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• Ανάλυση πολλαπλών διαστάσεων του αντίκτυπου των μελλοντικών τεχνολογικών

μονοπατιών: αειφορία, αξιοπιστία και ασφάλεια εφοδιασμού, παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και

αποδοτικότητα- μέσω δυνατοτήτων μοντελοποίησης.

• Ζωντανός διάλογος μεταξύ των ενδιαφερομένων μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων σε κρίσιμα

θέματα του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών - SET-Plan



Το SET-Nav υποστηρίζει τη στρατηγική λήψη αποφάσεων στον ενεργειακό τομέα της

Ευρώπης, ενισχύοντας την καινοτομία προς ένα καθαρό, ασφαλές και αποδοτικό

ενεργειακό σύστημα

Navigating the Roadmap for 

Clean, Secure and Efficient 

Energy Innovation

Εισαγωγή (1/2)



Εισαγωγή (2/2)

• Μέσω του Ενεργειακού Χάρτη Πορείας για το 2050 και συζητήσεων εμπειρογνωμόνων με

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναδεικνύονται τέσσερις κύριες πορείες απανθρακοποίησης

για τον ενεργειακό τομέα:

• Ενεργειακή Αποδοτικότητα,

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ),

• Πυρηνική

• Δέσμευση & Αποθήκευση Άνθρακα (CCS).

• Ο σχεδιασμός των εναλλακτικών μονοπατιών διερευνά παράγοντες, παραμέτρους και

διαστάσεις σεναρίων που επιδρούν σε αυτές τις πορείες απανθρακοποίησης.



Μεθοδολογικό Πλαίσιο



Διαμόρφωση Εναλλακτικών Σεναρίων

Συνδυασμός των δύο διαστάσεων αβεβαιότητας 
σε τέσσερις αφηγήσεις

• Κοινές Παραδοχές:
o Ο επιδιωκόμενος στόχος για την μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου είναι 85%
o Ύπαρξη ενδιάμεσων στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου (40%

μείωση), οι οποίοι περιλαμβάνουν προσαρμογές και σημεία ελέγχου
o Ικανότητα όλων των μονοπατιών να επιτύχουν τους ευρωπαϊκούς στόχους

• Εντοπισμός κρίσιμων αβεβαιοτήτων 
στο ενεργειακό μέλλον
o Γιατί προκύπτει ένα σενάριο;
o Τι συνέπειες επιφέρει;



Διαμόρφωση Εναλλακτικών Σεναρίων



Κριτήρια Αξιολόγησης

• Ρυθμιστικό Πλαίσιο (Κρ.1):
o Βαθμός επάρκειας του ρυθμιστικού πλαισίου να υποστηρίζει και να διασφαλίζει την

υλοποίηση των ενεργειακών πολιτικών.

• Συμβατότητα με την Αγορά (Κρ.2):
o Συμβατότητα με την ώριμη Ευρωπαϊκή αγορά ή πρόκληση αλλαγών στην ισορροπία

ζήτησης και τιμών, μέσω αλλαγών στη συμπεριφορά των καταναλωτών, του ρόλου
των συμμετεχουσών εταιριών στην ενεργειακή αγορά και της προώθησης της
καινοτομίας.

• Συμμόρφωση με το SET-Plan (Κρ.3):
o Ευκολία υλοποίησης των στρατηγικών ή συνθετότητα και καινοτόμο στοιχείο που

συνεπάγονται απόκλιση από την υπάρχουσα πραγματικότητα και κατ’ επέκταση έχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο αποτυχίας.

• Επίγνωση των εμπλεκομένων (Κρ.4):
o Βαθμός επίγνωσης των εμπλεκομένων (ΕΕ, κράτη-μέλη, επιχειρήσεις, κοινωνία) σε

θέματα της κλιματικής αλλαγής.



Επιλογή Μεθόδου (1/3)

 Διαμόρφωση προβλήματος
 Καθορισμός εναλλακτικών & κριτηρίων 

• Ασαφή δεδομένα εισόδου  Fuzzy PROMETHEE

PROMETHEE 
+

Ασαφής Λογική

Βάρη

Κριτηρίων

Ασαφής

Αριθμός

Αποδόσεις

Eναλλακτικών

Πολύ Χαμηλό (ΠΧ) (0.00, 0.00, 0.25) Χείριστο (Χ)

Χαμηλό (Χ) (0.00, 0.25, 0.5) Φτωχό (Φ)

Μέτριο (Μ) (0.25, 0.50, 0.75) Μέτριο (Μ)

Υψηλό (Υ) (0.50, 0.75, 1.00) Καλό (Κ)

Πολύ Υψηλό (ΠΥ) (0.75, 1.00, 1.00) Άριστο (Α)

• Xρήση πενταβάθμιας κλίμακας γλωσσικών μεταβλητών 
ασαφών αριθμών για
o τα βάρη των κριτηρίων
o τις αποδόσεις των εναλλακτικών



Επιλογή Μεθόδου (2/3)

1. Ορισμός Εναλλακτικών (m), Κριτηρίων (k) και ομάδας αποφασιζόντων (n)

2. Ορισμός γλωσσικών μεταβλητών και αντίστοιχων ασαφών αριθμών

3. Συγκεντρωτική αξιολόγηση των αποφασιζόντων
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Η οικογένεια μεθόδων PROMETHEE εισήχθη για πρώτη
φορά από τον Brans (1982) υπό μορφή μερικής κατάταξης
εναλλακτικών (PROMETHEE I). Στη συνέχεια, οι Brans και
Vincke (1985) επέκτειναν τη μέθοδο σε προσέγγιση
πλήρους κατάταξης, PROMETHEE II.

Fuzzy PROMETHEE για Ομαδική Λήψη Αποφάσεων

4. Κατασκευή ασαφούς πίνακα απόφασης και υπολογισμών βαρών των κριτηρίων
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Επιλογή Μεθόδου (3/3)

Fuzzy PROMETHEE για Ομαδική Λήψη Αποφάσεων

5. Επιλογή τύπου συνάρτησης προτίμησης και ορισμός βαθμών προτίμησης και αδιαφορίας. 

Γενικό Κριτήριο V:
Γραμμικής 
προτίμησης και 
περιοχής αδιαφορίας

6. Πολυκριτήριος δείκτης προτίμησης  𝜋 για κάθε ζεύγος εναλλακτικών 𝐴𝑖 , 𝐴𝑗

 𝜋(𝐴𝑖 , 𝐴𝑗) = 
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Ο πολυκριτήριος δείκτης προτίμησης υπολογίζεται για την ολική 
σύγκριση κάθε ζεύγους εναλλακτικών σε όλα τα κριτήρια 
λαμβάνοντας υπόψιν τα βάρη των κριτηρίων

7. Υπολογισμός ροών Εξόδου  𝛷+ 𝐴𝑖 και Εισόδου  𝛷−(𝐴𝑖)
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8. Τελική κατάταξη μέσω της διαδικασία αποσαφήνισης (defuzzification) της ασαφούς Καθαρής Ροής. 

𝑥𝑖
𝑑𝑒𝑓𝑢𝑧𝑧

=
 𝑥𝑖 ∙ 𝜇(𝑥𝑖)𝑑𝑥𝑖

 𝜇(𝑥𝑖)𝑑𝑥𝑖

• εκφράζουν το βαθμό στον οποίο μια εναλλακτική είναι 
καλύτερη και χειρότερη από τις άλλες, αντίστοιχα

• συνεισφέρουν στη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης
• Υπολογισμός των Καθαρών Ροών των εναλλακτικών

Η τιμή 0 δηλώνει αδύνατη προτίμηση ενώ η τιμή 1 δηλώνει 
ισχυρή προτίμηση της εναλλακτικής i έναντι της j



Εφαρμογή

 Διαμόρφωση προβλήματος
 Καθορισμός εναλλακτικών & κριτηρίων
 Επιλογή μεθόδου 

• Ομαδική Λήψη Αποφάσεων – Group Decision Making

• Προφίλ Αποφασιζόντων:
(DM1) Υπεύθυνος χάραξης πολιτικής 
(DM2) Επιχειρηματίας – εκπρόσωπος της βιομηχανίας ενέργειας
(DM3) Ερευνητής – εκπρόσωπος της ακαδημαϊκής κοινότητας 

Ρυθμιστικό 
Πλαίσιο

Συμβατότητα με 
την Αγορά

Συμμόρφωση με 
το SET-Plan

Επίγνωση των 
Εμπλεκομένων

Αποφασίζων DM1 DM2 DM3 DM1 DM2 DM3 DM1 DM2 DM3 DM1 DM2 DM3

Diversification Μ Μ Κ Φ Φ Φ Φ Μ Φ Κ Κ Α

Directed Vision Α Α Α Μ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Μ Μ

Localisation Κ Κ Κ Κ Α Κ Μ Μ Μ Φ Φ Φ

Nation. Champions Α Κ Α Α Α Α Μ Κ Φ Μ Κ Μ

Κρ.1 Κρ.2 Κρ.3 Κρ.4

DM1 ΠΥ Μ ΠΥ Μ

DM2 Υ ΠΥ Μ Μ

DM3 Μ Μ ΠΥ ΠΥ

Βάρη Κριτηρίων

Αξιολογήσεις Μονοπατιών

Οι απόψεις των αποφασιζόντων
συναθροίζονται μέσω ενός
σταθμισμένου μέσου όρου



Εφαρμογή

Παραγωγή πολλαπλών κατατάξεων ως έλεγχος ευαισθησίας

• Εκτέλεση 4 επαναλήψεων της μεθόδου:
o 1 όπου οι αποφασίζοντες θεωρούνται ισάξιοι (βαρύτητα 33,3%)
o 3 όπου δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην γνώμη ενός

αποφασίζοντα κάθε φορά (60%), ενώ οι απόψεις των άλλων δύο
συνεισφέρουν δευτερευόντως στην τελική κατάταξη (20%
έκαστος).



Αποτελέσματα

Μονοπάτια
Σενάρια

1ο 2ο 3ο 4ο

Diversification 4 4 4 4

Directed Vision 1 1 2 1

Localisation 3 3 3 3

National Champions 2 2 1 2

Συνοπτική  παρουσίαση  των αποτελεσμάτων κατάταξης  
για όλα τα Σενάρια

Ροές ανά μονοπάτι για το Σενάριο 1 και 3 

Σενάριο 1 Σενάριο 3



Αποτελέσματα

• Η συγκριτική μελέτη των κατατάξεων καταδεικνύει ιδιαιτέρως υψηλά ποσοστά συμφωνίας
o Σύμπνοια μεταξύ των αποφασιζόντων
o Ευστάθεια των κατατάξεων στις αλλαγές των κατωφλίων

• Το «Directed Vision» ξεχωρίζει ως προτιμητέο μονοπάτι, ακολουθούμενο από το
«National Champions»

• Εξαίρεση αποτελεί το 3ο Σενάριο όπου το «National Champions» υποσκελίζει οριακά το
«Directed Vision»
o Παρατηρείται διαφορά μόνο στο 2ο δεκαδικό ψηφίο των καθαρών ροών
o Η αλλαγή οφείλεται στην μεγαλύτερη βαρύτητα που αποδίδει ο DM2 στο Κρ.2

το οποίο κριτήριο επιδρά ακόμα περισσότερο όταν υπερισχύει η άποψη του DM2

• Η διαμόρφωση προτάσεων και στρατηγικών από τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους
εμπλεκομένους στην αγορά ενέργειας, όπως προκύπτει, οδηγεί σε αποφυγή των μονοπατιών
«Localisation» και «Diversification», τα οποία προωθούν την αποκέντρωση.

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων



Συμπεράσματα

• Μέσω της επιλογής ενός αντιπροσωπευτικού συνόλου κριτηρίων επιτυγχάνεται η ρεαλιστική
μοντελοποίηση του υπό εξέταση προβλήματος

• Μέσω του καθορισμού των κατωφλίων, των βαρών κάθε κριτηρίου και του πίνακα
αξιολόγησης των εναλλακτικών επιτυγχάνεται ακριβής μαθηματική αναπαράσταση του
συστήματος αξιών – προτιμήσεων του αποφασίζοντα

• Μέσω της χρήσης γλωσσικών όρων για την αποτύπωση των προτιμήσεων του αποφασίζοντα
o διαμορφώνεται μια φιλική για τον αποφασίζοντα διαδικασία
o λαμβάνεται υπόψιν η ασάφεια των λεγομένων του

• Προάγεται η συλλογική λήψη αποφάσεων και η επίτευξη ομοφωνίας

• Παρέχεται διαφάνεια και επιστημονική τεκμηρίωση σε σύνθετες διαδικασίες αξιολόγησης

• Η προτεινόμενη μεθοδολογία διακρίνεται από ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ταχύτητα

• Η προτεινόμενη μεθοδολογία αποτελεί χρήσιμο εργαλείο σε περιπτώσεις όπου οι εναλλακτικές
είναι πολυπληθείς ή μοιάζουν μη συγκρίσιμες υπό το πρίσμα αντικρουόμενων κριτηρίων



Μελλοντικές Προοπτικές

• O εμπλουτισμός των διαθέσιμων δεδομένων

• O εμπλουτισμός του τελικού συνόλου των κριτηρίων αξιολόγησης

• H ενσωμάτωση της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε ένα καινοτόμο
πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων

• H πραγματοποίηση επιπλέον αξιολογήσεων των ίδιων εναλλακτικών

Για περαιτέρω βελτίωση και επέκταση του μοντέλου απόφασης προτείνεται:



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


