζουν μεταβολή πάνω από μία θέση στην 

κατάταξη των δύο σεναρίων είναι οι επιλογές ροδιά-καλαμπόκι, κρανιά-μηδική (έχει 

διαφορά τριών θέσεων μεταξύ των δύο σεναρίων) και μηλιά-μηδική (έχει διαφορά δύο 

θέσεων στην κατάταξη). Οι υπόλοιπες είτε κερδίζουν είτε χάνουν μία θέση στην 

κατάταξη των δύο σεναρίων ή διατηρούν την ίδια σειρά κατάταξης και στα δύο 

σενάρια. 
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Ο Πίνακας 33 παρουσιάζει με εποπτικό τρόπο την πλήρη κατάταξη των εναλλακτικών 

και για τα δύο σενάρια όπως προέκυψαν από την PROMETHEE II. 

 

Πίνακας 33. Πλήρης κατάταξη των εναλλακτικών και καθαρές ροές Σενάρια 1 και 2   

Κατάταξη Σενάριο 1 Σενάριο 2 

1 Ροδιά-μηδική (0,3205) Ροδιά-μηδική (0,3846)  

2 Ροδιά-καλαμπόκι (0,1923) Μηλιά-μηδική (0,2369)  

3 Ελιά-μηδική (0,1795) Κρανιά-μηδική (0,1846)  

4 Μηλιά-μηδική (0,1410) Ελιά-μηδική (0,1785)  

5 Μηλιά-καλαμπόκι (0,1410) Ροδιά-καλαμπόκι (0,1538)  

6 Κρανιά-μηδική (0,0897) Μηλιά-καλαμπόκι (0,1323)  

7 Ελιά-καλαμπόκι (0,0385) Ελιά-καλαμπόκι (0,0338)  

8 Καρυδιά-μηδική (-0,0256) Καρυδιά-μηδική (-0,0031)  

9 Κρανιά-καλαμπόκι (-0,0513) Κρανιά-καλαμπόκι (-0,0492)  

10 Καστανιά-μηδική (-0,0641) Καστανιά-μηδική (-0,0769)  

11 Καστανιά-καλαμπόκι (-0,1154) Καρυδιά-καλαμπόκι (-0,2308)  

12 Καρυδιά-καλαμπόκι (-0,1538) Καστανιά-καλαμπόκι (-0,2492)  

13 Κερασιά-καλαμπόκι (-0,3462) Κερασιά-μηδική (-0,2800)  

14 Κερασιά-μηδική (-0,3462) Κερασιά-καλαμπόκι (-0,4154)  

 

Παρατηρούμε ότι η κατάταξη διαφοροποιείται αρκετά ανάμεσα στα δύο σενάρια. Η 

καλύτερη επιλογή παραμένει η ίδια και για τα δύο σενάρια, το αγροδασικό σύστημα 

ροδιάς-μηδικής. Άλλες τέσσερις επιλογές διατηρούν την ίδια σειρά κατάταξης και στα 

δύο σενάρια: 

 Ελιά-καλαμπόκι, έβδομη επιλογή στη σειρά κατάταξης, 

 Καρυδιά-μηδική, όγδοη επιλογή στη σειρά κατάταξης, 

 Κρανιά-καλαμπόκι, ένατη επιλογή στη σειρά κατάταξης και 

 Καστανιά-μηδική, δέκατη επιλογή στη σειρά κατάταξης 

 

Δεύτερη επιλογή για το πρώτο σενάριο είναι το αγροδασικό σύστημα ροδιάς-

καλαμποκιού (η οποία είναι πέμπτη επιλογή στο δεύτερο σενάριο), ενώ για το δεύτερο 

σενάριο η επιλογή που κατατάσσεται δεύτερη είναι η μηλιά-μηδική (τέταρτη επιλογή 

στο πρώτο σενάριο. 
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Ως γενικό συμπέρασμα για τον Πίνακα  33 προκύπτει ότι στο δεύτερο σενάριο η 

καλύτερη και η χειρότερη επιλογή προέκυψαν με πιο ξεκάθαρο τρόπο, καθώς και οι 

δύο εμφάνισαν μεγαλύτερη καθαρή ροή σε σχέση με το αποτέλεσμα του πρώτου 

σεναρίου. Επίσης, οι περισσότερες επιλογές αγροδασικών συστημάτων που είχαν ως 

γεωργική καλλιέργεια τη μηδική, εμφάνισαν μεγαλύτερη καθαρή ροή στο δεύτερο 

σενάριο σε σχέση με το πρώτο, με εξαίρεση τους συνδυασμούς ελιάς-μηδικής και 

καστανιάς-μηδικής οι οποίος εμφάνισαν οριακά μεγαλύτερες καθαρές ροές στο πρώτο 

σενάριο. Αντίστοιχα οι συνδυασμοί με καλαμπόκι εμφάνισαν μικρότερες καθαρές ροές 

στο δεύτερο σενάριο, με μόνη εξαίρεση την κρανιά. Συνολικά, έξι εναλλακτικές 

εμφανίζουν μεγαλύτερες καθαρές ροές στο δεύτερο σενάριο, ενώ οκτώ εναλλακτικές 

εμφανίζουν μεγαλύτερες καθαρές ροές στο δεύτερο σενάριο.  
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Σενάριο 2 με Σενάριο 3 

 

Σχήμα 48. Σύγκριση εναλλακτικών επιλογών ανάμεσα στα Σενάρια 2 και 3  

 

Το Σχήμα 48 δείχνει την κατάταξη των εναλλακτικών επιλογών όπως προέκυψε από 

την PROMETHEE II. Οι δύο πρώτες εναλλακτικές είναι οι ίδιες και με την ίδια 

ακριβώς σειρά κατάταξης και στα δύο σενάρια. Ομοίως, οι επιλογές 6 και 7 είναι ίδιες 

και στα δύο σενάρια, όπως και η χειρότερη επιλογή, το αγροδασικό σύστημα κερασιά-

καλαμπόκι. Η κατάταξη διαφοροποιείται για τα δύο σενάρια στις υπόλοιπες θέσεις της 

κατάταξης (Πίνακας 34).  
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Πίνακας 34. Πλήρης κατάταξη των εναλλακτικών και καθαρές ροές σενάρια 2 και 3  

Κατάταξη Σενάριο 2 Σενάριο 3 

1 Ροδιά-μηδική (0,3846)  Ροδιά-μηδική (0,3497) 

2 Μηλιά-μηδική (0,2369)  Μηλιά-μηδική (0,3271) 

3 Κρανιά-μηδική (0,1846)  Ελιά-μηδική (0,2292) 

4 Ελιά-μηδική (0,1785)  Ροδιά-καλαμπόκι (0,1411) 

5 Ροδιά-καλαμπόκι (0,1538)  Κρανιά-μηδική (0,0990) 

6 Μηλιά-καλαμπόκι (0,1323)  Μηλιά-καλαμπόκι (0,0959) 

7 Ελιά-καλαμπόκι (0,0338)  Ελιά-καλαμπόκι (0,0810) 

8 Καρυδιά-μηδική (-0,0031)  Καστανιά-μηδική (-0,0185) 

9 Κρανιά-καλαμπόκι (-0,0492)  Καρυδιά-μηδική (-0,0354)  

10 Καστανιά-μηδική (-0,0769)  Κρανιά-καλαμπόκι (-0,0666) 

11 Καρυδιά-καλαμπόκι (-0,2308)  Καστανιά-καλαμπόκι (-0,2348) 

12 Καστανιά-καλαμπόκι (-0,2492)  Κερασιά-μηδική (-0,2559) 

13 Κερασιά-μηδική (-0,2800)  Καρυδιά-καλαμπόκι (-0,2594) 

14 Κερασιά-καλαμπόκι (-0,4154)  Κερασιά-καλαμπόκι (-0,4522) 
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Σενάριο 1 με Σενάριο 3 

 
Σχήμα 49. Σύγκριση εναλλακτικών επιλογών ανάμεσα στα Σενάριο 1 και 3  

 

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων του σεναρίου 1 και του σεναρίου 3 είναι παρόμοια με 

αυτή του σεναρίου 1 και του σεναρίου 2. Η καλύτερη επιλογή είναι ίδια και για τα δύο 

σενάρια, αλλά ενδιάμεσα η κατάταξη διαφοροποιείται αρκετά, καθώς μόλις άλλες τρεις 

επιλογές εμφανίζουν την ίδια σειρά κατάταξης και στα δύο σενάρια (Πίνακας 35). 
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Πίνακας 35. Πλήρης κατάταξη των εναλλακτικών και καθαρές ροές σενάρια 1 και 3  

Κατάταξη Σενάριο 1 Σενάριο 3 

1 Ροδιά-μηδική (0,3205) Ροδιά-μηδική (0,3497) 

2 Ροδιά-καλαμπόκι (0,1923) Μηλιά-μηδική (0,3271) 

3 Ελιά-μηδική (0,1795) Ελιά-μηδική (0,2292) 

4 Μηλιά-μηδική (0,1410) Ροδιά-καλαμπόκι (0,1411) 

5 Μηλιά-καλαμπόκι (0,1410) Κρανιά-μηδική (0,0990) 

6 Κρανιά-μηδική (0,0897) Μηλιά-καλαμπόκι (0,0959) 

7 Ελιά-καλαμπόκι (0,0385) Ελιά-καλαμπόκι (0,0810) 

8 Καρυδιά-μηδική (-0,0256) Καστανιά-μηδική (-0,0185) 

9 Κρανιά-καλαμπόκι (-0,0513) Καρυδιά-μηδική (-0,0354)  

10 Καστανιά-μηδική (-0,0641) Κρανιά-καλαμπόκι (-0,0666) 

11 Καστανιά-καλαμπόκι (-0,1154) Καστανιά-καλαμπόκι (-0,2348) 

12 Καρυδιά-καλαμπόκι (-0,1538) Κερασιά-μηδική (-0,2559) 

13 Κερασιά-καλαμπόκι (-0,3462) Καρυδιά-καλαμπόκι (-0,2594) 

14 Κερασιά-μηδική (-0,3462) Κερασιά-καλαμπόκι (-0,4522) 

 

4.2.2. Σύγκριση όλων των σεναρίων 

 

 

Σχήμα 50. Σύγκριση των εναλλακτικών επιλογών μεταξύ των τριών σεναρίων 
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Σε όλα τα σενάρια η καλύτερη επιλογή είναι το αγροδασικό σύστημα ροδιάς-μηδικής. 

Άλλη μία επιλογή εμφανίζει την ίδια σταθερότητα ως προς την κατάταξή της και είναι 

το αγροδασικό σύστημα ελιά-καλαμπόκι στην έβδομη θέση (Πίνακας 36). 

 

Πίνακας 36. Πλήρης κατάταξη των εναλλακτικών και καθαρές ροές, σενάρια 1,2,3 

Κατάταξη Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 

1 Ροδιά-μηδική (0,3205) Ροδιά-μηδική 

(0,3846)  

Ροδιά-μηδική (0,3497) 

2 Ροδιά-καλαμπόκι 

(0,1923) 

Μηλιά-μηδική 

(0,2369)  

Μηλιά-μηδική (0,3271) 

3 Ελιά-μηδική (0,1795) Κρανιά-μηδική 

(0,1846)  

Ελιά-μηδική (0,2292) 

4 Μηλιά-μηδική (0,1410) Ελιά-μηδική (0,1785)  Ροδιά-καλαμπόκι 

(0,1411) 

5 Μηλιά-καλαμπόκι 

(0,1410) 

Ροδιά-καλαμπόκι 

(0,1538)  

Κρανιά-μηδική 

(0,0990) 

6 Κρανιά-μηδική 

(0,0897) 

Μηλιά-καλαμπόκι 

(0,1323)  

Μηλιά-καλαμπόκι 

(0,0959) 

7 Ελιά-καλαμπόκι 

(0,0385) 

Ελιά-καλαμπόκι 

(0,0338)  

Ελιά-καλαμπόκι 

(0,0810) 

8 Καρυδιά-μηδική  

(-0,0256) 

Καρυδιά-μηδική  

(-0,0031)  

Καστανιά-μηδική  

(-0,0185) 

9 Κρανιά-καλαμπόκι  

(-0,0513) 

Κρανιά-καλαμπόκι  

(-0,0492)  

Καρυδιά-μηδική  

(-0,0354)  

10 Καστανιά-μηδική  

(-0,0641) 

Καστανιά-μηδική  

(-0,0769)  

Κρανιά-καλαμπόκι  

(-0,0666) 

11 Καστανιά-καλαμπόκι  

(-0,1154) 

Καρυδιά-καλαμπόκι  

(-0,2308)  

Καστανιά-καλαμπόκι  

(-0,2348) 

12 Καρυδιά-καλαμπόκι  

(-0,1538) 

Καστανιά-καλαμπόκι 

(-0,2492)  

Κερασιά-μηδική  

(-0,2559) 

13 Κερασιά-καλαμπόκι  

(-0,3462) 

Κερασιά-μηδική  

(-0,2800)  

Καρυδιά-καλαμπόκι  

(-0,2594) 

14 Κερασιά-μηδική  

(-0,3462) 

Κερασιά-καλαμπόκι  

(-0,4154)  

Κερασιά-καλαμπόκι  

(-0,4522) 
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Αν θεωρήσουμε ότι όλα τα σενάρια είναι ισοβαρή, τα συνδυαστικά αποτελέσματα όλων 

των σεναρίων με τον συνυπολογισμό των μέσων όρων των καθαρών ροών των 

εναλλακτικών επιλογών παρουσιάζονται στον Πίνακα 37.  

 

Πίνακας 37. Συνδυαστική κατάταξη όλων των σεναρίων  

Κατάταξη Αγροδασικό Σύστημα 

1 Ροδιά-μηδική (0,3516) 

2 Μηλιά-μηδική (0,2350)  

3 Ελιά-μηδική (0,1957) 

4 Ροδιά-καλαμπόκι (0,1624) 

5 Κρανιά-μηδική (0,1244) 

6 Μηλιά-καλαμπόκι (0,1231) 

7 Ελιά-καλαμπόκι (0,0511) 

8 Καρυδιά-μηδική (-0,0214) 

9 Καστανιά-μηδική (-0,0532) 

10 Κρανιά-καλαμπόκι (-0,0557) 

11 Καστανιά-καλαμπόκι (-0,1998) 

12 Καρυδιά-καλαμπόκι (-0,2147) 

13 Κερασιά-μηδική (-0,2940) 

14 Κερασιά-καλαμπόκι (-0,4046) 

 

Το σενάριο που έχει την καλύτερη προσαρμογή στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

είναι το Σενάριο 3 και ακολουθεί το Σενάριο 2. Το Σενάριο 1 έχει τη μικρότερη 

προσαρμογή, ωστόσο είναι αυτό που δίνει τα πιο σωστά αποτελέσματα σύμφωνα με το 

πνεύμα της έκθεσης Μπρούντλαντ, καθώς θεωρεί ότι η αειφορία στηρίζεται σε τρεις 

ισοβαρείς πυλώνες. Συνολικά, και τα τρία σενάρια δίνουν παρόμοια αποτελέσματα 

χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις. Από την ανάλυση που έγινε μπορεί να εξαχθεί το 

συμπέρασμα ότι η πλέον κατάλληλη καλλιέργεια για την περιοχή έρευνας είναι το 

αγροδασικό σύστημα ροδιάς-μηδικής, ενώ οι αγρότες θα πρέπει να αποφεύγουν τα 

αγροδασικά συστήματα με δενδρώδη καλλιέργεια την κερασιά, η οποία έδωσε τα 

χειρότερα αποτελέσματα και για τα τρία σενάρια.   
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5. Συμπεράσματα και προτάσεις 

 

5.1 Συμπεράσματα 

 

Τα καλύτερα αποτελέσματα τα εμφανίζουν τα αγροδασικά συστήματα με δασικό είδος 

τη ροδιά, με βέλτιστη επιλογή τον συνδυασμό ροδιάς με μηδική και δεύτερη την 

εναλλακτική ροδιά με καλαμπόκι. Καλά αποτελέσματα εμφανίζουν η κρανιά με τη 

μηδική και η ελιά με τη μηδική. Ακολουθούν οι συνδυασμοί με μηλιά (πρώτα με 

καλαμπόκι και μετά με μηδική) και οι συνδυασμοί της κρανιάς και της ελιάς με 

καλαμπόκι. Τα χειρότερα αποτελέσματα εμφανίζουν τα αγροδασικά συστήματα με 

δασικό είδος την καρυδιά, την καστανιά και την κερασιά. Η κερασιά εμφανίζει τα 

χειρότερα αποτελέσματα από κάθε άλλο δασικό είδος, αποτέλεσμα λογικό καθώς 

απαιτεί το μεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης σε σχέση με όλες τις άλλες δενδρώδεις 

καλλιέργειες· επιπλέον, είναι η δεύτερη πιο απαιτητική δενδρώδης καλλιέργεια μετά 

την κρανιά, αφού απαιτούνται 252,50 εργατοώρες για κάθε στρέμμα καλλιέργειας με 

κερασιές (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2016, Τεύχος Β' 2386/03-

08-2016).    

 

Ο αγροτικός τομέας θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 

έρευνας και η Ελλάδα να βελτιώσει τη θέση της σχετικά με τα οικονομικά 

αποτελέσματα στον αγροτικό τομέα, καθώς κατατάχθηκε 21η μεταξύ 24 χωρών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τους Reiff et al. (2016). Επιπρόσθετα, η Ελλάδα θα 

μπορούσε να βελτιώσει την απόδοσή της στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, η Ελλάδα και η Ιρλανδία είναι οι μόνες δύο χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες δεν σημείωσαν καμία πρόοδο σε σχέση με τη βελτίωση 

της αειφορικής τους απόδοσης, την περίοδο 2004-2014 (Antanasijević et al., 2017). Το 

γεγονός έχει τεράστια σημασία, καθώς το 2004 τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αυξήθηκαν κατά δέκα, φτάνοντας τα 25 μέλη και τελικά το 2014 τα μέλη της Ε.Ε. ήταν 

28 (Πηγή: http://www.europarl.europa.eu/external/html/euenlargement/default_el.htm, 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017).   

 

Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τους γεωργούς της περιοχής έρευνας, 

αλλά και από γεωργούς που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με παρόμοια 

χαρακτηριστικά (λιγότερο ευνοημένες, ορεινές, ημιορεινές περιοχές), καθώς η 

Αγροδασοπονία αποτελεί ιδανική επιλογή για περιοχές με οριακά εδάφη (Νάστης κ.α. 

1996) και η περιοχή έρευνας χαρακτηρίζεται από τα φτωχά και οριακά εδάφη της. Η 
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αξιοποίηση των αποτελεσμάτων μπορεί να βοηθήσει την τοπική οικονομία λιγότερο 

ευνοημένων περιοχών, οι οποίες υστερούν σε οικονομικά αποτελέσματα εν συγκρίσει 

με μη ορεινές λιγότερο ευνοημένες περιοχές, κυρίως γιατί οι τελευταίες παράγουν 

προϊόντα υψηλότερης αξίας (Oxouzi et al. 2012). Η Αγροδασοπονία οδηγεί και στην 

παραγωγή "βιολογικών προϊόντων" (Τόγια και Παντέρα 2010) τα οποία μπορούν να 

συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής έρευνας. Συνεπώς, η αξιοποίηση 

των αποτελεσμάτων της εργασίας από τους αγρότες της περιοχής έρευνας μπορεί να 

συμβάλλει στην ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό 

σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Η σημασία Αγροδασοπονίας ως αναπτυξιακή 

προοπτική σε περίοδο οικονομικής κρίσης έχει επισημανθεί πρόσφατα στην Ελλάδα 

(Νασιάκου και Βραχνάκης 2015). 

  

Συνολικά, μπορούμε να πούμε ότι η ανάπτυξη αγροδασοπονίας με την επιλογή των 

κατάλληλων αγροδασικών συστημάτων για κάθε περιοχή συμβάλλει στην αειφορική 

ανάπτυξη των ορεινών, λιγότερο ευνοημένων περιοχών της Ελλάδας. Σε παρόμοιο 

συμπέρασμα κατέληξαν πρόσφατες μελέτες που ασχολήθηκαν με τις δενδρώδεις 

καλλιέργειες (Τσιάρας και Σπανός 2015, Tsiaras & Spanos 2017). 

 

5.2 Προτάσεις  

 

Στο μέλλον θα μπορούσε να γίνει συνδυασμός των μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης 

με τα Γεωγραφικά Συστήματα όπως στην περίπτωση πρόσφατης μελέτης για την 

εξεύρεση των πλέον κατάλληλων καλλιεργούμενων βοσκοτόπων για τη χρήση τους για 

παραγωγή ζαχαροκάλαμου στη Βραζιλία (Alkimim et al. 2015). Η χρήση των 

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για την εξεύρεση των βέλτιστων θέσεων 

καλλιέργειας έχει αξιοποιηθεί σε έρευνα στον Νομό Λακωνίας  (Τσελές κ.α. 2011) και 

αφορούσε στις καλλιέργειες της ελιάς και των εσπεριδοειδών.  

 

Επίσης, θα μπορούσε να συνδυαστεί και με άλλες μεθόδους πολυκριτήριας ανάλυσης, 

όπως είναι η AHP. Η GIS based MCDA ειδικά σε συνδυασμό με την AHP προτείνεται 

για αειφορική χρήση των φυσικών πόρων (Estoque 2012). Η AHP έχει το πλεονέκτημα 

ότι συνδυάζεται πολύ εύκολα με άλλες μεθόδους· πρόσφατα σε μελέτη στην Ιταλία 

χρησιμοποιήθηκε συνδυαστικά με τη μέθοδο της εκτίμησης του κοινωνικού κύκλου 

ζωής (Social Life Cycle Assessment) για την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών (De Luca 

et al. 2015). 
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Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να γίνει συνδυασμός της προτεινόμενης μεθόδου με 

μεθόδους ασαφούς λογικής, όπως για παράδειγμα η fuzzy TOPSIS με χρήση 

γλωσσικών (linguistic) μεταβλητών για τον περιορισμό της αβεβαιότητας των 

αποτελεσμάτων (Chen 2000).  

 

Η έλλειψη ικανών υποδειγμάτων μέτρησης για την περιφερειακή ανάπτυξη στην 

Ελλάδα έχει τονιστεί από ερευνητές (Ζοπουνίδης κ.α. 2004). Τα αγροδασικά 

συστήματα όπως αναφέρθηκε προάγουν την περιφερειακή ανάπτυξη και θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν ως δείκτης για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας. Οι 

δενδρώδεις καλλιέργειες έχουν αναφερθεί ως δείκτης αειφορίας για τις ορεινές, 

λιγότερο ευνοημένες περιοχές (Τσιάρας και Σπανός 2016).  

   

5.3 Περιορισμοί της παρούσας εργασίας μελέτης και μελλοντική έρευνα 

 

Η παρούσα διπλωματική διατριβή εξετάζει μία μικρή περιοχή έρευνας η οποία διαθέτει 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έτσι εξετάστηκαν μόνο συγκεκριμένες δενδρώδεις 

καλλιέργειες οι οποίες έχουν καλή προσαρμοστικότητα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της περιοχής. Επίσης, εξετάστηκαν μόνο δύο γεωργικές καλλιέργειες, οι πλέον 

κατάλληλες για την περιοχή έρευνας: το καλαμπόκι και η μηδική. Οι τελικές 

εναλλακτικές που προέκυψαν και εξετάστηκαν ήταν 14 πιθανοί συνδυασμοί 

αγροδασικών συστημάτων.  

 

Σε μελλοντική έρευνα θα μπορούσαν να προστεθούν κι άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες 

οι οποίες μπορούν να δοκιμαστούν στην περιοχή πιλοτικά όπως πχ η αρώνια, ένα είδος 

το οποίο έχει μεγάλη αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες και μπορεί να καλλιεργηθεί 

ακόμη και σε φτωχά εδάφη (Γιακζίδης κ.α. 2012). Επιπρόσθετα, θα μπορούσαν να 

εξεταστούν άλλες γεωργικές καλλιέργειες όπως το σιτάρι και το τριφύλλι, ακόμη και 

αρωματικά φυτά και συγκεκριμένα η ρίγανη ή το δενδρολίβανο τα οποία δεν έχουν 

ιδιαίτερες απαιτήσεις και έχουν καλή παραγωγικότητα ακόμη και σε φτωχά εδάφη 

(Μαλούπα κ.α. 2013). Δεν εξετάστηκαν καθόλου καλλιέργειες οι οποίες δεν έχουν 

καλή προσαρμογή στην περιοχή έρευνας όπως είναι οι αμυγδαλιές και οι φουντουκιές 

οι οποίες δεν αντέχουν στο ψύχος και προτιμούν τα εύκρατα κλίματα με ήπιους 

χειμώνες και δροσερά καλοκαίρια (Νάνος 2014).  
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Ο παράγοντας κλίμα δεν λήφθηκε υπόψη στην παρούσα έρευνα, καθώς τα υποψήφια 

αγροδασικά συστήματα εξετάστηκαν με αειφορικά κριτήρια, ωστόσο σύμφωνα με την 

Αγρομετεωρολογία η παραγωγή των καλλιεργειών συνδέεται στενά με τις κλιματικές 

συνθήκες κάθε περιοχής (Mavi & Tupper 2004). Έτσι, ειδικά για τις ροδιές θα πρέπει 

να τονιστεί ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα από τους αγρότες της 

περιοχής, επειδή το ρόδι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε βροχοπτώσεις την περίοδο της 

συγκομιδής του, γιατί ο καρπός σχίζεται και μειώνεται σημαντικά η εμπορική του αξία 

(Δρογούδη κ.α. 2012). 

 

Φιλοδοξία της παρούσας διπλωματικής είναι να αποτελέσει τη βάση για τη μελλοντική 

δημιουργία ενός συστήματος λήψης απόφασης το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί από 

γεωργούς οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με την καλλιέργεια δασογεωργικών 

συστημάτων στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυξης των ορεινών ΛΕΠ μέσω 

καινοτόμων εργαλείων.   
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      ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 

  Α/Α 

Αγροδασικά 

Συστήματα  

Κόστος 

εγκατάστασης 

/ στρέμμα 

Ετήσιο 

ακαθάριστο 

εισόδημα / 

στρέμμα 

Εργατοώρες 

/ στρέμμα 

Αναμονή 

για 

πρώτη 

κάρπωση 

(από 

δένδρα) 

σε έτη 

Απαιτήσεις 

σε νερό 

Απαιτήσεις 

σε λίπανση 

Ε
Ν

Α
Λ

Λ
Α

Κ
Τ

ΙΚ
Ε

Σ
 

1 μηλιά-καλαμπόκι 375 481 57,5 3 725 45 

2 μηλιά-μηδική 325 575 60 3 775 36,25 

3 κερασιά-καλαμπόκι 625 506 132,5 4 750 55 

4 κερασιά-μηδική 575 600 135 4 800 46,25 

5 καστανιά-καλαμπόκι 525 381 30 5 750 27,5 

6 καστανιά-μηδική 475 475 32,5 5 800 18,75 

7 κρανιά-καλαμπόκι 475 581 147,5 5 700 35 

8 κρανιά-μηδική 425 675 150 5 750 26,25 

9 ελιά-καλαμπόκι 300 331 32,5 5 625 42,5 

10 ελιά-μηδική 250 425 35 5 675 33,75 

11 ροδιά-καλαμπόκι 475 531 32,5 4 700 37,5 

12 ροδιά-μηδική 425 625 35 4 750 28,75 

13 καρυδιά-καλαμπόκι 525 381 25 5 750 35 

14 καρυδιά-μηδική 475 475 27,5 5 800 26,25 

 

 

 


