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ΘΕΜΑ 1- ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

1.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
[..ορίστε μια δική σας επικεφαλίδα]. 

ΕΚΦΩΝΗΣΗ➔Πρόσφατα δημοσιεύθηκε ότι ο Γερμανικός ενεργειακός όμιλος ΧΧΧ σκοπεύει 

να επενδύσει 50 δισεκατομμύρια ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τα επόμενα χρόνια. Ο 

Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου ΧΧΧ δήλωσε, παρουσιάζοντας τη νέα στρατηγική, ότι η 

εκτεταμένη στρατηγική αναπροσαρμογή τους ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο όμιλος θα 

αλλάξει δραματικά. Ο όμιλος ΧΧΧ θέλει να επεκτείνει την παραγωγή πράσινης ενέργειας στα 

επίπεδα των 50 GW έως το 2030, δηλαδή, σχεδόν όσο η χερσαία αιολική ενέργεια που παράγεται 

σήμερα σε όλη τη Γερμανία. Κατά μέσο όρο, ο ενεργειακός όμιλος ΧΧΧ σκοπεύει να επενδύσει 

πέντε δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε κάποια από τις παρακάτω επιλογές: Α1 σε αιολική 

ενέργεια, Α2 σε ηλιακή ενέργεια, Α3 στο πράσινο υδρογόνο (δηλαδή, στο υδρογόνο που παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και Α4 σε καλύτερους τρόπους αποθήκευσης ενέργειας, όπως 

η χρήση οικιακών μπαταριών. 

 1.1.Πολυκριτηριακή Ανάλυση 

1.1 Να προσδιορίσετε με τη μέθοδο της πολυκριτηριακής ανάλυσης με απλή στάθμιση την καλύτερη 

επιλογή, σύμφωνα με τη βαθμολογία που δίνουν πέντε εμπειρογνώμονες στην κλίμακα από 1 έως 5 

(με άριστα το 5) στις τέσσερις επιλογές με βάση τα ακόλουθα τέσσερα κριτήρια: σταθερό κόστος 

(f1), μεταβλητό κόστος (f2), φιλικότητα στο περιβάλλον (f3), αξιοπιστία (f4). Στον Πίνακα 1 δίδονται 

οι μέσες τιμές της βαθμολογίας των πέντε εμπειρογνωμόνων. Τι παρατηρείτε; 

Θεωρία στο Tietenberg- Lewis, 2010, ΚΕΦ.8, ΣΕΛ.260-277 και 302-316 και ΟΔΗΓΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΜΟΥ Β-ΕΑΠ-2018-ΣΕΛ.20-30 

Η βασική εφαρμογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης αποφάσεων είναι να γίνει η σύνδεση όλων των 

κριτηρίων , με τρόπο αξιόπιστο και αποτελεσματικό για τη λήψη μιας απόφασης. Στην περίπτωση 

που εξετάζεται η διοίκηση του Γερμανικού Ομίλου ΧΧΧ-(ο αποφασίζων) συγκρίνει και αξιολογεί 

τις εναλλακτικές λύσεις για την επιλογή της καταλληλότερης λύσης για να επεκτείνει την 

παραγωγή πράσινης ενέργειας στα επίπεδα των 50 GW έως το 2030 .Μετά την ολοκλήρωση της 

επεξεργασίας των κριτηρίων και της βαθμολογίας από τους πέντε εμπειρογνώμονες, εξάγονται τα 

αθροίσματα των βαθμολογιών σχετικά με τους συνδυασμούς και στη συνέχεια διακρίνεται η  πρώτη 

και δεύτερη καλύτερη λύση, δηλαδή η βέλτιστη εναλλακτική επιλογή, αυτή που συγκεντρώνει την 

υψηλότερη βαθμολογία(Tietenberg-Lewis, 2010). Αναλυτικά ως προς τις σταθμίσεις, τη βαρύτητα, 

και τις βαθμολογίες των εμπειρογνωμόνων απεικονίζονται τα στοιχεία στον πίνακα που ακολουθεί:

  

Κατασκευάζετε τον πίνακα στο excel.  Κάνετε τις πράξεις, όπως φαίνεται ενδεικτικά παρακάτω  

:  (πολλαπλασιάζετε τον κάθε συντελεστή βαρύτητας με κάθε μία μέση τιμή βαθμολογίας 

επιλογών, χωριστά για κάθε κριτήριο). Π.χ. 0,33 *2=0.66  0.33*2.5=0.83 , κ.ο.κ, συμπληρώνετε 

την πρώτη γραμμή και συνεχίζετε με τον ίδιο τρόπο και για τα επόμενα φατνία. 



ΠΡΟΣΟΧΗ-ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ-ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΤΡΟΠΟ 

Σελίδα 3 από 6 
 

Πίνακας 1.1: Πίνακας των μέσων όρων της βαθμολογίας των πέντε εμπειρογνωμόνων 

 

Τα στοιχεία των τεσσάρων τελευταίων στηλών προκύπτουν από τις παραπάνω πράξεις αφού 

ολοκληρωθούν όλοι οι πολλαπλασιασμοί και γεμίσουν τα φατνία με τιμές. Σκοπός μας είναι να 

καταλήξουμε με την τελευταία στήλη του πίνακα συμπληρωμένη έτσι ώστε τελικά να βρούμε τα 

αθροίσματα που δίνουν όλες οι σταθμίσεις και να συγκρίνουμε τις τιμές τους. Το ζητούμενο της 

πολυκριτηριακής ανάλυσης είναι να αξιολογηθούν οι εναλλακτικές λύσεις και να καταταχθούν 

σε φθίνουσα σειρά,  με πρώτη καλύτερη αυτή με το μεγαλύτερο άθροισμα. 

 

1.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

[ βαθμού α13] 
[..ορίστε μια δική σας επικεφαλίδα]. 

Θεωρία και σχετικά παραδείγματα ΕΑΠ. στον Οδηγό Μελέτης για το βιβλίο των Τietenberg – 

Lewis./Α.Α. 2.2 και 2.3  

1.2.Να εξετάσετε την ευαισθησία της καλύτερης επιλογής σύμφωνα με την μέση τιμή των πέντε 

εμπειρογνωμόνων, όταν αυξηθεί κατά 25% η τιμή του βαθμού που έχει η δεύτερη καλύτερη 

 

Κατά την πολυκριτηριακή ανάλυση γίνεται ένας επιπλέον έλεγχος που επιβεβαιώνει τη λήψη της 

σωστής επιλογής και εξασφαλίζει την αξιοπιστία της μεθόδου. Με την ανάλυση αυτή 

εξασφαλίζεται αν η ευαισθησία της πρώτης βέλτιστης επιλογής όπως προέκυψε από τον παραπάνω 

προσδιορισμό των εναλλακτικών επιλογών μετά την κατάταξη τους βάσει συγκεκριμένων 

κριτηρίων.  

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

Αιολική 

ενέργεια

Ηλιακή 

ενέργεια

Πράσινο 

υδρογόνο

Αποθήκευση 

ενέργειας

fi wi αi 1 αi 2 αi 3 αi 4 wi*ai1 wi*ai2 wi*ai3 wi*ai4

f1 0,33 2 2,5 4 3 0,66 0,83 1,32 0,99

f2 0,24 3 4 2 1 0,72 0,96 0,48 0,24

f3 0,22 1 2 4 3 0,22 0,44 0,88 0,66

f4 0,21 3 4 1 2 0,63 0,84 0,21 0,42

2,23 3,07 2,89 2,31Άθροισμα Sj:

Κριτήρια

Συντελεστής. 

βαρύτητας

Μέσες Τιμές Βαθμολογίας Επιλογών Βαθμολογία Επιλογών

αij Απλής Στάθμισης
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Στην περίπτωση που εξετάζεται, η τιμή του α13 = 4 αυξάνεται κατά 25%. Για να διαπιστωθεί 

αν είναι στιβαρή η λύση που προέκυψε ως βέλτιστη, υπολογίζονται εκ νέου τα γινόμενα για το 

δεδομένο κριτήριο για την Α3 [2η καλύτερη].    

Την ανάλυση ευαισθησίας την κάνουμε για να δούμε  αν η λύση που  αναδείχτηκε πρώτη, δηλαδή 

η ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ , παραμένει πρώτη,  όταν  αλλάξει η βαθμολογία της δεύτερης κατά 

σειρά προτίμησης [Α3], δηλαδή το ΠΡΑΣΙΝΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ, κατά 25% σύμφωνα με τα δεδομένα. 

Με λίγα λόγια αλλάζει ο βαθμός α12=4,  με αύξηση κατά 25%. Δείτε αναλυτικά την λύση 

ακολούθως. Όποτε αλλάζει ο α12, αλλάζει και το άθροισμα της 2ης καλύτερης λύσης Α3, ενώ το 

άθροισμα (S2) της πρώτης καλύτερης (Α2) παραμένει σταθερό. 

Αναλυτικά, για να βρούμε αυτές τις τιμές στο ήδη υπάρχον φύλο του excel ξανακάνουμε τις πράξεις 

βάζοντας στη θέση της τιμής  4 το 4.25 [4+25%=]=4+1=5. Ο πίνακας μετά την αύξηση κατά 25% 

είναι ο ακόλουθος: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2. ΜΕΤΑΒΟΛΗ α12 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ  25% 

 

Στην προκειμένη περίπτωση, η αύξηση κατά 25% στην τιμή του α12,  προκαλούν αλλαγή στην 

αρχική κατάταξη και αλλάζουν και τα γινόμενά τους, άρα η πρώτη καλύτερη λύση, η ΗΛΙΑΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ παύει να είναι η πρώτη καλύτερη , αφού είναι ευαίσθητη σε μεταβολή του f1  και ΔΕΝ 

παραμένει ως βέλτιστη επιλογή. Η νέα κατάταξη είναι η εξής: 
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1.3. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

Θεωρία και σχετικά παραδείγματα ΕΑΠ. στον Οδηγό Μελέτης για το βιβλίο των Τietenberg – 

Lewis./Α.Α. 2.2 και 2.3  

Η ανάλυση της ευαισθησίας μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης καλύτερης επιλογής στη σειρά 

κατάταξης για μεταβολή της δεύτερης εναλλακτικής  ως προς το πρώτο κριτήριο f1 κατά  25% 

παρουσιάζεται στο ακόλουθο πινακάκι. {αν η διαφορά της πρώτης –δεύτερης καλύτερης επιλογής  

λαμβάνει αρνητικές τιμές ή αλλιώς όταν αλλάζει το πρόσημο η διαφορά [Sh1-Sh2] μιας τιμής 

[αύξησης ή μείωσης του α12] σημαίνει ότι υπάρχει ευαισθησία της πρώτης καλύτερης τιμής σε 

μεταβολές της δεύτερης} . 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

Μεταβολή a13 Sh1 [S2] Sh2 [S3] Sh1-Sh2 

-25% 3 3,07 2,56 0,51 

0 4 3,07 2,89 0,18 

25% 5 3,07 3,22 -0,15 

[4+25%=5   &   4-25%=3 ] 

Με το ακόλουθο διάγραμμα επιβεβαιώνεται η ευαισθησία που παρουσιάζει η επιλογή της 

ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ σε αύξηση του κριτηρίου «σταθερό κόστος (f1)». 
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