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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ ελέξγεηα είλαη απαξαίηεηε ζηελ θαζεκεξηλή δσή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ). Γηα 

ην ιφγν απηφ είλαη πιένλ αλαπφθεπθηε ε αληηκεηψπηζε ησλ κεγάισλ ελεξγεηαθψλ 

πξνθιήζεσλ πνπ ζπλεπάγνληαη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο, ε απμαλφκελε εμάξηεζε απφ ηηο 

εηζαγσγέο ελέξγεηαο, ε πίεζε πνπ πθίζηαληαη νη ελεξγεηαθνί πφξνη θαη ε πξνκήζεηα φισλ 

ησλ θαηαλαισηψλ κε ελέξγεηα αζθαιή ζε πξνζηηέο ηηκέο. θνπφο ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο πξνο ηνλ θίλδπλν 

ζηελ πξνκήζεηα ελέξγεηαο θαη ε εμαγσγή ελφο ζπλνιηθνχ δείθηε θηλδχλνπ απφ επηκέξνπο 

δείθηεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε ράξαμε λέσλ ελεξγεηαθψλ πνιηηηθψλ. 

 

Αξρηθά, γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηεο θαηαλνκήο ησλ θπζηθψλ πφξσλ παγθνζκίσο, ηνπ 

παξφληνο δηθηχνπ κεηαθνξάο ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε θαη ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο πνπ 

αθνινπζνχλ νη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ελψ ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη δείθηεο 

πνπ πνζνηηθνπνηνχλ ηνλ θίλδπλν.  Γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ηειηθνχ δείθηε ε κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε Αλάιπζε Κχξησλ πληζησζψλ (Principal Component Analysis-

PCA). Ζ PCA είλαη κηα ρξήζηκε ζηαηηζηηθή ηερληθή, ε νπνία έρεη βξεη κεγάιε αληαπφθξηζε 

ζε έλα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ θαη ηνκέσλ φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε αλαγλψξηζε 

πξνζψπσλ, ε εηθνληθή ζπκπίεζε αιιά επίζεο είλαη  θαη κηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ εχξεζε πξνηχπσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε δεδνκέλα κεγάισλ δηαζηάζεσλ.  

 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο αλαπηχρζεθε έλα βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ελεξγεηαθήο πξνκήζεηαο. Σν εξγαιείν απηφ αλαπηχρζεθε σο κηα 

ηζηνζειίδα κε θχξην ζηφρν λα απαιιάζζεη ην ρξήζηε απφ ηελ αλάγθε εγθαηάζηαζεο ηεο 

εθαξκνγήο θαη ηηο απαηηήζεηο ζε ππνινγηζηηθή ηζρχ θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο θαη επηπιένλ λα 

εμαζθαιίζεη κηα ζεκαληηθή επειημία ζηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ. Μεγάιε ζεκαζία 

δφζεθε ζην λα κπνξεί ην πξφγξακκα λα δηαρεηξηζηεί κία γθάκα πξνθίι εηζαγσγήο 

δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε, λα ηα νξγαλψλεη θαη λα ηα 

παξνπζηάδεη πξνζαξκνδφκελν θάζε θνξά ζηηο απαηηήζεηο, θαζψο θαη λα απνηξέπεη πηζαλά 

ζθάικαηα. Σν εξγαιείν εθαξκφζηεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ θηλδχλνπ ησλ 

ρσξψλ ηεο Δ.Δ γηα ην έηνο 2010. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ αμηνινγνχληαη ηα 

απνηειέζκαηα, ε νξζφηεηα ηεο κεζφδνπ θαη εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα. 

 

 

 

 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: επάισηε ελεξγεηαθή ηξνθνδνζία, ελεξγεηαθή πνιηηηθή, αλάιπζε θχξησλ 

ζπληζησζψλ (PCA), δείθηεο θηλδχλνπ 
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ABSTRACT 

Energy is what makes Europe tick. It is essential, then, for the European Union (EU) to 

address the major energy challenges facing us today, i.e climate change, our increasing 

dependence on imports, the strain on energy sources and access for all users to affordable, 

secure energy. The scope of this diploma thesis is the evaluation of European Union 

countries in terms of energy supply vulnerability and the extraction of a unitary risk index 

comprised of individual indices which can contribute greatly to the formation of energy 

policies. 

 

Firstly, the allocation of natural sources worldwide, the existing energy transporting 

network in Europe and the current energy policy that the EU countries apply are being 

examined, followed by the presentation of indices which quantify the risk. For the extraction 

of the final risk index the method which is implemented is Principal Component Analysis 

(PCA). PCA is actually a compression algorithm that utilizes statistics and extended algebraic 

calculations. It is a very useful statistical technique, with applications to a wide variety of 

sectors such us face recognition and image compression, but it is also a technique used to 

define models that correspond to high dimension data. 

 

In the frame of this thesis, a support tool was developed aiming to the evaluation of 

energy supply risk. This tool was developed as a web-site in order to relieve the user from 

installation and computing power requirements and also achieve ease of use and flexible 

presentation.  Moreover, extended attention has been given for this tool to be able to handle 

a diversity of data input profiles, according to the user’s preferences, organise and present 

them in a fully adaptive manner as well as to prevent possible mistakes.  The programme 

has been implemented for the definition of energy supply risk for E.U counties for the year 

2010. After running the programme, the results and the rightness of the method are 

evaluated and conclusions are reached. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: energy supply vulnerability, energy policy, PCA, risk index 
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1.1. Δηζαγσγή 

 
Εσή θαη ελέξγεηα είλαη δπν έλλνηεο άξξεθηα δεκέλεο. Όινη νη δσληαλνί νξγαληζκνί γηα 

λα επηδήζνπλ απαηηνχλ ελέξγεηα, αιιά θαη νη θπζηθέο φπσο θαη νη αλζξσπνγελείο 

δηαδηθαζίεο απαηηνχλ ελέξγεηα. Οηηδήπνηε θηλείηαη ή πξνθαιεί θίλεζε δηαζέηεη ελέξγεηα, ν 

ήιηνο αθηηλνβνιεί ηελ ελέξγεηά ηνπ, φηαλ θαίκε μχια ζην ηδάθη απειεπζεξψλεηαη ελέξγεηα 

πνπ ηε ληψζνπκε ζαλ δέζηε, νη ππιψλεο ηεο ΓΔΖ κεηαθέξνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα, αθφκε 

ζηνπο ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο ε ππξεληθή ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή. Γελ 

κπνξνχκε πάληνηε λα ηελ παξαηεξήζνπκε, αιιά αηζζαλφκαζηε πάληα ηελ επίδξαζή ηεο ζε 

εκάο θαη γεληθφηεξα ζηνλ θφζκν καο. Ζ ελέξγεηα ινηπφλ ππάξρεη παληνχ, καο πεξηβάιιεη, 

αιιά εκθαλίδεηαη θαη κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο καο. Δίλαη απνιχησο απαξαίηεηε γηα ηελ 

ίδηα ηε δσή, αιιά θαη γηα φιεο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ 

αλαπηπμηαθψλ ζρεκάησλ πνπ ε αλζξσπφηεηα επεμεξγάδεηαη γηα λα θαιπηεξεχζεη ηηο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο, λα θαηαθηήζεη ηελ πξφνδν θαη ηελ επεκεξία θαη λα βειηηψζεη ηελ 

πνηφηεηα δσήο. Ζ αλζξψπηλε ηζηνξία ινηπφλ ζεκαδεχεηαη απφ κηα νινέλα απμαλφκελε 

αλαθάιπςε θαη ρξήζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη αλαθάιπςε ηερλνινγηψλ γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο ελέξγεηαο. 

ην θεθάιαην απηφ αλαιχεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ παίδεη ε ελέξγεηα ζηελ εμέιημε 

ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Αθνινπζεί κία ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ηεζζάξσλ βαζηθφηεξσλ 

κε αλαλεψζηκσλ πεγψλ – πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην, γαηάλζξαθεο θαη ππξεληθή ελέξγεηα – 

θαζψο θαη κία πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ κεγαιχηεξσλ απνζεκάησλ αλά ηνλ θφζκν. 

 

 

1.2. εκαζία Δλέξγεηαο θαη δηαζθάιηζήο ηεο 
 

Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαηαλαιψλνπλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε 

ρψξσλ (θαηνηθηψλ θαη γξαθείσλ), ηα κέζα κεηαθνξάο, ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

θαζψο θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ. Με ηελ πξφνδν ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηελ αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ε ελεξγεηαθή δήηεζε απμάλεηαη νινέλα. ηηο κέξεο 

καο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε πξνέξρεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο 

πεγέο ελέξγεηαο πνπ είλαη ην πεηξέιαην ε βελδίλε θαη ν άλζξαθαο. Πξφθεηηαη γηα κε 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο πνπ αξγά ε γξήγνξα ζα εμαληιεζνχλ. Ζ παξαγσγή θαη ρξήζε 

ηεο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ απηέο ηηο πεγέο δεκηνπξγνχλ κηα ζεηξά απφ 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα κε αηρκή ηνπο, ην γλσζηφ ζε φινπο καο, θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. 

Σν ζέκα ηεο ελέξγεηαο κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο: 

i. Σεο εμαζθάιηζεο ηεο αλαγθαίαο πνζφηεηαο ελέξγεηαο, ζηελ θαηάιιειε γηα 

ηελ θάζε ρξήζε κνξθή, δειαδή ηεο ελεξγεηαθήο επάξθεηαο. 

ii. Σνπ θφζηνπο απηήο ηεο ελέξγεηαο. 

iii. Σσλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηε ρξήζε ηεο. 
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Απηέο νη ηξεηο απφςεηο ζπλζέηνπλ φ,ηη έρεη γίλεη επξχηεξα γλσζηφ κε ηνλ φξν 

«ελεξγεηαθφ πξφβιεκα». Απνηεινχλ, επνκέλσο, ην απαξαίηεην ππφβαζξν πνπ πξέπεη λα 

αλαιπζεί πξνηνχ θαλείο κπνξέζεη λα αζρνιεζεί κε ην πξφβιεκα ηεο ρξήζεο θαη δηαρείξηζεο 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Σν ζχγρξνλν παγθφζκην ελεξγεηαθφ δήηεκα είλαη πεγή ζεκαληηθψλ γεσπνιηηηθψλ 

πξνβιεκάησλ, ρξφληαο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο, αλεζπρεηηθήο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο 

θαη ζνβαξψλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. Ηζρπξέο εηαηξίεο πεηξειαίνπ, εζληθά θαη δηεζλή 

κνλνπψιηα θαη νιηγνπψιηα ζπγθξνηνχλ ζεκαληηθά γεσζηξαηεγηθά, βηνκεραληθά θαη 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. Σν ελεξγεηαθφ δήηεκα αλαδεηθλχεη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε 

πνιχπινθα πιαλεηηθά πξνβιήκαηα θαη απνθάζεηο ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη έλαο πνιχ 

κεγάινο αξηζκφο παξαγφλησλ θαη ζπκθεξφλησλ ζην δηεζλέο ζθεληθφ. 

 

Σν «ελεξγεηαθό πξόβιεκα» 

 

«Χο Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε κπνξεί λα νξηζηεί ε δηαδηθαζία εθείλε, κέζσ ηεο νπνίαο 

ε θνηλσλία απέθηεζε ηνλ έιεγρν ηεξάζηησλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο, αζχιιεπησλ γηα ηνλ 

πξνεγνχκελν βνπθνιηθφ θφζκν, πνπ βξίζθνληαλ ελζσκαησκέλεο ζε, σο ηφηε, λεθξή χιε». 

Ο νξηζκφο απηφο, παξ' φηη αλαθέξεηαη ζε κία ζπληζηψζα κφλν ηεο Βηνκεραληθήο 

Δπαλάζηαζεο, δίλεη ην ζηίγκα ηεο ζεκαζίαο ηεο έλλνηαο "ελέξγεηα" ε νπνία πξνζδηνξίδεη 

θαζνξηζηηθά ηελ πνηφηεηα αλ φρη ηελ ίδηα ηε δσή ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο ηνπ 20νπ 

αηψλα. ρεκαηηθά, θαη θαζφινπ ππεξβνιηθά, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε χπαξμε θαη 

ρξήζε ηεξαζηίσλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο, κε ηνλ ηξφπν πνπ απηφ ζπκβαίλεη ζηηο ρψξεο ηνπ 

αλαπηπγκέλνπ δπηηθνχ θφζκνπ, ζεκαηνδνηεί ηε δηαθνξά αλάκεζα ζ' απηφλ θαη ηνλ 

αλαπηπζζφκελν ηξίην θφζκν φζν θαη ηελ αζχγθξηηε εμέιημε απηνχ ηνπ ίδηνπ απφ ηελ επνρή 

ηνπ Μεζαίσλα σο ζήκεξα. Ο 20νο αηψλαο απνηέιεζε ηελ πεξίνδν ησλ εληνλφηεξσλ 

κεηαβνιψλ πνπ έρεη θαηαγξάςεη σο ηψξα ε ηζηνξία ή, αθφκε, απνηέιεζε ηνλ «αηψλα ηνπ 

εκθξάγκαηνο» εμαηηίαο ηνπ ξαγδαίνπ ξπζκνχ ησλ γεγνλφησλ. Μέρξη ην 19ν αηψλα ν 

άλζξσπνο θάιππηε ηηο ελεξγεηαθέο ηνπ αλάγθεο κε ηε ρξήζε απνθιεηζηηθά αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο φπσο ε αηνιηθή (αλεκφκπινη) , πδξαπιηθή ελέξγεηα (λεξφκπινη) θ.η.ι. Με 

ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε φκσο ηα νξπθηά θαχζηκα ( γαηάλζξαθεο, πεηξέιαην , θπζηθφ 

αέξην ) έγηλαλ νη πξσηεχνπζεο πεγέο ελέξγεηαο γηα ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία θαη νηθνλνκία. 

 Πιένλ νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο δελ θαιχπηνληαη απφ πφξνπο πνπ ππάξρνπλ ειεχζεξα 

δηαζέζηκνη ζε θάζε ρψξα αιιά απφ πφξνπο πνπ αλζνχζαλ ζε κηα κεηνςεθία ρσξψλ ελψ νη 

ππφινηπεο έπξεπε λα θάλνπλ εηζαγσγή, ζε κεξηθέο κφλν πεξηπηψζεηο νη κεγάινη παξαγσγνί 

ήηαλ θαη κεγάινη θαηαλαισηέο ελέξγεηαο. Καζψο ε εθβηνκεράληζε δηαδφζεθε αθφκε 

πεξηζζφηεξν νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο πνιιαπιαζηάζηεθαλ θαη ελέθπςαλ λέα ζέκαηα. Έλα 

απφ απηά αθνξά ηελ εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ νξπθηνχ πινχηνπ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

άκεζε ηελ αλάγθε γηα ππνθαηάζηαζε ηνπο κε ελαιιαθηηθέο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

πξηλ εμαληιεζνχλ ελψ έλα άιιν πξφβιεκα αθνξά ηηο έληνλεο δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ησλ 
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νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη ζηελ αλάγθε κείσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο εμάξηεζεο ησλ 

ρσξψλ θαηαλαισηψλ απφ ηηο πξνκεζεχηξηεο ρψξεο. 

Ζ κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηα νξπθηά θαχζηκα απνηειεί πιένλ παγθφζκην ζηφρν, γηα 

φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο. Πνιιέο ρψξεο έρνπλ πηνζεηήζεη σο ζηξαηεγηθή επηινγή γηα 

ηε ιχζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνπο δεηήκαηνο ηελ ππξεληθή ελέξγεηα, σζηφζν γηα πνιιέο άιιεο 

δελ απνηειεί ιχζε ιφγσ ηνπ κεγάινπ θφζηνπο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ αλεζπρηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ. Δλψ άιιεο ρψξεο επελδχνπλ ζηελ αλάπηπμε, ηε δηάδνζε θαη ηελ εθαξκνγή 

λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ ζην κέγηζην βαζκφ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο. 

 

 

1.3. Οη Κπξηόηεξεο «πεγέο»  κε αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο 

 
Απνθαινχληαη έηζη γηαηί δελ είλαη δπλαηφ λα αλαλεψζνπλ ζε εχινγν, γηα ηνλ άλζξσπν, 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ απνζεθεπκέλε ηνπο ελέξγεηα. Ζ δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ηνπο 

δηήξθεζε εθαηνκκχξηα ρξφληα. Οη κε αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο πεξηιακβάλνπλ: 

 Σα ζηεξεά θαχζηκα ησλ γαηαλζξάθσλ, φπσο ιηγλίηε, αλζξαθίηε, ηχξθε, 

 Σα πγξά θαχζηκα πνπ παίξλνπκε κε θαηεξγαζία, φπσο καδνχη, πεηξέιαην, βελδίλε, 

θεξνδίλε θιπ. 

 Σα αέξηα θαχζηκα φπσο ην θπζηθφ αέξην, πγξαέξην θιπ. θαη 

 Σελ ππξεληθή ελέξγεηα πνπ παίξλνπκε απφ ηε ζράζε ξαδηελεξγψλ πιηθψλ. 

 

Οη κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζε ελεξγεηαθέο θξίζεηο, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία 

ζεηξάο πξνβιεκάησλ, κε απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

1.3.1. Γαηάλζξαθεο 
 

Οη γαηάλζξαθεο (γαία = γε + C= θάξβνπλν) ή νξπθηνί άλζξαθεο βξίζθνληαη ζην 

ππέδαθνο. ρεκαηίζηεθαλ εθεί, θαηά ηε δηάξθεηα πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ εηψλ, απφ θπηηθέο 

νπζίεο (δέληξα, θπηά, ζάκλνπο, θχθηα) πνπ ζάθηεθαλ κεηά απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο 

(επηρσκαηψζεηο, θαζηδήζεηο, ζεηζκνχο, θαηαθξεκλίζεηο). Ζ ειηαθή ελέξγεηα πνπ είρε 

δεζκεπηεί ζ' απηέο ηηο νπζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμήο ηνπο, απνδίδεηαη απφ ηνπο 

γαηάλζξαθεο θαηά ηελ θαχζε ηνπο κε ηε κνξθή ζεξκφηεηαο. ήκεξα, βξίζθνπκε ηα 

απνζέκαηα ηνπο ζε κεγάια ζπλήζσο βάζε θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο (νξπρεία), αιιά 

θαη θνληά ζηελ επηθάλεηα (επηθαλεηαθά θνηηάζκαηα). 

Οη γαηάλζξαθεο φηαλ θαίγνληαη εθιχνπλ κεγάια πνζά ελέξγεηαο κε ηε κνξθή 

ζεξκφηεηαο. Απηή ηε ζεξκφηεηα ρξεζηκνπνίεζε ν άλζξσπνο, θπξίσο ηνπο ηειεπηαίνπο δχν 

αηψλεο, γηα λα ζεξκαλζεί, λα καγεηξέςεη, λα ιεηηνπξγήζεη εξγνζηάζηα, λα θηλήζεη πινία, 

ηξέλα. ήκεξα, ε ζεξκφηεηα απφ ηελ θαχζε γαηαλζξάθσλ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ 
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παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη γαηάλζξαθεο, εθηφο απφ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηελ παξαγσγή πνιιψλ ρξήζηκσλ ρεκηθψλ νπζηψλ, πξψησλ πιψλ 

γηα ηελ παξαζθεπή θαξκάθσλ, πιαζηηθψλ πιψλ, θσηαεξίνπ, θ.ιπ., πνπ νλνκάδνληαη, 

γεληθά, παξάγσγά ηνπο. 

Σα απνζέκαηα ησλ γαηαλζξάθσλ δελ είλαη αλεμάληιεηα. Τπνινγίδεηαη φηη κε ηνπο 

ζεκεξηλνχο ξπζκνχο θαηαλάισζήο ηνπο, ηα γλσζηά απνζέκαηά ηνπο ζα εμαληιεζνχλ ζε 

κεξηθέο εθαηνληάδεο ή, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ζε κεξηθέο δεθάδεο ρξφληα. Έηζη, εθηφο 

απφ ηελ ελέξγεηα ηνπο, ζα καο ιείςνπλ θαη ηα ρξήζηκα γηα ηε δσή καο παξάγσγα ησλ 

γαηαλζξάθσλ, πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα ηα πάξνπκε απφ αιινχ. Δμάιινπ, δελ ππάξρνπλ 

γαηάλζξαθεο ζε φιεο ηηο ρψξεο.  

Απνζέκαηα γαηαλζξάθσλ ππάξρνπλ ζε πάλσ απφ 100 ρψξεο θαη είλαη δηαζθνξπηζκέλα 

ζε φιεο ηηο επείξνπο εθηφο ηεο Αληαξθηηθήο. Σα κεγαιχηεξα απνζέκαηα βξίζθνληαη ζηηο 

ΖΠΑ, ηε Ρσζία, ηελ Κίλα, ηελ Ηλδία θαη ηελ Απζηξαιία.   

 

 

Εικόνα 1.1: Παπαγωγή γαιανθπάκων 2005 

 

1.3.2. Πεηξέιαην 
 

Σν πεηξέιαην βξίζθεηαη ζην ππέδαθνο ζε πγξή κνξθή, κέζα ζε θνηιφηεηεο. 

ρεκαηίζηεθε εθεί απφ δσηθνχο θαη θπηηθνχο κηθξννξγαληζκνχο, θπξίσο ζαιαζζφβηνπο, νη 

νπνίνη ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηα ζαιάζζηα ξεχκαηα ζην βάζνο ιεθαλψλ, φπνπ θαη 

θαηαπιαθψζεθαλ ιφγσ επηρσκαηψζεσλ ή άιισλ δηαδηθαζηψλ. Δθεί, ρσξίο ηελ παξνπζία 

αέξα, κεηαηξάπεθαλ ζε πεηξέιαην θαηά ηε δηάξθεηα ρηιηάδσλ εηψλ. Ζ ελέξγεηα ηνπ 

πεηξειαίνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ελέξγεηα πνπ είραλ ζπγθεληξψζεη απφ ηνλ ήιην θαη ηελ 

ηξνθή ηνπο νη κηθξννξγαληζκνί πνπ ην δεκηνχξγεζαλ. ήκεξα αληινχκε ην πεηξέιαην απφ 

ηα ππφγεηα θνηηάζκαηά ηνπ, αθφκα θαη αλ απηά βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ ππζκέλα ηεο 

ζάιαζζαο. 
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Σν πεηξέιαην, φπσο θαη νη γαηάλζξαθεο, φηαλ θαίγεηαη εθιχεη κεγάια πνζά ζεξκφηεηαο. 

Ο άλζξσπνο ρξεζηκνπνίεζε απηή ηελ ελέξγεηα, ηδίσο ηα ηειεπηαία εθαηφ ρξφληα, γηα λα 

ζεξκάλεη θαη λα θσηίζεη ηελ θαηνηθία ηνπ, λα καγεηξέςεη, λα θηλήζεη κεραλέο (εξγνζηάζηα, 

πινία, ηξέλα, απηνθίλεηα), αιιά θαη γηα λα παξάγεη ειεθηξηθφ ξεχκα. Βέβαηα, ην πεηξέιαην 

ζπάληα ρξεζηκνπνηείηαη φπσο αληιείηαη. ηελ πξσηνγελή κνξθή ηνπ (αθάζαξην ή αξγφ 

πεηξέιαην) θαίγεηαη δχζθνια. ε πνιχπινθεο εγθαηαζηάζεηο, ηα δηπιηζηήξηα, ην πεηξέιαην 

θαζαξίδεηαη αξρηθά κε ην δηαρσξηζκφ κεξηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, φπσο είλαη ε πίζζα. ηε 

ζπλέρεηα, κεηά απφ δηαδνρηθέο απνζηάμεηο, πξνθχπηεη ην γλσζηφ καο θαζαξφ πεηξέιαην, ε 

βελδίλε θαη άιια ρξήζηκα πξντφληα ηνπ ηα πεηξνρεκηθά, φπσο πιαζηηθά, πξψηεο χιεο γηα 

ηελ παξαζθεπή θαξκάθσλ, ζπλζεηηθνχ ειαζηηθνχ θ.ιπ., ηα παξάγσγά ηνπ, φπσο ιέγνληαη. 

 

 

 

Εικόνα 1.2: Παγκόζμια αποθέμαηα πεηπελαίος 

 

Σν πεηξέιαην φρη κφλν είλαη αθξηβφ αιιά θηλδπλεχεη θαη λα εμαληιεζεί ζε κεξηθέο 

δεθάδεο ρξφληα (πεξίπνπ 30-40). Σα παγθφζκηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη ε εμάξηεζε ηνπ 

ζχγρξνλνπ θφζκνπ απφ απηφ επηδξά άκεζα ζηελ ηηκή ηνπ. Σα παηρλίδηα κε ηα απνζέκαηα 

είλαη πνιχ κεγάια θαζψο νη εηαηξίεο είηε ζέινπλ λα εκθαλίδνπλ ηα παγθφζκηα απνζέκαηα 
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ιίγα ψζηε λα απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ελψ ηα δηθά ηνπο ηα θνπζθψλνπλ γηα λα 

απμάλεηαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηνπο. 

 

1.3.3. Φπζηθό Αέξην 
 

ε πνιιέο ππφγεηεο θνηιφηεηεο, φπνπ βξίζθεηαη πεηξέιαην, ζπλαληάκε ζπρλά θαη έλα 

αέξην ειαθξχηεξν απφ ηνλ αέξα, ην ιεγφκελν θπζηθφ αέξην. Κχξην ζπζηαηηθφ ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ είλαη ην κεζάλην. Όπσο θαη ην πεηξέιαην, ην θπζηθφ αέξην φηαλ θαίγεηαη απνδίδεη 

κεγάια πνζά ελέξγεηαο (ζεξκφηεηα) θαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο 

πεγή ελέξγεηαο. Ο άλζξσπνο ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ πεγή ελέξγεηαο γηα λα ζεξκάλεη ην 

ρψξν πνπ θαηνηθεί θαη εξγάδεηαη, γηα λα δεζηάλεη ην λεξφ πνπ θαηαλαιψλεη θαη γηα λα 

καγεηξέςεη. Σν θπζηθφ αέξην ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο σο θαχζηκν ζηε βηνκεραλία, ζηηο 

κεηαθνξέο, αιιά θαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Έρεη δηακνξθσζεί κία 

ζρεδφλ κνλνκεξήο ηάζε πξνο ην θπζηθφ αέξην, ε νπνία δελ είλαη απνηέιεζκα ελφο 

θεληξηθνχ καθξνρξφληνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ αιιά αληηζέησο ηεο απνπζίαο ηνπ 

Σν θπζηθφ αέξην άιινηε κεηαθέξεηαη κε εηδηθά δεμακελφπινηα ζε πγξνπνηεκέλε κνξθή 

θαη άιινηε κέζσ αγσγψλ, πνπ δηαηξέρνπλ ρψξεο θαη ρψξεο, απφ ηνπο ηφπνπο άληιεζήο ηνπ 

έσο ηνπο ηφπνπο θαηαλάισζήο ηνπ. Έλα ηέηνηνο αγσγφο, πνπ νινθιεξψζεθε ην 1996, 

κεηαθέξεη θαη ζηε ρψξα καο θπζηθφ αέξην απφ ηε Ρσζία. ε ζρέζε κε ηα άιια ζπκβαηηθά 

θαχζηκα, ην θπζηθφ αέξην έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα: πξνθαιεί κηθξφηεξε ξχπαλζε ζην 

πεξηβάιινλ φηαλ θαίγεηαη, έρεη θαιή απφδνζε, επθνιία ζηε ρξήζε ηνπ θαη είλαη ζρεηηθά 

νηθνλνκηθφ. Ζ αλακελφκελε δηάξθεηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 50-60 ρξφληα. Δίλαη, ινηπφλ, ην θπζηθφ αέξην κηα πεξηζζφηεξν θαζαξή θαη 

απνδνηηθή πεγή ελέξγεηαο, ζε ζρέζε κε ην πεηξέιαην, δελ είλαη φκσο νχηε απηφ 

αλεμάληιεην, αιιά νχηε θαη ηειείσο θαζαξφ/αθίλδπλν. 

 

 

Εικόνα 1.3: Φάπηηρ παπαγωγήρ θςζικού αεπίος 
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1.3.4. Ππξεληθή Δλέξγεηα 
 

ράζε Ππξήλσλ 

Ζ ζράζε ππξήλσλ είλαη κηα ελεξγεηαθή πεγή πνπ αλαθαιχθζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε 

κφιηο ηα ηειεπηαία 50 πεξίπνπ ρξφληα, φηαλ παξαηεξήζεθαλ νη ηδηφηεηεο θαη αμηνπνηήζεθε 

ε ζράζε ησλ ππξήλσλ ησλ αηφκσλ κεξηθψλ βαξέσλ ζηνηρείσλ ηεο θχζεο φπσο ηνπ 

νπξαλίνπ. Γηάζπαζε ππξήλσλ γίλεηαη ζ' απηά ηα πιηθά κε θπζηθφ ηξφπν, αιιά κε αξγνχο 

ξπζκνχο (θπζηθή δηάζπαζε). Όηαλ φκσο επηηπγράλεηαη ηερλεηά ζε πνιιά άηνκα 

ζπγρξφλσο, είλαη δπλαηφ λα καο δψζεη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο κε ηε κνξθή 

ζεξκφηεηαο. Σαπηνρξφλσο, φκσο, εθιχεηαη θαη επηθίλδπλε αθηηλνβνιία γλσζηή σο 

ξαδηελέξγεηα. 

Μηα ηέηνηα καδηθή (θαη αλεμέιεγθηε) δηάζπαζε πνιιψλ ππξήλσλ καδί ιέγεηαη 

ππξεληθή ή αηνκηθή έθξεμε. Με απηή ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγήζεθε ε αηνκηθή βφκβα, κε 

ηα γλσζηά θαηαζηξεπηηθά απνηειέζκαηα (Υηξνζίκα, Ναγθαζάθη θ.ιπ.). Αληίζεηα, φηαλ 

επηηπγράλνπκε απηέο ηηο δηαζπάζεηο κε ειεγρφκελνπο ξπζκνχο, ζηνπο ππξεληθνχο ή 

αηνκηθνχο αληηδξαζηήξεο ζράζεο, ηφηε είλαη δπλαηφ (απνκνλψλνληαο ηε ξαδηελέξγεηα) λα 

εθκεηαιιεπηνχκε ηελ ελέξγεηα - ζεξκφηεηα πνπ εθιχεηαη. Απηφ επηηπγράλεηαη γηα 

επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο ζηα αηνκηθά εξγαζηήξηα (φπσο είλαη ν "Γεκφθξηηνο" ζηε ρψξα 

καο) ή γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ζηα ππξεληθά ή αηνκηθά εξγνζηάζηα. 

Οη πνζφηεηεο ελέξγεηαο πνπ είλαη δπλαηφ λα πάξνπκε απφ ηε ζράζε ππξήλσλ, είλαη 

πάξα πνιχ κεγάιεο θαη ηα "ζράζηκα" πιηθά δε καο ιείπνπλ αθφκα. Δπίζεο έρνπκε 

ρακειφηεξε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. 

Όκσο, απηή ε ελέξγεηα, ε ππξεληθή ή αηνκηθή, δελ είλαη θαζαξή, αιιά νχηε αθίλδπλε. Ζ 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππξεληθψλ εξγνζηαζίσλ έρεη πξνβιεκαηίζεη ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα. Απηά ηα εξγνζηάζηα παξέρνπλ βέβαηα κεγάια πνζά ελέξγεηαο, δεκηνπξγνχλ 

φκσο ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα, φπσο είλαη ε δηάζεζε ησλ επηθίλδπλσλ γηα ηε δσή καο θαη 

ην πεξηβάιινλ ξαδηελεξγψλ "απνβιήησλ" ηνπο θαη νη θίλδπλνη απφ ελδερφκελν αηχρεκα. Γη' 

απηνχο ηνπο ιφγνπο ε ρψξα καο δελ έρεη, αιιά νχηε θαη πξνγξακκαηίδεη ηελ εγθαηάζηαζε 

θαη ιεηηνπξγία ηέηνησλ εξγνζηαζίσλ. 

 

ύληεμε Ππξήλσλ 

Μηα άιιε κνξθή ππξεληθήο ελέξγεηαο, ε ζχληεμε ππξήλσλ, είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

ειηαθή ελέξγεηα. Πξφθεηηαη γηα κηα αθφκα δηαδηθαζία ηνπ κηθξφθνζκνπ, αληίζηξνθε ηεο 

ζράζεο ησλ ππξήλσλ αηφκσλ βαξέσλ ζηνηρείσλ (φπσο ην νπξάλην). Ζ ζχληεμε ησλ 

ειαθξψλ ππξήλσλ πδξνγφλνπ καο δίλεη ππξήλεο ηνπ αεξίνπ ειίνπ (ην φλνκα δφζεθε 

πξνθαλψο απφ ηνλ Ήιην), απειεπζεξψλνληαο ζπγρξφλσο ηεξάζηηα πνζά ελέξγεηαο. Απηή ε 

ελέξγεηα θηάλεη ζηε γε καο σο ειηαθή αθηηλνβνιία, πνπ ηξνθνδνηεί κε ηε ζεηξά ηεο ηηο 

άιιεο πεγέο ελέξγεηαο. 

χληεμε ππξήλσλ πδξνγφλνπ έρνπκε επηηχρεη θαη ζηε γε, δπζηπρψο φκσο κφλν γηα 

κεγάιεο πνζφηεηεο πδξνγφλνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή θαηαιήγεη ζε ζεξκνππξεληθή έθξεμε κε 



Κεφάλαιο 1: Σημαςία Ενέργειασ και Κυριότερεσ Μορφέσ τησ 

 

Ανάπτυξη Εργαλείου και Αξιολόγηςη Δεικτών για την Ενεργειακή Κατάςταςη των Χωρών τησ Ευρώπησ Σελίδα  17 

 

θαηαζηξεπηηθά απνηειέζκαηα, αθνχ έηζη δεκηνπξγείηαη ε ζεξκνππξεληθή βφκβα. Αληίζεηα, 

νη πεηξακαηηθέο πξνζπάζεηεο δελ έρνπλ θάλεη δπλαηή αθφκε ηελ ειεγρφκελε ζχληεμε. Αλ 

απηή επηηπγραλφηαλ, ζα επέηξεπε ηελ παξαγσγή άθζνλεο θαη θαζαξήο ελέξγεηαο, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο θαχζηκν ην λεξφ (ππξήλεο πδξνγφλνπ), ην πην άθζνλν πιηθφ ζηνλ 

πιαλήηε καο! 

 

 

Εικόνα 1.4: Παπαγωγή Οςπανίος 2005 

 

Ο Καλαδάο θαη ε Απζηξαιία είλαη νη κεγαιχηεξνη παξαγσγνί νπξαλίνπ κε 27.9% θαη 

22.8% αληίζηνηρα ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο. Αθνινπζνχλ ην Καδαθζηάλ (10.5%), ε 

Ρσζία (8.0%), ε Νακίκπηα (7.5%), ν Νίγεξαο (7.4%), ην Οπδκπεθηζηάλ (5.5%), ε ΖΠΑ 

(2.5%), ε Αξγεληηλή (2.1%), ε Οπθξαλία (1.9%) θαη ε Κίλα (1.7%) πνπ επίζεο παξάγνπλ 

ζεκαληηθέο πνζφηεηεο. 
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Εικόνα 1.5: Καηάζηαζη ηηρ πςπηνικήρ ενέπγειαρ παγκοζμίωρ 2009 

 

ήκεξα, 31 ρψξεο ρεηξίδνληαη ζηαζκνχο ππξεληθήο ελέξγεηαο θαη απφ απηέο νη 27 έρνπλ 

ζρέδηα γηα ηελ θαηαζθεπή πεξηζζφηεξσλ αληηδξαζηήξσλ. Αθφκε 15 έζλε πνπ δελ έρνπλ 

κέρξη ζηηγκήο θάπνηνλ ζηαζκφ ζρεδηάδνπλ ηελ θαηαζθεπή ησλ πξψησλ αληηδξαζηήξσλ ζην 

πξνζερέο κέιινλ.  
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Πίνακαρ 1.1: Σηαθμοί πςπηνικήρ ενέπγειαρ παγκοζμίωρ, ζε λειηοςπγία και ςπό καηαζκεςή (19 

Ιανοςαπίος 2011)  
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Δλεξγεηαθφ Γίθηπν Δπξψπεο 
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2.1. Δηζαγσγή 

 
Ζ ελεξγεηαθή δήηεζε ζηελ Δπξψπε απμάλεη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ζπληειψληαο 

ηαπηφρξνλα ζηελ αχμεζε ηεο εμάξηεζήο ηεο απφ ηηο εηζαγσγέο. χκθσλα κε ην Γηεζλέο 

Πξαθηνξείν Δλέξγεηαο (IEA), ην 2020 ε εμάξηεζε ηεο Δπξψπεο απφ ηηο εηζαγσγέο 

αλακέλεηαη λα θηάζεη ην 90% γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θαη ην 63% γηα θπζηθφ αέξην, 

αξθεηά απμεκέλε ζε ζρέζε κε ην 2000 φπνπ ηα πνζνζηά ήηαλ αληίζηνηρα 50% θαη 36%. 

Δπηπιένλ, ην 70% ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ αλακέλεηαη φηη ζα θαιχπηνληαη απφ κε 

αλαλεψζηκεο πεγέο κέρξη ην 2030.   Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ιακβάλνληαο ππφςε ην 

γεγνλφο φηη νη πξσηνγελείο πεγέο ελέξγεηαο εηζάγνληαη απφ πεξηνρέο εθηφο Δπξψπεο πνπ 

είηε ε απφζηαζε είλαη κεγάιε είηε είλαη γεσπνιηηηθά αζηαζείο. Σα παξαπάλσ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαθπκάλζεηο ζηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ, έρνπλ αλαδείμεη ην ζέκα ηεο 

ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο πην κείδνλ απφ πνηέ θαη ε αλάπηπμε κηαο πνιηηηθήο γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ ζηελ ηξνθνδνζία είλαη πιένλ απαξαίηεηε. 

Ζ ελεξγεηαθή αζθάιεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ζπλερήο θαη αδηάθνπηε δηαζεζηκφηεηα 

ελέξγεηαο, ζε κηα ρψξα ή κηα πεξηνρή. Ζ αζθάιεηα ηεο ελεξγεηαθήο ηξνθνδνζίαο παίδεη 

νπζηαζηηθφ ξφιν ζηηο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ράξαμε κηαο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. 

Σν γεγνλφο φηη νη ρψξεο-πεηξειαηνπαξαγσγνί ζηε Μέζε Αλαηνιή παξέρνπλ πεξηζζφηεξν 

απφ ην 50% ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο είλαη ελδεηθηηθφ ηεο κηθξήο δηαθνξνπνίεζεο πνπ 

κπνξεί λα ππάξμεη ζηελ πξνέιεπζε ησλ πεγψλ θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα 

επαθνινπζήζνπλ ζηελ νκαιή ηξνθνδνζία. Οη ελαιιαθηηθέο πεγέο πνπ πξνζθέξνληαη απφ 

ηε Ρσζία θαη ηελ Αθξηθή δελ απνηεινχλ αζθαιή ιχζε ζε κία ελδερφκελε δηαθνπή 

πξνκήζεηαο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Αληίζηνηρα, ε εμάξηεζε ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ην θπζηθφ αέξην ηεο Ρσζίαο είλαη πνιχ πςειή θαη 

αλακέλεηαη λα απμεζεί θη άιιν ηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Ζ πςειή εμάξηεζε ησλ 

πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ απφ ηηο εηζαγσγέο ελέξγεηαο έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ζηελ ηδέα ηεο 

αζθάιεηαο ηεο ελεξγεηαθήο ηξνθνδνζίαο. ε απηφ ην πιαίζην, ε Δ.Δ έρεη ηνλίζεη πνιιέο 

θνξέο σο πξνηεξαηφηεηα ηελ αλάγθε λα κειεηεζεί θαη λα εθηηκεζεί ην ππάξρνλ ζχζηεκα 

ηξνθνδνζίαο θαη νη θίλδπλνη δηαθνπήο έηζη ψζηε λα ζρεδηαζηνχλ θαιχηεξα θαη λα 

πηνζεηεζνχλ νη απαηηνχκελεο πνιηηηθέο.    

 

    

2.2. Πεηξέιαην: Πξνέιεπζε Πεγώλ θαη Δπξσπατθή Πξνκήζεηα 

 
Σν πεηξέιαην είλαη έλα θαχζηκν άθξσο ζεκαληηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηψλ. Ο 

θφζκνο εμαξηάηαη πνιχ απφ ην πεηξέιαην γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπ 

απαηηήζεσλ- απνηειεί πεξίπνπ ην 35% ηεο παγθφζκηαο ελεξγεηαθήο δήηεζεο. Ζ βηνκεραλία 

ηνπ πεηξειαίνπ έρεη θαζφια παγθνζκηνπνηεζεί θαη απηφ ιφγσ ηεο αηαίξηαζηεο ζρέζεο 

αλάκεζα ζηελ πξνκήζεηα θαη ηε δήηεζε. Απφ ηε κία, ππάξρνπλ ε Βφξεηα Ακεξηθή, ε 

Δπξψπε θαη ε Αζία-Δηξεληθνχ πνπ ελψ εθηηκάηαη φηη ε δήηεζε ηνπο αγγίδεη ζρεδφλ ην 79% 
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ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο κφλν ην 10% ησλ παγθφζκησλ 

απνζεκάησλ. Απφ ηελ άιιε, ππάξρνπλ ε Μέζε Αλαηνιή, ε Πξψελ νβηεηηθή Έλσζε θαη ε 

Αθξηθή κε ζρεδφλ 81% ησλ παγθφζκησλ απνζεκάησλ ελψ ε δήηεζε ηνπο ην 2005 έθηαλε 

κφιηο ην 15.5%. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, φληαο ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο θαηαλαισηήο πεηξειαίνπ ζηνλ 

θφζκν κεηά ηηο Ζ.Π.Α (20% ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο), εμαξηάηαη πεξίπνπ ζην 80% 

απφ εηζαγσγέο. Μφλν ην Ζλ. Βαζίιεην, ε Γαλία, ε Ηηαιία θαη ε Ρνπκαλία έρνπλ απνζέκαηα 

αιιά αθφκα θαη απηά ιηγνζηεχνπλ, φπσο θαη ην πεηξέιαην ζηε Βφξεηα Θάιαζζα. Πεξίπνπ 

ην 25% ηνπ πεηξειαίνπ ζηελ Δπξψπε πξνέξρεηαη απφ ηε Ρσζία, 24% απφ ηε Μέζε 

Αλαηνιή, 21% απφ ηελ Αθξηθή θαη 22% απφ ηε Ννξβεγία. Σν αθαηέξγαζην πεηξέιαην 

κεηαθέξεηαη ζηελ Δπξψπε κε αγσγνχο ή βπηηνθφξα, ή θαη ζπλδπαζκφ ησλ δχν. Μφλν ην 

πεηξέιαην απφ ηε Ρσζία θαη ηε Ννξβεγία κεηαθέξνληαη κέζσ αγσγψλ, ελψ νη πξνκήζεηεο 

απφ ηε Μέζε Αλαηνιή θηάλνπλ ζηελ Δπξψπε κε πεηξειαηνθφξα. 

 

 

Εικόνα 2.1: Δίκηςο Μεηαθοπάρ Πεηπελαίος ζηην Εςπώπη 

 

OPEC Υώξεο 

Σα απνζέκαηα πεηξειαίνπ είλαη άληζα δηαζθνξπηζκέλα ζηνλ θφζκν θαη πάλσ απφ ην 

60% είλαη ζπγθεληξσκέλα ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Ο Οξγαληζκφο Υσξψλ-

Δμαγσγψλ Πεηξειαίνπ (Organisation of the Petroleum Exporting Countries – OPEC) 
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ηδξχζεθε ην 1961έρνληαο σο κέιε 13αλαπηπζζφκελεο ρψξεο – ηε ανπδηθή Αξαβία, ηελ 

Αιγεξία, ηελ Ηλδνλεζία, ην Ηξάλ, ην Ηξάθ, ην Κνπβέηη, ηε Ληβχε, ηε Νηγεξία, ην Καηάξ, ηα 

Ζλ. Αξαβηθά Δκηξάηα, ηελ Αγθφια, ηε Βελεδνπέια θαη ην Δθνπαδφξ. Ζ Ηλδνλεζία 

απνζχξζεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ ην 2008 αθνχ έγηλε θαζαξά ρψξα-εηζαγσγέαο πεηξειαίνπ.  

Οη παξαπάλσ ρψξεο έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ζρεδφλ ην 79% ησλ παγθνζκίσλ 

απνζεκάησλ πεηξειαίνπ θαη ειέγρνπλ πεξί ην 44% ηεο παξαγσγήο ηνπ θαη απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ πξνκεζεπηή ηεο Δπξψπεο. Παξακέλεη φκσο γεγνλφο ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

θξάηε απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ βαζκφ πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο ελψ 

ηαπηφρξνλα απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο πξνκεζεπηέο ηεο Δπξψπεο. Μεηά ηελ θξίζε ηνπ 1973 

ν έιεγρνο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ  απφ ηνλ OPEC άξρηζε λα ππνρσξεί θπξίσο ιφγσ ηεο 

αλαθάιπςεο θαη ηεο αλάπηπμεο κεγάισλ πεηξειαηνπεγψλ ζηελ Αιάζθα, ηε Βφξεηα 

Θάιαζζα, ηνλ Καλαδά θαη ηνλ Κφιπν ηνπ Μεμηθνχ θαζψο θαη ην άλνηγκα ηεο αγνξάο ηεο 

Ρσζίαο.   

 

Εικόνα 2.2: Καθαπά έζοδα ηων OPEC σωπών από ηην εξαγωγή πεηπελαίος (1972-2007) 

 

Ννξβεγία θαη αγσγόο Norpipe Oil 

Μέρξη ζηηγκήο ε Ννξβεγία παξακέλεη ε πην ζεκαληηθή επξσπατθή ρψξα-εμαγσγέαο 

παξά ηελ πηψζε ηεο παξαγσγήο ηεο απφ ην 2001. Ο Norpipe είλαη έλα ππνζαιάζζην 

ζχζηεκα ζσιήλσλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Βφξεηα Θάιαζζα. Ο αγσγφο 

πεηξειαίνπ, κήθνπο 354 ρηιηνκέηξσλ, μεθηλά απφ ηε Ννξβεγία θαη θαηαιήγεη ζηελ Αγγιία. 

Ο αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ, απφ ηελ άιιε, κήθνπο 440 ρηιηνκέηξσλ θαη ρσξεηηθφηεηαο 16 

δηο. θπβηθά κέηξα, θαηαιήγεη ζηε Γεξκαλία.  Ο Norpipe, ν νπνίνο πξνκεζεχεη ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε κε πεηξέιαην ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην 1975 θαη έθηαζε ζε 
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ρσξεηηθφηεηα ηνλ Druzhba North. Με ηε ζηαδηαθή κείσζε φκσο ζηα απνζέκαηα ηεο 

Ννξβεγίαο, απηή ε πεγή ηξνθνδνζίαο θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε θίλδπλν. 

 

 

Εικόνα 2.3: Ο αγωγόρ Norpipe 

 

Εικόνα 2.4: Νοπβηγία - Ποζοζηό ειζαγωγών πεηπελαίος ωρ ππορ ηην καηανάλωζη (1965-

2020) 

 

Ρσζία θαη θπξηόηεξνη αγσγνί 

Λφγσ ηεο εγγχηεηάο ηεο, ε Ρσζία απνηειεί ην λνχκεξν έλα πξνκεζεπηή ηεο Δπξψπεο 

ηφζν ζε πεηξέιαην φζν θαη ζε θπζηθφ αέξην. Σν ελδερφκελν νη Ρσζηθέο ξνέο λα ζηξαθνχλ 

ζε αληαγσληζηηθνχο θαηαλαισηέο, φπσο νη Ακεξηθάλνη, νη Γηαπσλέδνη ή νη Κηλέδνη 

πξνθαιεί αλεζπρία ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα. Απφ ηελ άιιε, ε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ 
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ηηκή θαη ε καθξνπξφζεζκε θαηαλάισζε ηεο Δπξψπεο αλεζπρεί ηνλ θχξην πξνκεζεπηή ηεο 

θαη επεξεάδεη ηα ζρέδηά ηνπ. ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νη ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο 

θαηαλαιψλνπλ πάλσ απφ ηνπο κηζνχο πδξνγνλάλζξαθεο απφ φηη θαηαλαιψλεηαη ζηελ 

Δπξψπε.  Απηέο είλαη ε Γεξκαλία, ην Ζλ. Βαζίιεην, ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία. Ζ Αγγιία, 

παξαγσγφο θαη εμαγσγέαο κέρξη ην 2005 έγηλε θαζαξφο εηζαγσγέαο εθείλε ηε ρξνληά. Ζ 

παξαγσγή ηεο Ννξβεγίαο νκνίσο έρεη αξρίζεη λα κεηψλεηαη απφ ην 2001. 

 

 Druzhba Pipeline 

Ο Druzhba είλαη ν κεγαιχηεξνο αγσγφο πεηξειαίνπ ζηνλ θφζκν. Μεηαθέξεη πεηξέιαην, 

κέζσ 4,000 ρηιηνκέηξσλ, απφ ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο επξσπατθήο Ρσζίαο ζηελ 

Οπθξαλία, ηε Λεπθνξσζία, ηελ Πνισλία, ηελ Οπγγαξία, ηε ινβαθία, ηελ Σζερία θαη ηε 

Γεξκαλία. Έρεη ρσξεηηθφηεηα 1.2 κε 1.4 εθαηνκκχξηα βαξέιηα αλά εκέξα ελψ έρνπλ 

αξρίζεη νη εξγαζίεο ζηελ πξνζπάζεηα αχμεζε ηεο ζην θνκκάηη αλάκεζα ζηε Λεπθνξσζία 

θαη ηελ Πνισλία.  

   

 

Εικόνα 2.5: Ο αγωγόρ Druzhba 

 

 Odessa-Brody Pipeline 

Ο OBP είλαη ην θαιχηεξν παξάδεηγκα γηα ηελ αλάδεημε ησλ θηλδχλσλ πνπ έξρνληαη 

καδί κε ηελ πνιηηηθή επέκβαζε ζε έλα project ην νπνίν δε ζπλάδεη κε ηελ νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Ο αγσγφο απηφο, ησλ 674 km, είρε σο ζηφρν λα πεξηνξίζεη ηελ εμάξηεζε 

ηεο Πνισλίαο θαη ηεο Οπθξαλίαο απφ ηε Ρσζία, κεηαθέξνληαο πεηξέιαην απφ ηε Μέζε 

Αλαηνιή κέζσ ηεο Odessa, ζηελ Οπθξαλία ζην Brody, ζηα Πνισλφ-Οπθξαληθά ζχλνξα. Σν 

έξγν, κε ηε ζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νινθιεξψζεθε ην 2001 φκσο ν αγσγφο 

παξέκεηλε άδεηνο σο ην 2004. Σειηθά, ην 2004 ππνγξάθεθε κηα ζπκθσλία αλάκεζα ζηελ 
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Οπθξαλία θαη ηε Ρσζία, επηηξέπνληαο ηελ αληηζηξνθή ηεο ξνήο θαη ζπλεπψο ηε ρξήζε ηνπ 

απφ ηε Ρσζία γηα ηελ εμαγσγή πεηξειαίνπ ζηε Μαχξε Θάιαζζα θαη απφ εθεί ζε δηάθνξνπο 

κεζνγεηαθνχο πξννξηζκνχο. Απφ ηφηε, ππάξρεη ε πξφζεζε θαη γίλνληαη ζπδεηήζεηο ψζηε ην 

έξγν λα επεθηαζεί θαη λα θαιχπηεη ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο . Σν κέιινλ ζα δείμεη αλ ην έξγν 

ηειηθά απνηειεί επηηπρία φκσο παξακέλεη γεγνλφο φηη ε Πνισληθή θαη Οπθξαληθή 

θπβέξλεζε έραζαλ ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο αγσγνχ πνπ ήηαλ 

άδεηνο απφ ηελ αξρή.   

    

 Baltic Pipeline System 

Έλα άιιν ζχζηεκα πνπ κεηαθέξεη πεηξέιαην απφ ηε Ρσζία ζηε Δπξψπε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε Φηλιαλδία είλαη ην Baltic Pipeline System. Σέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην 2001 

κεηαθέξνληαο 76.5 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ην ρξφλν (BPS-1). Σν BPS-2 είλαη κία δεχηεξε 

γξακκή κεηαθνξάο πνπ βξίζθεηαη ππφ θαηαζθεπή θαη ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ζηηο 

αξρέο ηνπ 2012. 

 

 

Εικόνα 2.6: The Baltic Pipeline System 

 

 Pan-European Oil Pipeline 

Σν PEOP είλαη έλαο πξνηεηλφκελνο αγσγφο πεηξειαίνπ απφ ηελ Κνλζηάληα ηεο 

Ρνπκαλίαο , δηακέζνπ εξβίαο ζηε Ρηηδέθα ηεο Κξναηίαο θαη απφ εθεί κέζσ ηεο ινβελίαο 

ζηελ Ηηαιία. θνπφο ηνπ αγσγνχ είλαη λα μεπεξαζηνχλ νη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ 

Σνπξθία θαηά ηε κεηαθνξά πεηξειαίνπ απφ ηε Ρσζία θαη ηελ Καζπία ζηελ θεληξηθή 

Δπξψπε. ηελ Ηηαιία ζα ζπλδεζεί κε ηνλ αγσγφ Transalpine πνπ δηέξρεηαη απφ ηελ Απζηξία 
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θαη ηε Γεξκαλία. Ο αγσγφο, κήθνπο 1,856 ρηιηνκέηξσλ ζα έρεη ρσξεηηθφηεηα 1.2 κε 1.8 

εθαηνκκχξηα βαξέιηα ηελ εκέξα θαη ζρεδηάδεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ην 2012.  

 

 

2.3. Γίθηπν Φπζηθνύ Αεξίνπ 
 

Ζ αλαηίκεζε ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε απμαλφκελεο νηθνινγηθέο 

αλεζπρίεο ζηελ Δπξψπε έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ σο 

θαπζίκνπ ππνθαηάζηαην ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ 

ηεο επξσπατθήο αγνξάο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 2.7, ε θαηαλάισζε θπζηθνχ 

αεξίνπ ζηα είθνζη επηά θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο απμήζεθε απφ 340 

εθαηνκκχξηα toe ην 1994 ζε πεξίπνπ 480 εθαηνκκχξηα toe ην 2007. Καζψο ην θπζηθφ αέξην 

ηείλεη λα ππνθαηαζηήζεη ην αξγφ πεηξέιαην ζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο ηνπ 

ηειεπηαίνπ ζηελ βηνκεραλία θαη ηελ θίλεζε, θαη ηδηαίηεξα ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ε ειαθξφηεξε δπζκελήο επίδξαζε ησλ πξντφλησλ θαχζεσο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

γηα ην πεξηβάιινλ δεκηνπξγεί έλα πξφζζεην θίλεηξν γηα ηηο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο νη 

νπνίεο ζέινπλ λα ιάβνπλ κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο κνιχλζεσο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηα 

πιαίζηα θαη ησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ δεζκεχζεσλ ηηο νπνίεο επηβάιιεη ην 

Πξσηφθνιιν.   

 
Εικόνα 2.7: Η καηανάλωζη θςζικού αεπίος ζηην Εςπωπαϊκή Ένωζη ηων 27 (ζε εκαηομμύπια 

toe). 

Ζ παξαγσγή θξαηψλ-εμαγσγέσλ θπζηθνχ αεξίνπ φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε 

Οιιαλδία, ε Γαλία θαη ε Ννξβεγία κεησλφηαλ ζηαδηαθά, πξάγκα πνπ ζήκαηλε φηη ηφζν νη 

δηθέο ηνπο εμαγσγέο πξνο άιια επξσπατθά θξάηε κεηψλνληαλ, φζν θαη φηη ηα ίδηα ηα θξάηε 

απηά άξρηδαλ λα εηζάγνπλ θπζηθφ αέξην γηα λα θαιχςνπλ κέξνο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ 

ηνπο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 2.8, θχξηνη εμαγσγείο θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηελ 

επξσπατθή αγνξά ήηαλ ε Ρσζία, ε Ννξβεγία, ε Αιγεξία, ε Νηγεξία θαη ε Ληβχε. 
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Εικόνα 2.8: Οι Εςπωπαϊκέρ Ειζαγωγέρ Φςζικού Αεπίος ανά Κπάηορ Πποελεύζεωρ (Από ηην 

Ιζηοζελίδα ηηρ Eurostat). 

Οη θπξηόηεξνη αγσγνί 

 

Εικόνα 2.9: Δίκηςο αγωγών θςζικού αεπίος ζηην Εςπώπη 
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Όζνλ αθνξά ζηνπο αγσγνχο, νη επελδχζεηο ηελ πεξίνδν 2005-2030 αλακέλνληαη λα 

θηάζνπλ απφ 90 έσο 165 δηζεθαηνκκχξηα. Οη επελδχζεηο απηέο, αθνξνχλ ζην δίθηπν ησλ 

ζσιελψζεσλ, ηηο απνζεθεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ηεξκαηηθά θαη αζθαιψο ζηελ 

επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ αγσγψλ κεηαθνξάο. Δπηπιένλ, απφ ηα λέα έξγα πνπ 

πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ, πςειήο πξνηεξαηφηεηαο είλαη νη ζπλδέζεηο κε ην δίθηπν 

αγσγψλ ηεο Β. Αθξηθήο κε ηελ Ν. Δπξψπε, ηεο Ννξβεγίαο κε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη 

ηεο Σνπξθίαο κε ηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηελ θεληξηθή Δπξψπε, φπσο θαίλεηαη θαη 

απφ ηελ Δηθφλα 2.10, θαζψο πξφθεηηαη λα απνηειέζνπλ ελαιιαθηηθέο πεγέο ηξνθνδνζίαο ζε 

αγνξέο πνπ πξφθεηηαη λα δηνγθσζνχλ, θαζψο επίθεηηαη θνξεζκφο ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ. 

Αθνινπζεί ε ζχλδεζε ηεο Σνπξθίαο κε ηελ Ηηαιία, έξγν ην νπνίν ζα είλαη απαξαίηεην κέρξη 

ην 2015 εμαηηίαο θνξεζκνχ ησλ ππφινηπσλ νδψλ, θαη ε επέθηαζε ηεο πθηζηάκελεο 

ηθαλφηεηαο κεηαθνξάο ηφζν κεηαμχ Δ.Δ. θαη Ννξβεγίαο φζν θαη κεηαμχ Ρσζίαο κε ην 

ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ησλ Βαιθαλίσλ - Σνπξθίαο. 

Δπηπιένλ, ε επέθηαζε θαη αχμεζε ηεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

επξσπατθνχ δηθηχνπ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί εζσηεξηθή 

ζπκθφξεζε. Απηφ, αθνξά θπξίσο ηεο δηαζχλδεζε ηεο Νφηηαο κε ηε Βφξεηα Δπξψπε θαη 

εηδηθφηεξα ηε ζχλδεζε ηεο Ηηαιίαο, ηεο Ηζπαλίαο θαη ησλ Βαιθαλίσλ κε ηελ ππφινηπε 

Δπξψπε. Ζ επίηεπμε απηνχ ηνπ έξγνπ ζα ζπκβάιεη ζε απνδνηηθφηεξεο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ αγνξψλ θαη ζπλεπψο ζε ρακειφηεξεο ηηκέο γηα ηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο. 

 

 

Εικόνα 2.10: Έπγα ςπό μελέηη και καηαζκεςή 
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πλνπηηθά, ηα βαζηθφηεξα έξγα εκπινπηηζκνχ ηνπ δηθηχνπ ηξνθνδφηεζεο ηεο ΔΔ κε 

θπζηθφ αέξην, παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

Ο αγσγφο Medgaz εγθαηληάζηεθε ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ ηνπ 2011 θαη ζπλδέεη ηελ Αιγεξία κε 

ηελ Ηζπαλία ζε κηα πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο ηεο ηειεπηαίαο.  Έρεη 

κήθνο 547km θαη ρσξεηηθφηεηα 8bcm ην ρξφλν. Σν έξγν ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη 

πξνο ηηο αγνξέο ηεο Γαιιίαο θαη ηεο ππφινηπεο Δπξψπεο. 

O αγσγφο Galsi ζα ζπλδέζεη ηελ Αιγεξία κε ηελ Ηηαιία κέζσ αξδελίαο. Απνηειεί 

πξσηνβνπιία πεηξειατθψλ εηαηξηψλ, θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ ρξεκαηνδνηεί έλα κέξνο απφ 

ηε ζαιάζζηα ηθαλφηεηα κεηαθνξάο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ ρσξεηηθφηεηα ηνπ Galsi, ζα 

είλαη 8-10 bcm θπζηθνχ αεξίνπ ελψ ην κήθνο ηνπ ζα είλαη 640 ρηιηφκεηξα, κε θφζηνο πνπ 

ζα αγγίδεη ηα 2 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ελψ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην 2014. 

 

 

Εικόνα 2.11: Οι αγωγοί Medgaz και Galsi 

 

Με ηνλ αγσγφ Nord Stream, ε Ρσζία ζπλδέεηαη κε ηε Γεξκαλία κέζσ ηεο Βαιηηθήο, 

δίρσο ηε κεζνιάβεζε ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Λεπθνξσζίαο. Οη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ, ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν πνπ αξρηθά πξνσζήζεθε 

απφ ηε ξσζηθή Gazprom. Σν έξγν πξνθάιεζε αξθεηέο αληηδξάζεηο θπξίσο ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ηεο εμάξηεζεο ηεο Δπξψπεο απφ ηε Ρσζία θαη ησλ πηζαλψλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ. O Nord Stream ζα κεηαθέξεη έσο θαη 55 bcm θπζηθνχ αεξίνπ, ζε δχν 

μερσξηζηνχο αγσγνχο, ρσξεηηθφηεηαο 27,5 bcm θπζηθνχ αεξίνπ ν θαζέλαο. Ο πξψηνο 

αγσγφο θαηαζθεπάδεηαη θαηά ηελ πεξίνδν 2010-2011 ελψ ν δεχηεξνο ζα θαηαζθεπαζηεί ην 

2011-2012. Όηαλ νινθιεξσζεί ζα είλαη ν κεγαιχηεξνο ππνζαιάζζηνο αγσγφο θπζηθνχ 

αεξίνπ ζηνλ θφζκν.  
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Εικόνα 2.12: Ο αγωγόρ Nord Stream 

 

Ο αγσγφο Langeled είλαη ν κεγαιχηεξνο ππνζαιάζζηνο αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ 

θφζκν, ζπλνιηθνχ κήθνπο 1 .166 ρηιηνκέηξσλ θαη ζπλδέεη ηε Ννξβεγία κε ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην. Παξέρεη αθφκε ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, κέζσ ηνπ ππάξρνληνο 

δηθηχνπ ηνπ Gassco ζηελ επεηξσηηθή Δπξψπε. Ζ ρσξεηηθφηεηά ηνπ είλαη 25.5bcm. 

 

Εικόνα 2.13: Ο αγωγόρ Langeled 

 

ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα κεηψζεη ηελ εμάξηεζε γηα θπζηθφ αέξην απφ ηε Ρσζία, ε ΔΔ 

επηρεηξεί λα μεθηλήζεη ην έξγν ηνπ αγσγνχ αεξίνπ Nabucco. Ο αγσγφο έρεη επίζεο ηε 

ζηήξημε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ελψ ζα κεηαθέξεη 30 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα 

αεξίνπ απφ ην Αδεξκπατηδάλ κέζσ Σνπξθίαο, Βνπιγαξίαο, Ρνπκαλίαο, Οπγγαξίαο θαη 

Απζηξίαο. Οη αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ εηαίξσλ, πξνκεζεπηψλ αεξίνπ θαη νη αληηπξνζθνξέο 

ηεο Ρσζίαο, νη νπνίεο εμαζθάιηζαλ ζπκθσλία κε ηε Βνπιγαξία, ζπλεξγάηε ζην Νακπνχθν, 

ζε αληίπαιν αγσγφ ν νπνίνο νλνκάδεηαη South Stream, έρεη θαζπζηεξήζεη ηελ πξφνδν ζην 

έξγν. Παξάιιεια, ππάξρνπλ θαη νη ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ 

πξνκεζεπηψλ. Κχξηνο πξνκεζεπηήο ζα είλαη ην Ηξάθ ζε ζπλεξγαζία κε ην Αδεξκπατηδάλ, ην 

Σνπξθκεληζηάλ θαη πηζαλφλ ηελ Αίγππην. Ο Nabucco ζηνρεχεη ζηε δηαζχλδεζε ηεο 

Καζπίαο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο κε ηε επξσπατθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ. Σα νθέιε πνπ 



Κεφάλαιο 2: Ενεργειακό Δίκτυο Ευρώπησ 

 

Ανάπτυξη Εργαλείου και Αξιολόγηςη Δεικτών για την Ενεργειακή Κατάςταςη των Χωρών τησ Ευρώπησ Σελίδα  33 

 

αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ην έξγν είλαη πνιχ ζεκαληηθά θαζψο ζα εληζρχζεη ηνλ 

αληαγσληζκφ κε ηελ αιιαγή πνπ ζα επηθέξεη ζηελ ηξνθνδνζία θπζηθνχ αέξην. ηελ 

πεξίπησζε πνπ θαηαζθεπαζηεί, ζα κεηαθέξεη 31 bcm θπζηθνχ αεξίνπ ην ρξφλν θαη ζα είλαη 

δηαζέζηκν ην 2015. Ζ πνισληθή εηαηξία PGNiG κειεηά ην ελδερφκελν θαηαζθεπήο ελφο 

ζπλδέζκνπ απφ ηνλ αγσγφ Nabucco πνπ λα θηάλεη ζηελ Πνισλία.  

Σέινο, ππάξρεη ν ζρεδηαζκφο γηα ηνλ αγσγφ South Stream, ν νπνίνο ζα ηξνθνδνηεί ηελ 

Απζηξία πξνο ηα βφξεηα θαη ηελ Ηηαιία πξνο ηα λφηηα κε ξσζηθφ θπζηθφ αέξην κέζσ ηεο 

Μαχξεο Θάιαζζαο. Ζ αλάκεημε ηεο Gazprom ζην ζρέδην, ζρεδφλ απνξξνθά ηηο ειπίδεο γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηεο ξσζηθήο εηαηξίαο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Nabucco. Ζ θαηαζθεπή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αγσγνχ, ζα θνζηίζεη ηα δηπιάζηα απφ ηνλ Nabucco θαη ζεσξείηαη άκεζα 

αληαγσληζηηθφο σο πξνο ηνλ ηειεπηαίν. Χζηφζν, είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γεσπνιηηηθά γηα 

ηε Ρσζία θαζψο ζα απμήζεη ηελ ελεξγεηαθή επηξξνή ηεο ζε φιε ηελ επξχηεξε πεξηνρή, 

γεγνλφο πνπ σο έλα βαζκφ θέξεη ηε δπζαξέζθεηα ηεο ακεξηθαληθήο ζθαίξαο επηξξνήο. 

 

 

Εικόνα 2.14: Οι αγωγοί Nabucco και  South Stream 

 

Έηζη, ζηηο 15 Μαΐνπ 2009, ε Ρσζία ππέγξαςε ζεηξά ζπκθσληψλ κε ηελ Ηηαιία, ηελ 

εξβία, ηελ Βνπιγαξία θαη ηελ Διιάδα, θάλνληαο έλα αθφκε βήκα πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ 

αγσγνχ South Stream γηα κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε. ε ζπλάληεζε ζην 

φηζη, ε Ρσζηθή Γθάδπξνκ θαη ε Ηηαιηθή ΔΝΗ ζπκθψλεζαλ λα δηπιαζηάζνπλ ηελ 

δπλακηθφηεηα ηνπ αγσγνχ ζηα 63 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα. Σαπηφρξνλα, 

ππεγξάθεζαλ θαη ηα έγγξαθα γηα έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ κήθνπο 2.000 

ρηιηνκέηξσλ, ν νπνίνο κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ, ην 2015, ζα κεηαθέξεη δηεξρφκελνο απφ 

Βνπιγαξία, εξβία, Οπγγαξία θαη Διιάδα, ξσζηθφ θπζηθφ αέξην ζε ηεξκαηηθνχο ζηε 

δπηηθή Απζηξία θαη ηελ λφηηα Ηηαιία. 
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2.3.1. Η εμάξηεζε ηεο Δπξώπεο από ην θπζηθό αέξην ηεο Ρσζίαο 
 

Ο ηδηαίηεξνο ηξφπνο κεηαθνξάο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη' εμνρήλ κέζσ επηγείσλ αγσγψλ
 

έρεη απμήζεη ηε ζεκαζία ηεο Ρσζίαο γηα ηελ επξσπατθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ 

γεσγξαθηθή εγγχηεηα θαη ε χπαξμε εθηεηακέλνπ δηθηχνπ αγσγψλ ήδε απφ ηε ζνβηεηηθή 

πεξίνδν ζπλέβαιαλ ζηελ αλάδεημε ηεο Ρσζίαο σο ηνπ αδηαθηινλίθεηνπ βαζηθνχ 

πξνκεζεπηή θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ επξσπατθή αγνξά. Ζ δεκηνπξγνπκέλε εμάξηεζε ηεο 

επξσπατθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ Ρσζία σο δεζπφδνληα πξνκεζεπηή θπζηθνχ αεξίνπ έρεη 

ζέζεη κείδνλα δεηήκαηα ελεξγεηαθήο αζθαιείαο. Ζ πηζαλφηεηα ε Ρσζία λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηηο εμαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ σο φξγαλν εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη δηεζλνχο πίεζεο 

απνηέιεζε ιφγν αλεζπρίαο γηα ηελ επξσπατθή δηπισκαηία. Οη αλεζπρίεο απηέο 

δηθαηψζεθαλ παλεγπξηθά, φηαλ κία θξίζε ζηηο ζρέζεηο ηεο Ρσζίαο κε ηελ Οπθξαλία ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2006 ζπλνδεχζεθε απφ ηελ δηαθνπή παξνρήο ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ πξνο 

ηελ Οπθξαλία θαη επεξέαζε ηελ παξνρή θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηελ επξσπατθή αγνξά.
 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 ε Ρσζία δηέθνςε ηε ηξνθνδνζία ηεο Οπθξαλίαο κε θπζηθφ 

αέξην, έπεηηα απφ ηελ απνηπρία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο λέαο ηηκήο 

θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ νπθξαληθψλ ρξεψλ. Χζηφζν, ην 80% ησλ εμαγσγψλ ξσζηθνχ 

θπζηθνχ αεξίνπ πεξλά απφ ην νπθξαληθφ έδαθνο θαη κηα ζεηξά ρσξψλ ηεο αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο θαη ησλ Βαιθαλίσλ αλέθεξαλ ηελ πιήξε δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπο. Ζ Ρσζία 

θαηεγφξεζε ην Κίεβν φηη παξαθξαηεί ην θπζηθφ αέξην πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ Δπξψπε θαη 

φηη έθιεηζε ηνπο αγσγνχο εμαγσγήο πξνο ηελ Δπξψπε. Σν Κίεβν απέξξηςε ηηο θαηεγνξίεο 

θαη κέζα ζε ιίγεο κέξεο ε Ρσζία απνθάζηζε λα δηαθφςεη πιήξσο ηε κεηαθνξά θπζηθνχ 

αεξίνπ κέζσ ηεο Οπθξαλίαο. 

Οη ζνβαξέο ειιείςεηο ζηα δίθηπα θπζηθνχ αεξίνπ πνιιψλ θξαηψλ ηεο θεληξηθήο θαη 

αλαηνιηθήο Δπξψπεο, θαζψο θαη ε γεληθφηεξε αλαζηάησζε πνπ πξνθιήζεθε ζηελ 

επξσπατθή νηθνλνκία ιφγσ ησλ αλσκαιηψλ ζηελ παξνρή θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ Ρσζία 

θαηέδεημαλ ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηνλ ελαξγέζηεξν ηξφπν. Πνιχ πέξαλ ησλ -

ήδε πνιχ ζεκαληηθψλ- νηθνλνκηθψλ πηπρψλ ηνπ δεηήκαηνο, θαηέζηε ζαθέο φηη ε 

απεμάξηεζε ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο απφ ηε δεζπφδνπζα ζέζε ηεο Ρσζίαο ζηελ 

επξσπατθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ απνηειεί θξίζηκν ζηνηρείν ηεο επξσπατθήο αζθαιείαο. 

Απηφ θαηέδεημε θαη ε πξντνχζα επηδείλσζε ζηηο ζρέζεηο ηεο Ρσζίαο κε ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, αιιά θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, φπσο απηή θνξπθψζεθε κε ηελ θξίζε ηνπ 

Καπθάζνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2008. Σν ίδην ζθεληθφ επαλαιήθζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2009. Σα παξαπάλσ έρνπλ αλαδείμεη ηελ ζεκαζία αλαπηχμεσο ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηαθψλ 

δηθηχσλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο πξνο ηελ επξσπατθή αγνξά. 

Σν θπζηθφ αέξην αλαινγεί ζην έλα ηέηαξην ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έηζη, πάλσ απφ ηηο κηζά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη ηα Βαιθάληα επεξεάδνληαη απφ ηε δηαθνπή παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε Ρσζία, πνπ 

είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή ηνπ 42% ησλ επξσπατθψλ εηζαγσγψλ. Άιιεο ρψξεο πνπ 

πξνκεζεχνπλ ηελ Δπξψπε κε θπζηθφ αέξην είλαη ε Ννξβεγία θαη ε Αιγεξία. Μφλν ε Γαλία 
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θαη ε Οιιαλδία έρνπλ πξνο ην παξφλ πιεφλαζκα θπζηθνχ αεξίνπ. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην 

ρξεηάδεηαη πνιχ ιίγεο εηζαγσγέο (7%), ελψ ε Πνισλία, ε Φηιαλδία θαη νη βαιηηθέο ρψξεο 

εηζαγάγνπλ εμνινθιήξνπ ην θπζηθφ ηνπο αέξην απφ ηε Ρσζία. Ζ Βνπιγαξία θαη ε Απζηξία 

απφ ηελ άιιε είλαη ζρεδφλ εμνινθιήξνπ εμαξηεκέλεο απφ ην ξσζηθφ θπζηθφ αέξην. 

Σν 80% ησλ εμαγσγψλ ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ δηέξρεηαη απφ ηελ Οπθξαλία. Έλαο 

δεχηεξνο αγσγφο πεξλά απφ ηε Λεπθνξσζία θαη ηελ Πνισλία κε πξννξηζκφ ηε Γεξκαλία, 

ελψ έλαο ηξίηνο πεγαίλεη ζηα Βαιθάληα θαη ηελ Σνπξθία. εκαληηθφηεξνη πειάηεο ηεο 

Ρσζίαο είλαη ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία, ε Γαιιία θαη ε Σνπξθία. Αλαιπηηθφηεξα: 

 Ζ Απζηξία, εηζάγεη ην 60% ηνπ αεξίνπ γηα εζσηεξηθή ρξήζε απφ ηε Ρσζία. 

 Ζ Γεξκαλία, ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο BP, εηζάγεη ην 42% ηνπ 

αεξίνπ γηα εζσηεξηθή ρξήζε απφ ηε Ρσζία. 

 Ζ Ιηαιία, εηζάγεη ην 28% ηνπ αεξίνπ γηα εζσηεξηθή ρξήζε απφ ηε Ρσζία. 

 Ζ Γαιιία, εηζάγεη ην 24% ηνπ αεξίνπ γηα εζσηεξηθή ρξήζε απφ ηε Ρσζία 

 Ζ ινβελία, εηζάγεη ην 64% ηνπ αεξίνπ γηα εζσηεξηθή ρξήζε απφ ηε Ρσζία 

 Ζ ινβαθία, ην 16ν θαη λεψηεξν κέινο ηεο Δπξσδψλεο, ζηελ νπνία εληάρζεθε απφ 

ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009, εηζάγεη ην 100% ηνπ αεξίνπ γηα εζσηεξηθή ρξήζε απφ ηε 

Ρσζία 

 Ζ Οπγγαξία, εηζάγεη απφ ηε Ρσζία ην 60% ηνπ αεξίνπ γηα εζσηεξηθή ρξήζε, 

δειαδή, πεξίπνπ 2,5 εθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα ηελ εκέξα, κέζσ ηνπ αγσγνχ απφ 

ηελ Απζηξία 

 Ζ Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, εηζάγεη ην 80% ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε Ρσζία 

 Ζ Βνπιγαξία, εηζάγεη ην 96% ηνπ αεξίνπ γηα εζσηεξηθή ρξήζε απφ ηε Ρσζία 

 Ζ Ρνπκαλία, εηζάγεη ην 28% ηνπ αεξίνπ γηα εζσηεξηθή ρξήζε απφ ηε Ρσζία 

 Ζ Πνισλία, εηζάγεη ην 47% ηνπ αεξίνπ γηα εζσηεξηθή ρξήζε απφ ηε Ρσζία κέζσ 

ηεο Λεπθνξσζίαο. 

 Ζ Κξναηία, εηζάγεη ην 37% ηνπ αεξίνπ γηα εζσηεξηθή ρξήζε απφ ηε Ρσζία. Ζ 

Κξναηία θαηαλαιψλεη 12 εθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα ηε κέξα θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο 

κήλεο απφ ηα νπνία παξάγεη ε ίδηα ηα 4,8 εθαηνκκχξηα θαη εηζάγεη ηα ππφινηπα απφ 

ηε Ρσζία. 

 Ζ εξβία, εηζάγεη ην 87% ηνπ αεξίνπ γηα εζσηεξηθή ρξήζε απφ ηε Ρσζία 

 Ζ Βνζλία, εηζάγεη απφ ηε Ρσζία ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ ηεο εζσηεξηθήο 

θαηαλάισζεο, πεξίπνπ 350 εθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα ηνλ ρξφλν 

 

Δμάξηεζε Διιάδαο 

Ζ Διιάδα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ξσζηθφ θπζηθφ αέξην αθνχ πεξίπνπ ηα 

2/3 ησλ πνζνηήησλ αεξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά πξνέξρνληαη απφ ηε 

Μφζρα θαη ην ππφινηπν 1/3 είλαη πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην θαη αέξην πνπ εηζάγνπκε απφ 

ηελ Σνπξθία αιιά πξνέξρεηαη απφ ην Αδεξκπατηδάλ. Σν 2008 ε Διιάδα θαηαλάισζε 

πεξίπνπ 4 δηζ. θπβηθά κέηξα θπζηθνχ αεξίνπ εθ ησλ νπνίσλ ηα 2,8 δηζ. πξνέξρνληαλ απφ ηε 

Ρσζία, ελψ ε θαηαλάισζε γηα ην 2009 αλέξρεηαη  πεξίπνπ ζηα 4,3 δηζ. θπβηθά κέηξα.  

Σν Δζληθφ χζηεκα Φπζηθνχ Αεξίνπ έρεη ηξεηο εηζφδνπο: απφ ηε Βνπιγαξία, απφ φπνπ 

εηζάγεηαη ην ξσζηθφ αέξην κέζσ Οπθξαλίαο θαη θαιχπηεη ην 65% ηεο αγνξάο, απφ ηελ 

Σνπξθία, απφ φπνπ εηζάγεηαη αδεξηθφ αέξην θαη θαιχπηεη ην 17,5% ηεο αγνξάο, θαη απφ ηε 
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Ρεβπζνχζα, απφ φπνπ εηζάγεηαη θπξίσο απφ Αιγεξία (αιιά θαη απφ άιιεο πεγέο) ππφ 

κνξθή πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη θαιχπηεη ην ππφινηπν 17,5% ηεο αγνξάο. 

Βαζηθφο ρξήζηεο θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ε ΓΔΖ, ε νπνία ζε εκεξήζηα βάζε κπνξεί λα 

απνξξνθήζεη 6-10 εθαη. θπβηθά κέηξα. Ζιεθηξηζκφ απφ θπζηθφ αέξην παξάγνπλ νη κνλάδεο 

ηεο ΓΔΖ ζηελ Κνκνηελή, ζην Λαχξην θαη ζην Κεξαηζίλη. Τπάξρεη πξφλνηα ζε πεξίπησζε 

πξνβιήκαηνο νη κνλάδεο απηέο κέζα ζε 48 ψξεο ην πνιχ λα κεηαηξέπνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο θαη λα θαίλε ληίδει ή καδνχη. Οη κνλάδεο παξαγσγήο ηνπ Λαπξίνπ θαη ηνπ 

Κεξαηζηλίνπ, αθξηβψο επεηδή έρνπλ ιηκάλη δίπια, αλεθνδηάδνληαη κε κεγάιε επθνιία, ελψ 

ε κνλάδα ηεο ΓΔΖ ζηελ Κνκνηελή πνπ αλεθνδηάδεηαη κε βπηηνθφξα νρήκαηα εκθαλίδεη 

ιίγν κεγαιχηεξε δπζθνιία. ε θάζε πεξίπησζε φκσο νη κνλάδεο απηέο ηεο ΓΔΖ κπνξνχλ 

λα παξάγνπλ ειεθηξηζκφ ελαιιαθηηθά γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο λα ππάξρεη 

πξφβιεκα ζηνπο θαηαλαισηέο, έζησ θαη αλ κεξηθέο θνξέο επηβαξχλνληαη νηθνλνκηθά. ε 

πεξηφδνπο θξίζεο ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ίζσο ρξεηάδεηαη λα πεξάζεη ζε δεχηεξε κνίξα. 

 

 

2.4. Ππξεληθή Δλέξγεηα 

 
Σν 2005, ε Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27 ηθαλνπνίεζε ηελ θαηαλάισζε πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο κε 36,7% πεηξέιαην, 24,6% αέξην, 17,7% γαηάλζξαθα, 14,2% ππξεληθή ελέξγεηα, 

6,7% αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη 0,1% βηνκεραληθά απφβιεηα. Σν 2006, ε ππξεληθή 

ελέξγεηα απνηέιεζε ηε κεγαιχηεξε πεγή (29,5%) ειεθηξηζκνχ κε παξαγσγή ηεο ηάμεσο 

990 TWh, θαη εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ησλ 134 GWe. Ήηαλ ε θχξηα πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζην Βέιγην, ηε Γαιιία, ηελ Οπγγαξία, ηε Ληζνπαλία θαη ηε ινβαθία. Ζ ζπλνιηθή 

παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηνπο ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

απμήζεθε θαηά 25% απφ ην 1995 έσο ην 2005. 

ηνλ  παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζηαζκνί ππξεληθήο ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε, 

ηφζν απηνί πνπ βξίζθνληαη ήδε ζε ιεηηνπξγία φζν θαη απηνί πνπ ηεινχλ ππφ θαηαζθεπή 

θαζψο θαη ε θαζαξή ηνπο ειεθηξηθή ηζρχο. 
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Πίνακαρ 2.1: Σηαθμοί πςπηνικήρ ενέπγειαρ ζηην Εςπώπη, ζε λειηοςπγία και ςπό καηαζκεςή 

(19 Ιανοςαπίος 2011)  

 

Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 ππάξρνπλ ζπλνιηθά 195 ζηαζκνί παξαγσγήο ππξεληθήο 

ελέξγεηαο κε εγθαηεζηεκέλε θαζαξή ειεθηξηθή ηζρχ 170 GWe ζε ιεηηνπξγία ζηελ Δπξψπε. 

Αθφκε, 19 κνλάδεο ζπλνιηθήο ηζρχο 16,9 GWe βξίζθνληαη ππφ θαηαζθεπή ζε 6 ρψξεο. 14 

απφ ηα 27 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ έρνπλ ππξεληθνχο ζηαζκνχο: Βέιγην, Βνπιγαξία, Σζερηθή 

Γεκνθξαηία, Φηλιαλδία, Γαιιία, Γεξκαλία, Οπγγαξία, Κάησ Υψξεο, Ρνπκαλία, ινβαθία, 

ινβελία, Ηζπαλία, νπεδία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Ζ Γαιιία έρεη ην πςειφηεξν 

επίπεδν εμάξηεζεο απφ ηελ αηνκηθή ελέξγεηα, θαζψο ην 80% ηνπ ελεξγεηαθψλ ηεο αλαγθψλ  

θαιχπηεηαη απφ ηα ππξεληθά εξγνζηάζηα. Μεηά ηελ πξφζθαηε θαηαζηξνθή ζηελ Ηαπσλία 
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θαη ηηο επηπηψζεηο ζηνλ ππξεληθφ αληηδξαζηήξα ηεο Φνπθνπζίκα, ε Διβεηία θαη ε Γεξκαλία 

απνθάζηζαλ ηελ επαλεμέηαζε ησλ ππξεληθψλ ηνπο αληηδξαζηήξσλ θαη ηελ απφζπξζε 

θάπνησλ παιηψλ, ελψ ε Ληζνπαλία πξφζθαηα έθιεηζε ηνλ ηειεπηαίν ηεο ελεξγφ 

αληηδξαζηήξα. 

 

 

 

Εικόνα 2.15: Ππομηθεςηέρ οςπανίος για ηην Εςπωπαϊκή Ένωζη ηο 2009 

 

Όζνλ αθνξά ηα απνζέκαηα θαη ηηο πεγέο πξνκήζεηαο νπξαλίνπ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ 

Δηθφλα 2.15, ην 2009 κφιηο ην 3% ηνπ νπξαλίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ππξεληθνχο 

αληηδξαζηήξεο ηεο Δπξψπεο εμνξχρηεθε απφ δηθά ηεο εδάθε. Ζ Απζηξαιία, ε Ρσζία, ν 

Καλαδάο θαη ν Νίγεξαο ήηαλ νη κεγαιχηεξνη πξνκεζεπηέο ππξεληθψλ πιηθψλ γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, παξέρνληαο πεξηζζφηεξν απφ ην 70% ησλ ζπλνιηθψλ αλαγθψλ ην 2009.  
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3.1. Δηζαγσγή 

 
Ζ ζηαζηκφηεηα ηεο θξίζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, σο ζπλέπεηα ηφζν ηνπ 

ρξνλίδνληνο Παιαηζηηληαθνχ δεηήκαηνο, ηεο ακεξηθαληθήο επέκβαζεο ζην Ηξάθ θαη ηεο 

απμαλφκελεο εληάζεσο ζηηο ζρέζεηο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηνο κε ην Ηξάλ έρεη ζπκβάιεη ζηελ 

ζηαζεξή αχμεζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε έρεη 

νδεγήζεη θαη ε αλάδεημε ηεο Κίλαο θαη ηεο Ηλδίαο σο κεηδφλσλ εμαγσγηθψλ αγνξψλ γηα ην 

παξαγφκελν ζηελ Μέζε Αλαηνιή αξγφ πεηξέιαην. Ζ επξσπατθή νηθνλνκία, εληφλσο 

ειιεηκκαηηθή ζε πεγέο ελεξγείαο θαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εηζαγσγείο 

κεζαλαηνιηθνχ αξγνχ πεηξειαίνπ, έρεη επεξεαζζεί αξλεηηθά. 

Σν δήηεκα ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο έρεη δηθαηνινγεκέλα 

πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ πνιηηηθψλ, εξεπλεηψλ θαη δεκνζηνγξάθσλ. Γεδνκέλεο ηεο 

δηαξθψο απμαλνκέλεο δεηήζεσο ελέξγεηαο ζηελ αγνξά ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Δλψζεσο, είλαη ινγηθφ λα επηδηψθεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηελ ράξαμε κίαο πνιηηηθήο ε 

νπνία λα εμαζθαιίδεη αθ' ελφο ηελ εηζξνή ησλ κεγίζησλ δπλαηψλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο 

ζηελ επξσπατθή αγνξά θαη αθ' εηέξνπ ηε κέγηζηε δπλαηή δηαθνξνπνίεζε ηεο πξνειεχζεσο 

απηψλ ησλ πνζνηήησλ, θαζψο θαη ηελ κέγηζηε δπλαηή πνηθηιία ηνπο. Ζ πξνζαξκνγή πξνο 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην γηα ηε κείσζε ησλ απνπεκπνκέλσλ πνζνηήησλ 

αεξίσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ παγθφζκηα ζέξκαλζε 

απνηεινχλ κία πξφζζεηε παξάκεηξν ζηε ράξαμε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ελέξγεηαο.  

 

 

3.2. Δπξσπατθή Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή θαη Αζθάιεηα 
 

Ζ κείσζε ηεο εθπνκπήο αεξίσλ ζπλέβαιε ζηε ζηξνθή ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο ζηελ 

πξναγσγή αλαλεψζηκσλ ή θαη ιηγφηεξν ξππνγφλσλ κνξθψλ ελέξγεηαο. ε απηέο αλήθαλ φρη 

κφλνλ ε ειηαθή θαη ε αηνιηθή ελέξγεηα, αιιά θαη ε ππξεληθή. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 

3.1, απφ ην 1995 σο ην 2005 ε ζπκκεηνρή ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ 

ζπλνιηθή παξαγσγή ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε απμήζεθε απφ 9% ζε 13%. Ζ αληίζηνηρε 

ζπκκεηνρή ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο απμήζεθε απφ 24% ζε 29%, ελψ ε ζπκκεηνρή ηνπ 

ιηζάλζξαθα κεηψζεθε απφ 20% ζε 13% θαη ηνπ πεηξειαίνπ απφ 18% ζε 15%. ηελ 

θαηεγνξία ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ κφλν ην θπζηθφ αέξην αχμεζε ην πνζνζηφ ηνπ απφ 20% 

ζε 21%. Γεδνκέλεο θαη ηεο ζεκαληηθήο απμήζεσο ζηε δήηεζε ελέξγεηαο ζηελ επξσπατθή 

αγνξά, ε αχμεζε απηή είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ζε πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο. Δλψ ην 1995 ε 

θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ ήηαλ πεξίπνπ 370 mtoe (million tones of oil equivalent-

εθαηνκκχξηα ηφλνη ηζνδχλακνπ αξγνχ πεηξειαίνπ), ην 2005 απηή έθζαζε ζηα 490 mtoe 

αλαδεηθλχνληαο ηε κείδνλα ζεκαζία ηνπ θαπζίκνπ απηνχ γηα ηελ επξσπατθή νηθνλνκία, 

αιιά θαη ηελ επξσπατθή ελεξγεηαθή αζθάιεηα. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν ν δείθηεο 

ελεξγεηαθήο εμαξηήζεσο ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο απφ ηηο εηζαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ 

απμήζεθε απφ 43,6% ζε 57,7%. Ζ εμέιημε απηή ζπλδεφηαλ ηφζν κε ηελ αχμεζε ηεο 
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θαηαλαιψζεσο θπζηθνχ αεξίνπ ζε πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο, αιιά θαη κε ηελ βαζκηαία 

εμάληιεζε ησλ επξσπατθψλ απνζεκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

 
Εικόνα 3.1: Η Ποζοζηιαία Σςμβολή ηων Πηγών Ενέπγειαρ ζηην Εςπωπαϊκή Παπαγωγή ηο 

1995 και ηο 2005 (Από ηην Ιζηοζελίδα ηηρ Eurostat) 

 

Καηά ηελ επφκελε δεθαεηία απαηηνχληαη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ηεο 

ηάμεο ηνπ ελφο ηξηζεθαηνκκπξίνπ επξψ, ηφζν γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

πεγψλ φζν θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη ηελ θάιπςε ησλ πςειψλ θαη 

κεηαβαιιφκελσλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ. Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο φζνλ αθνξά ηνλ 

ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ, ελ κέξεη ιφγσ αιιαγψλ ζηελ εγρψξηα παξαγσγή, ππνρξεψλνπλ ηηο 

επξσπατθέο νηθνλνκίεο λα πξνρσξήζνπλ ζε επηινγέο σο πξνο ηα ελεξγεηαθά πξντφληα θαη 

ηηο αληίζηνηρεο ππνδνκέο. Οη ελ ιφγσ επηινγέο ζα γίλνπλ αηζζεηέο θαηά ηελ επφκελε 

ηξηαθνληαεηία θαη επέθεηλα. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε επείγνπζα ιήςε ησλ 

ζρεηηθψλ απνθάζεσλ απαηηείηαη έλα θηιφδνμν πιαίζην πνιηηηθήο. Σπρφλ αλαβνιή ιήςεο 

ησλ ελ ιφγσ απνθάζεσλ ζα έρεη αλππνιφγηζηεο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία φζνλ αθνξά 

ακθφηεξα, θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο δαπάλεο θαη ηελ εμαζθάιηζε. 
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Εικόνα 3.2: Σενάπιο εξάπηηζηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ από πεηπέλαιο και αέπιο ςπό 

αμεηάβληηερ ζςνθήκερ 

 

 

Σν 2007, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην πηνζέηεζε θηιφδνμνπο ζηφρνπο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο γηα ην 2020 – κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ θαηά 20%, πνπ κπνξεί λα θζάζεη ην 30% εάλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέςνπλ, 

αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζην 20% θαη βειηίσζε θαηά 20% 

ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ππνζηεξίδεη αδηαιείπησο ηνπο ελ 

ιφγσ ζηφρνπο. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην αλέιαβε επίζεο καθξνπξφζεζκε δέζκεπζε φζνλ 

αθνξά ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ (δηνμεηδίνπ ηνπ) άλζξαθα ζέηνληαο σο ζηφρν γηα ηελ ΔΔ 

θαη ηηο ππφινηπεο βηνκεραληθέο ρψξεο πεξηθνπή ησλ εθπνκπψλ θαηά 80 έσο 95% κέρξη ην 

2050. 

Χζηφζν, κε ηελ πθηζηάκελε ζηξαηεγηθή θαίλεηαη πξνο ην παξφλ απίζαλν λα 

επηηεπρζνχλ φινη νη ζηφρνη ηνπ 2020, ελψ ε ζηξαηεγηθή είλαη πιήξσο αλεπαξθήο γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη καθξνπξφζεζκεο πξνθιήζεηο. Οη ελεξγεηαθνί ζηφρνη ηεο ΔΔ έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζηελ ζηξαηεγηθή Δπξψπε 2020 γηα κηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο αλάπηπμε, ηελ νπνία ελέθξηλε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 

ζηελ εκβιεκαηηθή ηνπ πξσηνβνπιία κε ηίηιν «Μηα Δπξψπε πνπ ρξεζηκνπνηεί 

απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο». Ζ ΔΔ θαιείηαη λα ζπκθσλήζεη επεηγφλησο ζρεηηθά κε ηα 

εξγαιεία πνπ ζα θαηαζηήζνπλ δπλαηή ηελ αλαγθαία κεηαζηξνθή, δηαζθαιίδνληαο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ φηη ε Δπξψπε ζα αλαδπζεί απφ ηελ χθεζε ζε πιένλ αληαγσληζηηθή, 

εμαζθαιηζκέλε θαη αεηθφξν πνξεία. 
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3.3. Νέα ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή κε νξίδνληα ην 2020 

 
Ζ έληαμε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ζηε ζπλζήθε ηεο ΔΔ απαηηεί κηα λέα πξννπηηθή. Ζ 

ΔΔ δελ έρεη ηελ πνιπηέιεηα κηαο απνηπρίαο φζνλ αθνξά ηηο ελεξγεηαθέο ηεο θηινδνμίεο. 

πλεπψο, ε Δπηηξνπή πξνηείλεη κηα λέα ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή κε νξίδνληα ην 2020. Με 

απηήλ, ζα παγησζνχλ ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί κέρξη ηψξα θαη ζα εληζρπζεί ε 

δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο αλαθχπηνπλ λέεο πξνθιήζεηο. Πξψηα θαη θχξηα, 

ε ζηξαηεγηθή ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λέαο εμηζνξξφπεζεο ησλ δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο ππέξ κηαο πνιηηηθήο κε γλψκνλα ηε δήηεζε, ηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ηεο απνδέζκεπζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απφ ηε ρξήζε ηεο 

ελέξγεηαο. Οη θιάδνη ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ ηδηαίηεξα πξέπεη λα εθαξκφζνπλ 

κηα ελεξγφ πνιηηηθή εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη δηαθνξνπνίεζεο πξνο κε ξππνγφλεο 

ελεξγεηαθέο πεγέο. Πέξα απφ ην ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ, ε ζηξαηεγηθή πξέπεη λα 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά πνπ λα πξνσζνχλ κεγαιχηεξε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο ζε ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα, ηελ 

εθκεηάιιεπζε κεγάιεο πνηθηιίαο θεληξηθψλ θαη απνθεληξσκέλσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηε ρξήζε δσηηθψλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ απνζήθεπζε ελέξγεηαο θαη ηελ 

ειεθηξν-θηλεηηθφηεηα (θπξίσο ειεθηξηθά νρήκαηα θαη δεκφζηεο κεηαθνξέο). 

Ζ ζπκβνιή ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο, απφ ηελ νπνία παξάγεηαη ζήκεξα ην έλα ηξίην 

πεξίπνπ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ ΔΔ θαη ηα δχν ηξίηα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρσξίο 

εθπνκπέο άλζξαθα, πξέπεη λα αμηνινγεζεί αλνηθηά θαη αληηθεηκεληθά. Όιεο νη δηαηάμεηο ηεο 

ζπλζήθεο Δπξαηφκ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ απζηεξά, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα. Με 

δεδνκέλν ην αλαλεσκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ελ ιφγσ κνξθή ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε θαη 

παγθνζκίσο, πξέπεη λα ζπλερηζζνχλ νη έξεπλεο ζηηο ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο ησλ ππξεληθψλ 

απνβιήησλ θαη ζηελ αζθαιή ηνπο εθαξκνγή, θαζψο θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

καθξνπξφζεζκνπ κέιινληνο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ ζπζηεκάησλ ζράζεο ηεο επφκελεο 

γελεάο, γηα απμεκέλε βησζηκφηεηα θαη ζπκπαξαγσγή ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ, θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ ππξεληθήο ζχληεμεο (ITER). 

Γηα ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην, νη απμαλφκελεο απαηηήζεηο γηα εηζαγσγέο θαη ε 

δηνγθνχκελε δήηεζε απφ αλαδπφκελεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο απαηηνχλ ηζρπξφηεξνπο 

κεραληζκνχο γηα ηε δηαζθάιηζε λέσλ, δηαθνξνπνηεκέλσλ θαη εμαζθαιηζκέλσλ νδψλ 

εθνδηαζκνχ. Παξάιιεια κε ηελ πξφζβαζε ζην αξγφ πεηξέιαην, νη ππνδνκέο δηχιηζεο 

απνηεινχλ δσηηθφ κέξνο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. Ζ ΔΔ είλαη ηζρπξφο γεσπνιηηηθφο 

εηαίξνο ζηηο αγνξέο ελέξγεηαο θαη πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ελεξγεί αλαιφγσο. 

 

Η λέα ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή εζηηάδεηαη ζε πέληε πξνηεξαηόηεηεο:  

1. Τινπνίεζε κηαο ελεξγεηαθά απνδνηηθήο Δπξψπεο, 

2. Γεκηνπξγία κηαο πξαγκαηηθά παλεπξσπατθήο ελνπνηεκέλεο αγνξάο ελέξγεηαο, 

3. Δλίζρπζε ηεο ζέζεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη επίηεπμε ηνπ πςειφηεξνπ επηπέδνπ 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο απφ θαθφβνπιεο ελέξγεηεο, 
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4. Δπέθηαζε ηεο εγεηηθήο ζέζεο ηεο Δπξψπεο ζηελ ελεξγεηαθή ηερλνινγία θαη 

θαηλνηνκία, 

5. Δλίζρπζε ηεο εμσηεξηθήο δηάζηαζεο ηεο ελσζηαθήο αγνξάο ελέξγεηαο. 

 

Πξνηεξαηόηεηα 1: Τινπνίεζε κηαο ελεξγεηαθά απνδνηηθήο Δπξώπεο 
 

Γξάζε 1: Αμηνπνίεζε ηνπ κεγαιύηεξνπ δπλακηθνύ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο – θηήξηα 

θαη κεηαθνξέο  
Πξέπεη λα επηηαρπλζεί ν ξπζκφο αλαθαίληζεο φζνλ αθνξά ηεο ελεξγεηαθή απφδνζε, κε 

θίλεηξα γηα ηηο επελδχζεηο, επξχηεξε ρξήζε ησλ επηρεηξήζεσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ, 

θαηλνηφκα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα κε πςεινχο ζπληειεζηέο κφριεπζεο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηερληθέο ζε επξσπατθφ, εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. ε απηφ ην πιαίζην, 

νη επηθείκελεο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζα θαιχςνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ θηλήηξσλ γηα 

επελδχζεηο κεηαμχ ηδηνθηεηψλ θαη ελνηθηαζηψλ θαη ηελ ελεξγεηαθή ζήκαλζε ησλ θηεξίσλ 

(πηζηνπνηεηηθά ρξεζηκνπνηνχκελα ζηελ αγνξά αθηλήησλ θαη πνιηηηθέο δεκφζηαο ζηήξημεο). 

Οη δεκφζηεο αξρέο πξέπεη λα εγνχληαη δίλνληαο ην θαιφ παξάδεηγκα. Σα ελεξγεηαθά 

θξηηήξηα (φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε, ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ηελ επθπή δηθηχσζε) 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο, έξγσλ, ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ. Απαηηνχληαη πξνγξάκκαηα θαη δηεπθνιχλζεηο ηερληθήο βνήζεηαο γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ θνξέσλ ηεο αγνξάο ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα εμεπξεζεί θαη λα δηαξζξσζεί ε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ κε ζηφρν ηηο 

δεκφζηεο αξρέο θαη ηδησηηθνχο θνξείο. Σα ελσζηαθά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ζα 

επηθεληξσζνχλ ζε έξγα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ζα θαηαζηήζνπλ ηελ ελεξγεηαθή 

απφδνζε ηζρπξή πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο. 

ηελ επηθείκελε Λεπθή Βίβιν γηα ηελ κειινληηθή πνιηηηθή κεηαθνξψλ ζα 

πεξηιακβάλεηαη δέζκε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο εμάξηεζεο απφ ην πεηξέιαην. ε απηήλ ζα πεξηιακβάλνληαη θίλεηξα κε 

ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ κεηαθνξψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ππνζηήξημεο ηεο θαζαξήο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαζψο θαη 

ιχζεσλ πνιπηξνπηθψλ κεηαθνξψλ, πξφηππα επθπνχο δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα φια ηα νρήκαηα, επαξθή νηθνλνκηθά θίλεηξα θαη πξνψζεζε ηεο 

βηψζηκεο ζπκπεξηθνξάο. ε απηφ ην πιαίζην πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα 

ζπζηήκαηα ζήκαλζεο ησλ απηνθηλήησλ. 

 

Γξάζε 2: Δλίζρπζε ηεο βηνκεραληθήο αληαγσληζηηθόηεηαο θαζηζηώληαο ηε 

βηνκεραλία απνδνηηθόηεξε 
Ζ Δπηηξνπή ζα επηδηψμεη ηε ζηήξημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επξσπατθψλ 

βηνκεραληψλ κέζσ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, δηεπξχλνληαο ηηο απαηηήζεηο νηθνινγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ γηα πξντφληα έληαζεο ελέξγεηαο θαη πφξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε απαηηήζεηο ζε 

επίπεδν ζπζηήκαηνο, φπνπ απαηηείηαη. Πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ην δπλεηηθφ απνηέιεζκα 

εζεινληηθψλ ζπκθσληψλ κε βηνκεραληθνχο θιάδνπο έληαζεο ελέξγεηαο θαη πφξσλ. Πξέπεη 
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λα θαζηεξσζεί εθηελέζηεξε ελεξγεηαθή ζήκαλζε γηα λα εμαζθαιηζηεί πην θαηαλνεηή 

ζχγθξηζε κεηαμχ πξντφλησλ. 

Πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζπζηήκαηα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο (π.ρ. έιεγρνη, ζρέδηα, 

δηαρεηξηζηέο ελέξγεηαο) ζηε βηνκεραλία θαη ζηνλ θιάδν ησλ ππεξεζηψλ. Ηδηαίηεξα πξέπεη λα 

ηνληζηεί ε εθαξκνγή ζηηο ΜΜΔ, κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ κεραληζκψλ ζηήξημεο. 

 

Γξάζε 3: Δλίζρπζε ηεο απόδνζεο ηνπ ελεξγεηαθνύ εθνδηαζκνύ 

Ζ ελεξγεηαθή απφδνζε ζηελ παξαγσγή θαζψο θαη ζηε δηαλνκή πξέπεη λα θαηαζηεί 

νπζηαζηηθφ θξηηήξην γηα ηελ αδεηνδφηεζε παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ θαη απαηηνχληαη 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ νπζηαζηηθή αχμεζε ηεο πηνζέηεζεο ηεο ζπκπαξαγσγήο πςειήο 

απφδνζεο θαζψο θαη ηεο ηειεζέξκαλζεο θαη ηειεςχμεο. 

Οη εηαηξείεο δηαλνκήο θαη πξνκήζεηαο (ιηαληθήο πψιεζεο) πξέπεη λα ππνρξεσζνχλ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηεθκεξησκέλε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ ηνπο πειάηεο ηνπο, 

ρξεζηκνπνηψληαο κέζα φπσο νη ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο ηξίησλ, εμεηδηθεπκέλα κέζα φπσο 

«ιεπθά πηζηνπνηεηηθά», ηέιε δεκφζηαο σθέιεηαο ή ηζνδχλακα θαη επηηάρπλζε ηεο 

εηζαγσγήο θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ φπσο νη «επθπείο κεηξεηέο», πνπ πξέπεη λα είλαη 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη θηιηθά πξνο ηνπο ρξήζηεο, έηζη ψζηε 

λα παξέρνπλ πξαγκαηηθά θέξδε ζηνπο θαηαλαισηέο. 

 

Γξάζε 4: Πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ εζληθώλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή 

απόδνζε 
Σα εζληθά ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε παξέρνπλ νινθιεξσκέλε 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηξήζηκσλ 

ζηφρσλ θαη δεηθηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο 

ζέζεηο εθθίλεζεο θαη ηηο εζληθέο ζπλζήθεο. Ο ζηφρνο Δπξψπε 2020 φζνλ αθνξά ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη απφ κεραληζκφ εηήζηαο αλαζθφπεζεο. 

 

Πξνηεξαηόηεηα 2: Γεκηνπξγία κηαο παλεπξσπατθήο ελνπνηεκέλεο αγνξάο 

ελέξγεηαο 
 

Γξάζε 1: Έγθαηξε θαη αθξηβήο εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πεξί εζσηεξηθήο αγνξάο 
Ζ Δπηηξνπή ζα ζπλερίζεη λα εμαζθαιίδεη ηελ νξζή θαη έγθαηξε εθαξκνγή ηεο 

πθηζηάκελεο εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο, θαη λα εθαξκφδεη απνθαζηζηηθά ηελ πνιηηηθή 

αληαγσληζκνχ. Γηα ηελ πεξαηηέξσ ελνπνίεζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο απαηηείηαη ε παγίσζε 

ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ (π.ρ. θψδηθεο δηθηχσλ) θαη ε ζπκπιήξσζή ηνπ κε άιιεο δξάζεηο 

φπσο ε ζχδεπμε ηεο αγνξάο, ε αλάπηπμε κνληέισλ ζηφρνπ θαη ελφο εχξσζηνπ πιαηζίνπ γηα 

ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο κέζσ απνηειεζκαηηθήο δηαθάλεηαο θαη επνπηείαο. Δάλ ηα ελ ιφγσ 

κέηξα απνδεηρζνχλ αλεπαξθή ή εάλ ε εληνιή ηνπ ACER απνδεηρζεί πεξηνξηζκέλε, ζα 

εμεηαζζεί ην ελδερφκελν πεξαηηέξσ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ. 
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Γξάζε 2: Υαξηνγξάθεζε ηεο επξσπατθήο ππνδνκήο γηα ην 2020-2030 
Ζ επηθείκελε αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ ππνδνκή ζα επηηξέςεη ζηελ 

Δπξψπε λα εληνπίζεη ηηο ππνδνκέο πνπ πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα εχξπζκε εζσηεξηθή αγνξά, λα εμαζθαιηζηεί ε ελνπνίεζε 

ηεο κεγάιεο θιίκαθαο παξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα 

ηνπ εθνδηαζκνχ, ζχκθσλα θαη κε ην φξακα γηα έλα αεηθφξν επξσπατθφ ελεξγεηαθφ 

ζχζηεκα κέρξη ην 2050. Μέρξη ην 2015 δελ πξέπεη λα ππάξρεη θξάηνο κέινο απνκνλσκέλν 

απφ ηελ επξσπατθή εζσηεξηθή αγνξά. Θα θαιπθζνχλ επίζεο θαη νη δηαζπλνξηαθνί 

δηάδξνκνη. Σα δεθαεηή ζρέδηα αλάπηπμεο δηθηχσλ ησλ ENTSO-E θαη ENTSO-G ζα 

πξνσζεζνχλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ACER, ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο ζπλαθείο 

εκπιεθφκελνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα αμηνπνηήζεη επηηπρείο πεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο 

φπσο εθείλε ηεο Βαιηηθήο, θαη ζα πεξηιάβεη θαη εθηίκεζε ησλ αλαγθαίσλ εγθαηαζηάζεσλ 

απνζήθεπζεο θαη ηα κέηξα θιηκαηηθήο πξνζαξκνγήο, θαζψο θαη ηηο πηζαλέο κειινληηθέο 

αλάγθεο γηα ππνδνκέο κεηαθνξάο CO2 ζηελ ΔΔ. 

Ζ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο ζηνρεχεη επίζεο ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ δηθηχνπ γηα ηηο 

αλαπφθεπθηεο αιιαγέο ηεο δήηεζεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο πνιηηηθέο ζηνπο ηνκείο ηεο 

ελέξγεηαο θαη ησλ κεηαθνξψλ, φπσο ε ειεθηξν-θηλεηηθφηεηα θαη ε αχμεζε ζηελ 

απνθεληξσκέλε θαη κεγάιεο θιίκαθαο ειεθηξνπαξαγσγή απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο. 

Ζ Δπηηξνπή ζα πξνηείλεη ηνπ ρξφλνπ ζχλνιν εξγαιείσλ άζθεζεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ φζνλ αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο ππνδνκέο θαηά ηελ επφκελε 

εηθνζαεηία. Θα πεξηιακβάλνπλ λέα κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζηξαηεγηθψλ ππνδνκψλ 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζην ζχλνιφ ηεο απφ πιεπξάο αληαγσληζηηθήο 

παξνρήο ελέξγεηαο, πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο θαη πξφζβαζεο ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

θαζψο θαη απφ πιεπξάο αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ. Σα ελ ιφγσ δσηηθά ηκήκαηα ζα 

πξνζδηνξηζηνχλ ζαθψο ζηε δηαδηθαζία ζπλνιηθήο ραξηνγξάθεζεο, θαη ζα επηζεκαλζνχλ σο 

«επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο», έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ βειηησκέλε 

δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη επηθεληξσκέλε ρξεκαηνδφηεζε, αλ απαηηεζεί. Βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ζα είλαη ε επηιεθηηθφηεηα. Θα ιεθζνχλ δεφλησο 

ππφςε νη ζπλδέζεηο ηνπ δηθηχνπ κε ηξίηεο ρψξεο. 

Οη ACER, ENTSO-E θαη ENTSO-G ζα ιάβνπλ εληνιή ραξηνγξάθεζεο ησλ 

επξσπατθψλ δηθηχσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αεξίνπ ζε ρξνληθφ νξίδνληα 2020-2030. 

Μεηά ηηο ελ ιφγσ εξγαζίεο ζα αθνινπζήζεη έλα πην καθξνπξφζεζκν φξακα βάζεη ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ράξηε πνξείαο 2050 πνπ ζα δεκνζηεπζεί ην 2011. 

 

Γξάζε 3: Δμνξζνινγηζκόο ησλ δηαδηθαζηώλ αδεηνδόηεζεο θαη ησλ θαλόλσλ ηεο 

αγνξάο γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκώλ 
Ζ Δπηηξνπή ζα πξνηείλεη ηελ εηζαγσγή θαζεζηψηνο αδεηνδφηεζεο γηα ηα έξγα 

«επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο» ψζηε λα βειηησζεί ε πθηζηάκελε δηαδηθαζία, κέζσ, γηα 

παξάδεηγκα ηνπ θαζνξηζκνχ εληαίαο αξρήο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηαπηφρξνλε εθαξκνγή 

ησλ πξνηχπσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο, θαη εμαζθάιηζε πιήξνπο ζπκκφξθσζεο κε ηελ 
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πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία ηεο ΔΔ. Οη εμνξζνινγηζκέλεο θαη βειηησκέλεο δηαδηθαζίεο ζα 

εμαζθαιίζνπλ πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα θαη αλνηθηέο θαη δηαθαλείο ζπδεηήζεηο ζε ηνπηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δεκφζηαο εκπηζηνζχλεο θαη 

απνδνρήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Δπηπιένλ, ζα δηεξεπλεζνχλ ηξφπνη ζεηηθήο αληακνηβήο, 

κέζσ εληζρπκέλεο πξφζβαζεο ζε δεκφζηα θνλδχιηα, ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ θξαηψλ 

κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ επνηθνδνκεηηθά θαη πεηπραίλνπλ ηε δηεπθφιπλζε ηεο έγθαηξεο 

νινθιήξσζεο έξγσλ επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Γηα λα πεηχρεη ηελ ζχδεπμε ηεο αγνξάο κέρξη ην 2014, ν ACER ζα εμαζθαιίζεη, ζην 

πιαίζην ηεο εληνιήο ηνπ, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επίιπζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ηερληθψλ 

(ελαξκφληζε, ηππνπνίεζε, θιπ.) θαη θαλνληζηηθψλ δεηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

δηαζχλδεζε ησλ δηθηχσλ δηα κέζνπ ησλ ζπλφξσλ, κε ηελ πξφζβαζε ζηηο αλαλεψζηκεο 

πεγέο θαη κε ηελ ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Θα ππνβιεζεί θαηά ζπλέπεηα ιεπηνκεξέο 

πξφγξακκα δξάζεο γηα λα ππνβνεζήζεη ηα θξάηε κέιε ζηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο 

επθπψλ κεηξεηψλ/δηθηχσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δεηήκαηνο ηεο πξνβνιήο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο) θαη ελζάξξπλζεο λέσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Γξάζε 4: Δμαζθάιηζε ηνπ νξζνύ πιαηζίνπ ρξεκαηνδόηεζεο 
Αλαγλσξίδνληαο ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο θαηαζθεπαδφκελεο ππνδνκέο είλαη 

εκπνξηθήο θχζεο, ε Δπηηξνπή ζα θαζνξίζεη κεζνδνινγία γηα λα αλαιχζεη ηε βέιηηζηε 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο (κε βάζε ηηο αθφινπζεο αξρέο 

πνπ ζα εθαξκνζηνχλ αλά ηελ Έλσζε: «ν ρξήζηεο πιεξψλεη», «ν επσθεινχκελνο 

πιεξψλεη» - απφ πιεπξάο δηαζπλνξηαθήο νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθήο θαηαλνκήο θαη «ν 

θνξνινγνχκελνο πιεξψλεη» - θαηαλνκή ησλ βαξψλ γηα εκπνξηθά κε βηψζηκεο θαη 

«παλεπξσπατθνχ νθέινπο» ππνδνκέο). Ζ ελ ιφγσ κεζνδνινγία ζα θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε 

ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Γηα έξγα «επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο» 

κε κεδεληθή ή κηθξή εκπνξηθή βησζηκφηεηα ζα πξνηαζνχλ θαηλνηφκνη κεραληζκνί 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα κέγηζηε κφριεπζε ηεο δεκφζηαο ζηήξημεο ψζηε λα βειηησζεί ην 

επελδπηηθφ θιίκα γηα ηελ θάιπςε ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ ή γηα λα επηηαρπλζεί ε 

πινπνίεζε ησλ έξγσλ. Ζ δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο ελεξγεηαθήο ππνδνκήο είλαη θξίζηκεο 

ζεκαζίαο θαη επείγνπζα· απαηηεί επίζεο επξχηεξε ζεψξεζε ησλ λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

κεραληζκψλ (δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ) θαη θηλεηνπνίεζε πξφζζεησλ πφξσλ κε βάζε ην 

επφκελν πνιπεηέο ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην. 
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Εικόνα 3.3: Πποηεπαιόηηηερ Υποδομήρ ωρ ηο 2020 

 

Πξνηεξαηόηεηα 3: Δλίζρπζε ηεο ζέζεο ησλ θαηαλαισηώλ θαη επίηεπμε 

ηνπ πςειόηεξνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 

 
Γξάζε 1: Δλίζρπζε ηνπ θηιηθνύ πξνο ηνλ θαηαλαισηή ραξαθηήξα ηεο ελέξγεηαο 

Ζ ελεξγφο εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν 

παξακέλεη απαξαίηεηε γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ εγγχεζε ηεο πξφζβαζεο 

ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ ελέξγεηα ζε πξνζηηέο ηηκέο. 

Ζ Δπηηξνπή ζα πξνηείλεη κέηξα γηα λα βνεζήζεη ηνπο θαηαλαισηέο λα ζπκκεηάζρνπλ 

θαιχηεξα ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ζχκθσλα κε ηελ ηξίηε δέζκε κέηξσλ γηα ηελ ελέξγεηα. Σα 

ελ ιφγσ κέηξα ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηάξηηζε νδεγηψλ κε βάζε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

ζηνλ ηνκέα ηεο αιιαγήο πξνκεζεπηή, ηελ πεξαηηέξσ εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε 

ζπζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηε ρξέσζε θαη ηελ επεμεξγαζία παξαπφλσλ, θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ φζνλ αθνξά ηα θαζεζηψηα ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ. Όινη νη 

θαηαλαισηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ εξγαιείν ζχγθξηζεο ησλ ηηκψλ βάζεη κεζνδνινγίαο πνπ 

πξέπεη λα θαηαξηηζηεί απφ ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο ελέξγεηαο θαη άιινπο αξκφδηνπο θνξείο, 

θαη φινη νη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

ηηκνιφγηα θαη ηηο πξνζθνξέο ηνπο. Σέινο, πξφζζεηεο πξνζπάζεηεο πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ 

κε ζηφρν ηε κεηαηφπηζε ηεο εζηίαζεο απφ ηηο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο ζην ελεξγεηαθφ θφζηνο, 

κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ. 

Ζ Δπηηξνπή ζα δεκνζηεχεη ηαθηηθέο εθζέζεηο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ επηπέδνπ 

εθαξκνγήο ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηνπο θαηαλαισηέο θαη ην ζπλνιηθφ 

επίπεδν πξνζηαζίαο ζε νιφθιεξε ηελ εζσηεξηθή αγνξά. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηνπο 
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επάισηνπο θαηαλαισηέο θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο λα 

κεηψζνπλ ηε ρξήζε ελέξγεηαο. 

Οη θαλνληζηηθέο αξρέο πξέπεη λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ιηαληθήο κε ηε βνήζεηα ηνπ θφξνπκ πνιηηψλ ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηνπ 

θφξνπκ αεηθφξνπ ελέξγεηαο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ. 

 

Γξάζε 2: πλερήο βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 

Ζ Δπηηξνπή επαλεμεηάδεη ηηο ζπλζήθεο αζθαιείαο ηεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ 

ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα ππφ ην πξίζκα ηνπ αηπρήκαηνο ζηελ εμέδξα Deepwater Horizon, κε 

ζηφρν λα ιάβεη απζηεξά κέηξα, απφ ηελ πξφιεςε έσο ηελ επέκβαζε θαη ηα δεηήκαηα 

αζηηθήο επζχλεο, πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ην χςηζην επίπεδν πξνζηαζίαο αλά ηελ ΔΔ θαη ζηνλ 

ππφινηπν θφζκν. 

Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ ππξεληθή πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ζα εληζρπζεί πεξαηηέξσ 

κέζσ ηεο ελδηάκεζεο αλαζθφπεζεο ηεο νδεγίαο ππξεληθήο αζθάιεηαο, ηεο εθαξκνγήο ηεο 

νδεγίαο γηα ηα ππξεληθά απφβιεηα, ηνπ επαλαθαζνξηζκνχ ησλ βαζηθψλ πξνηχπσλ 

αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο ππνβνιήο 

πξφηαζεο γηα κηα επξσπατθή πξνζέγγηζε ησλ θαζεζηψησλ ππξεληθήο αζηηθήο επζχλεο. 

Πξέπεη επίζεο λα επηδησρζεί ελεξγά κεγαιχηεξε ελαξκφληζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

πηζηνπνίεζεο εγθαηαζηάζεσλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Όια ηα ελ ιφγσ κέηξα πξέπεη λα 

επηηξέςνπλ ζηελ ΔΔ λα δηαηεξήζεη ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζηνλ ηνκέα ηεο αζθαινχο 

ππξεληθήο ελέξγεηαο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ ππεχζπλε ρξήζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο 

παγθνζκίσο. 

Οη ίδηνη πξνβιεκαηηζκνί φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία απφ θαθφβνπιεο 

ελέξγεηεο ζα εθαξκνζηνχλ θαη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ ελεξγεηαθψλ 

ηερλνινγηψλ (αζθάιεηα πδξνγφλνπ, αζθάιεηα δηθηχνπ κεηαθνξάο CO2, απνζήθεπζε CO2, 

θιπ.). 

 

Πξνηεξαηόηεηα 4: Δπέθηαζε ηεο εγεηηθήο ζέζεο ηεο Δπξώπεο ζηελ 

ελεξγεηαθή ηερλνινγία θαη θαηλνηνκία 

 
Γξάζε 1: Τινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ SET ρσξίο θαζπζηέξεζε 

Ζ Δπηηξνπή ζα εληζρχζεη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ SET, ηδίσο ηα θνηλά πξνγξάκκαηα 

ηνπ Δπξσπατθνχ πλαζπηζκνχ Δλεξγεηαθήο Έξεπλαο (EERA) θαη ησλ έμε Δπξσπατθψλ 

Βηνκεραληθψλ Πξσηνβνπιηψλ (αηνιηθή ελέξγεηα, ειηαθή ελέξγεηα, βηνελέξγεηα, επθπή 

δίθηπα δηαλνκήο, ππξεληθή ζράζε, δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε (δηνμεηδίνπ ηνπ) άλζξαθα). 

Θα εληαζεί ε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ησλ ραξηψλ πνξείαο 2010-2020 φζνλ αθνξά ηηο ηερλνινγίεο, θαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

επηηπρία ησλ ζπλαθψλ πξνγξακκάησλ επίδεημεο κεγάιεο θιίκαθαο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

εθείλσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπο απνζέκαηνο (δηθαησκάησλ) γηα ηνπο 

λενεηζεξρφκελνπο (NER300). Ζ δηαζέζηκε θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζα επηθεληξσζεί ζηηο 

πξσηνβνπιίεο ηνπ ζρεδίνπ SET. 
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Οη ηερλνινγηθνί ράξηεο πνξείαο ησλ επξσπατθψλ βηνκεραληθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ην 

2010-2020 πινπνηνχληαη απφ ην ηξέρνλ έηνο θαη εθεμήο, θαη ζα ιάβνπλ πξφζζεηε ζηήξημε. 

Θα απνηειέζνπλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ επφκελνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

πιαηζίνπ φζνλ αθνξά έλα παγησκέλν, ηαθηηθά αμηνινγνχκελν, απνηειεζκαηηθφηεξν θαη 

εζηηαζκέλν πξφγξακκα ελεξγεηαθήο έξεπλαο. ην πιαίζην απηφ, ε Δπηηξνπή ζα πξνσζήζεη 

ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ ππνδνκψλ ελεξγεηαθήο έξεπλαο ζηελ Δπξψπε δεδνκέλνπ φηη 

ζπκβάιινπλ ηδηαίηεξα ζηελ πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο κε ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε. Θα 

εμεηάζεη επίζεο θαη άιιεο ελαιιαθηηθέο θαηεπζχλζεηο κεγάινπ δπλακηθνχ, φπσο νη 

ζαιάζζηεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ε ζέξκαλζε θαη ςχμε απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. 

 

Γξάζε 2: Η Δπηηξνπή ζα δξνκνινγήζεη ηέζζεξα λέα επξσπατθά έξγα κεγάιεο 

θιίκαθαο 
1. Ζ Δπηηξνπή ζα πξνσζήζεη κηα κείδνλα επξσπατθή πξσηνβνπιία ζηνλ ηνκέα ησλ 

επθπψλ δηθηχσλ δηαλνκήο πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζεί νιφθιεξν ην ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη 

δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηα αηνιηθά πάξθα αλνηθηήο ζαιάζζεο ηεο Βφξεηαο 

Θάιαζζαο, ηα ειηαθά πάξθα ηνπ Νφηνπ θαη ηα πθηζηάκελα θξάγκαηα πδξνειεθηξηθψλ 

ζηαζκψλ έσο ηα κεκνλσκέλα λνηθνθπξηά, θαζηζηψληαο ηαπηφρξνλα ηα πθηζηάκελα δίθηπα 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επθπέζηεξα, απνδνηηθφηεξα θαη πην αμηφπηζηα.  

2. Καηάθηεζε εθ λένπ ηεο εγεηηθήο ζέζεο ηεο Δπξψπεο ζηελ απνζήθεπζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (ηφζν ζε κεγάιε θιίκαθα φζν θαη ζηα νρήκαηα). Θα αλαπηπρζνχλ θηιφδνμα έξγα 

ζηνπο ηνκείο ηεο πδξνειεθηξηθήο δπλακηθφηεηαο, ηεο απνζήθεπζεο πεπηεζκέλνπ αέξα, ηεο 

απνζήθεπζεο ζε ζπζζσξεπηέο θαη ζε άιιεο θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο απνζήθεπζεο φπσο ην 

πδξνγφλν. Σα ελ ιφγσ έξγα ζα πξνεηνηκάζνπλ ην δηαζπλδεδεκέλν ειεθηξηθφ ζχζηεκα ζε 

φια ηα επίπεδα ειεθηξηθήο ηάζεο γηα ηε καδηθή αθνκνίσζε κηθξήο θιίκαθαο 

απνθεληξσκέλσλ θαη κεγάιεο θιίκαθαο θεληξηθψλ ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο. 

3. Τινπνίεζε βηψζηκεο παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ κεγάιεο θιίκαθαο, ιακβαλνκέλεο 

επίζεο ππφςε ηεο ελ εμειίμεη αλαζθφπεζεο φζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ έκκεζε 

αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο. ην άκεζν κέιινλ ζα δξνκνινγεζεί ε επξσπατθή βηνκεραληθή 

πξσηνβνπιία βηνελέξγεηαο χςνπο 9 δηο επξψ, γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ ηαρεία πηνζέηεζε απφ 

ηελ αγνξά βηψζηκσλ βηνθαπζίκσλ δεχηεξεο γελεάο. 

4. Παξνρή ζηηο πφιεηο, ζηηο αζηηθέο θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ηξφπσλ γηα 

κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Ζ εηαηξηθή ζρέζε θαηλνηνκίαο «Έμππλεο Πφιεηο», 

πνπ ζα δξνκνινγεζεί ζηηο αξρέο 2011, ζα ζπγθεληξψζεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηφηεηεο ζε 

ηνκείο φπσο νη αλαλεψζηκεο πεγέο, ε ελεξγεηαθή απφδνζε, ηα επθπή δηαζπλδεδεκέλα 

ζπζηήκαηα ειεθηξηζκνχ, νη θαζαξέο αζηηθέο κεηαθνξέο φπσο ε ειεθηξν-θηλεηηθφηεηα, ηα 

επθπή δίθηπα δηαλνκήο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο ζπλδπαδφκελα κε εμαηξεηηθά θαηλνηφκα 

έμππλα εξγαιεία θαη εξγαιεία ΣΠΔ. Ζ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνδέζκεπζε ηνπηθψλ δπλαηνηήησλ. Οη αγξνηηθέο 

πεξηνρέο δηαζέηνπλ ζεκαληηθφ δπλακηθφ απφ ηελ άπνςε απηή θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ 

ην ΔΓΣΑΑ, ην νπνίν παξέρεη ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε ζηήξημε ηέηνησλ θαηλνηφκσλ έξγσλ. 
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Γξάζε 3: Δμαζθάιηζε καθξνπξόζεζκεο ηερλνινγηθήο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ΔΔ  
Πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ νη βάζεηο ηεο κειινληηθήο καο αληαγσληζηηθφηεηαο απέλαληη 

ζηνλ ηζρπξφ δηεζλή αληαγσληζκφ, ε Δπηηξνπή ζα πξνηείλεη κηα πξσηνβνπιία χςνπο 1 δηο 

επξψ γηα ηε ζηήξημε ηεο έξεπλαο αηρκήο πνπ απαηηείηαη γηα λα απνδνζνχλ επηζηεκνληθά 

επηηεχγκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε άλζξαθα. 

Ζ εγεηηθή ζέζε ηεο ΔΔ πξέπεη επίζεο λα δηαηεξεζεί θαη ζην παγθφζκην εκβιεκαηηθφ 

εξεπλεηηθφ έξγν ITER. Ζ Δπηηξνπή ζα εμαζθαιίζεη επαξθή δηνίθεζε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ) θαη δεκηνπξγία βηνκεραληθήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο απφ ην ITER θαη ην επξσπατθφ πξφγξακκα ζχληεμεο. 

Ζ Δπηηξνπή ζα θαηαξηίζεη ελσζηαθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα γηα ηηο ελεξγεηαθέο χιεο 

επηηξέπνληαο ζηνλ ελσζηαθφ ελεξγεηαθφ ηνκέα λα παξακείλεη αληαγσληζηηθφο παξά ηε 

ζπξξίθλσζε ησλ πφξσλ ζπαλίσλ γαηψλ. 

 

Πξνηεξαηόηεηα 5: Δλίζρπζε ηεο εμσηεξηθήο δηάζηαζεο ηεο ελσζηαθήο 

ελεξγεηαθήο αγνξάο 

 
Γξάζε 1: Δλνπνίεζε ησλ αγνξώλ ελέξγεηαο θαη ησλ θαλνληζηηθώλ πιαηζίσλ κε ηνπο 

γείηνλέο καο 

Ζ ζπλζήθε γηα ηελ ελεξγεηαθή θνηλφηεηα πξέπεη λα εθαξκνζηεί θαη λα επεθηαζεί ζε 

φινπο εθείλνπο ηνπο γείηνλεο ηεο ΔΔ πνπ επηζπκνχλ λα πηνζεηήζνπλ ην κνληέιν ηεο αγνξάο 

ηεο ΔΔ. ην πιαίζην απηφ, πξέπεη λα επηδησρζεί ε ελνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη ε θαλνληζηηθή 

ζχγθιηζε κέζσ νινθιεξσκέλσλ, ζηεξηδφκελσλ ζηνπο ελσζηαθνχο θαλφλεο, ζπκθσληψλ ηεο 

ΔΔ κε ηηο ρψξεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ επξσπατθή πνιηηηθή γεηηνλίαο θαη ηε δηαδηθαζία 

δηεχξπλζεο, ηδίσο κε ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη κε ηηο ρψξεο δηακεηαθφκηζεο φπσο ε 

Οπθξαλία θαη ε Σνπξθία. Δπηπιένλ, ε ζπλζήθε γηα ηελ ελεξγεηαθή θνηλφηεηα πξέπεη λα 

εληζρπζεί κε ηελ επέθηαζε ηνπ λένπ θεθηεκέλνπ ζηα κέξε πνπ ππνγξάθνπλ ηελ ζπλζήθε. Ζ 

δηαδηθαζία απηή ζα εληζρχζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, 

εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ζπλζήθεο ηζφηηκνπ αληαγσληζκνχ θαη δηαζθαιίζεηο θαηά ηνπ 

θηλδχλνπ δηαξξνήο άλζξαθα κέζσ ηνπ θιάδνπ ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο. 

Ζ Δπηηξνπή ζα πξνηείλεη κεραληζκνχο γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ πθηζηάκελσλ δηεζλψλ 

ζπκθσληψλ (ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ αεξίνπ) κε ηνπο θαλφλεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηε ζχλαςε λέσλ. Θα ππνβιεζνχλ 

επίζεο πξνηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ απαηηνχκελνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ κεηαμχ ηεο 

ΔΔ θαη ηξίησλ ρσξψλ γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ δηαδξνκψλ απφ λένπο πξνκεζεπηέο, 

ηδίσο γχξσ απφ ηνλ Νφηην δηάδξνκν θαη ηε Νφηηα Μεζφγεην. Θα θαιπθζνχλ επίζεο 

δεηήκαηα εθνδηαζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάπηπμεο δηθηχσλ θαη πηζαλψο 

δηαθαλνληζκνί νκαδνπνηεκέλνπ εθνδηαζκνχ θαζψο θαη θαλνληζηηθέο πηπρέο, ηδίσο 

αλαθνξηθά κε ηελ ειεπζεξία δηακεηαθφκηζεο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ επελδχζεσλ. 

Θα θηλεηνπνηεζεί ε ηερληθή βνήζεηα ηεο ΔΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ 

θεθηεκέλνπ ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα ζε 
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γεηηνληθέο ρψξεο, κε ηαπηφρξνλε βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ θαζεζηψησλ ζηήξημεο πνπ 

παξέρεη ε ΔΔ, ηα θξάηε κέιε ηεο θαη ε δηεζλήο θνηλφηεηα. 

 

Γξάζε 2: Θέζπηζε πξνλνκηαθώλ εηαηξηθώλ ζρέζεσλ κε εηαίξνπο δσηηθήο ζεκαζίαο 

Παξάιιεια κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ θαη ησλ δηαδξνκψλ εηζαγσγήο, ε ΔΔ ζα 

πξνρσξήζεη ζηε ζχλαςε εληζρπκέλσλ ελεξγεηαθψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κε πξνκεζεπηέο 

δσηηθήο ζεκαζίαο θαη ρψξεο δηακεηαθφκηζεο. ηφρνο ζα είλαη ε πξνψζεζε δσηηθψλ αξρψλ 

φπσο εθείλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε ζπλζήθε γηα ηνλ επξσπατθφ ράξηε ελέξγεηαο (γηα 

παξάδεηγκα ειεπζεξία δηακεηαθφκηζεο, δηαθάλεηα, αζθάιεηα, επελδπηηθέο επθαηξίεο, θαζψο 

θαη ζπκκφξθσζε κε ην δηεζλέο δίθαην). 

 

Γξάζε 3: Πξνώζεζε ηνπ παγθόζκηνπ ξόινπ ηεο ΔΔ γηα ην κέιινλ ηεο ελέξγεηαο 

ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε άλζξαθα 

Ζ ελεξγεηαθή απφδνζε, νη θαζαξέο ηερλνινγίεο θαη ε αζθαιήο θαη αεηθφξνο ελέξγεηα 

ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε άλζξαθα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

ΔΔ θαη ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο, ηδίσο κε κεγάιεο θαηαλαιψηξηεο θαη αλαδπφκελεο 

νηθνλνκίεο θαη κέζσ δηεζλψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ. 

Ζ Δπηηξνπή ζα δξνκνινγήζεη κείδνλα ζπλεξγαζία κε ηελ Αθξηθή επί ελεξγεηαθψλ 

πξσηνβνπιηψλ, ψζηε πξννδεπηηθά λα εμαζθαιίζεη αεηθφξν ελέξγεηα ζε φινπο ηνπο πνιίηεο 

κε βάζε θαη ηελ πξάζηλε βίβιν πεξί αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο. 

 

Γξάζε 4: Πξνώζεζε παγθνζκίσο λνκηθά δεζκεπηηθώλ πξνηύπσλ ππξεληθήο 

αζθάιεηαο, πξνζηαζίαο θαη κε δηάδνζεο 

Ζ Δπηηξνπή ζα αλαπηχμεη πξσηνβνπιίεο κε ζηφρν λα ελζαξξχλεη ηηο ρψξεο εηαίξνπο λα 

θαηαζηήζνπλ ηα πξφηππα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ππξεληθήο αζθάιεηαο, πξνζηαζίαο θαη κε 

δηάδνζεο λνκηθά δεζκεπηηθά θαη απνηειεζκαηηθά εθαξκφζηκα ζε δηεζλέο επίπεδν, ηδίσο 

κέζσ εληζρπκέλεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο θαη ηε 

ζχλαςε ζπκθσληψλ Δπξαηφκ κε δσηηθνχο ππξεληθνχο πξνκεζεπηέο θαη ρψξεο-ρξήζηεο. 

Λφγσ ησλ καθξψλ ρξφλσλ πξνπνξείαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο αιιαγέο ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, ε αλάιεςε δξάζεο ζήκεξα δελ δηαζθαιίδεη φηη νη δηαξζξσηηθέο 

αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ κεηάβαζε ζε θαζεζηψο ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

άλζξαθα ζα έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ην 2020, πεξίνδν ηελ νπνία θαιχπηεη ε παξνχζα 

ζηξαηεγηθή. Καηά ζπλέπεηα, απαηηείηαη λα αηελίζνπκε πέξα απφ ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ηεο 

παξνχζαο ζηξαηεγηθήο γηα λα εμαζθαιίζνπκε φηη ε ΔΔ ζα πξνεηνηκαζηεί θαιά ψζηε λα 

πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ 2050 γηα έλα αζθαιέο, αληαγσληζηηθφ θαη ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο 

ζε άλζξαθα ελεξγεηαθφ ζχζηεκα. πλεπψο, ε Δπηηξνπή ζα ππνβάιεη κεηά ηελ παξνχζα 

ζηξαηεγηθή έλαλ πιήξε ράξηε πνξείαο γηα ην 2050, ζηνλ νπνίν ζα πξνζδηνξηζηνχλ πην 

καθξνπξφζεζκα ηα κέηξα. 
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4.1. Δηζαγσγή 

 
ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ νη δείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ δηαηαξαρήο ηεο ελεξγεηαθήο ηξνθνδνζίαο ρσξψλ ή θαη πεξηνρψλ. 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο αζθάιεηαο ηεο ηξνθνδνζίαο είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή κηα 

κεζνδνινγίαο ε νπνία ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο θχξηεο έλλνηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ηξνθνδνζία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαπζίκνπ. Υξεζηκνπνηψληαο ηνπο θαηάιιεινπο δείθηεο 

θχξηνο ζηφρνο είλαη ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ ζηελ νκαιή ηξνθνδνζία κηαο ρψξαο. 

Ζ ελεξγεηαθή αζθάιεηα είλαη πνιχκνξθε θαη έηζη ρξεηάδνληαη αξθεηνί δείθηεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο. Μία δηάθξηζε απνηειεί απηή αλάκεζα ζηνπο θηλδχλνπο θπζηθήο 

δηαθνπήο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο. Θα πξέπεη 

εδψ λα δηεπθξηληζηεί φηη ε ελεξγεηαθή εμάξηεζε ζπλδέεηαη αιιά είλαη θαη δηαθνξεηηθή απφ 

ηνλ ελεξγεηαθφ θίλδπλν. Μία ρψξα ε νπνία εηζάγεη ηελ πεξηζζφηεξε απφ ηελ ελέξγεηα πνπ 

θαηαλαιψλεη αιιά έρεη εμαζθαιίζεη ηελ αζθαιή ηξνθνδνζία ηεο έρνληαο κεγάιε πνηθηιία 

ηξνθνδνηψλ είλαη εμαξηεκέλε αιιά δελ θηλδπλεχεη.  

 

 

4.2. Γηαδηθαζία Δθηίκεζεο Κηλδύλνπ 
 

Σν πφζν επάισηε είλαη κία ρψξα σο πξνο ηνλ ελεξγεηαθφ αλεθνδηαζκφ ηεο είλαη έλα 

πνιχκνξθν δήηεκα πνπ απαηηεί αξθεηνχο δείθηεο γηα ηε κέηξεζή ηνπ. Δίλαη θαηαλνεηφ, πσο 

γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ζε έλα ζχζηεκα, φπσο απηφ ηνπ ελεξγεηαθνχ αλεθνδηαζκνχ, 

είλαη απαξαίηεην λα νξηζηνχλ νη επηκέξνπο παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ 

θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ππνινγηζηνχλ. Χο κέηξν ππνινγηζκνχ ηνπο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη δείθηεο θηλδχλνπ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

 

Ο Ρόινο ησλ δεηθηώλ ζηε δηαδηθαζία ππνζηήξημεο ελεξγεηαθώλ 

απνθάζεσλ 
 

Οη νηθνλνκηθνί θαη πνιηηηθνί αλαιπηέο βαζίδνληαη θαηά θφξνλ ζε δείθηεο εδψ θαη 

πνιιά ρξφληα. Όπσο αλαθέξνπλ νη Shipper θαη Haas, ζηα παξαδείγκαηα γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

αλαιχζεηο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη ν Jesinghaus, γηα απνθάζεηο ζε ςεθνθνξίεο, 

ζρεδφλ φινη ρξεζηκνπνηνχλ θαη θαηαιαβαίλνπλ βαζηθνχο δείθηεο, παξφιν πνπ ιίγνη είλαη 

απηνί πνπ γλσξίδνπλ ην επίπεδν αλάιπζεο πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ απηνχο. 

Οη δείθηεο επηιέγνληαη γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ιεηηνπξγίαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπζηήκαηνο γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ έηζη ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη δηαρείξηζεο. 

Πξνζεθηηθή εμέηαζε ελεξγεηαθψλ δεηθηψλ βνεζά ηνλ αλαιπηή λα βγάιεη βαζηθέο 

ηάζεηο απφ έλα κεγάιν φγθν αλαιπηηθψλ δεδνκέλσλ. Οη δείθηεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα κεηξήζνπλ ηελ επίδξαζε ησλ αιιαγψλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

ελέξγεηαο ή ηηο αιιαγέο ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζπλνιηθήο ρξήζεο ηεο 
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ελέξγεηαο. Οη δείθηεο βνεζνχλ ζην λα θαλεί ην πψο ε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο δηακνξθψλεηαη 

απφ νηθνλνκηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη νη ηηκέο ηεο ελέξγεηαο, ε 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη νη λέεο ηερλνινγίεο. 

Ζ άληιεζε ησλ δεηθηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλδένληαο ηε δήηεζε ηεο ελέξγεηαο κε 

δνκηθέο θαη δεκνγξαθηθέο παξακέηξνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα κέζν ην νπνίν επηηξέπεη ηελ 

άληιεζε ζπζηάζεσλ γηα έλαλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Μπνξνχλ 

δειαδή λα βνεζήζνπλ ηηο δηάθνξεο θπβεξλήζεηο ζηελ επηινγή ησλ βέιηηζησλ 

ελαιιαθηηθψλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθή ηνπο. 

Οη δείθηεο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ελέξγεηαο, ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ θηι έρνπλ 

αλαπηπρζεί γηα πνηθίινπο ιφγνπο: 

• Σε δηεπθξίλεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη ζηα πξνγξάκκαηα 

ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

• Σελ εθηίκεζε επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία έρνπλ ήδε πινπνηεζεί. 

• Σε ζρεδίαζε κειινληηθψλ θηλήζεσλ θαη δξάζεσλ. 

• Καη ηε δηαθξαηηθή ζχγθξηζε. 

 

Σν βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηνπο ελεξγεηαθνχο δείθηεο είλαη ην 

γεγνλφο φηη απνηεινχλ έλα εξγαιείν επηθνηλσλίαο - ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ή λα πξνάγνπλ 

ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, αλάινγα κε ην ζέκα ζην νπνίν αλαθέξνληαη. Πξέπεη λα 

επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ ππεπζχλσλ ράξαμεο 

πνιηηηθήο, κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πνιηηψλ θαη κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ 

πνιηηψλ. Όπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ OECD, απηφ ζεκαίλεη φηη νη δείθηεο πξέπεη λα είλαη 

φζν ην δπλαηφλ πην ζαθείο, θαηαλνεηνί θαη θνηλψο απνδεθηνί απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη δε ζα πξέπεη λα ππάξρεη κεγάιν πιήζνο δεηθηψλ, νχηε ζα πξέπεη 

απηνί λα είλαη πνιχπινθνη ζηελ πεξηγξαθή ηνπο. ε απηφ ην ζθνπφ ζπκβάιιεη θαη ε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πνπ απνζθνπεί ζηελ ζχκπηπμε επηκέξνπο δεηθηψλ ζε έλαλ ζπλνιηθφ 

δείθηε. 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή δεηθηψλ, έηζη φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνλ 

OECD θαη Jesinghaus, έρνπλ σο εμήο: 

 

Πνιηηηθή ■    Παξνρή αληηπξνζσπεπηηθήο εηθφλαο ηνπ ηνκέα γηα ηνλ νπνίν 

Καηαιιειόηεηα   ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαη ρξήζε 

■ Απιφηεηα, επθνιία ζηελ επεμήγεζε θαη ηθαλφηεηα παξνπζίαζεο ηάζεσλ 

ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

■ Γηαθάλεηα 

■ Ηθαλφηεηα απνηχπσζεο αιιαγψλ 

■ Γηεπθφιπλζε ζπγθξίζεσλ κεηαμχ θξαηψλ 

■ Ηθαλφηεηα γηα ηηκή-ζηφρν 

 

 

Αλαιπηηθή ■    Καιή ζεσξεηηθή βάζε ππφ φξνπο ηερληθνχο θαη επηζηεκνληθνχο 

πιεξόηεηα ■   Γηεζλή αλαγλψξηζε θαη ζπκθσλία γηα ηνλ νξηζκφ θαη ηε ρξήζε απηψλ 

■   Γπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε άιια κνληέια θαη ζπζηήκαηα 
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Γπλαηόηεηα ■   Γπλαηφηεηα παξνρήο ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ 

κέηξεζεο εμαγσγή ησλ δεηθηψλ γξήγνξα θαη εχθνια 

■   Ύπαξμε θαιήο πνηφηεηαο δεδνκέλσλ γηα ηελ εμαγσγή ησλ ηηκψλ  ησλ 

δεηθηψλ 

 

Όπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Shipper θαη Haas, νη δείθηεο θαη νη ζπγθξίζεηο πνπ 

παξέρνπλ ηφζν ζε επίπεδν θξαηηθφ φζν θαη δηαθξαηηθφ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο 

ησλ αιιαγψλ πνπ επηθέξνπλ ζρεηηθέο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο. Οη δείθηεο είλαη 

ζεκαληηθνί σο νδεγφο γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο 

ηεο πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο. Ζ κεζνδνινγία αλάπηπμεο ελεξγεηαθψλ δεηθηψλ εμαξηάηαη 

θαηά κεγάιν πνζνζηφ απφ ηηο πνιηηηθέο πνπ απνθαζίδνληαη λα δηεπζεηεζνχλ. Οη πνιηηηθέο 

απηέο θαζνξίδνπλ ην είδνο ησλ δεηθηψλ, ην επίπεδν αλάιπζεο θαη ζπλεπψο ηα δεδνκέλα πνπ 

πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα. 

Ζ ρξήζε θαλνληθνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ ή πιεξνθνξηψλ δελ είλαη θαηλνχξηα. Ζ 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εμειίζζεηαη ε δήηεζε ελέξγεηαο απαζρνιεί ηνπο 

αλαιπηέο εδψ θαη δεθαεηίεο. Ζ δνκεκέλε επηζηεκνληθή αλάπηπμε απηψλ φκσο ζε ζέκαηα 

ρξήζεο θαη απφδνζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπο - θπξίσο ζην πεξηβάιινλ - 

απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο πνπ μεθίλεζε κε νξγαλσκέλν ηξφπν κφιηο ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έγηλε αηζζεηή ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε δεηθηψλ 

γηα ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα θαη γηα ηελ θαηάζηξσζε 

αξηηφηεξσλ ελεξγεηαθψλ πνιηηηθψλ, άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη κία ζεηξά πξσηνβνπιηψλ, 

θάζε κία απφ ηηο νπνίεο αζρνιήζεθε κε ηελ αλάπηπμε δεηθηψλ γηα θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ζηφρν. 
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4.3. Καηεγνξίεο Κηλδύλνπ 
 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιιέο κειέηεο πνπ πξνηείλνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο γηα ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο ζηελ ελεξγεηαθή ηξνθνδνζία. Κάηη ηέηνην 

είλαη δπλαηφ λα γίλεη αλ ζθεθηνχκε πεξηζηαηηθά πνπ νδήγεζαλ ή είλαη δπλαηφ λα 

νδεγήζνπλ ζε δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη 

θαηεγνξίεο ησλ θηλδχλσλ θαη παξαηίζεληαη θαη πίλαθεο κε ελδεηθηηθά πεξηζηαηηθά. 

 R1) Διαμάσερ: Ζ εκπεηξία απφ ηηο πξνεγνχκελεο θξίζεηο δείρλεη φηη πξνζσξηλέο 

δηαθνπέο ηεο ηξνθνδνζίαο κπνξνχλ αθφκε λα πξνθχςνπλ. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία 

ππήξμαλ ηνπιάρηζηνλ 15 δηαθνπέο ζηελ ηξνθνδνζία πεηξειαίνπ δηάξθεηαο απφ 3 

έσο 18 κήλεο. ρεδφλ φιεο απηέο νη δηαηαξαρέο ζπλδένληαη κε πνιηηηθά θαη 

ζηξαηησηηθά ζέκαηα ζηε Μέζε Αλαηνιή. Έηζη, παξά ην γεγνλφο φηη νη πεξηνρέο πνπ 

εκπιέθνληαη ζε πνιέκνπο θαη εκθχιηεο δηακάρεο είλαη θπξίσο κε-επξσπατθέο, ε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ελέξγεηαο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο.  

Περίοδοσ Περιςτατικό 
Απώλεια Προμήθειασ 

(bbl/day) 

Ννέκ. 1956-Μάξ. 1957 Κξίζε ηνπ νπέδ 940 εθ. 

Ηνχλ.-Αχγ. 1967 Ο πφιεκνο ησλ 6 εκεξψλ 120 εθ. 

Οθη. 1973-Μαξ. 1974 
Αξαβντζξαειηλφο 

πφιεκνο 
Μ/Γ 

Ννέκ. 1978-Απξ. 1979 Ηξαληθή επαλάζηαζε 
640 εθ. 

 

Οθη.-Γεθ. 1980 Πφιεκνο Ηξάλ-Ηξάθ 
300 εθ. 

 

1990-1991 Κξίζε ηνπ Κφιπνπ 
420 εθ. 

 

Μάξηηνο 2004 
Ξεζπάζκαηα βίαο ζηε 

Νηγεξία 

800 ρηι. 

 

Γεθέκβξεο 2005 

 

Βνκβαξδηζκνί ζηε 

Νηγεξία 

180 ρηι. 

 

Φεβξνπάξηνο 2006 
πλερείο δηακάρεο ζηε 

Νηγεξία 

455 ρηι. 

 

Ηνχιηνο 2006 

 

Δπηζέζεηο ζην βφξεην 

ζχζηεκα αγσγψλ ζην Ηξάθ 
Μ/Γ 

Ννέκβξεο 2006 Δπίζεζε ζε Ηξαθηλφ πεδίν 200 ρηι. 

   Πίνακαρ 4.1: Πεπιζηαηικά διαμασών 
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 R2) Πολιηική Αζηάθεια: Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα, ε αιιαγή θαζεζηψηνο, νη 

επαλαζηάζεηο, νη απεξγίεο θαη άιιεο κνξθέο δηακαξηπξίαο αλαθέξνληαη ζπρλά ζην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη εθφζνλ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δηαηαξαρέο ζηελ νκαιή 

ηξνθνδνζία ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε.  

 

Περίοδοσ Περιςτατικό 
Απώλεια 

Προμήθειασ 
(bbl/day) 

Μάρ. 1951-Οκτ. 
1954 

Εκνικοποίθςθ βιομθχανίασ πετρελαίου ςτο Ιράν 940 εκ. 

Απρ.-Αυγ. 1971 
Εκνικοποίθςθ βιομθχανίασ πετρελαίου ςτθν 

Αλγερία 
90 εκ. 

Απρίλθσ 1986 Απεργία ςτθν Αγγλία Μ/Δ 

Απρίλθσ 2002 Απεργίεσ ςε όλθ τθ Βενεηουζλα Μ/Δ 

Δεκζμβρθσ 2003 Απεργία ςτθ Βενεηουζλα 3 εκ. 

Ιοφν.-Αυγ. 2004 Επικζςεισ ςτον αγωγό πετρελαίου Kirkuk-Ceyhan Μ/Δ 

Δεκζμβρθσ 2004 Παφςθ 3 ςτακμών ροισ πετρελαίου ςτθ Νιγθρία 100 χιλ. 

Μάρτιοσ 2005 Επ’ αόριςτον κλείςιμο του Kirkuk-Ceyhan 600 χιλ. 

Μάθσ 2005 Απεργία ςτα διυλιςτιρια πετρελαίου ςτθ Γαλλία Μ/Δ 

Αφγουςτοσ 2005 
Διαμαρτυρίεσ ςε περιοχζσ παραγωγισ πετρελαίου 

ςτο Εκουαδόρ 
Μ/Δ 

Σεπτζμβριοσ 2005 Απεργία ςτθ Γαλλία, ςτισ εγκαταςτάςεισ Total 343 χιλ. 

Οκτώβρθσ 2005 
Απεργία ςτο ςτακμό εξαγωγισ ακατζργαςτου 

πετρελαίου τθσ Νιγθρίασ 
Μ/Δ 

Φεβρουάριοσ 
2006 

Διαμαρτυρίεσ ςτο Εκουαδόρ-διακοπι όλθσ τθσ 
παραγωγισ ακατζργαςτου πετρελαίου 

Μ/Δ 

   Πίνακαρ 4.2: Πεπιζηαηικά πολιηικήρ αζηάθειαρ 
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 R3) Τπομοκπαηικέρ επιθέζειρ: Οη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, αλ θαη δελ είλαη ηφζν 

ζπρλέο, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο δεκηέο ζηελ δηαδηθαζία ελεξγεηαθήο 

ηξνθνδνζίαο.  

Πεξίνδνο Πεξηζηαηηθό 
Απώιεηα 

Πξνκήζεηαο 

(bbl) 

Ννέκβξηνο 1997 
Έθξεμε βφκβαο ζηνλ Trans-Mediterranean 

αγσγφ 
Μ/Γ 

Οθηψβξηνο 2002 Δπίζεζε ζε γαιιηθφ βπηηνθφξν 400 ρηι. 

   Πίνακαρ 4.3: Πεπιζηαηικά ηπομοκπαηικών επιθέζεων 

 

 R4) Αηςσήμαηα: Αλάκεζα ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ 

ελεξγεηαθή ηξνθνδνζία, ηα αηπρήκαηα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Γηα παξάδεηγκα, ε 

έθξεμε πνπ ζπλέβε ην 1998 ζε έλα ζηαζκφ ζηελ απζηξαιή πνιηηεία Βηθηφξηα 

πξνθάιεζε ηε δηαθνπή πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ ζε φινπο ηνπο πειάηεο ζε 

νιφθιεξε ηελ πνιηηεία γηα δχν εβδνκάδεο. Απηνχ ηνπ είδνο ν θίλδπλνο είλαη 

δχζθνιν λα πξνβιεθζεί, πξέπεη φκσο λα ζπκπεξηιεθζεί γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

αλάιεςε απνηξεπηηθψλ κέηξσλ.  

Πεξίνδνο Πεξηζηαηηθό 
Απώιεηα 

Πξνκήζεηαο 

1998 
Έθξεμε ζε ζηαζκφ επεμεξγαζίαο Φ.Α ζηε 

Βηθηφξηα ηεο Απζηξαιίαο 
Μ/Γ 

Γεθέκβξηνο 1999 Αηχρεκα ηνπ ηάλθεξ ERICA 
10000 heavy fuel 

tones 

Γεθέκβξηνο 1999 Αηχρεκα ηνπ ηάλθεξ VOLGONEFT Μ/Γ 

Αχγνπζηνο 2000 Έθξεμε ζε αγσγφ ζην Νέν Μεμηθφ 1,2 bcf 

Μάξηηνο 2001 Αηχρεκα ηνπ ηάλθεξ BALTIC CARRIER 
2700 heavy fuel 

tones 

Ννέκβξηνο 2002 Αηχρεκα ηνπ ηάλθεξ PRESTIGE 
38000 heavy fuel 

tones 

Μάξηηνο 2005 Έθξεμε ζηα δηπιηζηήξηα ηεο BP ζην Σέμαο Μ/Γ 

Αχγνπζηνο 2005 
Φσηηά ζηελ πεξηνρή πεηξειαηνθφξσλ 

Shiehallion ηεο BP 
120-150 ρηι. (bbl/d) 

Μάξηηνο 2006 Γηαξξνή αγσγνχ ζηελ Αιάζθα 100000 (bbl/d) 

Απξίιεο 2006 Φσηηά ζε ηηαιηθά δηπιηζηήξηα 160000 (bbl/d) 

Ηνχληνο 2006 Φσηηά ζε ζηαζκφ εμαγσγήο πεηξειαίνπ ζην Ηξάθ M/Γ 

Ηνχιηνο 2006 Γηαξξνή ζε Νηγεξηαλφ αγσγφ πεηξειαίνπ 180 ρηι. (bbl/d) 

   Πίνακαρ 4.4: Πεπιζηαηικά αηςσημάηων 
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 R5) Καιπικέρ ζςνθήκερ: Σα αηπρήκαηα ζηελ ελεξγεηαθή ηξνθνδνζία πνπ νθείινληαη 

ζε αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα δελ είλαη ακειεηέα. Μηα κεγάιε πηψζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κε αλακελφκελε αχμεζε ηεο 

δήηεζεο γηα ελέξγεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ζε έιιεηςε. ε πεξηφδνπο μεξαζίαο, ε 

έιιεηςε λεξνχ επεξεάδεη άκεζα ηε ιεηηνπξγία ζηαζκψλ παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο 

ελέξγεηαο.  

Περίοδοσ Περιςτατικό 
Απώλεια 

Προμήθειασ 
(bbl/day) 

1992-1993 
Ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ τον χειμώνα ςτον 

Καναδά 
Μ/Δ 

Ιανουάριοσ 1994 Ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ ςτισ Η.Π.Α. Μ/Δ 

Οκτώβριοσ 2002 Τυφώνασ Lili 1,5 εκ. 

Σεπτζμβριοσ 2004 Τυφώνασ Ivan Μ/Δ 

Ιοφλιοσ 2005 Τροπικι καταιγίδα Cindy Μ/Δ 

Ιοφλιοσ 2005 Τυφώνασ Emily Μ/Δ 

Αφγουςτοσ 2005 Τυφώνασ Katrina Μ/Δ 

Σεπτζμβριοσ 2005 Τυφώνασ Rita 3,9 εκ. 

   Πίνακαρ 4.5: Πεπιζηαηικά ακπαίων καιπικών ζςνθηκών 
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 R6) Μονοπωλιακέρ Ππακηικέρ-Καπηέλ: Αλ αλαινγηζηνχκε φηη ην 70% ησλ 

απνζεκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ βξίζθνληαη ζηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ην 50% απηψλ αλήθνπλ ζε δχν κφλν ρψξεο, ην Ηξάλ 

θαη ηε Ρσζία, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη κνλνπσιηαθέο πξαθηηθέο, αλ θαη παξάλνκεο 

κπνξεί λα ιάβνπλ ρψξα.  

Περίοδοσ Περιςτατικό 
Απώλεια 

Προμήθειασ 
(bbl/day) 

Μάιοσ 1970-Ιαν. 
1971 

Διαμάχθ για τισ τιμζσ ςτθ Λιβφθ 360 εκ. 

1980 Απώλεια τθσ αλγερινισ αγοράσ υγροποιθμζνου Φ.Α Μ/Δ 

1994 Μειωμζνεσ παραδόςεισ ρώςικου Φ.Α κακθμερινά 50% 

1995 Μειωμζνεσ παραδόςεισ ρώςικου Φ.Α κακθμερινά Μ/Δ 

2004 Μειωμζνθ προμικεια Φ.Α Μ/Δ 

Ιανουάριοσ 2007 
Διακοπι τθσ παροχισ ακατζργαςτου πετρελαίου 

μζςω του αγωγοφ Druzhba 
Μ/Δ 

   Πίνακαρ 4.6: Πεπιζηαηικά μονοπωλιακών ππακηικών-καπηέλ 

 

Όζνλ αθνξά ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ 

ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα γηα ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην: 

Πηζαλόηεηα Κηλδύλνπ ζηελ ηξνθνδνζία πεηξειαίνπ: Γηα ην πεηξέιαην, ε πηζαλφηεηα 

έλαο απφ ηνπο παξαπάλσ θηλδχλνπο λα ιάβεη ρψξα είλαη απφ κέηξηα έσο πςειή ζρεδφλ γηα 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο εθηφο ηνπ R3. Δίλαη, επίζεο, ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ζην 

παξειζφλ ηα πεξηζηαηηθά ηα νπνία αθνξνχζαλ ζηε δηαθνπή ηξνθνδνζίαο ηνπ πεηξειαίνπ  

ήηαλ πεξηζζφηεξα απφ εθείλα πνπ αθνξνχζαλ ηελ ηξνθνδνζία ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.  

Αληίθηππν Κηλδύλνπ: Σν αληίθηππν ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ φηαλ ζπκβαίλνπλ, ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ πεηξειαίνπ, είλαη θαη πάιη κέηξηαο έσο πςειήο θιίκαθαο ζρεδφλ γηα φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο, κε εμαίξεζε ησλ R3 θαη R5. ε απηέο ηηο θαηεγνξίεο, ηα κέρξη ηψξα 

πεξηζηαηηθά έρνπλ δείμεη πσο ην αληίθηππν θπκαίλεηαη ζηα ρακειφηεξα επίπεδα. 

Πηζαλόηεηα Κηλδύλνπ ζηελ ηξνθνδνζία αεξίνπ: Γηα ην θπζηθφ αέξην, ε πηζαλφηεηα 

λα ζπκβνχλ νη παξαπάλσ θίλδπλνη είλαη ρακειή θαη γεληθά ηα πεξηζηαηηθά πνπ νδεγνχλ 

ζηε δηαθνπή ηεο ελεξγεηαθήο ηξνθνδνζίαο είλαη ιηγφηεξα γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ ζε ζρέζε κε ην πεηξέιαην. 
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Αληίθηππν Κηλδύλνπ: Παξά ην γεγνλφο φηη ε πηζαλφηεηα ελφο θηλδχλνπ είλαη αξθεηά 

ρακειή ζηελ πεξίπησζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ηα απνηειέζκαηα φηαλ ζπκβεί έλαο θίλδπλνο 

θαη επεξεάζεη ηελ ηξνθνδνζία ηνπ αεξίνπ είλαη ζπγθξίζηκα κε απηά ηνπ πεηξειαίνπ. Απηφ 

ππνδεηθλχεη φηη παξά ην γεγνλφο φηη νη πηζαλφηεηεο δηαθνπήο είλαη ρακειέο, ν παξάγνληαο 

ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε. 

 

Κατηγορία Κινδφνου Πιθανότητα Αντίκτυπο 

 Πετρζλαιο Φυςικό Αζριο Πετρζλαιο Φυςικό Αζριο 

R1: Διαμάχεσ ++ - ++ ++ 

R2: Πολιτικι αςτάκεια ++ - ++ ++ 

R3: Τρομοκρατικζσ επικζςεισ - - - - 

R4: Ατυχιματα + + + + 

R5: Καιρικζσ ςυνκικεσ + + - - 

R6: Μονοπωλιακζσ πρακτικζσ-Καρτζλ ++ ++ ++ ++ 

   Πίνακαρ 4.7: Ποιοηική Αξιολόγηζη Κινδύνων 

 

Ζ αλαζθφπεζε ηεο αγνξάο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη νη ζρεηηθνί θίλδπλνη κε 

ηα αληίζηνηρα πεξηζηαηηθά δειψλνπλ θαζαξά φηη αθφκα θαη ζήκεξα νη θίλδπλνη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγεηαθή ηξνθνδνζία είλαη πνιινί. Ο θίλδπλνο πνιέκνπ θαη πνιηηηθψλ 

δηακαρψλ, εηδηθά ζηελ Δπξψπε, κπνξεί λα έρνπλ αληηθαηαζηαζεί ζε έλα βαζκφ απφ ηα 

αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα θαη ηηο κνλνπσιηαθέο πξαθηηθέο, ζπλερίδνπλ φκσο λα παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αζθάιεηα ηεο ελεξγεηαθήο ηξνθνδνζίαο. Έηζη, παξφιν πνπ νη 

θίλδπλνη αιιάδνπλ θχζε, νη ζπλέπεηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηελ παγθφζκηα ηξνθνδνζία 

ελέξγεηαο παξακέλνπλ πςίζηεο ζεκαζίαο. Αλαινγηδφκελνη ηε ζεκαζία ηνπ ζέκαηνο, 

κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε έλα κεγάιν πιήζνο εξεπλεηηθψλ πεξηνρψλ πνπ κπνξεί λα 

ππάξμνπλ ζην κέιινλ, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί κία θαζνιηθή εμέηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ 

πνζνηηθνπνίεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο πηζαλφηεηαο θάζε θηλδχλνπ λα ζπκβεί είλαη κία 

ηξνκεξά απαηηεηηθή θαη ζεκαληηθή δηαδηθαζία θαη ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε κέηξεζε ησλ 

επηπηψζεσλ.   
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4.4. Δπηινγή Γεηθηώλ 

 
Γείθηεο  Γεσπνιηηηθνύ Κηλδύλνπ  

 

 WAR RISK, POLITICAL RISK 

Οη δηεζλείο εμειίμεηο ζε πνιηηηθφ, δηπισκαηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ επίπεδν επεξεάδνπλ 

ηελ πνξεία ησλ ρξεκαηαγνξψλ θαη θεθαιαηαγνξψλ. Πνιηηηθέο εμειίμεηο ζε νξηζκέλε 

ρψξα (π.ρ. πνιηηηθή αλσκαιία, εθινγή θπβέξλεζεο θαη εηδηθφηεξεο θπβεξλεηηθέο 

επηινγέο ζε λεπξαιγηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο) κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ ηηκή ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο ζηε ρψξα απηή ή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεχνπλ ή 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εθεί. 

Ο δείθηεο θηλδχλνπ πνιέκνπ αθνξά ζηνλ εθηηκψκελν θίλδπλν πνιέκνπ ζην έδαθνο 

θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. Δίλαη πξνθαλέο πσο ζε απηφ ην ελδερφκελν νη ζπλέπεηεο 

ζηελ νηθνλνκία ζα είλαη ζεκαληηθέο θαη ζπλήζσο επψδπλεο. Δμαξηάηαη άκεζα απφ ηε 

γεσγξαθηθή θαη γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο ρψξαο θαη πέξα απφ ηηο επηπηψζεηο ελφο πηζαλνχ 

πνιέκνπ, επηδξά αξλεηηθά ζηελ νηθνλνκία σο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο επελδχζεσλ. 

 

 GEOPOLITICAL RISK 

Ο δείθηεο Geopolitical Risk (GPR) δείρλεη ην βαζκφ εμάξηεζεο ηεο εθάζηνηε ρψξαο 

απφ ηηο ρψξεο πξνκεζεπηέο ηεο θαη άξα απεηθνλίδεη εκκέζσο ηε δπλαηφηεηα 

δηαθνξνπνίεζεο ζηνλ ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ ηεο. εκαληηθφ είλαη φηη ε ζχλζεζε ηνπ 

δείθηε απνηειείηαη, πέξα απφ ην πνζνζηφ εηζαγσγψλ ηεο θάζε ρψξαο απφ ηηο ρψξεο 

πξνκεζεπηέο θαη απφ ην κέηξν πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη απνπζίαο θηλδχλνπ 

ηξνκνθξαηίαο ησλ ρσξψλ πξνκεζεπηψλ. Γηα παξάδεηγκα νη πξφζθαηεο πνιηηηθέο 

ηαξαρέο ζηε Ληβχε, ε νπνία απνηειεί ρψξα-πξνκεζεχηξηα γηα πνιιέο άιιεο ρψξεο, 

πξνθάιεζαλ πιεζψξα πξνβιεκάησλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ηξνθνδνζίαο ηεο 

ελέξγεηαο.  

Πξφθεηηαη γηα κηα κεηαβιεηή πνπ πξνθχπηεη, ινηπφλ, απφ πιεζψξα ζηνηρείσλ κε 

ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

γηα ηηο ππφ κειέηε ρψξεο βξίζθεηαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο 

ζηελ εηζαγφκελε κνξθή ελέξγεηαο (εηζαγφκελε πνζφηεηα απφ ρψξα 

πξνκεζεπηή/ζπλνιηθή εηζαγφκελε πνζφηεηα). 

Καηφπηλ ρξεζηκνπνηείηαη ν δείθηεο Political Stability and Absence of Terrorism, 

πνπ ραξαθηεξίδεη θάζε ρψξα πξνκεζεπηή, θαλνληθνπνηεκέλνο ζην πεδίν ηηκψλ [0,100]. 

Έπεηηα ππνινγίδεηαη ην αληίζηξνθν ηνπ δείθηε (reciprocal) κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

1/θαλνληθνπνηεκέλνο δείθηεο/100 θαη ε εμαγσγή ηνπ δείθηε GR ηεο θάζε ρψξαο 

πξνκεζεπηή πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ reciprocal κε ην ηεηξάγσλν ηνπ πνζνζηνχ 

πξνκήζεηαο. 
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Σέινο, ν δείθηεο GPR ηεο ππφ κειέηεο ρψξαο είλαη ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο 

GPR ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο. Να ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ πσο ν δείθηεο GPR 

εκπεξηέρεη θίλδπλν πνιέκνπ, φκσο ε νπζηαζηηθή δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν 

GPR αθνξά θίλδπλν πνιέκνπ πξνεξρφκελν απφ ην γεληθφηεξν γεσπνιηηηθφ πεξηβάιινλ, 

ζε ζπλάξηεζε δειαδή κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί θαη ζηηο ρψξεο πξνκεζεπηέο, 

ελψ αληίζεηα, ν δείθηεο θηλδχλνπ War Risk αθνξά κφλν θάζε ππφ κειέηε ρψξα 

μερσξηζηά.   

 

 DISASTER RISK 

Ο δείθηεο Disaster είλαη ζπλάξηεζε ησλ ηξηψλ δεηθηψλ Earthquake, Flood, Draught. 

Τπνινγίδεηαη σο ν κέζνο φξνο ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ γηα θηλδχλνπο θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ, δειαδή γηα θίλδπλν ζεηζκνχ, πιεκκχξαο θαη μεξαζίαο θαη ιακβάλεηαη 

ππφςε γηαηί, φπσο έρεη παξαηεξεζεί, αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα έρνπλ επεξεάζεη 

έληνλα ζην παξειζφλ ηελ αιπζίδα ηνπ ελεξγεηαθνχ αλεθνδηαζκνχ κε πην πξφζθαην θαη 

ζπγθινληζηηθφ παξάδεηγκα ην ηζνπλάκη ζηελ Ηαπσλία. 

Μεηά ην θαηαζηξνθηθφ ηζνπλάκη, ε Ηαπσλία έπξεπε λα θνηηάμεη πξνο ηελ εηζαγσγή 

ελεξγεηαθψλ πεγψλ γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηελ απψιεηα ηζρχνο ζηνπο ππξεληθνχο 

αληηδξαζηήξεο. Ζ Ηαπσλία ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ππξεληθή ελέξγεηα σο κία 

απφ ηηο πξσηαξρηθέο πεγέο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Δίλαη επίζεο ε ηξίηε ρψξα 

παγθνζκίσο ζε αμηνπνίεζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο, θαη πξηλ απφ ην ζεηζκφ είρε 54 

ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο πνπ ην 2009 θάιππηαλ ην 27% ησλ ειεθηξηθψλ αλαγθψλ ηεο 

Ηαπσλίαο. Ζ ηαπσληθή θπβέξλεζε ζρεδίαδε λα απμήζεη ην κεξίδην ηεο ππξεληθήο 

ελέξγεηαο ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην 40% κέρξη ην 2017 θαη ζε 

50% κέρξη ην 2030. 

 Λφγσ ησλ ζεηζκψλ 11 ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο ηεο Ηαπσλίαο ππέζηεζαλ δεκηέο. 

Έηζη, εθηηκάηαη φηη ην 10-20% ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ ηεο Ηαπσλίαο πνπ θαιχπηνληαλ 

απφ ηελ ππξεληθή ελέξγεηα, ππέζηεζαλ δεκηέο. Αθφκε, ε Ηαπσλία είλαη ν ηξίηνο 

κεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο πεηξειαίνπ, κεηά ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Κίλα. Σν 2009 

εηζήγαγε 4,3 εθαηνκκχξηα βαξέιηα εκεξεζίσο, θπξίσο απφ ηε Μέζε Αλαηνιή (ζρεδφλ 

80%). Λφγσ ηνπ ζεηζκνχ, πέληε δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ ππέζηεζαλ δεκηέο, 

πξνθαιψληαο πηψζε ζρεδφλ 1,2 εθαηνκκπξίσλ βαξειηψλ εκεξεζίσο ζηελ παξαγσγή 

πεηξειαίνπ, ε νπνία είλαη ηνπιάρηζηνλ 26% ηεο ηξέρνπζαο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ηεο 

Ηαπσλίαο. 
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Γείθηεο  Οηθνλνκηθνύ Κηλδύλνπ  
 

  INTENSITY(DC/TPEC) 

Χο Intensity νξίδεηαη ε πνζφηεηα DC/TPEC φπνπ  DC (Domestic Consumption) 

είλαη ε εγρψξηα θαηαλάισζε ηεο ππφ κειέηε κνξθήο ελέξγεηαο θαη TPEC (Total 

Primary Energy Consumption) είλαη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θάζε ρψξαο.  

Ο δείθηεο απηφο αλαπαξηζηά ην πνζνζηφ πνπ έρεη ε θαηαλάισζε κηαο κνξθήο 

ελέξγεηαο (πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην, ππξεληθή ελέξγεηα, γαηάλζξαθαο) ζηε ζπλνιηθή 

ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηεο εθάζηνηε ρψξαο. 

ηελ ίδηα θαηεγνξία κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη δείθηεο DC/WS, 

DC/Population θαη DC/Area. 

 

 DP/DC 

DP/DC είλαη ν ιφγνο ηνπ Domestic Production (ή Domestic Reserves), δειαδή ηεο 

εγρψξηαο παξαγφκελεο ελέξγεηαο, πξνο ηνλ πξναλαθεξζέληα δείθηε DC. Να ζεκεησζεί 

πσο πξφθεηηαη γηα ην κφλν δείθηε κε αξλεηηθή ζπζρέηηζε σο πξνο ην ηειηθφ ξίζθν θάζε 

ρψξαο θαζψο φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο, ηφζν πην 

αλεμάξηεηε είλαη θαη ε ρψξα απφ εηζαγσγέο θαη ζπλεπψο ιηγφηεξν εθηεζεηκέλε ζηνπο 

θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ αλεθνδηαζκφ ηεο.  

 

 DC/GDP ή VALUE OF IMPORTS/GDP 

Οη δείθηεο απηνί είλαη πνιχ ζεκαληηθνί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ πνπ 

αληηκεησπίδεη θάζε ρψξα ζηελ νκαιή ηξνθνδνζία ελέξγεηαο. Ζ δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη 

ζηηο κνλάδεο. Ο πξψηνο δείθηεο κεηξά ηελ πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηα 

πιαίζηα ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο ζε ζπζρεηηζκφ κε ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ 

ηεο, ελψ ν δεχηεξνο πξνθχπηεη ππνινγίδνληαο ην θφζηνο ησλ εηζαγσγψλ (πνζφηεηα * 

ηηκή) θαη δηαηξψληαο κε ην Α.Δ.Π. εθθξαζκέλν ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο.  
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5.1. Δηζαγσγή 

 
Ζ Αλάιπζε Κχξησλ πληζησζψλ (PCA) είλαη κηα καζεκαηηθή δηαδηθαζία πνπ 

ρξεζηκνπνηεί έλα νξζνγψλην κεηαζρεκαηηζκφ γηα λα κεηαηξέςεη έλα ζχλνιν παξαηεξήζεσλ 

πηζαλφλ ζπζρεηηζκέλσλ κεηαβιεηψλ ζε έλα ζχλνιν αμηψλ ηεο αζπζρέηηζησλ κεηαβιεηψλ 

πνπ νλνκάδνληαη θχξηεο ζπληζηψζεο. Σν πιήζνο ησλ θχξησλ ζπληζησζψλ είλαη κηθξφηεξν ή 

ίζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ. Ο κεηαζρεκαηηζκφο απηφο νξίδεηαη θαηά 

ηέηνην ηξφπν ψζηε ε πξψηε θχξηα ζπληζηψζα λα έρεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή δηαθχκαλζε 

(δειαδή, αληηπξνζσπεχεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ), θαη 

θάζε ζπληζηψζα πνπ αθνινπζεί κε ηε ζεηξά ηεο λα έρεη ηελ πςειφηεξε δηαθχκαλζε 

δπλαηφλ ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ φηη ζα πξέπεη λα είλαη αζπζρέηηζηε κε ηηο πξνεγνχκελεο 

ζπληζηψζεο. Οη θχξηεο ζπληζηψζεο είλαη αλεμάξηεηεο κφλνλ αλ ην ζχλνιν δεδνκέλσλ είλαη 

απφ θνηλνχ θαλνληθά θαηαλεκεκέλα. 

Ζ PCA εθεπξέζεθε ην 1901 απφ ηνλ Karl Pearson. Σψξα, σο επί ην πιείζηνλ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν γηα ηε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή κνληέισλ πξφβιεςεο. Δίλαη ε απινχζηεξε απφ ηηο κεζφδνπο πνιπκεηαβιεηήο 

αλάιπζεο πνπ βαζίδνληαη ζηα ηδηνδηαλχζκαηα. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζηεξίδεηαη ζηελ αλάδεημε 

ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηξφπν πνπ λα εμεγεί θαιχηεξα ηε δηαθχκαλζε 

ζηα δεδνκέλα. Δάλ έλα πνιπκεηαβιεηφ ζχλνιν δεδνκέλσλ απεηθνλίδεηαη σο ζχλνιν 

ζπληεηαγκέλσλ ζε έλα ρψξν δεδνκέλσλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ (1 άμνλαο αλά κεηαβιεηή), ε 

PCA κπνξεί λα παξέρεη ζην ρξήζηε κία εηθφλα κηθξφηεξσλ δηαζηάζεσλ. Απηφ γίλεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηηο πξψηεο θχξηεο ζπληζηψζεο, έηζη ψζηε ε δηάζηαζε ησλ 

κεηαζρεκαηηζκέλσλ δεδνκέλσλ λα κεηψλεηαη.  

 

 

5.2. Αλαθνξά θαη αλάιπζε ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ 
 

Ζ ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξάο ζηφρν έρεη ην ζηνηρεηψδε εκπινπηηζκφ 

καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, νη νπνίεο θαζίζηαληαη αλαγθαίεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθηθηή ε 

θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο PCA. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή θαη ηη ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ γηα ηα 

δεδνκέλα καο παξά λα απνκλεκνλεχζνπκε ηελ ηερληθή ησλ καζεκαηηθψλ κεραληζκψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο. 

 

5.2.1. ηαηηζηηθή 
 

Όιν ην θνκκάηη ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ ζηαηηζηηθή βαζίδεηαη ζηελ ηδέα πσο ηίζεηαη 

πξνο έξεπλα θαη κειέηε έλα κεγάιν θνκκάηη δεδνκέλσλ ην νπνίν ρξήδεη αλάιπζεο κε βάζε 

ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ. Δλ ζπλερεία γίλεηαη αλαθνξά ζε νξηζκέλα απφ ηα 

κέηξα ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα ηέηνην κεγάιν εχξνο δεδνκέλσλ 
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θαζψο θαη ηί δχλαηαη λα απνθξππηνγξαθεζεί κε ηε ρξήζε απηψλ γηα ην δεδνκέλν εχξνο 

πιεξνθνξηψλ. 

 

Σππηθή Απόθιηζε 
 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή απηή ε έλλνηα ζα γίλεη ρξήζε ελφο ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ. Οη ζηαηηζηηθνιφγνη ζπλήζσο έρνπλ σο αληηθείκελν πξνο κειέηε έλα δείγκα 

πιεζπζκνχ. Έηζη θαη ζηελ επηθείκελε δηδαθηηθή αλαθνξά ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

παξάδεηγκα ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ ν πιεζπζκφο αλαθέξεηαη ζην πιεζπζκφ πνπ 

απαξηίδεη κία ρψξα θαη ην δείγκα σο ην ππνζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ην νπνίν κειεηνχλ νη 

ζηαηηζηηθνιφγνη. Σν γεγνλφο ην νπνίν ραξαθηεξίδεη ηε ζηαηηζηηθή είλαη πσο κφλν κε ηε 

θαηαγξαθή ελφο δείγκαηνο πιεζπζκνχ δχλαηαη λα βγάιεη απνηέιεζκα ζρεηηθά κε ην 

ζχλνιν απηνχ (ηνπ πιεζπζκνχ). ηελ ελ ιφγσ ζηαηηζηηθή αλαθνξά ηα πξνο κειέηε 

δείγκαηα ζα ππνηεζνχλ πσο αληηθαηνπηξίδνπλ δείγκαηα ελφο κεγάινπ πιεζπζκνχ. Τπάξρεη 

ην εμήο δείγκα δεδνκέλσλ: 

X = [1 2 4 6 12 15 25 45 68 67 65 98] 

 

Σν ζχκβνιν X ζα αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ αξηζκψλ. Όηαλ πξφθεηηαη λα γίλεη 

αλαθνξά ζε έλαλ αξηζκφ μερσξηζηά ζα ρξεζηκνπνηνχληαη αξηζκνδείθηεο ζην ζχκβνιν X γηα 

λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Έηζη,  γηα παξάδεηγκα, ην X3 ζα αλαθέξεηαη ζηνλ ηξίην 

αξηζκφ ηνπ πξνο κειέηε ζπλφινπ δεδνκέλσλ, ζπγθεθξηκέλα ζην ελ ιφγσ παξάδεηγκα ε ηηκή 

ηνπ ηεο κεηαβιεηήο X3 είλαη ην 4.Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε πξψηε ηηκή ηνπ πιήζνπο ησλ 

ηηκψλ αληηζηνηρεί ζηε κεηαβιεηή X1 θαη φρη ζηε κεηαβιεηή X0. Δπηπξνζζέησο ην ζχκβνιν 

n πξφθεηηαη λα αλαθέξεηαη ζην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ ην νπνίν απαξηίδεη ην πξνο κειέηε 

ζχλνιν δεδνκέλσλ X. 

Τπάξρεη πιήζνο πξαγκάησλ ηα νπνία δχλαηαη λα ππνινγηζζνχλ ζε έλα πιήζνο απφ 

δεδνκέλα. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην κέζν φξν ηνπ δείγκαηνο. Όπσο 

είλαη ήδε γλσζηφ ν ηχπνο γηα ην κέζν φξν ελφο πιήζνο αξηζκψλ δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ 

ηχπν 

 

Ο παξαπάλσ ηχπνο ζηελ νπζία αλαθέξεη πσο ν κέζνο φξνο νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα 

ησλ επηκέξνπο δεδνκέλσλ πξνο ην πιήζνο απηψλ. Γπζηπρψο φκσο έλα κέγεζνο φπσο απηφ 

ηνπ κέζνπ φξνπ δελ δχλαηαη λα καο πξνζδψζεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

πιήζνο δεδνκέλσλ. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ζα αλαθεξζεί ην παξαθάησ παξάδεηγκα 

ζχκθσλα κε ην νπνίν έρνπκε ζηε δηάζεζή καο δχν δηαθνξεηηθά δείγκαηα κε αθξηβψο ηνλ 

ίδην κέζν φξν (10) αιιά θαηαθαλψο δηαθνξεηηθέο ηηκέο: 

 

[0 8 12 20] θαη [8 9 11 12] 
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Έηζη ινηπφλ, φπσο δηαθαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ δείγκαηα ε δηαθνξά έγθεηηαη ζην 

θάζκα ησλ δεδνκέλσλ. Ζ ηππηθή απφθιηζε (standard deviation SΣD) ελφο ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ, είλαη έλα κέγεζνο ην νπνίν εθηηκά ηε πνηθηινκνξθία ησλ εθάζηνηε πξνο έξεπλα 

δεδνκέλσλ. Έηζη εξρφκαζηε ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ππνινγίδνπκε ην ζπγθεθξηκέλν 

κέγεζνο. Ζ αθξηβήο εξκελεία ηνπ ελ ιφγσ κεγέζνπο είλαη «ε κέζε απφζηαζε απφ ην κέζν 

φξν ησλ δεδνκέλσλ». Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηειηθά ππνινγίδεηαη είλαη ε ηεηξαγσληθή ξίδα 

ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ επηκέξνπο ηεηξαγψλσλ ησλ δηαθνξψλ θάζε δεδνκέλνπ κε ην κέζν φξν 

(ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ) δηαηξεκέλν κε ηε πνζφηεηα (n-1). Δπνκέλσο ζπγθεληξσηηθά 

ν ηχπνο ιακβάλεη ηε παξαθάησ κνξθή 

 

Σν επηθείκελν ζχκβνιν s φπσο απηφ δηαθαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ ηχπν, ζπκβνιίδεη ηε 

πνζφηεηα ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ελφο πξνο κειέηε δείγκαηνο. Μία πξνθαλήο απνξία ε 

νπνία απνξξέεη απφ ηε παξαηήξεζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο ηχπνπ δχλαηαη λα είλαη ε εμήο 

«Γηαηί πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαίξεζε κε ηνλ φξν n-1 αληί ηνπ n; ». Έρεη παξαηεξεζεί ινηπφλ 

πσο ην ελ ιφγσ απνηέιεζκα πνπ απνθνκίδνπκε απφ ηνλ ηχπν είλαη πην θνληά πξνο ην 

πξαγκαηηθφ-ξεαιηζηηθφ λνχκεξν φηαλ ε πνζφηεηα ηνπ αζξνίζκαηνο δηαηξεζεί κε ηνλ φξν n-

1 αληί κε ηνλ φξν n. Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί πσο ζηε πεξίπησζε πνπ έρνπκε ην λνχκεξν 

νιφθιεξνπ ηνπ δείγκαηνο αληί γηα έλα κέξνο απηνχ, ε δηαίξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ 

φξν n . 

Έηζη, εθαξκφδνληαο ηνλ ηχπν ηεο δηαθχκαλζεο γηα ηα δχν ζχλνια είλαη νξαηφ πσο ην 

πξψην ζχλνιν δεδνκέλσλ έρεη κεγαιχηεξε ηηκή ηππηθήο απφθιηζεο (8,3266) απφ ην 

δεχηεξν (1,8257) θαη ην γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο εμάπισζεο ησλ 

ηηκψλ πνπ απαξηίδνπλ ην ελ ιφγσ ζχλνιν. Σέινο, αλ γηα παξάδεηγκα έρνπκε ην ζχλνιν: 

[10 10 10 10], 

ν κέζνο φξνο απηνχ είλαη εμίζνπ ίζνο κε 10 κε ηε κφλε δηαθνξά πσο ε ηηκήο ηεο ηππηθήο 

απφθιηζεο είλαη ίζε κε 0. Ζ ηηκή απηή ηεο απφθιηζεο νθείιεηαη ζην φηη φιεο νη ηηκέο πνπ 

απαξηίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα είλαη ηαπηφζεκεο, έηζη θακία απφ απηέο δελ 

παξεθθιίλεη ηνπ κέζνπ φξνπ . 

 

Γηαζπνξά 

 

Ζ δηαζπνξά είλαη έλα επηπξφζζεην κέγεζνο ην νπνίν ππνινγίδεη-πξνζδηνξίδεη ην εχξνο 

ηηκψλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνο κειέηε δείγκαηνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζρεδφλ 

ηαπηφζεκν κε ηελ ηππηθή απφθιηζε. Σν κέγεζνο ηεο δηαζπνξάο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ηχπν 
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Παξαηεξψληαο ηνλ ηχπν θαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ηελ ηππηθή απφθιηζε ζην 

ηεηξάγσλν (δελ ππάξρεη ηεηξαγσληθή ξίδα ζηνλ ηχπν γηα ηε δηαθχκαλζε-δηαζπνξά). Έηζη ην 

s2 είλαη ην ζπλήζεο ζχκβνιν γηα ηε δηαζπνξά ηνπ δείγκαηνο. Καη ηα δχν πξναλαθεξζέληα 

κεγέζε, απηά δειαδή ηεο δηαζπνξάο θαη ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

κέηξεζε ηεο δηαζπνξάο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ ηππηθή απφθιηζε είλαη ην πιένλ δηαδεδνκέλν 

κέγεζνο θαη ε δηαζπνξά φκσο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά. 

 

πλδηαθύκαλζε 

 

Σα δχν ηειεπηαία κεγέζε -ε δηαζπνξά θαη ε ηππηθή απφθιηζε- δχλαηαη λα 

ραξαθηεξηζζνχλ κνλνδηάζηαηα. Οθείινπκε λα ζεκεηψζνπκε πσο ηέηνηα κνλνδηάζηαηα 

δεδνκέλα δχλαηαη λα είλαη: χςε αλζξψπσλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε έλα δσκάηην, βαζκνί γηα 

έλα επηθείκελν δηαγψληζκα θαη άιια. Δληνχηνηο ππάξρνπλ θαη δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ 

παξαπάλσ απφ κηα δηάζηαζε, έηζη ν ζθνπφο ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ είλαη ε χπαξμε ή κε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εθάζηνηε δηαζηάζεσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ππάξρεη πεξίπησζε ηα πξνο κειέηε καο δεδνκέλα λα είλαη καδί: ην χςνο αιιά 

θαη ν βαζκφο ελφο δηαγσλίζκαηνο φισλ ησλ καζεηψλ πνπ απαξηίδνπλ ην ζχλνιν κηαο 

ηάμεο. Έηζη, έπεηηα, δχλαηαη λα γίλεη κηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζρεηηθά κε ην πφζν θαη εάλ 

ππάξρεη επίδξαζε κεηαμχ χςνπο θαη βαζκνχ ηνπ καζεηή. Ζ ηππηθή απφθιηζε θαη ε 

δηαθχκαλζε έρνπλ εθαξκνγή ζε δεδνκέλα κηαο δηάζηαζεο, έηζη πθίζηαληαη ν κνλνκεξήο 

ππνινγηζκφο ηνπο γηα θάζε δηάζηαζε ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ αλεμάξηεηα ησλ ππφινηπσλ 

δηαζηάζεσλ. 

Χζηφζν, είλαη ρξήζηκε ε χπαξμε ελφο παξφκνηνπ κεγέζνπο ην νπνίν ζα πξνζδηνξίδεη 

ηελ απφζηαζε απφ ην κέζν φξν κηαο δηάζηαζεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο. Ζ 

ζπλδηαθχκαλζε είλαη έλα ηέηνην κέγεζνο. Ζ ζπλδηαθχκαλζε πάληα ππνινγίδεηαη κεηαμχ δχν 

δηαζηάζεσλ. Δάλ ππνινγηζζεί ε ζπλδηαθχκαλζε κεηαμχ κηαο δηάζηαζεο θαη ηνπ εαπηνχ ηεο 

ηφηε ηειηθψο ιακβάλνπκε ηε ηηκή ηεο δηαζπνξάο. Έηζη ινηπφλ ζηε πεξίπησζε πνπ έρνπκε 

έλα ζχλνιν ηξηζδηάζηαησλ δεδνκέλσλ (x, y, z ), ηφηε δχλαηαη λα ππνινγίζνπκε ηε 

ζπλδηαθχκαλζε κεηαμχ ηεο x θαη ηεο y δηάζηαζεο, θαζψο επίζεο ηεο x θαη ηεο z , θαη ηεο y 

θαη z δηάζηαζεο. Τπνινγίδνληαο ηε ζπλδηαθχκαλζε κεηαμχ x θαη x , αιιά θαη κεηαμχ ησλ y, 

y ή ησλ z, z δχλαηαη φπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα λα ιάβνπκε ηελ ηηκή ηεο δηαζπνξάο 

ησλ x, y, z δηαζηάζεσλ αληίζηνηρα. Ο αληίζηνηρνο ηχπνο γηα ηε ζπλδηαθχκαλζε είλαη πνιχ 

παξφκνηνο κε απηφλ ηεο θφξκνπιαο γηα ηε δηαθχκαλζε. Ο ηχπνο γηα ηε δηαθχκαλζε φπσο 

ήδε γλσξίδνπκε είλαη ν εμήο : 

 
Ο παξαπάλσ ηχπνο είλαη ηαπηφζεκνο κε απηφλ πνπ έρεη ήδε δνζεί ζε παξαπάλσ 

δηαηχπσζε κφλν πνπ έρεη επεθηαζεί ην ηεηξάγσλν ηεο παξάζηαζεο ζε γηλφκελν 

ψζηε λα πεξηιακβάλεη θαη ηα δχν κέιε. Έηζη ηειηθψο ν ηχπνο ηεο ζπλδηαθχκαλζεο δίδεηαη 

απφ ην ηχπν : 



Κεφάλαιο 5: Ανάλυςη Κύριων Συνιςτωςών – Principal Component Analysis (PCA) 

 

Ανάπτυξη Εργαλείου και Αξιολόγηςη Δεικτών για την Ενεργειακή Κατάςταςη των Χωρών τησ Ευρώπησ Σελίδα  72 

 

 

 
Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε απφ ηνλ παξαπάλσ ηχπν είλαη αθξηβψο ίδηνο κε ηνλ 

πξνεγνχκελν, ε κφλε δηαθνξά έγθεηηαη ζηε δεχηεξε παξέλζεζε φπνπ ηα κελ X έρνπλ δψζεη 

ηε ζέζε ηνπο ζηα Y. Ο νξηζκφο έηζη ηεο ζπλδηαθχκαλζεο πεξηγξάθεηαη σο εμήο «γηα θάζε 

δεδνκέλν πνπ απνηειεί ην πξνο κειέηε ζχλνιν πνιιαπιαζηάδνπκε ηηο δηαθνξέο x θαη ηεο 

κέζεο ηηκήο θαη y θαη ηεο κέζεο ηηκήο θαη ηειηθψο ην ζχλνιν ησλ ηηκψλ απηψλ ην δηαηξνχκε 

κε ηε παξάζηαζε (n-1)». 

Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζα παξαζέζνπκε ην παξαθάησ 

παξάδεηγκα. Έζησ φηη έρνπκε ξσηήζεη κηα νκάδα καζεηψλ ζρεηηθά κε ην πφζεο ψξεο έρνπλ 

θαηαλαιψζεη δηαβάδνληαο γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο αιιά θαη ηνλ αληίζηνηρν βαζκφ πνπ 

ηειηθψο έιαβαλ ζην ελ ιφγσ δηαγψληζκα. Έηζη, έρνπκε δπν δηαζηάζεηο, ε πξψηε είλαη ε H ε 

νπνία εθθξάδεη ηηο ψξεο ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ε δεχηεξε ε M δηάζηαζε ε νπνία εθθξάδεη 

ηνλ αληίζηνηρν βαζκφ. Καζψο έρνπκε απηέο ηηο δχν δηαζηάζεηο δχλαηαη λα ππνινγίζνπκε ηε 

ζπλδηαθχκαλζε cov(H,M), κεηαμχ ησλ σξψλ πνπ θαηαλάισζαλ νη καζεηέο γηα δηάβαζκα 

αιιά θαη ησλ βαζκψλ. Ζ ηηκή φκσο ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ καο νδεγεί ζηελ έθβαζε 

θάπνησλ ζπκπεξαζκάησλ. πγθεθξηκέλα, εάλ ε ηηκή ιάβεη ζεηηθή ηηκή ηφηε απηφ 

ππνδειψλεη πσο θαη νη δχν δηαζηάζεηο απμάλνληαη ηαπηφρξνλα, κε απνηέιεζκα λα 

νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα πσο φζν απμάλεηαη ν ρξφλνο δηαβάζκαηνο ηφζν 

κεγαιχηεξνο είλαη θαη ν βαζκφο πνπ ηειηθά ιακβάλεη ν καζεηήο. ε αληηδηαζηνιή κε ηα 

παξαπάλσ εάλ ε ηηκή ηεο ζπλδηαθχκαλζεο είλαη αξλεηηθή ηφηε ζπκπεξαίλνπκε πσο φζν ε 

κία δηάζηαζε απμάλεηαη ηφζν κεηψλεηαη ε άιιε. Έηζη, φζν απμάλεηαη ν ρξφλνο 

δηαβάζκαηνο ηφζν κεηψλεηαη ν βαζκφο πνπ ηειηθά ιακβάλεη ν εθάζηνηε καζεηήο. Τπάξρεη 

φκσο θαη ε πεξίπησζε ε ηηκή ηεο ζπλδηαθχκαλζεο λα είλαη κεδεληθή, απηφ ζεκαίλεη πσο νη 

ελ ιφγσ δηαζηάζεηο πνπ ζπληζηνχλ ηε ζπλδηαθχκαλζε είλαη αλεμάξηεηεο ε κία απφ ηελ 

άιιε. 

Ζ πνιπηέιεηα ηεο απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ ζπλίζηαηαη κφλν φηαλ έρνπκε ζηε 

δηάζεζή καο δχν ή ηξείο δηαζηάζεηο. Καζψο ινηπφλ ε ζπλδηαθχκαλζε κπνξεί λα 

ππνινγηζζεί κεηαμχ νπνηνλδήπνηε δχν δηαζηάζεσλ ελφο ζπλφινπ δεδνκέλσλ, απηή ε 

ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ ζρέζεηο κεηαμχ δηαζηάζεσλ 

δεδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε νπηηθνπνίεζε είλαη πξαγκαηηθά δχζθνιε. 

πρλά δεκηνπξγείηαη ε απνξία εάλ νη ηηκέο ησλ cov(X,Y) θαη cov(Y,X) , είλαη ίζεο. Με 

κηα πξψηε καηηά ζηνλ ηχπν ηεο ζπλδηαθχκαλζεο ίζσο ε απάληεζε είλαη λαη, θαζψο είλαη 

αθξηβψο ίδηα, ε κφλε δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη ε παξάζηαζε  

αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ Έηζη, θαζψο ν πνιιαπιαζηαζκφο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αληηκεηαζεηηθή ηδηφηεηα, ην νπνίν ζεκαίλεη πσο δελ δηαδξακαηίδεη 

θάπνην ηδηαίηεξν ξφιν ε ζεηξά κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηψ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ δχν 

αξηζκψλ, πάληα ιακβάλσ ην ίδην απνηέιεζκα. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ φλησο νδεγνχκαζηε 

ζην ίδην απνηέιεζκα. 
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Μήηξα πλδηαθύκαλζεο 

 

Πξηλ πξνβνχκε ζηελ αλάιπζε θαη δηαηχπσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο δελ ζα 

πξέπεη λα ιεζκνλνχκε φηη ε ζπλδηαθχκαλζε αθνξά πάληα ζηνλ ππνινγηζκφ δχν 

δηαζηάζεσλ. Έηζη, ζηε πεξίπησζε πνπ έρνπκε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ κε πεξηζζφηεξεο απφ 

δχν δηαζηάζεηο, ηφηε ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπλδηαθπκάλζεηο νη νπνίεο δχλαηαη λα 

ππνινγηζζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα ηξηζδηάζηαην ζχλνιν δεδνκέλσλ (δηαζηάζεσλ x, y, 

z) κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε cov(x,y), cov(x,z) θαη cov(y,z). Οδεγνχκαζηε ινηπφλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ κε n δηαζηάζεηο κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε 

 δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζπλδηαθχκαλζεο. 

Έλαο πνιχ εχρξεζηνο ηξφπνο πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπκε φιεο ηηο ηηκέο ηεο 

ζπλδηαθχκαλζεο κεηαμχ φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ, είλαη ν ππνινγηζκφο φισλ 

ησλ ηηκψλ θαη ζπλάκα ε ηνπνζέηεζή απηψλ ζε κηα κήηξα. ην ζπγθεθξηκέλν δνθίκην δελ ζα 

γίλεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηνπο πίλαθεο θαη ηηο κήηξεο θαζψο έρεη ιεθζεί σο 

δεδνκέλε ε γλψζε απηψλ. Δπνκέλσο εξρφκαζηε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο κήηξαο ηεο 

ζπλδηαθχκαλζεο γηα έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ n δηαζηάζεσλ ν νπνίνο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ 

ηχπν : 

 

φπνπ ε έθθξαζε Cnxn ραξαθηεξίδεη ηε κήηξα κε n ζεηξέο θαη n ζηήιεο, θαη ε έθθξαζε Dimx, 

ραξαθηεξίδεη ηελ x δηάζηαζε. Απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ παξαπάλσ ηχπνπ θαηαλννχκε πσο 

εάλ έρνπκε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ n δηαζηάζεσλ ηφηε ε κήηξα ζα έρεη θαη απηή n ζεηξέο 

θαη ζηήιεο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε έλαλ ηεηξαγσληθφ πίλαθα, θαη θάζε είζνδνο ζηνλ 

πίλαθα ζα είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο ζπλδηαθχκαλζεο κεηαμχ δχν 

μερσξηζηψλ δηαζηάζεσλ. Έηζη γηα παξάδεηγκα ε είζνδνο ζηε γξακκή 2 θαη ζηήιεο 3, είλαη 

ε ζπλδηαθχκαλζε κεηαμχ ηεο 2
εο

 θαη ηεο 3
εο

 δηάζηαζεο. Γηα λα γίλεη πην ζαθήο ε ελ ιφγσ 

δηαηχπσζε ζα αλαθεξζνχκε ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ζπγθεθξηκέλα 

ησλ x, y θαη z. Δπνκέλσο ε κήηξα ηεο ζπλδηαθχκαλζεο ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ 3 γξακκέο 

θαη 3 ζηήιεο, ελψ νη ηηκέο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζα είλαη 

 

 
Αμίδεη ζε απηφ ην ζεκείν λα αλαθέξνπκε πσο πάληα ζηε δηαγψλην ηνπ πίλαθα 

ηνπνζεηνχκε ηηο ζπλδηαθπκάλζεηο ηεο θάζε δηάζηαζεο κε ηνλ εαπηφ ηεο, νη ηηκέο απηέο 

φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ηζνχληαη κε ηηο εθάζηνηε ηηκέο ησλ δηαζπνξψλ θάζε δηάζηαζεο. 

Σέινο ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη θαζψο ηζρχεη cov(a,b)=cov(b,a), ε κήηξα είλαη 

ζπκκεηξηθή ζε ζρέζε κε ηε θχξηα δηαγψλην. 
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Μήηξα πζρεηίζεσλ 

 

Σν πην γλσζηφ κέγεζνο πνπ κεηξά ηελ εμάξηεζε κεηαμχ δχν πνζνηήησλ είλαη ε 

ζπζρέηηζε ηνπ Pearson ε νπνία πξνθχπηεη δηαηξψληαο ηε ζπλδηαθχκαλζε δχν κεηαβιεηψλ 

κε ην γηλφκελν ησλ ηππηθψλ απνθιίζεψλ ηνπο. Γειαδή, δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν 

  

 

 

Ζ ζπζρέηηζε ηνπ Pearson νξίδεηαη κφλν αλ θαη νη δχν ηππηθέο απνθιίζεηο είλαη 

νξηζκέλεο θαη κε κεδεληθέο. Ζ κήηξα ζπζρεηίζεσλ είλαη ζπκκεηξηθή θαη ηζρχεη corr(X,Y) = 

corr(Y,X). Ζ ζπζρέηηζε παίξλεη ηελ ηηκή +1 ζηελ πεξίπησζε ηέιεηαο ζεηηθήο γξακκηθήο 

ζρέζεο, ηελ ηηκή -1 φηαλ πξφθεηηαη γηα ηέιεηα αξλεηηθή γξακκηθή ζρέζε θαη θάπνηεο 

ελδηάκεζεο ηηκέο ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο θαλεξψλνληαο ηε γξακκηθή εμάξηεζε 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Καζψο πιεζηάδεη ζην κεδέλ ηα κεγέζε ηείλνπλ λα γίλνπλ 

αζπζρέηηζηα κεηαμχ ηνπο ελψ φζν πην θνληά ζην +1 θαη -1 ηφζν κεγαιχηεξε ε ζπζρέηηζε 

ησλ κεηαβιεηψλ.  

Αλ νη κεηαβιεηέο είλαη αλεμάξηεηεο, ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson είλαη 0 

φκσο ην αληίζηξνθν δελ ηζρχεη επεηδή ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο εληνπίδεη κφλν ηηο 

γξακκηθέο εμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε φηη έρνπκε 

κία ηπραία κεηαβιεηή Υ ε νπνία έρεη ζπκκεηξηθή θαηαλνκή γχξσ απφ ην κεδέλ θαη φηη 

ηζρχεη Τ=Υ
2
. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε κεηαβιεηή Τ θαζνξίδεηαη πιήξσο απφ ηε Υ. Παξά 

ην γεγνλφο φκσο φηη νη δχν απηέο κεηαβιεηέο είλαη ηέιεηα εμαξηεκέλεο, ε ζπζρέηηζή ηνπο 

είλαη κεδέλ, δειαδή είλαη αζπζρέηηζηεο κεηαμχ ηνπο. Ο ηχπνο ηνπ Pearson γηα ην 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο κπνξεί λα γξαθεί ζε κία απφ ηηο παξαθάησ κνξθέο 

 

 

 

 
 

5.2.2. Άιγεβξα Πηλάθσλ 
 

ην θνκκάηη απηφ παξνπζηάδεηαη ε άιγεβξα πηλάθσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο PCA. Δηδηθφηεξα, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εχξεζε ησλ ηδηνηηκψλ θαη ησλ 

ηδηνδηαλπζκάησλ ελφο δνζέληνο πίλαθα ζεσξψληαο φηη ππάξρεη ε βαζηθή γλψζε. 
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Ιδηνδηαλύζκαηα 

 

Όπσο είλαη ήδε γλσζηφ δχλαηαη ν πνιιαπιαζηαζκφο δχν πηλάθσλ κε ηελ πξνυπφζεζε 

πσο είλαη ζπκβαηά ηα ελ ιφγσ κεγέζε ηνπο. Σα ηδηνδηαλχζκαηα είλαη κηα ηδηαίηεξε 

πεξίπησζε απηήο ηεο ηδηφηεηαο. Αο ζεσξήζνπκε πσο έρνπκε ηνπο δχν πνιιαπιαζηαζκφ 

κεηαμχ ελφο πίλαθα θαη δχν δηαλπζκάησλ φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ παξάδεηγκα. 

 

 

 

 

ην πξψην παξάδεηγκα, ην δηάλπζκα πνπ πξνθχπηεη δελ είλαη έλα αθέξαην πνιιαπιάζην 

ηνπ αξρηθνχ δηαλχζκαηνο, ελψ ζην δεχηεξν παξάδεηγκα ην απνηέιεζκα είλαη αθξηβψο 4 

θνξέο ην δηάλπζκα κε ην νπνίν μεθηλήζακε ηνπο ππνινγηζκνχο. Δίλαη φκσο απνξίαο άμην 

πσο θαηαιήμακε ζε απηφ ην απνηέιεζκα, αο ην δνχκε ινηπφλ πην δηεμνδηθά. Αξρηθά ινηπφλ 

ην δηάλπζκα είλαη έλα δηάλπζκα ζε έλα δηζδηάζηαην ρψξν. Σν δηάλπζκα: 

 

αληηθαηνπηξίδεη ζηελ νπζία έλα βέινο ην νπνίν έρεη ηελ αθεηεξία ηνπ ζην ζεκείν (0,0) θαη 

ην ηέινο ηνπ ζην ζεκείν (3,2). Ο άιινο πίλαθαο, ν ηεηξαγσληθφο, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

έλαο πίλαθαο κεηαζρεκαηηζκνχ. Έηζη εάλ πνιιαπιαζηαζζεί ν πίλαθαο απφ ηα αξηζηεξά κε 

έλα δηάλπζκα, ηφηε ην απνηέιεζκα πνπ ζα πξνθχςεη ζα είλαη έλα άιιν δηάλπζκα 

κεηαηνπηζκέλν απφ ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. 

Ση ηδηφηεηεο φκσο ραξαθηεξίδνπλ ηα ηδηνδηαλχζκαηα; Θα πξέπεη αξρηθά λα γλσξίδνπκε 

πσο ηα ηδηνδηαλχζκαηα δχλαηαη λα ππνινγηζζνχλ κφλν γηα ηεηξαγσληθνχο πίλαθεο. 

Δληνχηνηο, δελ έρεη θάζε ηεηξαγσληθφο πίλαθαο ηδηνδηαλχζκαηα. Έηζη δνζείζεο γηα 

παξάδεηγκα ελφο πίλαθα nxn -ν νπνίνο έρεη ηδηνδηαλχζκαηα-, πθίζηαηαη ε χπαξμε n 

ηδηνδηαλπζκάησλ. Έηζη ζε έλαλ πίλαθα 3*3 ππάξρνπλ 3 ηδηνδηαλχζκαηα. 

Μία άιιε ηδηφηεηα ησλ ηδηνδηαλπζκάησλ είλαη ε εμήο: έζησ φηη πξηλ πνιιαπιαζηάζσ ην 

ελ ιφγσ δηάλπζκα ην δηαηξέζσ κε θάπνηα πνζφηεηα, πάιη ζα ιάβσ ην ίδην πνιιαπιάζην σο 

απνηέιεζκα. Απηφ πθίζηαηαη θαζψο κε ηε δηαίξεζε ηνπ δηαλχζκαηνο κε θάπνην αθέξαην 

αξηζκφ ην κφλν πνπ ζηελ νπζία ιακβάλεη ρψξα είλαη ε πξνέθηαζε ηνπ κήθνπο ηνπ ρσξίο 

φκσο λα ηξνπνπνηείηαη ε θαηεχζπλζή ηνπ. Σέινο, φια ηα ηδηνδηαλχζκαηα κηαο κήηξαο είλαη 

θαηαθφξπθα, δειαδή ζε νξζή γσλία κεηαμχ ηνπο αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαζηάζεσλ 

πνπ δχλαηαη λα έρνπλ. Δπηπξνζζέησο, έλαο άιινο ηξφπνο δηαηχπσζεο ηνπ φξνπ «θάζεηνο», 

φπσο ζπρλά αλαθέξεηαη θαη ζηε καζεκαηηθή επηζηήκε είλαη ν φξνο οπθογώνιορ. Ζ 

παξαπάλσ δηαηχπσζε είλαη πξάγκαηη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο ζεκαίλεη πσο δχλαηαη λα 

ραξαθηεξίζνπκε ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ σο θάζεηα ηδηνδηαλχζκαηα, απνθεχγνληαο λα ηα 

εθθξάζνπκε ζηνπο αληίζηνηρνπο   x, y άμνλεο. 
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Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ πξάγκα πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε είλαη φηη φηαλ νη καζεκαηηθνί 

ππνινγίδνπλ ηα ηδηνδηαλχζκαηα ζπρλά αξέζθνληαη θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηδηνδηαλπζκάησλ 

ησλ νπνίσλ ην κήθνο είλαη αθξηβψο ίζν κε ηε κνλάδα. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο φπσο 

γλσξίδνπκε ην κήθνο ελφο δηαλχζκαηνο δελ έρεη επηπηψζεηο ζην εάλ είλαη ή φρη 

ηδηνδηάλπζκα ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ θαηεχζπλζε απηνχ. Έηζη πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξήζνπκε ζηαζεξά ηα ηδηνδηαλχζκαηα, φηαλ θαη φπνηε ππνινγίδνπκε έλα ηδηνδηάλπζκα, 

ζηε ζπλέρεηα ην δηαηξνχκε νχησο ψζηε λα ην κεηαηξέςνπκε πνιιαπιάζην ελφο κνλαδηαίνπ 

ηδηνδηαλχζκαηνο, ψζηε φιν ην πιήζνο ησλ ηδηνδηαλπζκάησλ λα έρεη κήθνο ίζν κε ηε κνλάδα 

θαη λα είλαη επθφισο παξαηεξήζηκα.  

Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ πσο ε επθνιία ηνπ επηθείκελνπ ππνινγηζκνχ ζπλδέεηαη 

άξξεθηα κε ην κέγεζνο ηεο εθάζηνηε πξνο κειέηε κήηξαο, έηζη φζν απμάλεηαη ην κέγεζνο 

απηήο ηφζν νδεχνπκε ζε πην πεξίπινθνπο ππνινγηζκνχο. Έηζη έλαο πεξηνξηζκφο ζην 

κέγεζνο ηεο ηάμεο 3x3 είλαη αξθεηφο, θαζψο χζηεξα απφ ην κέγεζνο απηφ, ν πην ζπλήζεο 

ηξφπνο λα βξεζνχλ ηα ηδηνδηαλχζκαηα είλαη κε θάπνηα πεξίπινθε επαλαιεπηηθή κέζνδν. 

Δάλ πνηέ ρξεηαζηεί ν ππνινγηζκφο ηδηνδηαλπζκάησλ κηαο κήηξαο ζε έλα πξφγξακκα, ε 

θαιχηεξε αληηκεηψπηζε γηα ηελ απνθπγή ηεο ζπαηάιεο ηνπ ρξφλνπ ζα είλαη ε εχξεζε κηαο 

"βηβιηνζήθεο " καζεκαηηθψλ ε νπνία πξνβαίλεη ζηνπο επηθείκελνπο ππνινγηζκνχο. 

 

Ιδηνηηκέο 

 

Μία πξαγκαηηθή ηηκή ι ιέγεηαη ηδηνηηκή ελφο πίλαθα Α αλ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα 

δηάλπζκα x ηέηνην ψζηε  

   (1) 

Σα δηαλχζκαηα γηα ηα νπνία ηζρχεη απηή ε ζρέζε είλαη ηα ηδηνδηαλχζκαηα ηνπ Α θαη ην 

ζχλνιν ησλ ηδηνδηαλπζκάησλ γηα δεδνκέλε ηδηνηηκή ιi ιέγεηαη ηδηνρψξνο ηνπ Α γηα ιi. 

Γηαηζζεηηθά ηα ηδηνδηαλχζκαηα είλαη ηα δηαλχζκαηα ηα νπνία φηαλ κεηαζρεκαηίδνληαη απφ 

ηνλ Α αιιάδνπλ κφλν σο πξνο ην κήθνο θαη φρη σο πξνο ηελ θαηεχζπλζή ηνπο· ην κέγεζνο 

ηεο αιιαγήο ηνπ κήθνπο ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ηδηνηηκέο. Σα ηδηνδηαλχζκαηα 

επνκέλσο είλαη ηα δηαλχζκαηα ησλ νπνίσλ ηηο ζπληζηψζεο ν πίλαθαο, πνιιαπιαζηαδφκελνο 

κε απηά, ηηο ηξνπνπνηεί φιεο εμίζνπ. Έλαο δηαγψληνο πίλαθαο φηαλ πνιιαπιαζηάδεηαη κε 

έλα δηάλπζκα ην ηξνπνπνηεί σο πξνο ηελ i-νζηή ζπληζηψζα ηνπ φζν πξνδηαγξάθεη ε κε 

κεδεληθή ηηκή ζηελ i-νζηή γξακκή ηνπ πίλαθα. Χο απνηέιεζκα νη ηηκέο ζηε δηαγψλην ελφο 

δηαγψληνπ πίλαθα απνηεινχλ ηηο ηδηνηηκέο ηνπ ηειεπηαίνπ θαη ηα αληίζηνηρα θαλνληθά 

δηαλχζκαηα βάζεο (π.ρ. γηα ηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν ηα [1,0,0], [0,1,0] θαη [0,0,1]) 

απνηεινχλ ηα ηδηνδηαλχζκαηά ηνπ. Απφ θνηλνχ νη ηδηνηηκέο θαη ηα ηδηνδηαλχζκαηα 

απνθαινχληαη ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ελφο πίλαθα. Απνδεηθλχεηαη φηη ην νκνγελέο 

γξακκηθφ ζχζηεκα (1) έρεη ιχζε δηάθνξε ηεο ηεηξηκκέλεο κφλν φηαλ |Α-ιΗ| = 0, θαζψο θαη 

φηη δχν φκνηνη πίλαθεο δηαζέηνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε. 
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Σα ηδηνδηαλχζκαηα έρνπλ πνιιαπιέο ρξήζεηο ζηα εθαξκνζκέλα καζεκαηηθά, θπξίσο 

κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρνπλ γηα παξαγνληνπνίεζε ελφο ηεηξαγσληθνχ πίλαθα Α κε 

πξνηππνπνηεκέλν ηξφπν ράξε ζηελ ηζφηεηα: 

, 

φπνπ P είλαη πίλαθαο κε ζηήιεο ηα ηδηνδηαλχζκαηα ηνπ Α, 

θαη Γ είλαη δηαγψληνο πίλαθαο κε ζηνηρεία ηηο ηδηνηηκέο ηνπ Α ζε αληηζηνηρία κε ηα 

ηδηνδηαλχζκαηα. 

Ζ ζρέζε απηή, ε νπνία ηζρχεη φηαλ ν Α είλαη ζπκκεηξηθφο ή φηαλ θακία ηδηνηηκή ηνπ 

δελ επαλαιακβάλεηαη γηα δηαθνξεηηθά, γξακκηθά αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο ηδηνδηαλχζκαηά 

ηνπ κπνξεί λα γξαθεί θαη ζηελ εμήο κνξθή: 

 
Έηζη είλαη θαλεξφ φηη ηα ηδηνδηαλχζκαηα θαη νη ηδηνηηκέο νξίδνπλ κνλαδηθά ηνλ πίλαθα 

Α, πεξηγξάθνληαο νπζηαζηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ απηφο κεηαζρεκαηίδεη ηα 

δηαλχζκαηα κε ηα νπνία πνιιαπιαζηάδεηαη. 

 

 

5.3. Αλάιπζε Κύξησλ πληζησζώλ (PCA) 

 
Ζ κέζνδνο ησλ Κπξίσλ πληζησζψλ είλαη κία ηερληθή αλάιπζεο δεδνκέλσλ κε ζθνπφ 

ηε δεκηνπξγία θαηλνχξγησλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο είλαη γξακκηθνί ζπλδπαζκνί ησλ 

αξρηθψλ κεηαβιεηψλ, έηζη ψζηε λα είλαη αζπζρέηηζηεο κεηαμχ ηνπο θαη λα πεξηέρνπλ φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαθχκαλζεο ησλ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ. Οη λέεο κεηαβιεηέο 

πνπ παξάγνληαη νλνκάδνληαη Κχξηεο πληζηψζεο. Σν ηη επηηπγράλεηαη απφ ηε κέζνδν απηή 

είλαη φηη απφ έλα ζχλνιν ζπζρεηηζκέλσλ κεηαβιεηψλ θαηαιήγνπκε ζε έλα ζχλνιν 

αζπζρέηηζησλ κεηαβιεηψλ, ην νπνίν είλαη ρξήζηκν γηα αξθεηέο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο. 

Δπίζεο, νη θχξηεο ζπληζηψζεο πνπ πξνθχπηνπλ κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο, πνπ ζεκαίλεη πσο θαηαιήγνπκε ζε έλα πην κηθξφ αξηζκφ 

κεηαβιεηψλ απφ φηη είρακε αξρηθά, κε θφζηνο φηη ράλνπκε έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο 

ζπλνιηθήο κεηαβιεηφηεηαο. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

έρνπκε ιίγεο παξαηεξήζεηο θαη πνιιέο κεηαβιεηέο. πλεπψο, αλ ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε 

ζέιακε λα εθαξκφζνπκε έλα (γεληθεπκέλν) γξακκηθφ κνληέιν, ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ 

κνληέινπ κπνξεί λα μεπεξαζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαπάλσ κέζνδν. 

 

ΜΔΘΟΓΟ 

 

ΒΗΜΑ 1
ν
 : πιινγή Γεδνκέλσλ 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, ην ζηάδην ζπιινγήο δεδνκέλσλ ρξήδεη κεγάιεο 

ζεκαζίαο θαζψο θαζνξίδεη ηνλ νξζνινγηζκφ ηνπ απνηειέζκαηνο. Δίλαη ζεκαληηθφ ηα 

δεδνκέλα γηα ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάιπζε λα είλαη έγθπξα θαη εχζηνρα ρξεζηκνπνηεκέλα. 
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θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ζηελ ελεξγεηαθή 

ηξνθνδνζία. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα δεδνκέλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα 

θαηαιήγνπλ ζηελ αλάπηπμε δεηθηψλ πνπ απφ κφλνη ηνπο ζα εθθξάδνπλ ζε έλα βαζκφ ηνλ 

θίλδπλν γηα θάζε ρψξα ελψ φινη καδί ζα ζπκβάιινπλ ζηνλ ηειηθφ δείθηε. Σέηνηνη δείθηεο 

είλαη νη δείθηεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην θεθάιαην 4. Αθφκε, γηα λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφο 

ν ηειηθφο δείθηεο είλαη θαλεξφ φηη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξέπεη λα είλαη 

γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν γηα φιεο ηηο ρψξεο θαη νη πνζφηεηεο λα εθθξάδνληαη ζε ίδηεο 

κνλάδεο.  

Μεηά ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ φπσο ε θαηαλάισζε, ε παξαγσγή, νη εηζαγσγέο, ην ΑΔΠ 

θ.α.  θάζε ρψξαο εμάγνληαη θάπνηνη δείθηεο φπσο ην πνζνζηφ ηεο παξαγσγήο σο πξνο ηελ 

θαηαλάισζε, ε αμία ησλ εηζαγφκελσλ πνζνηήησλ σο πξνο ην ΑΔΠ ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο 

θ.η.ι. Σν πιήζνο ησλ δεηθηψλ απηψλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάιπζε, 

ραξαθηεξίδεη θαη ηε δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηφο καο θάζε θνξά.   

 

ΒΗΜΑ 2
ν
 : Καλνληθνπνίεζε Γεδνκέλσλ  

 

Πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο ηεο PCA θαηάιιεια, ζα πξέπεη φιεο νη 

ηηκέο ησλ δεηθηψλ λα θαλνληθνπνηεζνχλ ψζηε λα αλήθνπλ ζηε δηάζηεκα [0,1]. Απηφ είλαη 

απαξαίηεην λα γίλεη έηζη ψζηε λα ππάξρεη κηα νκνηνκνξθία ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίδνληαη απφ ηε κέζνδν φιεο νη κεηαβιεηέο. Αλάινγα κε ηε ζπζρέηηζε (ζεηηθή ή 

αξλεηηθή) θαη δεδνκέλνπ φηη ηα δεδνκέλα εηζάγνληαη κε ζεηηθέο ηηκέο ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

αθφινπζνη ηχπνη: 

 
 

γηα ζεηηθή ζπζρέηηζε, ελψ ζηελ πεξίπησζε αξλεηηθήο ζπζρέηηζεο ε αληίζηνηρε ζρέζε είλαη: 

 

 
 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ θαη 

επηκέξνπο δείθηε ππάξρεη κφλν γηα ηνλ δείθηε DP/DC. Δίλαη θαλεξφ φηη φζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε εγρψξηα παξαγσγή ελέξγεηαο σο πξνο ηελ θαηαλάισζε ηφζν πην ελεξγεηαθά 

αζθαιήο είλαη κηα ρψξα θαη έηζη κηθξαίλεη ν δείθηεο θηλδχλνπ ηεο. Έλα άιιν παξάδεηγκα 

δείθηε πνπ έρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ δείθηε θηλδχλνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ζηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ. 

Με ηελ νινθιήξσζε απηνχ ηνπ βήκαηνο, έρνπκε θαηαιήμεη ζε έλαλ πίλαθα δεδνκέλσλ m*n 

δηαζηάζεσλ φπνπ m: ην πιήζνο ησλ πξνο κειέηε ρσξψλ θαη n: ην πιήζνο ησλ δεηθηψλ. 
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ΒΗΜΑ 3
ν
 : Τπνινγηζκόο ηνπ Πίλαθα πζρέηηζεο 

 

Ζ PCA κπνξεί λα εθαξκνζηεί είηε ππνινγίδνληαο ηνλ πίλαθα δηαθπκάλζεσλ είηε ηνλ 

πίλαθα ζπζρεηίζεσλ. Έλαο ηξφπνο λα μεπεξάζνπκε ηηο θαθέο ηδηφηεηεο ηεο αλάιπζεο ζε 

θχξηεο ζπληζηψζεο (κεγάιεο δηαθνξέο δηαζπνξάο ζηνλ πίλαθα δηαθπκάλζεσλ) είλαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ. Οη ζπζρεηίζεηο δελ αιιάδνπλ φηαλ αιιάμνπλ 

νη κνλάδεο κέηξεζεο ή ε θιίκαθα. Δπίζεο, ζηελ νπζία δίλνπλ ίδην βάξνο ζε φιεο ηηο 

κεηαβιεηέο θαζψο φια ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσλίνπ είλαη 1, θαη άξα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχζε ν πίλαθαο δηαθχκαλζεο κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ. ηελ πξάμε, δελ είλαη 

μεθάζαξν πνηνλ απφ ηνπο δχν πίλαθεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε. Μηα θαιή ζηξαηεγηθή 

είλαη λα απνθεχγνπκε ηνλ πίλαθα δηαθχκαλζεο φηαλ ππάξρνπλ θάπνηεο κεηαβιεηέο κε πνιχ 

κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε απφ φηη νη ππφινηπεο. Αλ νη δηαθπκάλζεηο δηαθέξνπλ κελ αιιά 

είλαη ζπγθξίζηκεο (π.ρ. αλαθέξνληαη ζε ίδηεο κνλάδεο) ηφηε θαιφ είλαη λα ρξεζηκνπνηνχκε 

απηή ηελ πιεξνθνξία. Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζε θαλείο λα κεηαζρεκαηίζεη ηα δεδνκέλα 

ηνπ ψζηε λα θάλεη ηηο δηαθπκάλζεηο ζπγθξίζηκεο. 

Άζρεηα κε ην αλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ πίλαθα δηαθχκαλζεο ή ηνλ πίλαθα 

ζπζρεηίζεσλ είλαη ζθφπηκν λα ξίμνπκε κηα καηηά ζηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ θαη λα δνχκε αλ 

νη αξρηθέο καο κεηαβιεηέο έρνπλ ζπζρεηίζεηο ή φρη (απηφ γίλεηαη θπξίσο γηαηί απφ ηνλ 

πίλαθα δηαθπκάλζεσλ δελ είλαη εχθνιν λα δνχκε ηελ χπαξμε ζπζρεηίζεσλ). Αλ δελ 

ππάξρνπλ ζπζρεηίζεηο είλαη άζθνπν λα ζπλερίζνπκε. Μεηαβιεηέο πνπ είλαη εκθαλίδνληαη 

αζπζρέηηζηεο κε ηηο ππφινηπεο πξέπεη λα ηηο δηψμνπκε απφ ηελ αλάιπζε. Γηα λα είλαη φκσο 

νη ζπζρεηίζεηο ηθαλνπνηεηηθέο γηα λα πξνρσξήζνπκε ζε αλάιπζε ζε θχξηεο ζπληζηψζεο, 

ζέινπκε λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 0,4 ή θαη κεγαιχηεξεο ζε απφιπηε ηηκή.   

Μεηά, ινηπφλ, απφ ηηο απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο ηνπ βήκαηνο 2, πξνθχπηεη ν 

θαλνληθνπνηεκέλνο πίλαθαο δεδνκέλσλ γηα ηνλ νπνίν θαινχκαζηε λα ππνινγίζνπκε ηνλ 

πίλαθα ζπζρέηηζεο.  Ο ππνινγηζκφο ηνπ πίλαθα ζπζρέηηζεο (n*n) πξαγκαηνπνηείηαη φπσο 

εμεγήζεθε θαη παξαπάλσ θαη παξαηεξείηαη πψο ζπζρεηίδνληαη νη κεηαβιεηέο κεηαμχ ηνπο.  

 

ΒΗΜΑ 4
ν
 : Τπνινγηζκόο Ιδηνδηαλπζκάησλ θαη Ιδηνηηκώλ ηνπ Πίλαθα πζρέηηζεο 

 

Καζψο ν πίλαθαο ζπζρέηηζεο είλαη ηεηξαγσληθφο, είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ησλ 

ηδηνηηκψλ θαη ησλ ηδηνδηαλπζκάησλ απηνχ. Σα κεγέζε απηά είλαη πξαγκαηηθά ζεκαληηθά, 

θαζψο κέζσ απηψλ ιακβάλνπκε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνο κειέηε ζηνηρεία θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θχξησλ ζπληζησζψλ. 

Μία ζεκαληηθή ηδηφηεηα ησλ ηδηνηηκψλ απηψλ είλαη φηη ην άζξνηζκά ηνπο ηζνχηαη κε ην 

πιήζνο ησλ δεηθηψλ (κέγεζνο πίλαθα) ή ηζνδχλακα κε ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

δηαγσλίνπ ηνπ πίλαθα ζπζρέηηζεο. Οη ηδηνηηκέο θαηαηάζζνληαη ζε θζίλνπζα ζεηξά έηζη 

ψζηε ζηελ πξψηε θχξηα ζπληζηψζα πνπ ζα ππνινγηζηεί ζηε ζπλέρεηα λα αληηζηνηρεί ε 

κεγαιχηεξε ηδηνηηκή, ζηε δεχηεξε ε δεχηεξε κεγαιχηεξε ηηκή θ.ν.θ. Ζ δηαθχκαλζε ηεο 

θάζε θχξηαο ζπληζηψζαο είλαη ίζε κε ηελ ηδηνηηκή πνπ ηεο αληηζηνηρεί. Ζ πνζφηεηα: 
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καο δείρλεη ην πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο (κεηαβιεηφηεηα) πνπ εμεγεί ε j 

ζπληζηψζα. Αλ θάπνηνο πάξεη φιεο ηηο ζπληζηψζεο ηφηε ζα δηαηεξήζεη φιε ηε δηαθχκαλζε, 

ελψ αλ ηειηθά παξαιείςεη θάπνηεο ζπληζηψζεο θάπνην πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ζα ραζεί. 

Πξνθαλψο ζπκθέξεη λα δηαηεξνχκε ηηο πξψηεο ζπληζηψζεο πνπ εμεγνχλ κεγαιχηεξν 

θνκκάηη ηεο δηαθχκαλζεο. 

Αθνχ ππνινγηζζνχλ θαη ηα ηδηνδηαλχζκαηα απφ ηε κήηξα ζπζρέηηζεο, ην επφκελν βήκα 

ζε ζεηξά είλαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ ηδηνηηκψλ ζε 

θιίκαθα απφ ην κεγαιχηεξν ζην κηθξφηεξν. Ζ δηαδηθαζία απηή καο δίλεη φια ηα ζπζηαηηθά 

απηά ζηνηρεία ζε ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε εδψ πσο ηα ηδηνδηαλχζκαηα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε 

κία ηδηνηηκή είλαη άπεηξα, παξάιιεια κεηαμχ ηνπο δηαλχζκαηα θαη γηα ην ιφγν απηφ 

επηιέγνπκε λα είλαη κνλαδηαία, δειαδή ην κήθνο απηψλ είλαη ίζα κε ηε κνλάδα. Απηφ είλαη 

πξάγκαηη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε PCA, αιιά επηπρψο ζρεδφλ ε πιεηάδα ησλ καζεκαηηθψλ 

παθέησλ πξνγξακκάησλ ππνινγίδνπλ ηα ηδηνδηαλχζκαηα -φηαλ απηά δεηνχληαη-, σο 

κνλαδηαία ηδηνδηαλχζκαηα. Καη πάιη φκσο δελ είλαη κνλαδηθά απφ ηελ άπνςε πσο 

κπνξνχκε λα ηνπο αιιάμνπκε πξφζεκν ζε φια ηα ζηνηρεία ηνπο. Έηζη, ε ιχζε απφ 

ζηαηηζηηθφ παθέην ζε ζηαηηζηηθφ παθέην κπνξεί λα δηαθέξεη σο πξνο ηα πξφζεκα. ην 

ζεκείν απηφ, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη θαζψο ν πίλαθαο ησλ ηδηνδηαλπζκάησλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ππνινγηζκνχο παξαθάησ γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ηειηθνχ δείθηε είλαη 

ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξηζηεί κνλνζήκαληα, θαζνξίδνληαο κε θάπνην ηξφπν ηε θνξά ησλ 

ηδηνδηαλπζκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ηίζεηαη ζεηηθή θνξά ε θνξά ηεο ζπληζηψζαο κε ηε 

κεγαιχηεξε απφιπηε ηηκή. 

Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ππνινγηζκνχ ησλ ηδηνδηαλπζκάησλ κηαο κήηξαο 

ζπζρέηηζεο, καο δίδεηαη ε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο γξακκψλ ζην ρψξν νη νπνίεο θέξνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία καο. Σν ππφινηπν ησλ βεκάησλ πεξηιακβάλεη 

ηε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ έηζη ψζηε λα είλαη εθθξαζκέλα ζε απηέο ηηο γξακκέο. 

 

ΒΗΜΑ 5
ν
 : Δπηινγή πληζησζώλ νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ην Υαξαθηεξηζηηθό 

Γηάλπζκα 

 

Έλα ζεκαληηθφ ζηάδην ηεο PCA είλαη ε ζπκπίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε κείσζε ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαινχκαζηε λα επηιέμνπκε ηηο k πξψηεο 

θχξηεο ζπληζηψζεο πνπ εμεγνχλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο νιηθήο κεηαβιεηφηεηαο. Ζ 

απφθαζε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζπληζησζψλ πνπ ζα θξαηεζνχλ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθά 

θνκκάηηα ηεο αλάιπζεο ην νπνίν δπζηπρψο δελ έρεη εχθνιε θαη θνηλψο απνδεθηή 

απάληεζε, θαζψο είλαη ππνθεηκεληθφ δήηεκα. Δπηιέγνληαο ιηγφηεξεο θχξηεο ζπληζηψζεο 



Κεφάλαιο 5: Ανάλυςη Κύριων Συνιςτωςών – Principal Component Analysis (PCA) 

 

Ανάπτυξη Εργαλείου και Αξιολόγηςη Δεικτών για την Ενεργειακή Κατάςταςη των Χωρών τησ Ευρώπησ Σελίδα  81 

 

απφ ηηο αξρηθέο κεηαβιεηέο, ράλεηαη αλαγθαζηηθά πιεξνθνξία. Απηφ είλαη ην θφζηνο γηα ην 

θέξδνο απφ ηε κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. πλήζσο απαηηείηαη απφ ηε 

κέζνδν θάπνηνο κηθξφηεξνο αξηζκφο ζπληζησζψλ. Αλ δηαηεξεζνχλ k ζπληζηψζεο ράλεηαη 

θάπνην κέξνο απφ ηελ πιεξνθνξία θάζε κεηαβιεηήο θαη κπνξεί λα βξεζεί θαη ην πνζνζηφ 

ηεο δηαθχκαλζεο πνπ εξκελεχεηαη ηειηθά. 

 ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ θάπνηα θξηηήξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ. Πην θάησ αλαθέξνληαη ηα ηξία πην δεκνθηιή: 

 

1) Πνζνζηφ ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο πνπ εμεγνχλ νη θχξηεο ζπληζηψζεο: χκθσλα κε ην 

πξψην θξηηήξην, δηαιέγνπκε ηφζεο ζπληζηψζεο ψζηε αζξνηζηηθά λα εμεγνχλ κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ κεηαβιεηφηεηαο απφ ηνλ ζηφρν πνπ ζέζακε ζηελ αξρή (ζπλήζσο κεγαιχηεξν 

ηνπ 80%). Δίλαη πνιχ απιφ θαη εχθνιν λα ρξεζηκνπνηεζεί αιιά δελ μεθαζαξίδεη πνην 

πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο πξέπεη λα ηεζεί σο ζηφρνο. 

 

2) Κξηηήξην ηνπ Kaiser: Σν θξηηήξην ηνπ Kaiser ιέεη, αλ ρξεζηκνπνηείηαη ν πίλαθαο 

ζπλδηαθχκαλζεο, λα ζεσξήζνπκε ηφζεο ζπληζηψζεο φζεο ε ηδηνηηκή ηνπο είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηε κέζε ηνπο ηηκή. ηελ πεξίπησζε πνπ δνπιεχνπκε κε πίλαθα 

ζπζρεηίζεσλ ηζρχεη φηη ε κέζε ηηκή ησλ ηδηνηηκψλ ηζνχηαη κε 1 θαη άξα δηαιέγνπκε 

ηφζεο ζπληζηψζεο φζεο θαη νη ηδηνηηκέο κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο. Σν θξηηήξην απηφ 

ζηεξίδεηαη ζηελ απιή εμήο ππφζεζε. Αλ νη κεηαβιεηέο είλαη αζπζρέηηζηεο θαη άξα δελ 

ππάξρεη θακηά δνκή ζηα δεδνκέλα ηφηε ν πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ είλαη ν κνλαδηαίνο θαη 

φιεο νη ηδηνηηκέο είλαη ίζεο κε 1(γηα πίλαθα ζπζρεηίζεσλ). Δπνκέλσο, θάζε ηδηνηηκή 

κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο δείρλεη ηελ παξνπζία θάπνηαο δνκήο ζηα δεδνκέλα καο. Σν 

θξηηήξην απηφ ζπλήζσο ππεξεθηηκά ηνλ αξηζκφ ησλ ζπληζησζψλ πνπ ρξεηάδνληαη.  

 

3) Σερληθή ηνπ αγθψλα - scree plot: H ηερληθή ηνπ αγθψλα είλαη κηα γξαθηθή κέζνδνο γηα 

ηελ επηινγή ηνπ αξηζκνχ ησλ θπξίσλ ζπληζησζψλ. Σν γξάθεκα απηφ έρεη ζηνλ 

νξηδφληην άμνλα ησλ x ηε ζεηξά θαη ζηνλ θάζεην άμνλα ησλ y ηελ ηηκή θάζε ηδηνηηκήο. 

Πξνηείλεηαη λα επηιεγνχλ ηφζεο ζπληζηψζεο κέρξη ην γξάθεκα αξρίδεη λα δεκηνπξγεί 

«αγθψλα», δειαδή λα αιιάδεη θιίζε. 

 

Αλ ππάξρνπλ κεδεληθέο ηδηνηηκέο ζεκαίλεη πσο ν πίλαθαο ζηνλ νπνίν ζηεξίρηεθε ε 

αλάιπζε δελ είλαη πιήξνπο βαζκνχ θαη άξα θάπνηεο κεηαβιεηέο είλαη γξακκηθά 

εμαξηεκέλεο θαη πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ. ηελ πξάμε δελ ππάξρνπλ κεδεληθέο ηδηνηηκέο 

αιιά πνιχ κηθξέο, θνληά ζην κεδέλ. Απηφ ππνλνεί φηη θάπνηεο κεηαβιεηέο είλαη ζρεδφλ 

γξακκηθά εμαξηεκέλεο. Αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο ηέηνηεο ηδηνηηκέο αληηζηνηρνχλ ζε 

ζπληζηψζεο κε ζρεδφλ κεδεληθή δηαθχκαλζε κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ. Γειαδή ζηελ πξάμε 

αθνχ δχν κεηαβιεηέο ζα παξέρνπλ ηελ ίδηα πιεξνθνξία, φιε ε πιεξνθνξία ζα πάεη ζε 

θάπνηα απφ ηηο πξψηεο θχξηεο ζπληζηψζεο θαη φηη κείλεη ζα πάεη ζε κηα ζπληζηψζα κε 

ακειεηέα δηαθχκαλζε. 
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Αλαθεθαιαηψλνληαο, ινηπφλ, ε δηαδηθαζία απηή καο δίλεη φια ηα ζπζηαηηθά απηά 

ζηνηρεία ζε ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο. ην ζεκείν απηφ δχλαηαη λα αγλνήζνπκε ηα ιηγφηεξν 

ζεκαληηθά ζηνηρεία. ηε πξαγκαηηθφηεηα φκσο ράλνπκε θάπνηεο πιεξνθνξίεο, φηαλ φκσο 

νη ηδηνηηκέο είλαη κηθξνχ κεγέζνπο, ηφηε δελ ράλνπκε ηφζα πνιιά ζε πιεξνθνξίεο-

δεδνκέλα. Δάλ ινηπφλ φλησο αγλνήζνπκε θάπνηα δεδνκέλα ηφηε ηα ηειηθά πξνο κειέηε 

ζηνηρεία ζα έρνπλ ιηγφηεξεο δηαζηάζεηο απφ ηα αξρηθά δεδνκέλα. Γηα λα είκαζηε αθξηβείο, 

εάλ αξρηθά είρακε n δηαζηάζεηο ζηα δεδνκέλα καο θαη ππνινγίζνπκε n ηδηνηηκέο θαη 

ηδηνδηαλχζκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμνπκε κφλν p ηδηνδηαλχζκαηα απφ ηα αξρηθά, ηφηε ηα 

ηειηθά καο δεδνκέλα ζα έρνπλ κφλν p δηαζηάζεηο. 

 

ΒΗΜΑ 6
ν
 : Τπνινγηζκόο Κύξησλ πληζησζώλ  

 

Αθνχ, θάλνληαο ρξήζε θάπνηνπ απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, έρνπκε επηιέμεη ηηο θχξηεο 

ζπληζηψζεο νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε κειέηε, γηα ηελ θάζε ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνινγηζηεί ε πξψηε θχξηα ζπληζηψζα πνιιαπιαζηάδνληαη νη παξαθάησ δχν πίλαθεο: 

, 

 

φπνπ νη δείθηεο ηεο θάζε ρψξαο απφ ηνλ θαλνληθνπνηεκέλν πίλαθα κεηαηξέπνληαη ζε 

δηάλπζκα ζηήιε θαη ε ζηήιε ηνπ πξψηνπ ηδηνδηαλχζκαηνο γίλεηαη πίλαθαο γξακκή. Ζ 

δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη αληίζηνηρα γηα ηνλ ππνινγηζκφ φισλ ησλ επηιεγκέλσλ θπξίσλ 

ζπληζησζψλ γηα φιεο ηηο ρψξεο θαηαιήγνληαο ζε έλαλ πίλαθα m*k δηαζηάζεσλ. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο ζα καο δψζεη ηα πξφηππα δεδνκέλα κε απνθιεηζηηθή αληηζηνηρία 

ζηα δηαλχζκαηα πνπ ελ θαηαθιείδη επηιέμακε. 

 

ΒΗΜΑ 7
ν
 : Η Δμαγσγή ηνπ Σειηθνύ Γείθηε 

 

Αθνχ έγηλε ν ππνινγηζκφο ησλ k θπξίσλ ζπληζησζψλ κε ηηο νπνίεο ράλεηαη θάπνηα 

πιεξνθνξία, απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα ζε έλα (γεληθεπκέλν) 

γξακκηθφ κνληέιν γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ηειηθνχ δείθηε. Ο ηειηθφο δείθηεο δίλεηαη απφ ηνλ 

παξαθάησ ηχπν 
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ΒΗΜΑ 8
ν
 : Καλνληθνπνίεζε απνηειεζκάησλ 

 

Λφγσ ηνπ φηη ην πεδίν ηηκψλ ηνπ ηειηθνχ δείθηε δελ είλαη νξηζκέλν απφ ηε κέζνδν, 

κπνξνχκε λα θαλνληθνπνηήζνπκε ηα απνηειέζκαηα θαη λα ηα θέξνπκε ζε πνζνζηηαία 

κνξθή, ψζηε λα θπκαίλνληαη ζηελ θιίκαθα 0-100%, κε ηνλ εμήο ηξφπν: 

 

 
 

Έηζη, ν κεγαιχηεξνο δείθηεο παίξλεη ηελ ηηκή 100% ελψ ν κηθξφηεξνο ηελ ηηκή 0%.  
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Κεφάλαιο 6 
 

Παξνπζίαζε Δξγαιείνπ γηα ηελ 

Αμηνιφγεζε Δλεξγεηαθήο Αζθάιεηαο 
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6.1. Δηζαγσγή 
 

Σν εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε δεηθηψλ θηλδχλνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ 

αλαπηχρζεθε ππφ ηε κνξθή δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο (web application).   Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ν ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο απαιιάζζεηαη απφ ηελ αλάγθε γηα εγθαηάζηαζε ηεο 

εθαξκνγήο θαη ηηο απαηηήζεηο ζε ππνινγηζηηθή ηζρχ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο. Δπηπιένλ, νη 

ήδε ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο γηα ηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ πξνζθέξνπλ 

ζεκαληηθή ειεπζεξία ζηηο δπλαηφηεηεο, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα αιιά θαη ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ. 

 

 

6.2. Αλάπηπμε Δξγαιείνπ 
 

6.2.1. Γιώζζεο Αλάπηπμεο 
 

Οη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εξγαιείνπ 

είλαη νη αθφινπζεο: 

 Java: Αληηθεηκελνζηξαθήο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ αλνηρηνχ θψδηθα πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ James Gosling ηεο Sun Microsystems θαη θπθινθφξεζε ην 1995. 

Βαζηθφ ηεο πιενλέθηεκα ε αλεμαξηεζία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πιαηθφξκαο, 

δειαδή ηα πξνγξάκκαηα πνπ είλαη γξακκέλα ζε Java ηξέρνπλε αθξηβψο ην ίδην ζε 

Windows, Linux, Unix θαη Macintosh. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ  ζπληζηά ν 

ζπιιέθηεο απνξξηκκάησλ (Garbage Collector) ν νπνίνο αλαιακβάλεη απηφκαηα λα 

απειεπζεξψζεη ηκήκαηα κλήκεο απφ δεδνκέλα πνπ δε ρξεηάδνληαη θαη δε 

ρξεζηκνπνηνχληαη άιιν. 

 

 JavaScript: Γνωςτι και ωσ ECMAScript, θ JavaScript είναι μια αςκενώσ τυποποιιςιμθ 

(weakly typed), αντικειμενοςτραφισ γλώςςα προγραμματιςμοφ ςεναρίου εντολών 

(scripting). Αναπτφχκθκε από τον Brendan Eich και κυκλοφόρθςε το 1995. 

Χρθςιμοποιείται κυρίωσ ωσ client-side JavaScript, δθλαδι εκτελείται ςτο περιβάλλον 

του χριςτθ (client), υλοποιθμζνθ ςαν τμιμα ενόσ φυλλομετρθτι (browser) 

προκειμζνου να παρζχονται ενιςχυμζνεσ διεπαφζσ χριςτθ  και δυναμικζσ ιςτοςελίδεσ. 

 

 JavaServer Pages (JSP): Κυκλοφόρθςαν το 1999 από τθ Sun Microsystems. 

Ουςιαςτικά πρόκειται για server-side ςτοιχεία, δθλαδι εκτελοφνται ςτο περιβάλλον 

του διακομιςτι (server), του Java EE τα οποία αναπαράγουν αποκρίςεισ, ςυνικωσ 

ςελίδεσ HTML, ςε αιτιματα τφπου HTTP από τουσ χριςτεσ. Οι JSP ενςωματώνουν 

κώδικα Java ςε μία ςελίδα HTML χρθςιμοποιώντασ τουσ ειδικοφσ οριοκζτεσ 

(delimiters) <% και %>. Ζνα αρχείο JSP μεταγλωττίηεται ςε ζνα Java servlet τθν πρώτθ 
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φορά που προςπελαφνεται. Στθ ςυνζχεια το παραγόμενο servlet δθμιουργεί τθν 

απόκριςθ. 

Δπηπιένλ γηα ην νπηηθφ θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο 

γιψζζεο: 

 

 HTML: Τα αρχικά HTML προζρχονται από τισ λζξεισ HyperText Markup Language. Η 

html δεν είναι μια γλώςςα προγραμματιςμοφ. Είναι μια γλώςςα ςιμανςθσ (markup 

language), δθλαδι ζνασ ειδικόσ τρόποσ γραφισ κειμζνου. Ο κακζνασ μπορεί να 

δθμιουργιςει ζνα αρχείο HTML χρθςιμοποιώντασ απλώσ ζναν επεξεργαςτι κειμζνου. 

Αποτελεί υποςφνολο τθσ γλώςςασ SGML (Standard Generalized Markup Language) που 

επινοικθκε από τθν IBM προκειμζνου να λυκεί το πρόβλθμα τθσ μθ τυποποιθμζνθσ 

εμφάνιςθσ κειμζνων ςτα διάφορα υπολογιςτικά ςυςτιματα. Ο browser αναγνωρίηει 

αυτόν τον τρόπο γραφισ και εκτελεί τισ εντολζσ που περιζχονται ςε αυτόν. Αξίηει να 

ςθμειωκεί ότι θ HTML είναι θ πρώτθ και πιο διαδεδομζνθ γλώςςα περιγραφισ τθσ 

δομισ μιασ ιςτοςελίδασ. Η HTML χρθςιμοποιεί τισ ειδικζσ ετικζτεσ (τα tags) για να 

δώςει τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ ςτον browser. Τα tags είναι εντολζσ που ςυνικωσ 

ορίηουν τθν αρχι ι το τζλοσ μιασ λειτουργίασ. Τα tags βρίςκονται πάντα μεταξφ των 

ςυμβόλων < και >. Οι οδθγίεσ είναι case insensitive, δεν επθρεάηονται από το αν ζχουν 

γραφτεί με πεηά (μικρά) ι κεφαλαία. Ζνα αρχείο HTML πρζπει να ζχει κατάλθξθ 

“.htm” ι “.html”. 

 

 CSS: Ζ CSS (Cascading Style Sheets-Γηαδνρηθά Φχιια ηπι) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ γισζζψλ θχιισλ ζηπι θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο ελφο 

εγγξάθνπ πνπ έρεη γξαθηεί κε κηα γιψζζα ζήκαλζεο. Πην πξαθηηθά ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο ελφο εγγξάθνπ πνπ γξάθηεθε ζηηο γιψζζεο HTML θαη 

XHTML, δειαδή γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο κηαο ηζηνζειίδαο θαη γεληθφηεξα ελφο 

ηζηφηνπνπ. Ζ CSS είλαη κηα γιψζζα ηνπ ππνινγηζηή βαζηζκέλε γηα λα αλαπηχμεη 

ζηηιηζηηθά κηα ηζηνζειίδα δειαδή λα δηακνξθψζεη πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά, 

ρξψκαηα, ζηνίρηζε θαη δίλεη πάξα πνιιέο δπλαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ HTML. 

 

6.2.3. πλνπηηθή Παξνπζίαζε 
 

Σα αξρεία θψδηθα πνπ γξάθηεθαλ ζηηο παξαπάλσ γιψζζεο αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ 

αθφινπζν ηξφπν. 

ε πξψην ζηάδην, ν ρξήζηεο κέζσ ηνπ browser επηζθέπηεηαη ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο 

εθαξκνγήο. Απηφ ηζνδπλακεί νπζηαζηηθά κε αίηεκα γηα πξνζπέιαζε ηνπ αξρείνπ index.JSP 

ην νπνίν, αθνχ κεηαγισηηηζηεί ζε Java servlet, παξάγεη ηελ αξρηθή ζειίδα σο απφθξηζε 

HTML. 

Όηαλ ν ρξήζηεο δεηά κεηάβαζε απφ θάπνηα ζειίδα ηεο εθαξκνγήο ζηελ επφκελε, 

αξρεία ηχπνπ “.class” (κεηαγισηηηζκέλα αξρεία java), πνπ νπζηαζηηθά ζπληζηνχλ θιάζεηο 
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Java Servlet, εθηεινχληαη ζηνλ δηαθνκηζηή (server) θαη αλαιακβάλνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα 

HttpServletRequest αηηήκαηα θαη λα παξάγνπλ ηελ επφκελε ζειίδα σο απφθξηζε HTML. 

Δπηπιένλ έλα ζχλνιν ζπλαξηήζεσλ JavaScript εθηεινχληαη ζηνλ browser ηνπ ρξήζηε 

φηαλ ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα (events) ιακβάλνπλ ρψξα, επηηξέπνληαο ππνινγηζκνχο 

δεηθηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν αιιά θαη πξνζαξκφζηκε παξνπζίαζε ηεο εθάζηνηε ζειίδαο 

ηεο εθαξκνγήο. ηελ πξάμε νη πεξηζζφηεξεο JavaScript ζπλαξηήζεηο επεκβαίλνπλ ζην 

πεξηερφκελν HTML ηεο ηξέρνπζαο ζειίδαο θαη ην ηξνπνπνηνχλ θαηάιιεια ψζηε ε 

ηειεπηαία λα απνθηήζεη δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Αθφκε ε JavaScript αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εηζάγεη ν 

ρξήζηεο (validation) πξνθεηκέλνπ απηά λα κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη θιάζεηο Java πέξαλ ησλ servlets γξάθηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη ρψξεο, 

ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε δηαδηθαζία PCA ζαλ αληηθείκελα, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ 

αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο κε αληηθεηκελνζηξαθή ηξφπν. Σέινο ην αξρείν styles.CSS είλαη 

ππεχζπλν γηα ην ζηπι (ρξψκα, ζηνίρηζε, πεξίγξακκα, κέγεζνο θ.α.) θάζε ζειίδαο ηεο 

εθαξκνγήο. 

 

6.2.4.Λνγηζκηθό Αλάπηπμεο 
 

Καηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ εξγαιείνπ σο δηαδηθηπαθή εθαξκνγή 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ ινγηζκηθά: 

 

 Adobe Dreamweaver CS5: Πξφθεηηαη γηα εηδηθφ ινγηζκηθφ πνπ βνήζεζε ζηελ 

ζπγγξαθή θψδηθα HTML, επηηαρχλνληαο ηνλ ζρεδηαζκφ κε ρξήζε νπηηθψλ 

εξγαιείσλ. Δπηπιένλ παξείρε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ γηα ηελ ζπγγξαθή θψδηθα 

JavaScript. 

 

 Eclipse Java EE IDE for Web Developers: Απνηειεί έλα δσξεάλ νινθιεξσκέλν 

πεξηβάιινλ αλάπηπμεο (integrated development environment, IDE) γηα εθαξκνγέο 

Java αιιά θαη άιισλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ, ράξε ζην επεθηάζηκν ζχζηεκα 

γηα πξνζζήθεο (plugins) πνπ δηαζέηεη. Ζ έθδνζε ηεο Java πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ήηαλ ε JRE6. 

 

 

 Apache Tomcat 7.0: O Tomcat ζπληζηά έλα servlet container ειεχζεξνπ 

ινγηζκηθνχ ηεο Apache Software Foundation πνπ πινπνηεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Sun Microsystems γηα ηελ θιάζε Java Servlet θαη ηα JavaServer Pages (JSP). 

Παξέρεη ζηνλ θψδηθα Java έλα πεξηβάιινλ εθηέιεζεο κε ηε κνξθή ελφο HTTP 

εμππεξεηεηή παγθνζκίνπ ηζηνχ. Ο Tomcat ελζσκαηψζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε 

κέζα απφ ην Eclipse κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαθάησ ηζηφηνπνπ: 

http://www.coreservlets.com/ 

http://www.coreservlets.com/
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 Firebug. To Firebug είλαη κία δσξεάλ επέθηαζε γηα ηνλ θπιινκεηξεηή Mozilla 

Firefox ε νπνία παξείρε ζεκαληηθή βνήζεηα ζηελ παξαθνινχζεζε, επεμεξγαζία θαη 

απνζθαικάησζε θψδηθα JavaScript, CSS θαη HTML. 

6.2.5.Πξόζζεηα θαη Δπηπιένλ Βηβιηνζήθεο 
 

Πέξαλ ησλ αξρείσλ θψδηθα πνπ ζπγγξάθεθαλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, έγηλε ρξήζε αξρείσλ θψδηθα αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ πνπ δηαηίζεληαη ειεχζεξα απφ 

ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπο γηα κε εκπνξηθή ρξήζε. πγθεθξηκέλα: 

 

 ηελ 1
ε
  θαη 3

ε
 ζειίδα ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθε ε πξνζζήθε “jQuery 

plugin: Autocomplete” ηνπ Jörn Zaefferer  γηα ηελ ηαρχηεξε εηζαγσγή ρσξψλ ζαλ 

πξναηξεηηθέο ρψξεο πξνο εμέηαζε (πεδίν Optional Countries) θαη ζαλ ρψξεο-

πξνκεζεπηέο θαηά ηνλ ζχλζεην ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε  GPR (πεδίν Suppliers) 

αληίζηνηρα. Σν εξγαιείν βαζίδεηαη ζηελ βηβιηνζήθε “jQuery” γηα ηελ JavaScript θαη 

κπνξεί λα ην βξεη θαλείο ζηελ ζειίδα: http://bassistance.de/jquery-plugins/jquery-

plugin-autocomplete/, ελψ ε βηβιηνζήθε  jQuery βξίζθεηαη ζηε ζειίδα: 

http://jquery.com/. 

 

 Καηά ηελ Principal Component Analysis ν δηαθνκηζηήο (server) ρξεζηκνπνηεί ηελ 

βηβιηνζήθε “Commons Math” ηεο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο Apache Software 

Foundation. Ζ βηβιηνζήθε απηή πεξηέρεη θιάζεηο Java, νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ζηνλ 

ππνινγηζκφ πηλάθσλ ζπζρέηηζεο, ηδηνηηκψλ θαη ηδηνδηαλπζκάησλ. Λήςε ηεο 

“Commons Math” κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν: 

http://commons.apache.org/math/download_math.cgi. 

 

 ηελ 5
ε
 ζειίδα ηεο εθαξκνγήο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ξαβδνγξάκκαηνο κε ηνπο 

ηειηθνχο δείθηεο ησλ ρσξψλ πνπ εμεηάζηεθαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην script “HTML-

GRAPHS (JS)” πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ ζηελ ζειίδα: http://www.gerd-

tentler.de/tools/graphs/. 

 

 

http://bassistance.de/jquery-plugins/jquery-plugin-autocomplete/
http://bassistance.de/jquery-plugins/jquery-plugin-autocomplete/
http://jquery.com/
http://commons.apache.org/math/download_math.cgi
http://www.gerd-tentler.de/tools/graphs/
http://www.gerd-tentler.de/tools/graphs/
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6.3. Οδεγόο Δθηέιεζεο 
 

1
ν
 ηάδην: Δπηινγή πξνο εμέηαζε ρσξώλ 

 
ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο δεηείηαη απφ ην ρξήζηε λα επηιέμεη ηηο ρψξεο γηα ηηο 

νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ελεξγεηαθή κειέηε. θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

είλαη ε ελεξγεηαθή αμηνιφγεζε ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ηα 27 

θξάηε-κέιε είλαη νξγαλσκέλα ζε πίλαθα. 

Με ηελ επηινγή select all κπνξνχλ λα επηιερζνχλ φιεο νη ρψξεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

εμαηξεζνχλ θάπνηεο ζε πεξίπησζε πνπ ην επηζπκεί ν ρξήζηεο. Γίλεηαη αθφκε ε δπλαηφηεηα 

λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη άιιεο ρψξεο ζηελ αλάιπζε κε ηελ επηινγή enable/disable optional 

countries ελψ γηα κεγαιχηεξε επθνιία θαη εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ζηελ εηζαγσγή ησλ 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε δηαδηθαζία απηφκαηεο ζπκπιήξσζεο έηζη ψζηε λα κε 

ρξεηάδεηαη λα πιεθηξνινγεζεί νιφθιεξν ην φλνκα. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα πνπ 

αθνινπζεί, κε ηελ εηζαγσγή ηνπ αξρηθνχ γξάκκαηνο κηαο ρψξαο εκθαλίδνληαη ζε ιίζηα 

φιεο νη ρψξεο ηνπ θφζκνπ πνπ ε νλνκαζία ηνπο μεθηλά απφ ην ζπγθεθξηκέλν γξάκκα θαη ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ επηζπκεηή. 

 
Εικόνα 6.1: Επιλογή σωπών 



Κεφάλαιο 6: Παρουςίαςη Εργαλείου για την Αξιολόγηςη Ενεργειακήσ Αςφάλειασ 

 

Ανάπτυξη Εργαλείου και Αξιολόγηςη Δεικτών για την Ενεργειακή Κατάςταςη των Χωρών τησ Ευρώπησ Σελίδα  91 

 

2
ν 
ηάδην: Δπηινγή κνξθήο ελέξγεηαο γηα ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε 

αλάιπζε θαη δεηθηώλ 

 
ην επφκελν ζηάδην δεηείηαη απφ ην ρξήζηε λα επηιέμεη γηα πνηα κνξθή ελέξγεηαο 

πξαγκαηνπνηεί ηελ αλάιπζε, σο πιεξνθνξία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα ζε 

ηίηινπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα, ζε απηή ηε ζειίδα, ν 

ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμεη ηηο ρψξεο ηηο νπνίεο επέιεμε ζην πξνεγνχκελν 

ζηάδην θαη νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζπγθεληξσκέλεο ζε έλα πιαίζην. 

Μηα δεχηεξε ππνρξέσζε ηνπ ρξήζηε ζε απηή ηε ζειίδα είλαη ε επηινγή ησλ δεηθηψλ κε 

ηνπο νπνίνπο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αλάιπζε. Όινη νη δείθηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην 

θεθάιαην 4 βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλνη ζε έλαλ πίλαθα απφ φπνπ κπνξεί λα γίλεη ε επηινγή 

ηνπο.  

 

 
Εικόνα 6.2: Επιλογή μοπθήρ ενέπγειαρ και δεικηών 



Κεφάλαιο 6: Παρουςίαςη Εργαλείου για την Αξιολόγηςη Ενεργειακήσ Αςφάλειασ 

 

Ανάπτυξη Εργαλείου και Αξιολόγηςη Δεικτών για την Ενεργειακή Κατάςταςη των Χωρών τησ Ευρώπησ Σελίδα  92 

 

Όπσο κε ηηο ρψξεο έηζη θαη κε ηνπο δείθηεο ππάξρεη ε επηινγή enable /disable 

additional indexes πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα εηζάγεη θαη θάπνηνπο επηπιένλ 

δηθνχο ηνπ θαη ζε απηφ ην ζηάδην θαιείηαη λα δψζεη κφλν ηελ νλνκαζία απηψλ ησλ δεηθηψλ. 

Ζ επηινγή απηή θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο πξνζζέηεη κεγάιε επειημία ζην πξφγξακκα θαζψο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο PCA γηα άιιεο νληφηεηεο (π.ρ. 

κεγαιχηεξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο) θαη κε επηπιένλ δείθηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

κειινληηθά κε πεξεηαίξσ έξεπλα. 

 

 
Εικόνα 6.3: Ειζαγωγή ππόζθεηων δεικηών 

 

3
ν 
ηάδην: Δηζαγσγή αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ 

 
Σν ζηάδην απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη κηα εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα θαη ςπρνθζφξα 

δηαδηθαζία γηα ηνλ ρξήζηε φηαλ ρξεηαζηεί λα εηζάγεη δεδνκέλα γηα έλα κεγάιν πιήζνο 

ρσξψλ θαη γηα πνιινχο δείθηεο. Δίλαη ην ζεκείν φπνπ δφζεθε ε κεγαιχηεξε έκθαζε γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξθεηέο ηερληθέο γηα ηελ απνθπγή 

επαλαιεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

ε απηφ ην ζηάδην, ην πξφγξακκα γλσξίδνληαο πιένλ ηηο ρψξεο θαη ηνπο δείθηεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάιπζε εκθαλίδεη κία ζεηξά απφ πίλαθεο (έλαλ γηα θάζε δείθηε) 

πνπ ν ρξήζηεο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη κε αξηζκεηηθέο ηηκέο. Λακβάλνληαο ππφςε ηε 

θχζε ηνπ εθάζηνηε δείθηε θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο ππφινηπνπο πινπνηήζεθε κηα ζεηξά 

ηερληθψλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ζηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ. 

Ζ πην ζεκαληηθή ηδηφηεηα είλαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ απφ ην excel κε 

ηνλ εμήο ηξφπν: ν ρξήζηεο, έρνληαο νξγαλσκέλα ηα δεδνκέλα ηνπ ζε έλα θχιιν ηνπ excel 

κπνξεί λα αληηγξάςεη κία ζηήιε θαη λα ηελ επηθνιιήζεη ζε νπνηνδήπνηε θειί ηνπ πίλαθα 
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ελψ θάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζε ζεκείν εθηφο ηνπ θειηνχ ηα δεδνκέλα θαηαιακβάλνπλ 

θαη ηα ππφινηπα θειηά. Αο δνχκε φκσο θαη ηηο επηπιένλ δηεπθνιχλζεηο πνπ παξέρνληαη. 

 

 Γείθηεο ζε κνξθή θιάζκαηνο 

Όπσο δηαπηζηψλνπκε ε πνζφηεηα ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο (DC) ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ αξθεηψλ δεηθηψλ πνπ έρνπλ ηε κνξθή θιάζκαηνο. Οκνίσο, ην GDP 

πεξηιακβάλεηαη ζε δχν δείθηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, φηαλ έρνπλ επηιερζεί δείθηεο πνπ 

δεηνχλ θάπνηα ίδηα δεδνκέλα, φζν νη ηηκέο εηζάγνληαη ζε έλαλ απφ απηνχο 

ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα θαη ζηνπο ππφινηπνπο. Αθφκε, ζην δείθηε DC/WS 

(domestic consumption/world supply), είλαη θαλεξφ φηη ε παγθφζκηα πξνκήζεηα (WS) 

είλαη κία ζηαζεξή ηηκή, ίδηα γηα φιεο ηηο ρψξεο θαη γηα ην ιφγν απηφ εηζάγνληαο ηελ ηηκή 

απηή ζε έλα θειί ηεο ζηήιεο denominator ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε, ε ηηκή απηή 

ζπκπιεξψλεηαη θαη ζηα ππφινηπα θειηά ηεο ζηήιεο.  

Οη ελέξγεηεο απηέο, πνπ απφ κφλν ηνπ αλαιακβάλεη λα θάλεη ην πξφγξακκα, εθηφο 

απφ  ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, πξνζηαηεχνπλ ην ρξήζηε απφ ηπρφλ ιάζε θαηά ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ δεδνκέλσλ. ηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη 

παξαπάλσ ηδηφηεηεο. 

 

 
Εικόνα 6.4: Αςηόμαηη ζςμπλήπωζη ηηρ ποζόηηηαρ DC και ςπολογιζμόρ δείκηη 
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Εικόνα 6.5: Αςηόμαηη ζςμπλήπωζη ηηρ ποζόηηηαρ WS και ηος GDP 

 

 Γείθηεο κε ηδηαίηεξε κνξθή 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο πνπ δελ είλαη ζηε κνξθή θιάζκαηνο αιιά 

έρνπλ ηδηαίηεξε κνξθή. Οη δείθηεο war risk θαη political risk κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε 

δηάθνξεο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο απαηηείηαη έλα κφλν πεδίν 

(ζηήιε) θαη φρη δχν φπσο πξηλ. 

Οη δείθηεο geopolitical risk θαη disaster πξνθχπηνπλ κε θάπνηνπο ππνινγηζκνχο 

πνπ αλαιχζεθαλ ζην θεθάιαην 4. Γηα απηνχο ηνπο δχν δείθηεο δελ εκθαλίδεηαη ακέζσο 

πίλαθαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηηκψλ αιιά ν ρξήζηεο θαιείηαη πξψηα λα δηαιέμεη ζε ηη 

κνξθή ζέιεη λα εηζάγεη ηα δεδνκέλα ηνπ. Οη δπλαηφηεηεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ είλαη 

δχν: 

 Simple index value: ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ δείθηε 

 Complex format: ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ηα δεδνκέλα ηα νπνία απαηηνχληαη γηα 

ηελ εμαγσγή ηνπ δείθηε 
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Εικόνα 6.6: Οι δείκηερ WR, PR, GPR και Disaster 

 

ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε κνξθή πνπ παίξλεη ε ζειίδα έρνληαο 

επηιέμεη ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο δεδνκέλσλ γηα ηνπο δχν δείθηεο. Αλαιφγσο ηε κνξθή πνπ 

επηιέμακε, δεκηνπξγείηαη ν θαηάιιεινο πίλαθαο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ηηκψλ. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ disaster ηα πξάγκαηα είλαη αξθεηά απιά θαη γηα ηελ επηινγή ηεο 

ζχλζεηεο κνξθήο. Ο δείθηεο GPR παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε ηδηνκνξθία θαη ζα 

παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα.  

 

 
Εικόνα 6.7: Ο δείκηηρ GPR ζε απλή μοπθή και ο δείκηηρ disaster ζε ζύνθεηη μοπθή 
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 Ο δείθηεο GPR ζε ζύλζεηε κνξθή 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην θεθάιαην 4 γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε γεσπνιηηηθνχ 

θηλδχλνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θάζε ρψξαο, ηελ πνζφηεηα πνπ 

εηζάγεηαη απφ ηνλ θαζέλα θαη ην δείθηε πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη. 

Σν πξφγξακκα θαζνδεγεί ην ρξήζηε ζην πψο λα εηζάγεη φια απηά ηα δεδνκέλα. Με ην 

πνπ επηιερζεί ε complex format δεκηνπξγείηαη έλαο πίλαθαο κε φιεο ηηο ππφ κειέηε 

ρψξεο θαη δεηείηαη ην πιήζνο ησλ πξνκεζεπηψλ θάζε κίαο. Μφιηο γίλεη ε εηζαγσγή ηνπ 

πιήζνπο ησλ πξνκεζεπηψλ κηαο ρψξαο εκθαλίδεηαη έλαο αθφκε πίλαθαο, πνπ δεηά απφ 

ην ρξήζηε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (φλνκα ρψξαο-πξνκεζεπηή, πνζφηεηα 

εηζαγσγήο, δείθηεο πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη απνπζίαο ηξνκνθξαηίαο). Γηα ηα 

νλφκαηα ησλ ρσξψλ ππάξρεη θαη πάιη ε δπλαηφηεηα ηεο απηφκαηεο ζπκπιήξσζεο φπσο 

θαη ζηελ πξψηε ζειίδα γηα ηηο επηπιένλ ρψξεο. 

Μφιηο ν ρξήζηεο εηζάγεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο κηαο 

ρψξαο, ην πξφγξακκα πξνρσξά ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε θαη ζηελ εκθάληζή ηνπ ζε 

έλαλ άιιν πίλαθα. Έηζη, κφιηο ν ρξήζηεο ηειεηψζεη κε ηελ εηζαγσγή φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ έλαλ μερσξηζηφ πίλαθα κε ηηο ηηκέο ηνπ 

GPR γηα ηηο ρψξεο πνπ κειεηά. ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε ιεηηνπξγία πνπ 

κφιηο πεξηγξάθεθε.   
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Εικόνα 6.8: Ο δείκηηρ GPR ζε ζύνθεηη μοπθή 
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 Οη επηπιένλ δείθηεο 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζέιεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ αλάιπζή ηνπ δείθηεο 

πνπ δελ βξίζθνληαη ζηε ιίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηφηε απηνί νη δείθηεο έρνπλ κία 

δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε. Σν πξψην πξάγκα πνπ δεηάεη ην πξφγξακκα είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπζρέηηζεο (ζεηηθή ή αξλεηηθή) απηνχ ηνπ δείθηε κε ηνλ ηειηθφ. Ζ 

πιεξνθνξία απηή ρξεηάδεηαη γηα ην ζηάδην ηεο θαλνληθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα 

αθνινπζήζεη. Γηα ηνπο δείθηεο γηα ηνπο νπνίνπο κηιήζακε παξαπάλσ ε πιεξνθνξία 

απηή είλαη ήδε γλσζηή ζην πξφγξακκα θαη φπσο έρνπκε αλαθέξεη ήδε ν κφλνο δείθηεο 

κε αξλεηηθή ζπζρέηηζε σο πξνο ηνλ ηειηθφ είλαη ν DP/DC. 

ηε ζπλέρεηα δίλνληαη δχν επηινγέο ζην ρξήζηε γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα εηζάγεη ηα 

δεδνκέλα νη νπνίεο είλαη: 

1. Simple index value: Ο ρξήζηεο εηζάγεη ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ δείθηε 

2. Fraction format: Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ηα δεδνκέλα ζε κνξθή αξηζκεηή-

παξαλνκαζηή, θαη ην πξφγξακκα λα ππνινγίζεη ην δείθηε 

ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ην πιαίζην πνπ δεκηνπξγείηαη έρνληαο ζηελ 

πξνεγνχκελε ζειίδα επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ επηπιένλ δείθηε πνπ 

νλνκάζακε risk1.  

 

 
Εικόνα 6.9: Ειζαγωγή δεδομένων για ππόζθεηοςρ δείκηερ 
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 Δπηινγή αθξίβεηαο θαη ζπγθεληξσηηθόο πίλαθαο (summarized data table) 

Σν ηειεπηαίν κέξνο ηνπ 3
νπ

 θαη κεγαιχηεξνπ βήκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ ηειεπηαία 

πιεξνθνξία πνπ δεηείηαη απφ ην ρξήζηε θαη ε νπνία είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

αθξίβεηαο πνπ επηζπκεί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο PCA ζχκθσλα κε ην πξψην θξηηήξην πνπ 

αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 5, ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο πνπ εμεγνχλ νη 

θχξηεο ζπληζηψζεο. 

Αθφκε, αλ ν ρξήζηεο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη φιε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία γηα λα 

εηζάγεη ηνπο δείθηεο ζην ηέινο ηεο ζειίδαο ππάξρεη έλαο ήδε ζπκπιεξσκέλνο 

ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε γξακκέο ηηο ρψξεο πνπ έρνπκε επηιέμεη θαη ζηήιεο ηνπο 

ηειηθνχο δείθηεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα πνχκε εδψ φηη ν πίλαθαο απηφο ππάξρεη εμαξρήο 

ζηε ζειίδα καο θαη ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα θαη ζηαδηαθά φζν ν ρξήζηεο εηζάγεη 

δεδνκέλα. Τπάξρεη φκσο ε δπλαηφηεηα, εάλ ν ρξήζηεο έρεη νξγαλσκέλεο ζε έλα θχιιν 

ηνπ excel ηηο ηειηθέο ηηκέο ησλ δεηθηψλ ηνπ, λα ηηο εηζάγεη θαηεπζείαλ εθεί κε κηα απιή 

αληηγξαθή + επηθφιιεζε, παξαβιέπνληαο ηε ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ πνπ 

πξνεγνχληαη.  

 
Εικόνα 6.10: Επιλογή ακπίβειαρ και ζςγκενηπωηικόρ πίνακαρ  

ΠΡΟΟΥΗ! Γηα ηνπο πξφζζεηνπο δείθηεο, φπνπ δεηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

ζπζρέηηζεο έρεη ηεζεί σο πξνεπηινγή ε ζεηηθή ζπζρέηηζε. Έηζη, αλ ν ρξήζηεο εηζάγεη 

ζην ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ηελ ηηκή ηνπ δείθηε πξέπεη λα αιιάμεη ηε ζπζρέηηζε ζηνλ 

παξαπάλσ πίλαθα ζε πεξίπησζε πνπ είλαη αξλεηηθή. Γηαθνξεηηθά ε θαλνληθνπνίεζε 

ησλ δεηθηψλ ζα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. 
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4
ν
 ηάδην: Αλάιπζε Κύξησλ πληζησζώλ (PCA) 

 
Με ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ πίλαθα ην πξφγξακκα είλαη έηνηκν λα 

μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο PCA. ηελ 4
ε
 ζειίδα ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηνλ πίλαθα κε ηα 

θαλνληθνπνηεκέλα πιένλ δεδνκέλα. 

 

 
Εικόνα 6.11: Πίνακαρ Κανονικοποιημένων Δεδομένων 

 

Αθνινπζεί έλα πιαίζην πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ πίλαθα ζπζρέηηζεο, ηηο ηδηνηηκέο ηνπ ζε 

θζίλνπζα ζεηξά κε ηε δηαθχκαλζε θαη ηελ αζξνηζηηθή δηαθχκαλζή ηνπο θαη ηα αληίζηνηρα 

ηδηνδηαλχζκαηα. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί, αλάινγα κε ην πνζνζηφ 

αθξίβεηαο πνπ επηιέμακε ζηελ πξνεγνχκελε ζειίδα εκθαλίδνληαη κε πξάζηλν ρξψκα ηα 

ηδηνδηαλχζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηειηθά ζηελ αλάιπζε.   
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Εικόνα 6.12: Πίνακαρ ζςζσέηιζηρ, Ιδιοηιμέρ και Ιδιοδιανύζμαηα 

 

Σέινο, δίλνληαη θαη νη θχξηεο ζπληζηψζεο πνπ νδεγνχλ ζηελ εμαγσγή ηνπ ηειηθνχ 

δείθηε. Σν πιήζνο ησλ ζπληζησζψλ είλαη ίζν κε ην πιήζνο ησλ ηδηνδηαλπζκάησλ πνπ ηειηθά 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε.  

 

 
Εικόνα 6.13: Κύπιερ ζςνιζηώζερ 
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5
ν
 ηάδην: Σειηθόο Γείθηεο θαη Γξαθηθή 

 
ηελ ηειεπηαία ζειίδα παξνπζηάδνληαη νη ηειηθνί δείθηεο κε δχν ηξφπνπο: 

1. χκθσλα κε ηε ζεηξά εηζαγσγήο ησλ ρσξψλ ζην πξψην ζηάδην. 

2. Σαμηλνκεκέλνη απφ ην κεγαιχηεξν ζην κηθξφηεξν. Τπελζπκίδνπκε εδψ φηη ν 

ηειηθφο δείθηεο εθθξάδεη θίλδπλν θαη ζπλεπψο ε ρψξα κε δείθηε 100% είλαη ε 

πην επάισηε θαη ελεξγεηαθά επηθίλδπλε ελψ αληίζηνηρα ε ρψξα κε δείθηε 0% 

είλαη ε πην αζθαιήο. 

Παξάιιεια δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ζε κνξθή γξαθηθήο θαη γηα ηηο δχν 

πεξηπηψζεηο γηα ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη. Αμίδεη λα ηνλίζνπκε επίζεο, 

φηη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζθέξεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην εθάζηνηε ππφ 

κειέηε δείγκα. Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα δχν ή πεξηζζφηεξα δηαθνξεηηθά δείγκαηα 

θαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. 

 

 
Εικόνα 6.14: Εξαγωγή ηελικού δείκηη και γπαθικέρ 
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6.4. Αληηκεηώπηζε Πξνβιεκάησλ - Δπηθύξσζε Γεδνκέλσλ 

Δηζόδνπ (Validation) 
 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην εξγαιείν αλαπηχρζεθε έηζη ψζηε λα ειέγρεη ζε θάζε ζηάδην 

ηα δεδνκέλα πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο θάλνληαο επηθχξσζε (validation), πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζεη ηελ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ. Έηζη, ζε θάζε κία απφ ηηο 3 πξψηεο 

ζειίδεο ηεο εθαξκνγήο, ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο είηε εηζάγεη θάηη κε έγθπξν είηε 

παξαιείςεη ηε ζπκπιήξσζε ππνρξεσηηθψλ πεδίσλ, θαζνδεγείηαη απφ ζρεηηθά κελχκαηα 

ππφ ηελ κνξθή εηδνπνηήζεσλ θαη θαιείηαη λα δηνξζψζεη ηα ιάζε ή λα ζπκπιεξψζεη ηπρφλ 

παξαιείςεηο. πγθεθξηκέλα: 

 

ειίδα 1
ε
 (1

ν
 ηάδην: Δπηινγή όιεο εμέηαζε ρσξώλ)  

Γηα λα πξνρσξήζνπκε ζην επφκελν ζηάδην ε κέζνδνο πξνυπνζέηεη δείγκα 

ηνπιάρηζηνλ 2 ρσξψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, φηαλ ν ρξήζηεο: 

 

 Δπηιέγεη ιηγφηεξεο απφ 2 ρψξεο (ρψξεο ηηο Δ.Δ. ή πξναηξεηηθέο), ζηνλ 

browser εκθαλίδεηαη ην αθφινπζν κήλπκα. 

 

 

 

 Δπηιέγεη κία ή πεξηζζφηεξεο πξναηξεηηθέο ρψξεο θαη δελ έρεη ζπκπιεξψζεη 

ην φλνκα θάπνηαο, ζηνλ browser εκθαλίδεηαη ην αθφινπζν κήλπκα. 
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ειίδα 2
ε
 (2

ν
 ηάδην: Δπηινγή κνξθήο ελέξγεηαο θαη δεηθηώλ)  

Οκνίσο κε ην ηελ πξψηε ζειίδα, γηα λα πξνρσξήζνπκε ζην επφκελν ζηάδην ε 

κέζνδνο πξνυπνζέηεη ηελ επηινγή ηνπιάρηζηνλ 2 δεηθηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, φηαλ ν 

ρξήζηεο: 

 

 Δπηιέγεη ιηγφηεξνπο απφ 2 δείθηεο (είηε απφ ηνλ πίλαθα είηε πξναηξεηηθνχο), 

ζηνλ browser εκθαλίδεηαη ην αθφινπζν κήλπκα. 

 

 

 Δπηιέγεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πξναηξεηηθνχο δείθηεο θαη δελ έρεη 

ζπκπιεξψζεη ην φλνκα θάπνηνπ, ζηνλ browser εκθαλίδεηαη ην αθφινπζν 

κήλπκα. 

 

 

ειίδα 3
ε
 (3

ν
 ηάδην: Δηζαγσγή αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ)  

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα δηαζθαιηζζεί φηη ν ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο έρεη 

ζπκπιεξσζεί ζσζηά.. Γηα ην ιφγν απηφ, φηαλ ν ρξήζηεο: 

 

 Παξαιείπεη ή εηζάγεη κε αξηζκεηηθά δεδνκέλα ζε έλα ή πεξηζζφηεξα θειηά, 

ζηνλ browser εκθαλίδεηαη ην αθφινπζν κήλπκα. 
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 πκπεξηιακβάλεη δείθηε γηα ηνλ νπνίν φιεο νη ππφ κειέηε ρψξεο έρνπλ ηελ 

ίδηα ηηκή, ζηνλ browser εκθαλίδεηαη ην αθφινπζν κήλπκα. 

 

 

ειίδα 4
ε
 (4

ν
 ηάδην: Αλάιπζε Κύξησλ πληζησζώλ (PCA))  

Τπάξρνπλ ζπάληεο πεξηπηψζεηο, νπνχ ε εθαξκνγή δελ εληφπηζε ιάζνο ζηα 

δεδνκέλα ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ, ελψ απηφ ππήξρε  θαη επέηξεςε ηελ κεηάβαζε ζηελ 

επφκελε ζειίδα (π.ρ. δνθηκάζηε ηελ ηηκή “1234.56+7-”). Πξαθηηθά απηφ ζπκβαίλεη 

φηαλ θάπνην θειί πεξηέρεη λνχκεξα κε ιάζνο ρξήζε ησλ ζπκβφισλ “.”, “+”, “-”, “E”. 

Χζηφζν ν server ζηνλ νπνίν γίλνληαη νη ππνινγηζκνί εληνπίδεη απηά ηα ιάζε θαη 

εθαξκφδεη ηελ κέζνδν ζεσξψληαο κεδεληθέο ηηκέο ζηα κε έγθπξα θειηά. Φξνληίδεη 

επίζεο λα εηδνπνηήζεη ηνλ ρξήζηε φηη θάηη ηέηνην ζπλέβε, επηβάιινληαο ζην αθφινπζν 

κήλπκα λα αλαβνζβήλεη ζην πάλσ κέξνο ηεο 4
εο

 ζειίδαο. 

 

 

 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε αξθεί ν ρξήζηεο: 

 

1) λα παηήζεη ην θνπκπί Πίζω ή Back ηνπ browser ηνπ, 

 

2) λα δηνξζψζεη ηα ιάζνο θειηά ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ πίλαθα, 

 

3) λα παηήζεη ην θνπκπί Next ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο. 

 

Δάλ φλησο δηνξζψζεθαλ φια ηα ιάζε ην παξαπάλσ κήλπκα δελ ζα μαλαεκθαληζηεί. 
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Δθαξκνγή Δξγαιείνπ γηα ηελ Δλεξγεηαθή 

Αμηνιφγεζε Υσξψλ ηεο Δ.Δ.  
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Σν πξφγξακκα εθαξκφζηεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θηλδχλνπ σο πξνο ην 

θπζηθφ αέξην γηα  22 απφ ηηο 27 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηε βνήζεηα 7 δεηθηψλ 

θαη γηα ην έηνο 2010. Πην ζπγθεθξηκέλα, δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αλάιπζε ε Κχπξνο, 

ε Μάιηα, ε Δζζνλία, ε Λεηηνλία θαη ε ινβελία ιφγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ γηα θάπνηνπο 

δείθηεο, ελψ ην Λνπμεκβνχξγν έρεη ελζσκαησζεί ζηα ζηνηρεία ηνπ Βειγίνπ. 

Οη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαζψο θαη νη πεγέο 

ηνπο είλαη: 

 DP/DC: Οη πνζφηεηεο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο εμάγνληαη απφ ηε 

ηαηηζηηθή Αλάιπζε ηεο BP πνπ δεκνζηεχζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 (Statistical 

Review of World Energy BP 2011). 

 DC/TPEC: ηαηηζηηθή Αλάιπζε ηεο BP.  

 DC/WS: ηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο BP. 

 VOM/GDP: Ζ αμία ησλ εηζαγσγψλ (VOM) είλαη απφ ηελ ηζηνζειίδα 

http://www.indexmundi.com ελψ ην ΑΔΠ (GDP) θάζε ρψξαο απφ ηελ ηζηνζειίδα 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/weoselco.aspx?g=2001

&sg=All+countries.  

 DC/POP: Ο πιεζπζκφο θάζε ρψξαο (POP) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηά θεθαιήλ 

θαηαλάισζεο έρεη εμαρζεί απφ ηνλ ίδην ζχλδεζκν φπσο ην ΑΔΠ (GDP). 

 PR: Ο δείθηεο πνιηηηθνχ θηλδχλνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζειίδα ηνπ βέιγηθνπ 

νξγαληζκνχ ONDD (Office National du Ducroire) http://www.ondd.be . ηελ ίδηα 

βάζε κπνξεί λα βξεζεί θαη ν δείθηεο θηλδχλνπ πνιέκνπ (WR) φκσο ζηελ παξνχζα 

αλάιπζε δε ρξεζηκνπνηείηαη θαζψο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα ε ηηκή ηνπ είλαη 

παληνχ ίζε κε 1 θαη δελ πξνζθέξεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. 

 GPR: Οη πξνκεζεπηέο θαη ηα πνζνζηά πξνκήζεηαο γηα ηηο ππφ κειέηε ρψξεο 

ππάξρνπλ ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο BP ελψ ν δείθηεο πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο 

πνπ δεηείηαη γηα ηνπο πξνκεζεπηέο είλαη απφ ηελ ηζηνζειίδα 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp . 

ηνλ πίλαθα 7.2 θαίλνληαη ζπγθεληξσκέλεο φιεο νη πνζφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ελψ νη κνλάδεο ηνπο έρνπλ σο εμήο: 

 DC, DP, TPEC, WS: εθαηνκκχξηα ηφλνη ηζνδχλακνπ πεηξειαίνπ (ΣΗΠ) 

 VOM, GDP: εθαηνκκχξηα USD 

 POP: εθαηνκκχξηα 

 PR, GPR: θαζαξνί αξηζκνί 

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί απνηειεί παξάδεηγκα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ GPR θάζε 

ρψξαο αλαιχνληαο πσο πξνθχπηεη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο γηα ηε Γαιιία. 

http://www.indexmundi.com/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/weoselco.aspx?g=2001&sg=All+countries
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/weoselco.aspx?g=2001&sg=All+countries
http://www.ondd.be/
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp
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  Supplier Supply Political Stability GPR 

France 

Tobago 0,35 44,80 0,000 

Belgium 1,20 74,10 0,001 

Germany 3,98 76,90 
0,009 

 

Netherlands 6,85 83,00 0,024 

Norway 14,15 91,50 0,092 

Spain 0,63 38,20 0,000 

United_Kingdom 0,60 54,70 0,000 

Russian_Federation 8,05 21,70 0,125 

Algeria 6,27 12,70 0,130 

Egypt 0,73 24,50 0,001 

Nigeria 3,57 4,20 0,127 

Qatar 2,43 88,70 0,003 

Yemen 0,08 2,40 0,000 

 

48,89   0,511 

 

Πίνακαρ 7.1: Παπάδειγμα ςπολογιζμού GPR 
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 DC DP TPEC WS VOM GDP POP PR GPR 

Austria 9,07  33,35 

2858,11 

9.063 376.841 8,377 1 2,805 

Belgium & 
Luxembour

g 
17,44  69,75 18.626 520.626 11,429 1 0,275 

Bulgaria 2,30  18,02 5.179 47.702 7,531 4 4,762 

Czech 
Republic 

8,37  41,26 8.976 192.152 10,507 1 2,544 

Denmark 4,45 7,36 19,52 0,00 310.760 5,535 1 1,316 

Finland 3,53  29,12 4.123 239.232 5,377 1 4,762 

France 42,18  252,39 47.020 
2.582.5

27 
62,96 1 0,511 

Germany 73,16 9,56 319,46 86.990 
3.315.6

43 
81,603 1 0,834 

Greece 3,29  32,51 2.707 305.415 11,187 1 1,946 

Hungary 9,81  23,41 11.510 128.960 10,013 2 3,473 

Republic of 
Ireland 

4,78  14,61 3.348 204.261 4,471 1 1,852 

Italy 68,46 6,85 172,05 70.450 
2.055.1

14 
60,34 1 1,270 

Lithuania 2,81  6,05 2.916 36.364 3,293 4 4,762 

Netherland
s 

39,24 63,46 100,14 22.080 783.293 16,605 1 0,556 

Poland 12,87 3,70 95,75 10.010 468.539 38,092 2 3,702 

Portugal 4,52  27,07 4.082 229.336 10,638 1 7,757 

Romania 12,01 9,84 34,49 4.851 161.629 21,43 4 4,762 

Slovakia 5,07  16,15 6.396 87.450 5,43 1 4,762 

Spain 31,00  149,73 31.760 
1.409.9

46 
46,018 1 2,040 

Sweden 1,43  50,66 893,9 455.848 9,327 1 1,176 

United 
Kingdom 

84,46 51,41 209,08 15.840 
2.247.4

55 
62,222 1 0,381 

 

Πίνακαρ 7.2: Δεδομένα για ηην ανάλςζη 



Κεφάλαιο 7: Εφαρμογή Εργαλείου για την Ενεργειακή Αξιολόγηςη Χωρών τησ Ε.Ε. 

 

Ανάπτυξη Εργαλείου και Αξιολόγηςη Δεικτών για την Ενεργειακή Κατάςταςη των Χωρών τησ Ευρώπησ Σελίδα  111 

 

Αθνχ ινηπφλ δφζεθαλ ηα απαηηνχκελα δεδνκέλα ζην πξφγξακκα πξνρσξήζακε ζηελ 

αλάιπζή ηνπο. Αθνινπζνχλ νη θαλνληθνπνηεκέλεο ηηκέο ησλ δεηθηψλ γηα φιεο ηηο ρψξεο 

θαζψο θαη ηα ελδηάκεζα ζηάδηα ηεο κεζφδνπ (πίλαθαο ζπζρέηηζεο, ηδηνηηκέο, 

ηδηνδηαλχζκαηα, θχξηεο ζπληζηψζεο) πξηλ ηελ εμαγσγή ηνπ ηειηθνχ δείθηε.   

 

 
 

Εικόνα 7.1:Πίνακαρ  Κανονικοποιημένων Δεδομένων 
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Εικόνα 7.2:Εθαπμογή ηηρ PCA -  Πίνακαρ Σςζσέηιζηρ, Ιδιοηιμέρ, Ιδιοδιανύζμαηα 
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Εικόνα 7.3: Κύπιερ Σςνιζηώζερ 
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Εικόνα 7.4: Τελικόρ Δείκηηρ Ενεπγειακού Κινδύνος (Ταξινομημένορ) 
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πκπεξάζκαηα 
 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε πην αζθαιήο ρψξα σο πξνο ηελ ηξνθνδνζία θπζηθνχ αεξίνπ 

αλαδεηθλχεηαη ε Οιιαλδία ελψ αθνινπζνχλ ε Γαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε νπεδία. 

Αληίζεηα, ζηηο πξψηεο ζέζεηο ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ θηγνπξάξνπλ ε Βνπιγαξία, ε Ληζνπαλία, 

ε Ρνπκαλία θαη ε Οπγγαξία.  

Όπσο βιέπνπκε, γηα ηoλ ππνινγηζκφ ηεο πξψηεο θχξηαο ζπληζηψζαο γηα θάζε ρψξα, 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηνλ πην ζεκαληηθφ δείθηε ηεο αλάιπζεο, ην δείθηε GPR,  

ζχκθσλα κε ην ηδηνδηάλπζκα F1.  Δμεηάδνληαο ινηπφλ ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε απφ ηνλ 

πίλαθα κε ηα θαλνληθνπνηεκέλα δεδνκέλα, παξαηεξνχκε φηη φλησο ζε γεληθέο γξακκέο νη 

ρψξεο πνπ ζεσξνχληαη πην επάισηεο, ζχκθσλα κε ηνλ ηειηθφ δείθηε θηλδχλνπ, είλαη θαη 

πξψηεο ζηελ θαηάηαμε  ηνπ GPR, ελψ αληίζεηα νη πην αζθαιείο παξνπζηάδνπλ θαη κηθξφ 

δείθηε γεσπνιηηηθνχ θηλδχλνπ. Απηφ, βέβαηα δε ζεκαίλεη φηη ν ηειηθφο δείθηεο  αθνινπζεί 

ηελ θαηάηαμε ηνπ GPR άιια κφλν φηη ηνλ αληηκεησπίδεη κε κεγαιχηεξε βαξχηεηα απφ ηνπο 

ππφινηπνπο.  

Γηα παξάδεηγκα, ην Βέιγην (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ) παξά ην 

γεγνλφο φηη έρεη ην κηθξφηεξν GPR θαη είλαη θαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δείθηεο ζε θαιχηεξε 

ζέζε απφ ηελ Οιιαλδία βξίζθεηαη ζηελ 15
ε
 ζέζε ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο, πνπ 

ππελζπκίδνπκε φηη εθθξάδεη θίλδπλν. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην Βέιγην δελ έρεη 

παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ (DP/DC=0), ελψ αληίζεηα  ε Οιιαλδία έρεη ηε δεχηεξε 

κεγαιχηεξε παξαγσγή κεηά ηε Γαλία. Ζ Γαλία απφ ηελ άιιε, έξρεηαη πξνηειεπηαία ζηνλ 

ηειηθή θαηάηαμε παξά ην γεγνλφο φηη είλαη ζε φινπο ηνπο δείθηεο θαιχηεξε απφ ηελ 

Οιιαλδία. ε φινπο εθηφο απφ ηνλ πην ζεκαληηθφ, ηνλ GPR, o νπνίνο ηεο ζηεξεί ηελ 

ηειεπηαία θαη θαιχηεξε ζέζε.    

ηηο πξψηεο ζέζεηο ηψξα, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πεξίπησζε ηεο Φηλιαλδίαο θαη ηεο 

Πνξηνγαιίαο. Ζ Πνξηνγαιία είλαη ε ρψξα κε ην κεγαιχηεξν GPR ελψ αθνινπζνχλ ε 

Φηλιαλδία, ε Βνπιγαξία, ε Ληζνπαλία, ε Ρνπκαλία θαη ε ινβαθία κε ηελ ίδηα ηηκή γηα ηνλ 

δείθηε ιφγσ ηνπ φηη έρνπλ σο κνλαδηθφ πξνκεζεπηή ηε Ρσζία. Παξφια απηά ε Φηλιαλδία 

έρεη κηα πνιχ θαιή ζέζε ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο δείθηεο κε απνηέιεζκα λα ιακβάλεη 

ηειηθά ηελ 9
ε
 ζέζε ελψ ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ Πνξηνγαιία πνπ ζηνπο ππφινηπνπο 

δείθηεο έρεη κηα θαιή αξά ρεηξφηεξε ζέζε απφ ηε Φηλιαλδία, θαηαιακβάλνληαο έηζη ηελ 6
ε
 

ζέζε. Αμίδεη αθφκε λα πνχκε φηη νη ρψξεο πνπ αλαδείρζεθαλ πην επάισηεο είλαη θαη απηέο 

πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιν δείθηε πνιηηηθνχ θηλδχλνπ (PR) δειαδή ε Βνπιγαξία, ε 

Ληζνπαλία, ε Ρνπκαλία θαη ε Οπγγαξία. Γηα φιεο ηηο ππφινηπεο ν PR ηζνχηαη κε κεδέλ. 

Μπνξνχκε ινηπφλ λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε αλάιπζε θχξησλ ζπληζησζψλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζπλδχαζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαηαιήγνληαο ζηελ εμαγσγή ελφο 

ηειηθνχ δείθηε πνπ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί. Γελ πξέπεη φκσο λα μερλάκε φηη φπσο θάζε 

κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ επηζηήκε ηεο ζηαηηζηηθήο, έηζη θαη εδψ κπνξεί λα ππάξρνπλ 

θάπνηεο απνθιίζεηο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα.     
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Package store 

“Country.java” 
 

package store; 

 

//Definition of “Country” as an object that implements the “Comparable”  

// interface  

public  class Country implements Comparable<Country>{ 

// Country’s Code, Name, Flag, Number and Total Energy Risk  

 private String code; 

 private String name; 

 private String flag; 

 private int number; 

 private Double energyRisk; 

// Country’s constructor when Code, Name, Flag and Number are available 

 public Country(String code,String name,String flag, int number) { 

  this.code=code; 

  this.name=name; 

  this.flag=flag; 

  this.number=number; 

 } 

 

 

// Country’s constructor when Name and Total Energy Risk are available 

 public Country(String name,double energyRisk) { 

  this.name=name; 

  this.energyRisk=energyRisk; 

 } 

//Code getter method 

 public String getCode() { 

  return code; 

 } 

//Name getter method 

 public String getName() { 

  return name; 

 } 

//Flag getter method 

 public String getFlag(){ 

  return flag; 

 } 

//Number getter method 

 public int getNumber(){ 

  return number; 

 } 

//Total Energy Risk getter method 

 public Double getEnergyRisk(){ 

  return energyRisk; 

 } 

//Code setter method 

 public void setCode(String code) { 

  this.code=code; 

 } 

//Name setter method 

 public void setName(String name) { 

  this.name=name; 

 } 
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//Flag setter method 

 public void setFlag(String flag){ 

  this.flag=flag; 

 } 

//Number setter method 

 public void setNumber(int number){ 

  this.number=number; 

 } 

//Total Energy Risk setter method 

 public void setEnergyRisk(Double energyRisk){ 

  this.energyRisk=energyRisk; 

 } 

//“equals” method to identify two countries as identical or different 

 public boolean equals(Object o) { 

  if (this == o) return true; 

  if (this == null) return false; 

  if (!(o instanceof Country)) return false; 

  return ((Country)o).getCode().equals(this.code); 

 } 

//implementation of “compareTo” method required by “Comparable” interface 

 public int compareTo(Country o) { 

  if(this.energyRisk<o.energyRisk){ 

   return 1;  

  } 

  else if(this.energyRisk>o.energyRisk){ 

   return -1; 

  } 

  else{ 

   return 0; 

  } 

 } 

} 
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“EUcountries.java” 
 

package store; 

 

public class EUcountries { 

 

//Implementation of EU as a class 

//consisting of an array of 27 “Country” objects 

//(to be used by “index.JSP”) 

 public Country[] EU=new Country[27]; 

 public EUcountries(){ 

  EU[0]=new Country("euCountry1","Austria", 

"countries/Austria.png", 1); 

  EU[1]=new Country("euCountry2","Belgium", 

"countries/Belgium.png", 2); 

  EU[2]=new Country("euCountry3","Bulgaria", 

"countries/Bulgaria.png", 3); 

  EU[3]=new Country("euCountry4","Cyprus", 

"countries/Cyprus.png", 4); 

  EU[4]=new Country("euCountry5","Czech Republic", 

"countries/Czech_Republic.png", 5); 

  EU[5]=new Country("euCountry6","Denmark", 

"countries/Denmark.png", 6); 

  EU[6]=new Country("euCountry7","Estonia", 

"countries/Estonia.png", 7); 

  EU[7]=new Country("euCountry8","Finland", 

"countries/Finland.png", 8); 

  EU[8]=new Country("euCountry9","France", 

"countries/France.png", 9); 

  EU[9]=new Country("euCountry10","Germany", 

"countries/Germany.png", 10); 

  EU[10]=new Country("euCountry11","Greece", 

"countries/Greece.png", 11); 

  EU[11]=new Country("euCountry12","Hungary", 

"countries/Hungary.png", 12); 

  EU[12]=new Country("euCountry13","Ireland", 

"countries/Ireland.png", 13); 

  EU[13]=new Country("euCountry14","Italy", 

"countries/Italy.png", 14); 

  EU[14]=new Country("euCountry15","Latvia", 

"countries/Latvia.png", 15); 

  EU[15]=new Country("euCountry16","Lithuania", 

"countries/Lithuania.png", 16); 

  EU[16]=new Country("euCountry17","Luxembourg", 

"countries/Luxembourg.png", 17); 

  EU[17]=new Country("euCountry18","Malta", 

"countries/Malta.png", 18); 

  EU[18]=new Country("euCountry19","Netherlands", 

"countries/Netherlands.png", 19); 

  EU[19]=new Country("euCountry20","Poland", 

"countries/Poland.png", 20); 

  EU[20]=new Country("euCountry21","Portugal", 

"countries/Portugal.png", 21); 

  EU[21]=new Country("euCountry22","Romania", 

"countries/Romania.png", 22); 

  EU[22]=new Country("euCountry23","Slovakia", 
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"countries/Slovakia.png", 23); 

  EU[23]=new Country("euCountry24","Slovenia", 

"countries/Slovenia.png", 24); 

  EU[24]=new Country("euCountry25","Spain", 

"countries/Spain.png", 25); 

  EU[25]=new Country("euCountry26","Sweden", 

"countries/Sweden.png", 26); 

  EU[26]=new Country("euCountry27","United Kingdom", 

"countries/United_Kingdom.png", 27);  

 } 

} 
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Package servlets 

“Class1.java” 
 

package servlets; 

import store.*; 

import java.io.*; 

import javax.servlet.*; 

import javax.servlet.http.*; 

 

//Servlet no.1 of the application 

//Responsible for retrieving information about the countries the user 

//selected in page 1, store this information on cookies and display page 2 

public class Class1 extends HttpServlet{ 

 

 private String euCountries[] = {"Austria","Belgium","Bulgaria", 

"Cyprus","Czech Republic", 

"Denmark","Estonia","Finland", 

"France","Germany","Greece", 

"Hungary","Ireland","Italy", 

"Latvia","Lithuania","Luxembourg", 

"Malta","Netherlands","Poland", 

"Portugal","Romania","Slovakia", 

"Slovenia","Spain","Sweden", 

"United Kingdom"}; 

//doPost method 

 public void doPost(HttpServletRequest req, 

HttpServletResponse res) 

  throws ServletException, IOException{ 

  res.setBufferSize(999999999); 

//delete old cookies 

  Cookie[] cookies = req.getCookies(); 

  if (cookies!=null){ 

   int cookieLenght = cookies.length; 

   for (int i = 0; i < cookieLenght; i++) { 

    Cookie cookie = cookies[i]; 

    cookie.setMaxAge(0); 

    res.addCookie(cookie); 

   } 

  } 

//create and config the servlets’s output stream 

  ServletOutputStream out = res.getOutputStream(); 

  res.setContentType("text/html;charset=UTF-8");  

//count European (euN) and optional (optN)countries that have been 

//selected 

  int euN,optN; 

  euN=0; 

  for(int i=1; i<=27;i++){ 

   if(req.getParameter("euCountry"+Integer.toString(i)!= 

       null){ 

    euN++; 

   } 

  } 

  optN=0; 

  int k=1; 
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  while(req.getParameter("optCountry"+Integer.toString(k))!=""){ 

   optN++; 

   k++; 

  } 

//Store selected countries in a cookie array  

  Cookie[] CountryCookie = new Cookie[euN+optN]; 

  int j=1; 

  for (int i=1;i<=27;i++){ 

 if(req.getParameter("euCountry"+Integer.toString(i))!= 

         null){ 

    CountryCookie[j-1] = new Cookie("Country"+ 

Integer.toString(j), 

     euCountries[i-1]); 

    CountryCookie[j-1].setMaxAge(546666239); 

    res.addCookie(CountryCookie[j-1]); 

    j++; 

   } 

  } 

  for(int i=1;i<=optN;i++){ 

   CountryCookie[euN+i-1] = new Cookie("Country"+ 

Integer.toString(euN+i, 

req.getParameter 

("optCountry"+ 

Integer.toString(i) 

)); 

   CountryCookie[euN+i-1].setMaxAge(546666239); 

   res.addCookie(CountryCookie[euN+i-1]); 

  } 

//display the first part of 2nd Page’s html code 

  displayFile("page2a.html", out); 

//display a table with the selected countries and their flags 

  Country[] SelectedCountries=new Country[euN+optN]; 

  for (int i=0;i<euN+optN;i++){ 

   String flag=createFlag(CountryCookie[i].getValue()); 

   SelectedCountries[i]=new Country(Integer.toString(i), 

CountryCookie[i].getValue(),   

flag, i);  

   out.println("<tr><td><img src="+ 

SelectedCountries[i].getFlag()+ 

" width=\"22\" height=\"15\" 

 align=\"left\"/></td> 

<tdclass='lightBlue'>"+ 

SelectedCountries[i].getName()+ 

"</td></tr>"); 

  } 

//display the second part of 2nd Page’s html code 

  displayFile("page2b.html", out);  

 

 } 

 

//doGet method addresses request and response to doPost method 

 public void doGet(HttpServletRequest req, 

HttpServletResponse res) 

 throws ServletException, IOException{ 

  doPost(req, res); 

 } 

 

//A method that returns a country’s flag file path given the country’s 

//name 

 public String createFlag(String CountryName){ 

  String flag=CountryName; 
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  if (CountryName.contains(" ")){ 

   flag=CountryName.replaceAll(" ","_"); 

  }  

  return "countries/"+flag+".png"; 

 } 

 

//A method that parses a file given its name and  prints its contents 

//through the given servlet output stream 

 void displayFile(String pageName, ServletOutputStream out){ 

  try{ 

   ServletContext sc = getServletContext(); 

   String filename = sc.getRealPath(pageName); 

   FileReader file = new FileReader(filename); 

   BufferedReader buff = new BufferedReader(file); 

   boolean eof = false; 

   while(!eof){ 

    String line = buff.readLine(); 

    if (line==null) 

     eof=true; 

    else 

     out.println(line); 

 

   }   

   buff.close(); 

  } 

  catch (IOException e){ 

   System.out.println("Error..."+e.toString()); 

  } 

 } 

} 
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“Class2.java” 
 

 

package servlets; 

import java.io.*; 

import javax.servlet.*; 

import javax.servlet.http.*; 

 

//Servlet no.2 of the application 

//Responsible for retrieving information about the energy source and the 

//indexes the user selected in page 2, store this information on cookies 

//and display page 3 

public class Class2 extends HttpServlet { 

 

 private String indexes[] = { "DP/DC", "DC/TPEC", "DC/WS", 

   "DC/GDP", "VOM/GDP", "DC/POP", "DC/AREA", "WR", "PR", 

   "GPR", "DISASTER" }; 

 

 public void doPost(HttpServletRequest req, 

  HttpServletResponse res) throws ServletException, 

  IOException { 

  res.setBufferSize(999999999); 

  ServletOutputStream out = res.getOutputStream(); 

  res.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); 

 

  Cookie EnergySourceCookie = new Cookie("energy_source", 

    req.getParameter("radio")); 

  EnergySourceCookie.setMaxAge(546666239); 

  res.addCookie(EnergySourceCookie); 

//count indexes + optional indexes under study 

  int indexN, optIndexN; 

  indexN = 0; 

 

  for (int i = 1; i <= 11; i++) { 

   if (req.getParameter("Index" + Integer.toString(i)) 

!= null) { 

    indexN++; 

   } 

  } 

 

  optIndexN = 0; 

 

  int k = 1; 

  while (req.getParameter("optIndex" + Integer.toString(k))  

!= "") { 

   optIndexN++; 

   k++; 

  } 

  Cookie[] IndexCookie = new Cookie[indexN + optIndexN]; 

//retrieve indexes + optional indexes under and study store to cookies 

  int j = 1; 

  for (int i = 1; i <= 11; i++) { 

   if (req.getParameter("Index" + Integer.toString(i))  

!= null) { 

    IndexCookie[j - 1] = new Cookie("Index" 

      + Integer.toString(j), 

indexes[i - 1]); 
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    IndexCookie[j - 1].setMaxAge(546666239); 

    res.addCookie(IndexCookie[j - 1]); 

    j++; 

   } 

  } 

 

  for (int i = 1; i <= optIndexN; i++) { 

   IndexCookie[indexN + i - 1] = new Cookie("Index" 

     + Integer.toString(indexN + i), 

     req.getParameter("optIndex" 

       + Integer.toString(i))); 

   IndexCookie[indexN + i - 1].setMaxAge(546666239); 

   res.addCookie(IndexCookie[indexN + i - 1]); 

  } 

 

//retrieve countries under study and store to cookies 

  Cookie cookies[]; 

  cookies = req.getCookies(); 

  String names[] = new String[cookies.length]; 

  String values[] = new String[cookies.length]; 

  int couN = 0; 

  for (int ii = 0; ii < cookies.length; ii++) { 

   names[ii] = cookies[ii].getName(); 

   values[ii] = cookies[ii].getValue(); 

   if (names[ii].contains("Country")) { 

    couN++; 

   } 

  } 

 

  String[] Countries = new String[couN]; 

  int jj = 0; 

  for (int ii = 0; ii < cookies.length; ii++) { 

   names[ii] = cookies[ii].getName(); 

   values[ii] = cookies[ii].getValue(); 

   if (names[ii].contains("Country")) { 

    Countries[jj] = values[ii]; 

    jj++; 

   } 

  } 

  String allTheCountries = ""; 

  allTheCountries = Countries[0]; 

  for (int i = 1; i < Countries.length; i++) { 

   allTheCountries += "," + Countries[i]; 

  } 

 

// ////////////////////////////////// 

// /DISPLAY 1 

// ///////////////////////////////// 

  displayFile("page3a.html", out); 

  out.print(couN); 

  displayFile("page3b.html", out); 

  for (int i = 0; i < IndexCookie.length; i++) { 

   out.println("<tr><td><p>&nbsp;</p></td></tr>"); 

   out.println("<tr><td><table width=\"470\" 

border=\"0\"" 

+ " class='indexTableFill' align='left'><tr>" 

    + "<td align='center' class='blue_ribbonLL'>"); 

   out.println("<p ><strong>" +  

IndexCookie[i].getValue() 

    + "</strong></p></td><td>"); 
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// ///////////////// 

// VOM/GDP //////// 

// ///////////////// 

   if (IndexCookie[i].getValue() == "VOM/GDP") { 

    out.println("<table width=\"470\" 

  border=\"0\">" 

      + "<tr class='headers'><td></td>" 

      + "<td width=\"150\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Country</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Nominator</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">"+ 

"<strong>Denominator</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Index  

Value</strong></td></tr>"); 

    int c = 0; 

    for (int ii = 0; ii < cookies.length; ii++) { 

     names[ii] = cookies[ii].getName(); 

     values[ii] = cookies[ii].getValue(); 

     if (names[ii].contains("Country")) { 

      c++; 

      out.println("<tr><td><img src=" 

+ createFlag(values[ii]) 

+ " width=\"22\" 

height=\"15\"" 

+ " align=\"left\"/></td> 

<td>" 

        + values[ii] + "</td>" 

        + "<td><label> 

<input type='text'" 

+ " name='n" + 

Integer.toString(i) 

        + "_" + c + "' id='n"+ 

IndexCookie[i].getValue() 

         +"_" 

        + c + "'" 

+ "onchange=\"javascript:" 

        + "excel(this.id,'n',"  

+ c + ",'" 

        +  

IndexCookie[i].getValue() 

        + "');calculateIndex('" 

+ 

IndexCookie[i].getValue() 

         + "'," 

        + c + ");\"  

/></label></td>" 

        + "<td><input  

type='text' name='d" 

        + Integer.toString(i) +  

"_" + c 

        + "' id='d" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() 

+ "_" 
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        + c + "'  

onchange=\"javascript:" 

        + "excel(this.id,'d',"  

+ c + ",'" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() 

        + "');GDP(this.id," + c 

        + ");calculateIndex('" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() 

         + "'," 

        + c + ");\" /></td>" 

        + "<td><div id='i" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "_" 

        + c +  

"'>&nbsp;</td></tr>"); 

     } 

    } 

    out.println("</table>"); 

   } 

// ///////////////////////////////// 

// DC/TPEC, DC/POP, DC/AREA //////// 

// ///////////////////////////////// 

   else if (IndexCookie[i].getValue() == "DC/TPEC" 

     || IndexCookie[i].getValue() == "DC/POP" 

     || IndexCookie[i].getValue() ==  

"DC/AREA") { 

    int c = 0; 

 

    out.println("<table width=\"470\"  

border=\"0\">" 

      + "<tr class='headers'><td></td>" 

      + "<td width=\"150\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Country</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Nominator</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      +  

"<strong>Denominator</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Index  

Value</strong></td></tr>"); 

    for (int ii = 0; ii < cookies.length; ii++) { 

     names[ii] = cookies[ii].getName(); 

     values[ii] = cookies[ii].getValue(); 

     if (names[ii].contains("Country")) { 

      c++; 

      out.println("<tr><td><img src=" 

        +  

createFlag(values[ii]) 

        + " width=\"22\"  

height=\"15\"" 

        + "  
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align=\"left\"/></td> 

<td>" 

        + values[ii] + "</td>" 

        + "<td><label><input  

type='text'" 

        + " name='n" +  

Integer.toString(i) 

        + "_" + c + "' id='n" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "_" 

        + c + "'" 

        + "  

onchange=\"javascript:" 

        + "excel(this.id,'n',"  

+ c + ",'" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() 

        + "');DC(this.id," + c 

        + ");calculateIndex('" 

        +  

IndexCookie[i].getValue() 

+ "'," 

        + c + ");\"  

/></label></td>" 

        + "<td><input  

type='text' name='d" 

        + Integer.toString(i) +  

"_" + c 

        + "' id='d" 

        +  

IndexCookie[i].getValue() 

+ "_" 

+ c + "' 

onchange=\"javascript:" 

+ "excel(this.id,'d'," + c 

+ ",'" 

        +  

IndexCookie[i].getValue() 

        + "');calculateIndex('" 

        +  

IndexCookie[i].getValue() 

+ "'," 

        + c + ");\" /></td>" 

        + "<td><div id='i" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "_" 

        + c +  

"'>&nbsp;</td></tr>"); 

     } 

    } 

    out.println("</table>"); 

   } 

// /////////////// 

// DP/DC //////// 

// /////////////// 

   else if (IndexCookie[i].getValue() == "DP/DC") { 

    out.println("<table width=\"470\"  

border=\"0\">" 
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      + "<tr class='headers'><td></td>" 

      + "<td width=\"150\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Country</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Nominator</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      +  

"<strong>Denominator</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Index  

Value</strong></td></tr>"); 

    int c = 0; 

    for (int ii = 0; ii < cookies.length; ii++) { 

     names[ii] = cookies[ii].getName(); 

     values[ii] = cookies[ii].getValue(); 

     if (names[ii].contains("Country")) { 

      c++; 

      out.println("<tr><td><img src=" 

        +  

createFlag(values[ii]) 

        + " width=\"22\"  

height=\"15\"" 

        + "  

align=\"left\"/></td> 

<td>" 

        + values[ii] + "</td>" 

        + "<td><label> 

<input type='text'" 

        + " name='n" +  

Integer.toString(i) 

        + "_" + c + "' id='n" 

        +  

IndexCookie[i].getValue() 

+ "_" 

        + c + "'" 

        + "  

onchange=\"javascript:" 

        + "excel(this.id,'n',"  

+ c + ",'" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() 

        + "');calculateIndex('" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "'," 

        + c + ");\"  

/></label></td>" 

        + "<td><input  

type='text' name='d" 

        + Integer.toString(i) +  

"_" + c 

        + "' id='d" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "_" 

        + c + "'  
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onchange=\"javascript:" 

        + "excel(this.id,'d',"  

+ c + ",'" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() 

        + "');DC(this.id," + c 

        + ");calculateIndex('" 

        +  

IndexCookie[i].getValue() 

+ "'," 

        + c + ");\" /></td>" 

        + "<td><div id='i" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "_" 

        + c +  

"'>&nbsp;</td></tr>"); 

     } 

    } 

    out.println("</table>"); 

   } 

// //////////////// 

// DC/WS ///////// 

// //////////////// 

   else if (IndexCookie[i].getValue() == "DC/WS") { 

    out.println("<table width=\"470\"  

border=\"0\">" 

      + "<tr class='headers'><td></td>" 

      + "<td width=\"150\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Country</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Nominator</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      +  

"<strong>Denominator</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Index  

Value</strong></td></tr>"); 

    int c = 0; 

    for (int ii = 0; ii < cookies.length; ii++) { 

     names[ii] = cookies[ii].getName(); 

     values[ii] = cookies[ii].getValue(); 

     if (names[ii].contains("Country")) { 

      c++; 

      out.println("<tr><td><img src=" 

        +  

createFlag(values[ii]) 

        + " width=\"22\"  

height=\"15\"" 

        + "  

align=\"left\"/></td> 

<td>" 

        + values[ii] + "</td>" 

        + "<td><label><input  

type='text'" 

        + " name='n" +  
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Integer.toString(i) 

        + "_" + c + "' id='n" 

        +  

IndexCookie[i].getValue() 

+ "_" 

        + c + "'" 

        + "  

onchange=\"javascript:" 

        + "excel(this.id,'n',"  

+ c + ",'" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() 

        + "');DC(this.id," + c 

        + ");calculateIndex('" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "'," 

        + c + ");\"  

/></label></td>" 

        + "<td><input  

type='text' name='d" 

        + Integer.toString(i) +  

"_" + c 

        + "' id='d" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "_" 

        + c + "'  

onchange=\"javascript:" 

        +  

"excelWS(this.id); 

WS(this.id," 

        + couN +  

");calculateIndex('" 

        +  

IndexCookie[i].getValue() 

+ "'," 

        + c + ");\" /></td>" 

        + "<td><div id='i" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "_" 

        + c +  

"'>&nbsp;</td></tr>"); 

     } 

    } 

 

    out.println("</table>"); 

 

   } 

// /////////////// 

// DC/GDP //////// 

// /////////////// 

   else if (IndexCookie[i].getValue() == "DC/GDP") { 

    int c = 0; 

    out.println("<table width=\"470\"  

border=\"0\">" 

      + "<tr class='headers'><td></td>" 

      + "<td width=\"150\"  

align=\"center\">" 
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      + "<strong>Country</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Nominator</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      +  

"<strong>Denominator</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Index  

Value</strong></td></tr>"); 

    for (int ii = 0; ii < cookies.length; ii++) { 

     names[ii] = cookies[ii].getName(); 

     values[ii] = cookies[ii].getValue(); 

     if (names[ii].contains("Country")) { 

      c++; 

      out.println("<tr><td><img src=" 

        +  

createFlag(values[ii]) 

        + " width=\"22\"  

height=\"15\"" 

        + "  

align=\"left\"/></td> 

<td>" 

        + values[ii] + "</td>" 

        + "<td><label> 

<input type='text'" 

        + " name='n" +  

Integer.toString(i) 

        + "_" + c + "' id='n" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "_" 

        + c + "'" 

        + "  

onchange=\"javascript:" 

        + "excel(this.id,'n',"  

+ c + ",'" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() 

        + "');DC(this.id," + c 

        + ");calculateIndex('" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "'," 

        + c + ");\"  

/></label></td>" 

        + "<td> 

<input type='text'  

name='d" 

        + Integer.toString(i) +  

"_" + c 

        + "' id='d" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "_" 

        + c + "'  

onchange=\"javascript:" 

        + "excel(this.id,'d',"  
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+ c + ",'" 

        +  

IndexCookie[i].getValue() 

        + "');GDP(this.id," + c 

        + ");calculateIndex('" 

        +  

IndexCookie[i].getValue() 

+ "'," 

        + c + ");\" /></td>" 

        + "<td><div id='i" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "_" 

        + c +  

"'>&nbsp;</td></tr>"); 

     } 

    } 

    out.println("</table>"); 

   } 

// ////////////// 

// WR, PR ////// 

// ////////////// 

   else if (IndexCookie[i].getValue() == "WR" 

     || IndexCookie[i].getValue() == "PR") { 

    out.println("<table width=\"260\"  

border=\"0\">" 

      + "<tr class='headers'><td></td>" 

      + "<td width=\"150\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Country</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      +  

"<strong>Index</strong></td></tr>"); 

    int c = 0; 

    for (int ii = 0; ii < cookies.length; ii++) { 

     names[ii] = cookies[ii].getName(); 

     values[ii] = cookies[ii].getValue(); 

     if (names[ii].contains("Country")) { 

      c++; 

      out.println("<tr><td><img src=" 

        +  

createFlag(values[ii]) 

        + " width=\"22\"  

height=\"15\"" 

        + "  

align=\"left\"/></td> 

<td>" 

        + values[ii] + "</td>" 

        + "<td><label><input" 

        + " type='text'  

name='i" 

        + Integer.toString(i) +  

"_" + c 

        + "' id='i" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "_" 

        + c + "'  

onchange=\"javascript:" 

        + "excel(this.id,'i',"  
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+ c + ",'" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() 

        + "');updateTable('" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "','" 

        + c + "',this.id);\"/>" 

        +  

"</label></td></tr>"); 

     } 

    } 

    out.println("</table>"); 

   } 

// //////////////// 

// GPR /////////// 

// //////////////// 

   else if (IndexCookie[i].getValue() == "GPR") { 

    out.println("<p><input name='radio" 

      + IndexCookie[i].getValue() 

      + "' type=\"radio\" id='choice" 

      + IndexCookie[i].getValue() 

      + "1' value=\"1\"  

onClick=\"showdiv('" 

      + IndexCookie[i].getValue() 

      + "1');hidediv('" 

      + IndexCookie[i].getValue() 

      + "2');deletevalues(this.id,'" 

      + IndexCookie[i].getValue() + "',"  

+ couN 

      + ");\">Simple index value<br>" 

      + "<input name='radio" 

      + IndexCookie[i].getValue() 

      + "' type=\"radio\" id='choice" 

      + IndexCookie[i].getValue() 

      + "2' value=\"2\"  

onClick=\"showdiv('" 

      + IndexCookie[i].getValue() 

      + "2');hidediv('" 

      + IndexCookie[i].getValue() 

      + "1');deletevalues(this.id,'" 

      + IndexCookie[i].getValue() + "',"  

+ couN 

      + ");\">Complex format</p>"); 

// SIMPLE INPUT GPR 

    out.println("<div id='" +  

IndexCookie[i].getValue() 

      + "1' style=\"display:none\">"); 

    out.println("<table width=\"260\"  

border=\"0\">" 

      + "<tr class='headers'><td></td>" 

      + "<td width=\"150\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Country</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Index  

Value</strong></td></tr>"); 

    int c = 0; 

    for (int ii = 0; ii < cookies.length; ii++) { 
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     names[ii] = cookies[ii].getName(); 

     values[ii] = cookies[ii].getValue(); 

     if (names[ii].contains("Country")) { 

      c++; 

      out.println("<tr><td><img src=" 

        +  

createFlag(values[ii]) 

        + " width=\"22\"  

height=\"15\"" 

        + "  

align=\"left\"/></td> 

<td>" 

        + values[ii] + "</td>" 

        + "<td><label> 

<input type='text'" 

        + " name='i" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "_" 

        + c + "' id='si" 

        +  

IndexCookie[i].getValue() 

+ "_" 

        + c 

        + "'  

onchange=\"excel 

(this.id,'si'," 

        + c + ",'" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() 

        + "');updateTable('" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "','" 

        + c + "',this.id);\"/>" 

        +  

"</label></td></tr>"); 

     } 

    } 

    out.println("</table>"); 

    out.println("</div>"); 

 

// COMPLEX INPUT (GPR) 

// Number of Suppliers Table 

    out.println("<div id='" +  

IndexCookie[i].getValue() 

      + "2' style=\"display:none\">"); 

    out.println("<table width=\"250\"  

border=\"0\">" 

      + "<tr class='headers'><td></td>" 

      + "<td width=\"150\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Country</strong></td>" 

      + "<td width=\"100\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Number of  

Suppliers</strong>" 

      + "</td></tr>"); 

    c = 0; 

    for (int ii = 0; ii < cookies.length; ii++) { 
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     names[ii] = cookies[ii].getName(); 

     values[ii] = cookies[ii].getValue(); 

     if (names[ii].contains("Country")) { 

      c++; 

      out.println("<tr><td><img src=" 

        +  

createFlag(values[ii]) 

+ " width=\"22\" 

height=\"15\"" 

        + "  

align=\"left\"/></td> 

<td>" 

        + values[ii] 

        + "</td>" 

        + "<td><label> 

<input type='text'" 

        + " name='ns" 

        + Integer.toString(i) 

        + "_" 

        + c 

        + "' id='ns" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() 

        + "_" 

        + c 

        + "'" 

        + "  

onchange=\"excelNS 

(this.id,'ns'," 

        + c + ",'" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "','" 

        + allTheCountries +  

"');showdiv('" 

        + c +  

"t');createSuppliers('"  

+ c 

        + "','" + values[ii] 

        +  

"',this.id); 

calculateGPRIndex('" 

        + c + "'); \"  

/></label></td></tr>"); 

     } 

    } 

    out.println("</table><p>&nbsp;</p>"); 

    out.println("</div>"); 

// Suppliers Data Tables (GPR) 

    out.println("<script language=\"javascript\"" 

      + " src=\"functions.js\"> 

</script>"); 

    c = 0; 

    for (int ii = 0; ii < cookies.length; ii++) { 

     names[ii] = cookies[ii].getName(); 

     values[ii] = cookies[ii].getValue(); 

     if (names[ii].contains("Country")) { 

      c++; 

      out.println("<div id='" + c 

        + "t'  
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style=\"display:none\"> 

"); 

      out.println("</div>"); 

     } 

    } 

// COMPLEX INDEX VALUES TABLE (GPR) 

    out.println("<div id='" +  

IndexCookie[i].getValue() 

      + "3' style=\"display:none\">"); 

    out.println("<table width=\"260\"  

border=\"1\">" 

      + "<tr class='headers'><td></td>" 

      + "<td width=\"150\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Country</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Index  

Value</strong></td></tr>"); 

    c = 0; 

    for (int ii = 0; ii < cookies.length; ii++) { 

     names[ii] = cookies[ii].getName(); 

     values[ii] = cookies[ii].getValue(); 

     if (names[ii].contains("Country")) { 

      c++; 

      out.println("<tr><td><img src=" 

        +  

createFlag(values[ii]) 

        + " width=\"22\"  

height=\"15\"" 

        + "  

align=\"left\"/></td> 

<td>" 

        + values[ii] + "</td>"  

+ "<td id='i" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "_" 

        + c + "'  

>&nbsp;</td></tr>"); 

     } 

    } 

    out.println("</table><p>&nbsp;</p>"); 

    out.println("</div>"); 

   } 

////////////////// 

// DISASTER ////// 

////////////////// 

   else if (IndexCookie[i].getValue() == "DISASTER") { 

    out.println("<p><input name='radio" 

      + IndexCookie[i].getValue() 

      + "' type=\"radio\" id='choice" 

      + IndexCookie[i].getValue() 

      + "1' value=\"1\"  

onClick=\"showdiv('" 

      + IndexCookie[i].getValue() 

      + "1');hidediv('" 

      + IndexCookie[i].getValue() 

      + "2');deletevalues(this.id,'" 

      + IndexCookie[i].getValue() + "',"  

+ couN 
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      + ");\">Simple index value<br>" 

      + "<input name='radio" 

      + IndexCookie[i].getValue() 

      + "' type=\"radio\" id='choice" 

      + IndexCookie[i].getValue() 

      + "2' value=\"2\"  

onClick=\"showdiv('" 

      + IndexCookie[i].getValue() 

      + "2');hidediv('" 

      + IndexCookie[i].getValue() 

      + "1');deletevalues(this.id,'" 

      + IndexCookie[i].getValue() + "',"  

+ couN 

      + ");\">Complex format</p>"); 

// SIMPLE INPUT (DISASTER) 

    out.println("<div id='" +  

IndexCookie[i].getValue() 

      + "1' style=\"display:none\">"); 

    out.println("<table width=\"260\"  

border=\"0\">" 

      + "<tr class='headers'><td></td>" 

      + "<td width=\"150\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Country</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Index  

Value</strong></td></tr>"); 

    int c = 0; 

    for (int ii = 0; ii < cookies.length; ii++) { 

     names[ii] = cookies[ii].getName(); 

     values[ii] = cookies[ii].getValue(); 

     if (names[ii].contains("Country")) { 

      c++; 

      out.println("<tr><td><img src=" 

        +  

createFlag(values[ii]) 

        + " width=\"22\"  

height=\"15\"" 

        + "  

align=\"left\"/></td> 

<td>" 

        + values[ii] + "</td>" 

        + "<td><label> 

<input type='text'" 

        + " name='i" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "_" 

        + c + "' id='si" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "_" 

        + c 

        + "'  

onchange=\"excel 

(this.id,'si'," 

        + c + ",'" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() 
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        + "');updateTable('" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "','" 

        + c + "',this.id);\"/>" 

        +  

"</label></td></tr>"); 

     } 

    } 

    out.println("</table>"); 

    out.println("</div>"); 

 

//COMPLEX INPUT (DISASTER) 

//DISASTER=(EARTHQUAKE+FLOOD+DRAUGHT)/3 

    out.println("<div id='" +  

IndexCookie[i].getValue() 

      + "2' style=\"display:none\">"); 

    out.println("<table width=\"580\"  

border=\"0\">" 

      + "<tr class='headers'><td></td>" 

      + "<td width=\"150\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Country</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      +  

"<strong>Earthquake</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Flood</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Storm</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Index  

Value</strong></td></tr>"); 

    c = 0; 

    for (int ii = 0; ii < cookies.length; ii++) { 

     names[ii] = cookies[ii].getName(); 

     values[ii] = cookies[ii].getValue(); 

     if (names[ii].contains("Country")) { 

      c++; 

      out.println("<tr><td><img src=" 

        +  

createFlag(values[ii]) 

        + " width=\"22\"  

height=\"15\"" 

        + "  

align=\"left\"/></td> 

<td>" 

        + values[ii] + "</td>" 

        + "<td><label> 

<input type='text'" 

        + " name='e" +  

Integer.toString(i) 

        + "_" + c + "' id='e" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "_" 

        + c + "'" 
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        + "  

onchange=\"excel(this.id,'

e'," 

        + c + ",'" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() 

        +  

"'); 

calculateDisasterIndex( 

" + c 

        + ");\"  

/></label></td>" 

        + "<td><label> 

<input type='text'" 

        + " name='f" +  

Integer.toString(i) 

        + "_" + c + "' id='f" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "_" 

        + c + "'" 

        + "  

onchange=\"excel 

(this.id,'f'," 

        + c + ",'" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() 

        +  

"'); 

calculateDisasterIndex(" + 

c 

        + ");\"  

/></label></td>" 

        + "<td> 

<input type='text'   

name='s" 

        + Integer.toString(i) +  

"_" + c 

        + "' id='s" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "_" 

        + c 

        + "'  

onchange=\"excel(this.i 

d,'s'," 

        + c + ",'" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() 

        +  

"'); 

calculateDisasterIndex(" + 

c 

        + ");\" /></td>" +  

"<td><div id='i" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "_" 
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        + c +  

"'>&nbsp;</div></td> 

</tr>"); 

 

     } 

    } 

    out.println("</table>"); 

    out.println("</div>"); 

   } 

// //////////////////// 

// OPTIONAL INDEX //// 

// //////////////////// 

   else { 

 

    out.println("<p>Select index " 

      + "<strong>correlation  

type</strong>:"); 

    out.println("<p><input name='radioCorrelation" 

      + IndexCookie[i].getValue() 

      + "' type=\"radio\"  

id='choiceCorrelation" 

      + IndexCookie[i].getValue() 

      + "1' value=\"positive\"  

checked=\"checked\">" 

      + "Positive<br>" 

      + "<input name='radioCorrelation" 

      + IndexCookie[i].getValue() 

      + "' type=\"radio\"  

id='choiceCorrelation" 

      + IndexCookie[i].getValue() 

      + "2' value=\"negative\"  

>Negative</p>"); 

 

    out.println("<p>Select index " 

      + "<strong>input  

method</strong>:"); 

    out.println("<p><input name='radio" 

      + IndexCookie[i].getValue() 

      + "' type=\"radio\" id='choice" 

      + IndexCookie[i].getValue() 

      + "1' value=\"1\"  

onClick=\"showdiv('" 

      + IndexCookie[i].getValue() + "_" 

      + "1');hidediv('" 

      + IndexCookie[i].getValue() + "_" 

      + "2');deletevalues(this.id,'" 

      + IndexCookie[i].getValue() + "',"  

+ couN 

      + ");\">Simple index value<br>" 

      + "<input name='radio" 

      + IndexCookie[i].getValue() 

      + "' type=\"radio\" id='choice" 

      + IndexCookie[i].getValue() 

      + "2' value=\"2\"  

onClick=\"showdiv('" 

      + IndexCookie[i].getValue() + "_" 

      + "2');hidediv('" 

      + IndexCookie[i].getValue() + "_" 

      + "1');deletevalues(this.id,'" 

      + IndexCookie[i].getValue() + "',"  

+ couN 
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      + ");\">Fraction format</p>"); 

// SIMPLE INPUT (OPTIONAL INDEX) 

    out.println("<div id='" +  

IndexCookie[i].getValue() 

      + "_" + "1'  

style=\"display:none\">"); 

    out.println("<table width=\"260\"  

border=\"0\">" 

      + "<tr class='headers'><td></td>" 

      + "<td width=\"150\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Country</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Index  

Value</strong></td></tr>"); 

    int c = 0; 

    for (int ii = 0; ii < cookies.length; ii++) { 

     names[ii] = cookies[ii].getName(); 

     values[ii] = cookies[ii].getValue(); 

     if (names[ii].contains("Country")) { 

      c++; 

      out.println("<tr><td><img src=" 

        +  

createFlag(values[ii]) 

        + " width=\"22\"  

height=\"15\"" 

        + "  

align=\"left\"/></td> 

<td>" 

        + values[ii] 

        + "</td>" 

        + "<td><label> 

<input type='text'" 

        + " name='i" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() 

        + "_" 

        + c 

        + "' id='si" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() 

        + "_" 

        + c 

        + "'  

onchange=\"javascript:" 

        + "excel(this.id,'si'," 

        + c 

        + ",'" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() 

        + "');updateTable('" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() 

        + "','" 

        + c 

        +  
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"',this.id);\"/></label 

></td></tr>"); 

     } 

    } 

    out.println("</table>"); 

    out.println("</div>"); 

 

// FRACTION INPUT (OPTIONAL INDEX) 

    out.println("<div id='" +  

IndexCookie[i].getValue() 

      + "_" + "2'  

style=\"display:none\">"); 

    out.println("<table width=\"470\"  

border=\"0\">" 

      + "<tr class='headers'><td></td>" 

      + "<td width=\"150\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Country</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Nominator</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      +  

"<strong>Denominator</strong></td>" 

      + "<td width=\"110\"  

align=\"center\">" 

      + "<strong>Index  

Value</strong></td></tr>"); 

    c = 0; 

    for (int ii = 0; ii < cookies.length; ii++) { 

     names[ii] = cookies[ii].getName(); 

     values[ii] = cookies[ii].getValue(); 

     if (names[ii].contains("Country")) { 

      c++; 

      out.println("<tr><td><img src=" 

        +  

createFlag(values[ii]) 

        + " width=\"22\"  

height=\"15\"" 

        + "  

align=\"left\"/></td><t 

d>" 

        + values[ii] + "</td>" 

        + "<td><label><input  

type='text'" 

        + " name='n" +  

Integer.toString(i) 

        + "_" + c + "' id='n" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "_" 

        + c + "'" 

        + "  

onchange=\"javascript:" 

        + "excel(this.id,'n',"  

+ c + ",'" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() 

        + "');calculateIndex('" 
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        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "'," 

        + c + ");\"  

/></label></td>" 

        + "<td> 

<input type='text'  

name='d" 

        + Integer.toString(i) +  

"_" + c 

        + "' id='d" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "_" 

        + c + "'  

onchange=\"javascript:" 

        + "excel(this.id,'d',"  

+ c + ",'" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() 

        + "');calculateIndex('" 

        +  

IndexCookie[i].getValue() 

+ "'," 

        + c + ");\" /></td>" 

        + "<td><div id='i" 

        +  

IndexCookie[i].getValue 

() + "_" 

        + c +  

"'>&nbsp;</div></td> 

</tr>"); 

 

     } 

    } 

    out.println("</table>"); 

    out.println("</div>"); 

   } 

   out.println("</td></tr></table></td></tr>"); 

 

  } 

  displayFile("page3c.html", out); 

  out.println("<table  border=\"5\" class='overall'" 

    + " align='center'><tr><td>"); 

  out.println("<p class='headers' align='center'>" 

    + "<strong>Summarized Country-Index  

Table</strong>" 

    + "</p>"); 

  out.println("<table  border=\"1\" >" 

    + "<tr class='headers'><td></td><td></td>"); 

  for (int i = 0; i < IndexCookie.length; i++) { 

   out.println("<td><strong>" + IndexCookie[i].getValue() 

     + "</strong></td>"); 

  } 

  out.println("</tr>"); 

  int c = 0; 

  for (int ii = 0; ii < cookies.length; ii++) { 

   names[ii] = cookies[ii].getName(); 

   values[ii] = cookies[ii].getValue(); 

   if (names[ii].contains("Country")) { 
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    c++; 

    out.println("<tr><td><img src=" 

      + createFlag(values[ii]) 

      + " width=\"22\" height=\"15\"" 

      + " align=\"left\"/></td><td>" +  

values[ii] 

      + "</td>"); 

    for (int i = 0; i < IndexCookie.length; i++) { 

     out.println("<td><label> 

<input type='text' name='" 

       + c 

       + "input" 

       + (i + 1) 

       + "' id='" 

       + IndexCookie[i].getValue() 

       + "input" 

       + c 

       + "' onchange=\"javascript:" 

       + "excel(this.id,'input'," 

       + c 

       + ",'" 

       + IndexCookie[i].getValue() 

       + "');\"/></label></td>"); 

    } 

    out.println("</tr>"); 

   } 

  } 

  out.println("</table><p>&nbsp;</p>"); 

  out.println("</td></tr></table>"); 

 

// ////////////////////////////////// 

// /DISPLAY 2 

// ///////////////////////////////// 

  displayFile("page3d.html", out); 

 

 } 

 

//doGet method addresses request and response to doPost method 

 public void doGet(HttpServletRequest req, 

HttpServletResponse res) 

  throws ServletException, IOException { 

  doPost(req, res); 

 } 

 

//returns the file path of the given country’s flag image 

 public String createFlag(String CountryName) { 

  String flag = CountryName; 

  if (CountryName.contains(" ")) { 

   flag = CountryName.replaceAll(" ", "_"); 

  } 

  return "countries/" + flag + ".png"; 

 } 

 

//A method that parses a file given its name and  prints its contents 

//through the given servlet output stream 

 void displayFile(String pageName, ServletOutputStream out) { 

  try { 

   ServletContext sc = getServletContext(); 

   String filename = sc.getRealPath(pageName); 

   FileReader file = new FileReader(filename); 

   BufferedReader buff = new BufferedReader(file); 
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   boolean eof = false; 

   while (!eof) { 

    String line = buff.readLine(); 

    if (line == null) 

     eof = true; 

    else 

     out.println(line); 

 

   } 

   buff.close(); 

  } catch (IOException e) { 

   System.out.println("Error..." + e.toString()); 

  } 

 } 

} 
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“Class3.java” 
 

 

package servlets; 

 

import java.io.*; 

import java.text.*; 

import javax.servlet.*; 

import javax.servlet.http.*; 

import org.apache.commons.math.stat.correlation.PearsonsCorrelation; 

import org.apache.commons.math.linear.*; 

 

//Servlet no.3 of the application 

//Responsible for: 

//* retrieving information on the precision the user selected and the  

//  values of summarized table in page 3, 

//* implementing PCA and extract Total Energy Risk values 

//* storing this information on cookies 

//* displaying page 4 

public class Class3 extends HttpServlet { 

 public void doPost(HttpServletRequest req, 

   HttpServletResponse res) throws ServletException, 

   IOException { 

  res.setBufferSize(999999999); 

// count countries and indexes from cookies 

  Cookie cookies[]; 

  cookies = req.getCookies(); 

  String names[] = new String[cookies.length]; 

  String values[] = new String[cookies.length]; 

  int couN = 0; 

  int indN = 0; 

  for (int i = 0; i < cookies.length; i++) { 

   names[i] = cookies[i].getName(); 

   values[i] = cookies[i].getValue(); 

   if (names[i].contains("Country")) { 

    couN++; 

   } else if (names[i].contains("Index")) { 

    indN++; 

   } 

  } 

// retrieve countries and indexes from cookies 

  int ii = 0; 

  int jj = 0; 

  Cookie CountryNameCookie[] = new Cookie[couN]; 

  Cookie IndexNameCookie[] = new Cookie[indN]; 

  String IndexCorrelation[] = new String[indN]; 

  for (int i = 0; i < cookies.length; i++) { 

   names[i] = cookies[i].getName(); 

   values[i] = cookies[i].getValue(); 

   if (names[i].contains("Country")) { 

    CountryNameCookie[ii] = new Cookie("Country" 

      + (ii + 1), values[i]); 

    ii++; 

   } 

else if (names[i].contains("Index")) { 

    IndexNameCookie[jj] = new Cookie("Country" 

      + (jj + 1), values[i]); 
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// retrieve index correlation info 

    if (IndexNameCookie[jj].getValue() 

.equals("DP/DC")) { 

     IndexCorrelation[jj] = "negative"; 

    } 

else if ((IndexNameCookie[jj].getValue() 

     .equals("DC/TPEC")) 

    ||IndexNameCookie[jj].getValue() 

.equals("DC/WS") 

     ||IndexNameCookie[jj].getValue() 

.equals("DC/GDP") 

     ||IndexNameCookie[jj].getValue() 

.equals("VOM/GDP") 

     ||IndexNameCookie[jj].getValue() 

.equals("DC/POP") 

     ||IndexNameCookie[jj].getValue() 

.equals("DC/AREA") 

     ||IndexNameCookie[jj].getValue() 

.equals("WR") 

     ||IndexNameCookie[jj].getValue() 

.equals("PR") 

     ||IndexNameCookie[jj].getValue() 

.equals("GPR") 

     ||IndexNameCookie[jj].getValue() 

.equals("DISASTER")) { 

      IndexCorrelation[jj] = "positive"; 

    } 

     else { 

IndexCorrelation[jj] =  

req.getParameter("radioCorrelation" 

       + 

IndexNameCookie[jj].getValue 

()); 

    } 

    jj++; 

   } 

  } 

// retrieve summarized Country-Index Table values 

  double[][] iValue = new double[couN][indN]; 

  ServletOutputStream out = res.getOutputStream(); 

  res.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); 

//display the first part of 4th Page’s html code 

  displayFile("page4a.html", out); 

  for (int i = 0; i < couN; i++) { 

   for (int j = 0; j < indN; j++) { 

    try { 

     iValue[i][j] = 

 Double.parseDouble( 

 req.getParameter((i + 1) +  

"input" 

      + (j + 1))); 

    } catch (NumberFormatException e) { 

     out.println("<p class='warning' 

 align='center'>Some numbers were  

 not entered correctly and  

 zero values were assumed!</p>"); 

     e.printStackTrace(); 

    } 

   } 

  } 
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// retrieve precision 

  Cookie precision = new Cookie("precision", 

    req.getParameter("jumpMenu")); 

  precision.setMaxAge(546666239); 

  res.addCookie(precision); 

 

  double[][] ICTable = new double[couN][indN]; 

  for (int i = 0; i < couN; i++) { 

   for (int j = 0; j < indN; j++) { 

    ICTable[i][j] = iValue[i][j]; 

   } 

  } 

  double[][] normICTable = new double[couN][indN]; 

// normalize Country-Index Table 

  normICTable = normalize(couN, indN, ICTable, 

    IndexCorrelation, normICTable); 

//Impose Principal Component Analysis to the data set 

  PCA Analysis = PCA(normICTable, CountryNameCookie, 

    IndexNameCookie, precision); 

// save energy risk values to cookies 

  Cookie EnergyRiskCookie[][] = new Cookie[Analysis 

    .getFinalIndicators().length][Analysis 

    .getFinalIndicators()[0].length]; 

  for (int i = 0; i < EnergyRiskCookie.length; i++) { 

for (int j = 0; j < EnergyRiskCookie[0].length; j++) { 

    EnergyRiskCookie[i][j] = new Cookie( 

      "ER" + Integer.toString(i + 1), 

      String.valueOf( 

Analysis.getFinalIndicators()[i][j])); 

    EnergyRiskCookie[i][j].setMaxAge(546666239); 

    res.addCookie(EnergyRiskCookie[i][j]); 

   } 

  } 

//display PCA stages 

  printNormalized(normICTable, CountryNameCookie, 

    IndexNameCookie, out); 

  printCor(Analysis.getCorrelation(), IndexNameCookie, out); 

  printEigenValues(Analysis.getEigenvalues(), 

    Analysis.getVariability(), 

Analysis.getCumulative(), 

    out); 

  printPrecision(precision.getValue(), 

    Analysis.getPrecision(), out); 

  printEVT(Analysis.getEigenvectors(), IndexNameCookie, 

    Analysis.getPrecision(), out); 

  printPC(Analysis.getPrincipalCompontents(), 

    CountryNameCookie, out); 

//display the last part of 4th  Page’s html code 

  displayFile("page4b.html", out); 

 

 } 

 

//Method that imposes Principal Component Analysis to the data set and 

//returns a “PCA” object (see PCA.java) 

 public PCA PCA(double[][] normTable, Cookie[] Country, 

   Cookie[] Index, Cookie precision) { 

 

// 1.Correlation Matrix 

  PearsonsCorrelation Correlation = new PearsonsCorrelation( 

    normTable); 

  RealMatrix CorrelationMatrix = Correlation 
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    .getCorrelationMatrix(); 

  double[][] CorrelationData = CorrelationMatrix.getData(); 

 

// 2.Eigenvalues+Eigenvectors 

  double dummy = 0; 

  EigenDecompositionImpl ED; 

  ED = new EigenDecompositionImpl(CorrelationMatrix, dummy); 

// 2.1 Eigenvalues 

  double[] EigenValues = ED.getRealEigenvalues(); 

  double[] variability = new double[EigenValues.length]; 

  double[] cumulative = new double[EigenValues.length]; 

  double sumV = 0; 

  int findPrecision = 1; 

  for (int i = 0; i < variability.length; i++) { 

   variability[i] = 100 * EigenValues[i] 

     / EigenValues.length; 

   sumV += variability[i]; 

   cumulative[i] = sumV; 

   if (cumulative[i] < Double.parseDouble(precision 

     .getValue())) { 

    findPrecision++; 

   } 

  } 

  if (findPrecision > CorrelationData.length) { 

   findPrecision = CorrelationData.length; 

  } 

  double[] EigenValuesP = new double[findPrecision]; 

  for (int i = 0; i < EigenValuesP.length; i++) { 

   EigenValuesP[i] = EigenValues[i]; 

  } 

 

// 2.2 Eigenvectors 

  double[][] EigenVectors = new double[CorrelationMatrix 

    .getRowDimension()][CorrelationMatrix 

    .getRowDimension()]; 

  for (int i = 0; i < EigenVectors.length; i++) { 

   EigenVectors[i] = OptimalEVT(ED.getEigenvector(i) 

     .getData()); 

  } 

  RealMatrix EigenVectorsM = new Array2DRowRealMatrix( 

    EigenVectors).transpose(); 

  EigenVectors = EigenVectorsM.getData(); 

  // create EigenVectors Matrix according to precision 

  double[][] EigenVectorsP = new double[CorrelationMatrix 

    .getRowDimension()][findPrecision]; 

  for (int i = 0; i < EigenVectorsP.length; i++) { 

   for (int j = 0; j < EigenVectorsP[0].length; j++) { 

    EigenVectorsP[i][j] = EigenVectors[i][j]; 

   } 

  } 

  RealMatrix EigenVectorsMP = new Array2DRowRealMatrix( 

    EigenVectorsP); 

 

// 3.Principal Components 

  RealMatrix NormalizedM = new  

Array2DRowRealMatrix(normTable); 

  RealMatrix PrincipalComponentsM = new  

Array2DRowRealMatrix(); 

  PrincipalComponentsM =  

NormalizedM.multiply(EigenVectorsMP); 

  double[][] PrincipalComponents = PrincipalComponentsM 
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    .getData(); 

 

// 4.Final Energy Risk Index 

  RealMatrix EigenValuesMP = new Array2DRowRealMatrix( 

    EigenValuesP); 

  RealMatrix EnergyRiskM = new Array2DRowRealMatrix(); 

  double sumEVL = 0; 

  for (int i = 0; i < EigenValuesP.length; i++) { 

   sumEVL += EigenValuesP[i]; 

  } 

  EnergyRiskM = PrincipalComponentsM.multiply(EigenValuesMP) 

    .scalarMultiply(1 / sumEVL); 

  double[][] EnergyRisk = EnergyRiskM.getData(); 

  double[][] EnergyRiskScaled = new  

double[EnergyRisk.length][EnergyRisk[0].length]; 

  String[] ERCor = new String[EnergyRisk[0].length]; 

  for (int i = 0; i < ERCor.length; i++) { 

   ERCor[i] = "positive"; 

  } 

  EnergyRiskScaled = normalize(EnergyRisk.length, 

    EnergyRisk[0].length, EnergyRisk, ERCor, 

    EnergyRiskScaled); 

  PCA A = new PCA(normTable, CorrelationData, EigenValues, 

    variability, cumulative, findPrecision, 

    EigenVectors, PrincipalComponents,  

EnergyRiskScaled); 

  return A; 

 } 

 

//returns the maximum value within the specified column of a given two-

//dimensional double array 

 public double max(int m, int column, double matrix[][]) { 

  double maximum = matrix[0][column]; 

  for (int i = 0; i < m; i++) { 

   if (matrix[i][column] > maximum) { 

    maximum = matrix[i][column]; 

   } 

  } 

  return maximum; 

 } 

 

//returns the minimum value within the specified column of a given two-

//dimensional double array 

 public double min(int m, int column, double matrix[][]) { 

  double minimum = matrix[0][column]; 

  for (int i = 0; i < m; i++) { 

   if (matrix[i][column] < minimum) { 

    minimum = matrix[i][column]; 

   } 

  } 

  return minimum; 

 } 

 

//normalizes the columns of a two-dimensional double array value according 

//to the correlation type of each column 

 public double[][] normalize(int m, int n, double matrix[][], 

   String Correlation[], double normalized_matrix[][]) { 

  for (int j = 0; j < n; j++) { 

   double maximum = max(m, j, matrix); 

   double minimum = min(m, j, matrix); 

   if (Correlation[j].equals("positive")) { 
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    for (int i = 0; i < m; i++) { 

     normalized_matrix[i][j] = 

 (matrix[i][j] – minimum) 

      / (maximum - minimum); 

    } 

   } else if (Correlation[j].equals("negative")) { 

    for (int i = 0; i < m; i++) { 

     normalized_matrix[i][j] = 

 (maximum - matrix[i][j]) 

      / (maximum - minimum); 

    } 

   } 

  } 

  return normalized_matrix; 

 } 

 

//prints (to console) a two-dimensional double array 

 public void print2D(double[][] data, String matrixName) { 

  DecimalFormat df = new DecimalFormat("0.00000"); 

  System.out.println(matrixName); 

  for (int i = 0; i < data.length; i++) { 

   for (int j = 0; j < data[i].length; j++) { 

    System.out.print(df.format(data[i][j])); 

    System.out.print(' '); 

   } 

   System.out.println(); 

  } 

  System.out.println(); 

 } 

 

//prints (to console)a two-dimensional double array 

 public void print1D(double[] data, String matrixName) { 

  DecimalFormat df = new DecimalFormat("0.00000"); 

  System.out.println(matrixName); 

  for (int i = 0; i < data.length; i++) { 

   System.out.print(df.format(data[i])); 

   System.out.print(' '); 

  } 

  System.out.println(); 

 } 

 

//prints (in HTML code) Normalized Table  

 public void printNormalized(double[][] data, 

   Cookie[] CountryName, Cookie[] IndexName, 

   ServletOutputStream out) { 

 

  DecimalFormat df = new DecimalFormat("0.00000"); 

  try { 

   out.println("<table  border=\"5\" align=\"center\" 

 class='indexTableFull'><tr><td>"); 

   out.println("<p><strong>Normalized Data  

Table</strong></p>"); 

   out.println("<table border=\"1\">"); 

   out.println("<tr><td></td><td></td>"); 

   for (int i = 0; i < data[0].length; i++) { 

    out.println("<td align=\"left\"><strong>" 

      + IndexName[i].getValue() +  

"</strong></td>"); 

   } 

   out.println("</tr>"); 

   for (int i = 0; i < data.length; i++) { 
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    out.println("<tr>"); 

    out.println("<td><img src=" 

      +  

createFlag(CountryName[i].getValue()) 

      + " width=\"22\" height=\"15\"  

align=\"left\"/></td>"); 

    out.println("<td align=\"left\"><strong>" 

      + CountryName[i].getValue() 

      + "</strong></td>"); 

    for (int j = 0; j < data[0].length; j++) { 

     out.println("<td align=\"right\">"); 

     out.print(df.format(data[i][j])); 

     out.println("</td>"); 

    } 

    out.println("</tr>"); 

   } 

   out.println("</table>"); 

   out.println("<br>"); 

   out.println("</td></tr></table>"); 

   out.println("<br>"); 

 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

 

//prints (in HTML code) Correlation Matrix  

 public void printCor(double[][] data, Cookie[] IndexName, 

   ServletOutputStream out) { 

  DecimalFormat df = new DecimalFormat("0.00000"); 

  try { 

   out.println("<table  border=\"5\" align=\"center\" 

 class='indexTableFull'><tr><td>"); 

   out.println("<p><strong>Correlation 

 Matrix</strong></p>"); 

   out.println("<table border=\"1\">"); 

   out.println("<tr><td></td>"); 

   for (int i = 0; i < data.length; i++) { 

    out.println("<td align=\"left\"><strong>" 

      + IndexName[i].getValue() +  

"</strong></td>"); 

   } 

   out.println("</tr>"); 

   for (int i = 0; i < data.length; i++) { 

    out.println("<tr>"); 

    out.println("<td align=\"left\"><strong>" 

      + IndexName[i].getValue() +  

"</strong></td>"); 

    for (int j = 0; j < data[i].length; j++) { 

     out.println("<td align=\"right\">"); 

     out.print(df.format(data[i][j])); 

     out.println("</td>"); 

    } 

    out.println("</tr>"); 

   } 

   out.println("</table>"); 

   out.println("<br>"); 

 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 
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 } 

 

//prints (in HTML code) Eigenvalue Table  

 public void printEigenValues(double[] EVL, double[] VAR, 

   double[] CMV, ServletOutputStream out) { 

  DecimalFormat df = new DecimalFormat("0.00000"); 

  DecimalFormat dfp = new DecimalFormat("00.00"); 

 

  try { 

   out.println("<p><strong>Eigenvalues</strong></p>"); 

   out.println("<table border=\"1\">"); 

   out.println("<tr><td></td>"); 

   for (int i = 0; i < EVL.length; i++) { 

    out.println("<td align=\"left\"><strong>F" 

      + Integer.toString(i + 1) +  

"</strong></td>"); 

   } 

   out.println("</tr>"); 

 

// print Eigenvalues row 

   out.println("<tr>"); 

   out.println("<td align=\"left\"> 

<strong>Eigenvalue</strong></td>"); 

   for (int i = 0; i < EVL.length; i++) { 

    out.println("<td align=\"right\">"); 

    out.print(df.format(EVL[i])); 

    out.println("</td>"); 

   } 

   out.println("</tr>"); 

 

// print variability row 

   out.println("<tr>"); 

   out.println("<td align=\"left\"> 

<strong>Variability %</strong></td>"); 

   for (int i = 0; i < VAR.length; i++) { 

    out.println("<td align=\"right\">"); 

    out.print(dfp.format(VAR[i])); 

    out.println("</td>"); 

   } 

   out.println("</tr>"); 

 

// print Cumulative row 

   out.println("<tr>"); 

   out.println("<td align=\"left\"> 

<strong>Cumulative %</strong></td>"); 

   for (int i = 0; i < CMV.length; i++) { 

    out.println("<td align=\"right\">"); 

    out.print(dfp.format(CMV[i])); 

    out.println("</td>"); 

   } 

   out.println("</tr>"); 

 

   out.println("</table>"); 

   out.println("<br>"); 

 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 
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//prints (in HTML code) analysis precision info  

 public void printPrecision(String p, int k, 

   ServletOutputStream out) { 

  try { 

   out.println("<p>For at least  

<strong class=\"green\">" 

     + p 

     + " %</strong> precision  

<strong class=\"green\">" 

     + k 

     + "</strong> eigenvectors are used to  

form <strong class=\"green\">" 

     + k 

     + "</strong> principal components for  

each county.</p>"); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

 

//prints (in HTML code) Eigenvectors’ Table  

 public void printEVT(double[][] data, Cookie[] IndexName, 

   int selected, ServletOutputStream out) { 

  DecimalFormat df = new DecimalFormat("0.00000"); 

  try { 

   out.println("<p><strong>Eigenvectors</strong></p>"); 

   out.println("<table border=\"1\">"); 

   out.println("<tr><td></td>"); 

   for (int i = 0; i < data.length; i++) { 

    out.println("<td align=\"left\"><strong>F" 

      + Integer.toString(i + 1) +  

"</strong></td>"); 

   } 

   out.println("</tr>"); 

   for (int i = 0; i < data.length; i++) { 

    out.println("<tr>"); 

    out.println("<td align=\"left\"><strong>" 

      + IndexName[i].getValue() +  

"</strong></td>"); 

    for (int j = 0; j < data[i].length; j++) { 

     if (j < selected) { 

      out.println("<td align=\"right\"  

class=\"highlighted\">"); 

     } 

else { 

      out.println("<td  

align=\"right\">"); 

     } 

     out.print(df.format(data[i][j])); 

     out.println("</td>"); 

    } 

    out.println("</tr>"); 

   } 

   out.println("</table>"); 

   out.println("<br>"); 

   out.println("</td></tr></table>"); 

   out.println("<br>"); 

 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 
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 } 

 

//prints (in HTML code) Proncipal Components Table  

 public void printPC(double[][] data, Cookie[] CountryName, 

   ServletOutputStream out) { 

  DecimalFormat df = new DecimalFormat("0.00000"); 

  try { 

   out.println("<table  border=\"5\" align=\"center\"  

class='indexTableFull'><tr><td>"); 

 

   out.println("<p><strong>Principal  

Components</strong></p>"); 

   out.println("<table border=\"1\">"); 

   out.println("<tr><td></td><td></td>"); 

   for (int i = 0; i < data[0].length; i++) { 

    out.println("<td align=\"left\"><strong>PC" 

      + Integer.toString(i + 1) +  

"</strong></td>"); 

   } 

   out.println("</tr>"); 

   for (int i = 0; i < data.length; i++) { 

    out.println("<tr>"); 

    out.println("<td><img src=" 

      +  

createFlag(CountryName[i].getValue( 

)) 

      + " width=\"22\" height=\"15\"  

align=\"left\"/></td>"); 

    out.println("<td align=\"left\"><strong>" 

      + CountryName[i].getValue() 

      + "</strong></td>"); 

    for (int j = 0; j < data[0].length; j++) { 

     out.println("<td align=\"right\">"); 

     out.print(df.format(data[i][j])); 

     out.println("</td>"); 

    } 

    out.println("</tr>"); 

   } 

   out.println("</table>"); 

   out.println("<br>"); 

   out.println("</td></tr></table>"); 

   out.println("<br>"); 

 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

 

//returns the file path of the given country’s flag image 

 public String createFlag(String CountryName) { 

  String flag = CountryName; 

  if (CountryName.contains(" ")) { 

   flag = CountryName.replaceAll(" ", "_"); 

  } 

  return "countries/" + flag + ".png"; 

 } 

 

//returns the absolute value of the given double 

 public double abs(double number) { 

  if (number >= 0) { 

   return number; 
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  } else { 

   return (-number); 

  } 

 } 

//returns the sign of the given double 

 public String sign(double number) { 

  if (number >= 0) { 

   return "+"; 

  } else { 

   return "-"; 

  } 

 } 

 

//returns the position of the highest absolute value within an array 

 public int findMax(double[] data) { 

  int k = 0; 

  double max = abs(data[0]); 

  for (int i = 1; i < data.length; i++) { 

   if (abs(data[i]) > max) { 

    k = i; 

    max = abs(data[i]); 

   } 

  } 

  return k; 

 } 

 

//returns the given eigenvector in its optimal equivalent form 

 public double[] OptimalEVT(double[] EVT) { 

 

  String maxabs_sign = sign(EVT[findMax(EVT)]); 

  if (maxabs_sign.equals("-")) { 

   for (int i = 0; i < EVT.length; i++) { 

    EVT[i] = -EVT[i]; 

   } 

  } 

  return EVT; 

 } 

 

//A method that parses a file given its name and  prints its contents 

//through the given servlet output stream 

 void displayFile(String pageName, ServletOutputStream out) { 

  try { 

   ServletContext sc = getServletContext(); 

   String filename = sc.getRealPath(pageName); 

   FileReader file = new FileReader(filename); 

   BufferedReader buff = new BufferedReader(file); 

   boolean eof = false; 

   while (!eof) { 

    String line = buff.readLine(); 

    if (line == null) 

     eof = true; 

    else { 

     out.println(line); 

    } 

   } 

   buff.close(); 

  } catch (IOException e) { 

   System.out.println("Error..." + e.toString()); 

  } 

 } 

} 
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“Class4.java” 

 

 

package servlets; 

 

import store.*; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.FileReader; 

import java.io.IOException; 

import java.text.DecimalFormat; 

import java.util.*; 

import javax.servlet.ServletContext; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.ServletOutputStream; 

import javax.servlet.http.Cookie; 

import javax.servlet.http.HttpServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

 

//Servlet no.4 of the application 

//Responsible for: 

//* retrieving from cookies the energy source, the countries the user 

//  selected, and the corresponding total energy risk values 

//* displaying page 5 

public class Class4 extends HttpServlet { 

 public void doPost(HttpServletRequest req, 

   HttpServletResponse res) throws ServletException, 

   IOException { 

  res.setBufferSize(999999999); 

// count countries from cookies and find energy source under study 

  Cookie cookies[]; 

  cookies = req.getCookies(); 

  String names[] = new String[cookies.length]; 

  String values[] = new String[cookies.length]; 

  String EnergySource = ""; 

  int couN = 0; 

  for (int i = 0; i < cookies.length; i++) { 

   names[i] = cookies[i].getName(); 

   values[i] = cookies[i].getValue(); 

   if (names[i].contains("Country")) { 

    couN++; 

   } else if (names[i].equals("energy_source")) { 

    EnergySource = values[i]; 

   } 

  } 

 

// retrieve countries and final indexes from cookies 

  int ii = 0; 

  int jj = 0; 

  Cookie CountryNameCookie[] = new Cookie[couN]; 

  Cookie EnergyRiskCookie[] = new Cookie[couN]; 

  double[] EnergyRisk = new double[couN]; 

  for (int i = 0; i < cookies.length; i++) { 

   names[i] = cookies[i].getName(); 

   values[i] = cookies[i].getValue(); 

 

   if (names[i].contains("Country")) { 

    CountryNameCookie[ii] = new Cookie("Country" 

      + (ii + 1), values[i]); 

    ii++; 
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   } else if (names[i].contains("ER")) { 

    EnergyRisk[jj] = Double.parseDouble(values[i]); 

    EnergyRiskCookie[jj] = new Cookie("ER" + (jj +  

1),values[i]); 

    jj++; 

   } 

  } 

//create a “Country” object array to store the countries with their energy 

//risk values 

  Country[] SelectedCountriesA = new  

Country[EnergyRisk.length]; 

  for (int i = 0; i < EnergyRisk.length; i++) { 

   SelectedCountriesA[i] = (new Country( 

     CountryNameCookie[i].getValue(), 

EnergyRisk[i])); 

  } 

 

  ServletOutputStream out = res.getOutputStream(); 

  res.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); 

 

//display the first part of 5th Page’s html code 

  displayFile("page5a.html", out); 

//display the energy source and the final indexes of the countries in 

//table and bar graph forms (input+descending risk value order)  

  out.println(EnergySource + 

 " Supply Risk</td></tr><tr><td>"); 

  String ERstr; 

  String CNstr; 

  ERstr = ""; 

  CNstr = ""; 

  ERstr = Integer.toString((int) (SelectedCountriesA[0] 

    .getEnergyRisk() * 100)) + ";100"; 

  CNstr = SelectedCountriesA[0].getName(); 

  for (int i = 1; i < EnergyRisk.length; i++) { 

   ERstr += ", "+ 

Integer.toString((int) (SelectedCountriesA[i] 

    .getEnergyRisk() * 100)) + ";100"; 

   CNstr += ", " + SelectedCountriesA[i].getName(); 

  } 

 

  out.println("<table border=\"5\"  

class='indexTableFull'><tr><td>"); 

  printTR(SelectedCountriesA, 0, out); 

  out.println("</td><td><br><br>"); 

  out.println("<script language=\"JavaScript\"> 

    graph = new BAR_GRAPH(\"pBar\");   

graph.values ='" 

    + ERstr 

    + "';  graph.labels ='" 

    + CNstr 

   + "';  graph.percValuesDecimals=2;  

document.write(graph.create()); 

</script>"); 

  out.println("</td></tr>"); 

//Sort to display in descending risk value order 

  Arrays.sort(SelectedCountriesA); 

  ERstr = ""; 

  CNstr = ""; 

  ERstr = Integer.toString((int) (SelectedCountriesA[0] 

    .getEnergyRisk() * 100)) + ";100"; 

  CNstr = SelectedCountriesA[0].getName(); 
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  for (int i = 1; i < EnergyRisk.length; i++) { 

   ERstr += ", " 

     + ((SelectedCountriesA[i].getEnergyRisk()  

* 100)) 

     + ";100"; 

   CNstr += ", " + SelectedCountriesA[i].getName(); 

  } 

  out.println("<tr><td>"); 

  printTR(SelectedCountriesA, 1, out); 

  out.println("</td><td><p></p>"); 

  out.println("<script language=\"JavaScript\"> 

    graph = new BAR_GRAPH(\"pBar\"); 

graph.values ='" 

    + ERstr 

    + "';  graph.labels ='" 

    + CNstr 

    + "'; graph.percValuesDecimals=2; 

 document.write(graph.create());</script>"); 

  out.println("</td></tr><table>"); 

//display the last part of 5th Page’s html code 

  displayFile("page5b.html", out); 

 

 } 

 

//prints (in HTML code) the total energy risk table 

 public void printTR(Country[] CountriesA, int flag, 

   ServletOutputStream out) { 

  DecimalFormat df = new DecimalFormat("0.00"); 

  try { 

   out.println("<table  ><tr><td>"); 

   if (flag == 0) { 

    out.println("<p><strong>Input Order</strong>  

</p>"); 

 

   } else if (flag == 1) { 

    out.println("<p><strong>Descending Risk Value  

Order</strong> </p>"); 

 

   } 

   out.println("<table border=\"1\">"); 

   out.println("<tr><td></td><td></td>"); 

   out.println("<td align=\"left\"><strong>Energy Risk  

(%)</strong></td>"); 

   out.println("</tr>"); 

   for (int i = 0; i < CountriesA.length; i++) { 

    out.println("<tr>"); 

    out.println("<td><img src=" 

      +  

createFlag(CountriesA[i].getName()) 

      + " width=\"22\" height=\"15\"  

align=\"left\"/></td>"); 

    out.println("<td align=\"left\"><strong>" 

      + CountriesA[i].getName() +  

"</strong></td>"); 

    out.println("<td align=\"right\">"); 

    out.print(df.format(CountriesA[i] 

.getEnergyRisk() * 100)); 

    out.println("</td>"); 

   } 

   out.println("</tr>"); 

   out.println("</table>"); 
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   out.println("<br>"); 

   out.println("</td></tr></table>"); 

   out.println("<br>"); 

 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

 

//returns the file path of the given country’s flag image 

 public String createFlag(String CountryName) { 

  String flag = CountryName; 

  if (CountryName.contains(" ")) { 

   flag = CountryName.replaceAll(" ", "_"); 

  } 

  return "countries/" + flag + ".png"; 

 } 

 

//A method that parses a file given its name and  prints its contents 

//through the given servlet output stream 

 void displayFile(String pageName, ServletOutputStream out) { 

  try { 

   ServletContext sc = getServletContext(); 

   String filename = sc.getRealPath(pageName); 

   FileReader file = new FileReader(filename); 

   BufferedReader buff = new BufferedReader(file); 

   boolean eof = false; 

   while (!eof) { 

    String line = buff.readLine(); 

    if (line == null) 

     eof = true; 

    else 

     out.println(line); 

 

   } 

   buff.close(); 

  } catch (IOException e) { 

   System.out.println("Error..." + e.toString()); 

  } 

 } 

} 
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“PCA.java” 
 

 

package servlets; 

 

//Definition of “PCA” as an object that includes: 

//* Normalized Data Table  

//* Correlation Matrix 

//* Eigenvalues 

//* Variability 

//* Cumulative 

//* Analysis Precision 

//* Eigenvectors 

//* Principal Components 

//* Final Indicators 

 

public class PCA { 

 private double[][] normalized; 

 private double[][] correlation; 

 private double[] eigenvalues; 

 private double[] variability; 

 private double[] cumulative; 

 private int precisionk; 

 private double[][] eigenvectors; 

 private double[][] principalComponents; 

 private double[][] finalIndicators; 

 

//”PCA” object constructor 

 public PCA(double[][] normalized, double[][] correlation, 

   double[] eigenvalues, double[] variability, 

   double[] cumulative, int precisionk, 

   double[][] eigenvectors, 

double[][] principalComponents, 

   double[][] finalIndicators) { 

 

  this.normalized = normalized; 

  this.correlation = correlation; 

  this.eigenvalues = eigenvalues; 

  this.variability = variability; 

  this.cumulative = cumulative; 

  this.precisionk = precisionk; 

  this.eigenvectors = eigenvectors; 

  this.principalComponents = principalComponents; 

  this.finalIndicators = finalIndicators; 

 } 

 

//Normalized Data Table getter method 

 public double[][] getNormalized() { 

  return normalized; 

 } 

 

//Correlation Matrix getter method  

 public double[][] getCorrelation() { 

  return correlation; 

 } 
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//Eigenvalues getter method  

 public double[] getEigenvalues() { 

  return eigenvalues; 

 } 

 

//Variability getter method 

 public double[] getVariability() { 

  return variability; 

 } 

 

//Cumulative getter method 

 public double[] getCumulative() { 

  return cumulative; 

 } 

 

//Analysis Precision getter method 

 public int getPrecision() { 

  return precisionk; 

 } 

 

//Eigenvectors getter method 

 public double[][] getEigenvectors() { 

  return eigenvectors; 

 } 

 

//Principal Components getter method 

 public double[][] getPrincipalCompontents() { 

  return principalComponents; 

 } 

 

//Final Indicators getter method 

 public double[][] getFinalIndicators() { 

  return finalIndicators; 

 } 

} 
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JavaScript  

 

functions.js 
 

//creates optional countries or optional indices “hidden” html code 

function createOpt(optPrefix,howmany){ 

 for (var i=2;i<=howmany;i++){ 

  if (optPrefix=='optCountry'){ 

document.writeln("<div id='t"+i+"'  

style='display:none;'> 

<p><span class='blue'>" 

+i+".</span> 

<input type='text' name='optCountry" 

+i+"' id='optCountry" 

+i+"' /> 

<input type='button'  

 name='remove' id='delete'  

 onclick='javascript:DeleteCountry("+i+");'  

 value='Delete Country' /></p></div>"); 

  } 

  else if (optPrefix=='optIndex'){ 

   document.writeln("<div id='t"+i+"' 

style='display:none;'> 

<p><span class='blue'> 

"+i+".</span> 

<input type='text' name='optIndex" 

+i+"' id='optIndex" 

+i+"' /> 

<input type='button' 

 name='remove' id='delete' 

 onclick='javascript:DeleteIndex("+i+");' 

 value='Delete Index' /></p></div>"); 

  } 

 } 

} 

 

 

//removes the first optional country or optional index 

function RemoveFirst(optPrefix){ 

 document.getElementById(optPrefix+1).value=""; 

 switchid('t1'); 

} 

 

//removes the last optional country or optional index 

function Remove(optPrefix){ 

 

 var i=1; 

 var c='t1'; 

 var ct=optPrefix+1; 

 while (document.getElementById(c).style.display=='block'){ 

  i++; 

  c='t'+i; 

 } 
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 if (c=='t2'){ 

  RemoveFirst(optPrefix); 

 } 

 else { 

  i--; 

  c='t'+i; 

  ct=optPrefix+i; 

  document.getElementById(ct).value=""; 

  switchid(c); 

 } 

} 

 

//adds an optional country or optional index to be filled 

function Add(){ 

 var i=1; 

 var c='t1'; 

 while (document.getElementById(c).style.display=='block'){ 

  i++; 

  c='t'+i; 

 } 

 switchid(c); 

} 

 

//removes the specified optional country or optional index 

function Delete(num,optPrefix){ 

 

if((num==1)&&(document.getElementById('t2').style.display=='none' 

)){ 

  Remove(optPrefix); 

 } 

 else{ 

  var c='t'+num; 

  var ct=optPrefix+num; 

  var i=num++; 

  var n='t'+i; 

  var nt=optPrefix+i; 

  while (document.getElementById(n).style.display=='block'){ 

 

   ct=optPrefix+i; 

   i++; 

   n='t'+i; 

   nt=optPrefix+i; 

   document.getElementById(ct).value= 

document.getElementById(nt).value; 

  } 

  Remove(optPrefix); 

 } 

} 

 

//removes the specified optional country 

function DeleteCountry(num){ 

 Delete(num,'optCountry'); 

} 

 

//removes the specified optional index 

function DeleteIndex(num){ 

 Delete(num,'optIndex'); 

} 
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//unhides the div corresponding to the first optional country or optional 

//index 

function Enable(){ 

 switchid('t1');  

} 

 

//unhides the div corresponding to the first optional country or optional 

//index 

function Disable(optPrefix){ 

 Remove(optPrefix); 

} 

 

//* when button is pressed to enable optional input the function unhides 

//  the div corresponding to the first optional country or optional index 

//* when button is pressed to disable optional input the function deletes 

//  the values and hides all the divs corresponding to optional  countries 

//  or optional indices (lifo order) 

function EnableDisable(optPrefix){  

 

 var what='d'; 

 if (document.getElementById('t1').style.display=='none'){ 

  what='e'; 

  Enable(); 

 

 } 

 while (document.getElementById('t1').style.display=='block'&&  

what=='d'){ 

  what='d'; 

  Disable(optPrefix); 

 } 

} 

 

 

 

//toggles the selection of all EU countries 

function switchAll() 

{ 

 

 var i=1; 

 var id=""; 

 for (i=1;i<=27;i++) { 

  id="euCountry"+i; 

  if(document.getElementById('selectAll').checked==true){ 

   document.getElementById(id).checked=true; 

  } 

  else{ 

   document.getElementById(id).checked=false; 

  } 

 } 

} 

 

//displays or hides the specified div 

function display(action, id) 

{ 

 if (action == 'show') 

 { 

  document.getElementById(id).style.display = "block"; 

 

 } 

 

 if (action == 'hide') 
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 { 

  document.getElementById(id).style.display = "none"; 

 } 

} 

 

//toggles display status of the specified div 

function switchid(id){ 

 if (document.getElementById(id).style.display == 'none'){ 

  showdiv(id); 

 } 

 else { 

  hidediv(id); 

 } 

} 

 

// safe function to hide an element with a specified id 

function hidediv(id) { 

 if (document.getElementById) { // DOM3 = IE5, NS6 

  document.getElementById(id).style.display = 'none'; 

 } 

 else { 

  if (document.layers) { // Netscape 4 

   document.id.display = 'none'; 

  } 

  else { // IE 4 

   document.all.id.style.display = 'none'; 

  } 

 } 

} 

 

// safe function to show an element with a specified id 

function showdiv(id) { 

  

 if (document.getElementById) { // DOM3 = IE5, NS6 

  document.getElementById(id).style.display = 'block'; 

 } 

 else { 

  if (document.layers) { // Netscape 4 

   document.id.display = 'block'; 

  } 

  else { // IE 4 

   document.all.id.style.display = 'block'; 

  } 

 } 

} 

 

//updates every applicable index under study with the DC value that has 

//been entered or modified 

function DC(id,j){ 

 

 var dc=document.getElementById(id).value; 

 

 if (document.getElementById('nDC/TPEC_'+j)) { 

  document.getElementById('nDC/TPEC_'+j).value=dc; 

  calculateIndex('DC/TPEC',j); 

 }  

 if (document.getElementById('nDC/WS_'+j)) { 

  document.getElementById('nDC/WS_'+j).value=dc; 

  calculateIndex('DC/WS',j); 

 } 

 if (document.getElementById('nDC/POP_'+j)) { 
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  document.getElementById('nDC/POP_'+j).value=dc; 

  calculateIndex('DC/POP',j); 

 } 

 if (document.getElementById('nDC/AREA_'+j)) { 

  document.getElementById('nDC/AREA_'+j).value=dc; 

  calculateIndex('DC/AREA',j); 

 } 

 if (document.getElementById('dDP/DC_'+j)) { 

  document.getElementById('dDP/DC_'+j).value=dc; 

  calculateIndex('DP/DC',j); 

 } 

 if (document.getElementById('nDC/GDP_'+j)) { 

  document.getElementById('nDC/GDP_'+j).value=dc; 

  calculateIndex('DC/GDP',j); 

 } 

 

} 

 

//updates every applicable index under study with the GDP value that has 

//been entered or modified 

function GDP(id,j){ 

 

 var gdp=document.getElementById(id).value; 

 

 if (document.getElementById('dDC/GDP_'+j)) { 

  document.getElementById('dDC/GDP_'+j).value=gdp; 

  calculateIndex('DC/GDP_',j); 

 }  

 if (document.getElementById('dVOM/GDP_'+j)) { 

  document.getElementById('dVOM/GDP_'+j).value=gdp; 

  calculateIndex('VOM/GDP',j); 

 } 

 

} 

 

//updates every country under study with the WS value that has been 

//entered or modified 

function WS(id,nCountries){ 

 var ws=document.getElementById(id).value; 

 // ////////////////////////////////////////// 

 for (var i=1;i<=nCountries;i++){ 

  var curID='dDC/WS_'+i; 

  if (document.getElementById(curID)) { 

   document.getElementById(curID).value=ws; 

   calculateIndex('DC/WS',i); 

  } 

 } 

} 

 

//calculates the index value of the specified country from its fraction 

//format input  

function calculateIndex(index,country){ 

 var n='n'+index+'_'+country; 

 var d='d'+index+'_'+country; 

 var i='i'+index+'_'+country; 

 if ((document.getElementById(n))&&(document.getElementById(d))){ 

 

  if ((document.getElementById(n).value!="") 

&&(document.getElementById(d).value!="") 

&&(document.getElementById(n).value!=null)){ 

   var iValue=0; 
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   iValue=document.getElementById(n).value 

/document.getElementById(d).value; 

   document.getElementById(i).innerHTML= 

iValue.toPrecision(4); 

   document.getElementById(index+"input"+country).value= 

iValue.toPrecision(4); 

  } 

  else{ 

   document.getElementById(i).innerHTML=""; 

   document.getElementById(index+"input"+country).value= 

""; 

  } 

 } 

} 

 

 

//deletes the values of the specified index  

function deletevalues(button_id,index,nCountries){ 

 // GPR 

 if (index=="GPR"){ 

  if (document.getElementById(button_id).value=="1"){ 

   for (var i=1;i<=nCountries;i++){ 

    var id='ns'+index+'_'+i; 

    document.getElementById(id).value=""; 

    if(document.getElementById('iGPR_'+i)){ 

     document.getElementById('iGPR_'+i) 

.innerHTML=""; 

    } 

    createSuppliers(i,"whatever",id); 

    updateTable("GPR",i,id); 

 

   } 

   hidediv("GPR3"); 

  } 

  else if (document.getElementById(button_id).value=="2"){ 

   for (var i=1;i<=nCountries;i++){ 

    var id='si'+index+'_'+i; 

    document.getElementById(id).value=""; 

    updateTable("GPR",i,id); 

   } 

 

  } 

 

 } 

 // DISASTER 

 else if (index=="DISASTER"){ 

  // DELETE earthquake,flood,draught 

  if (document.getElementById(button_id).value=="1"){ 

 

   for (var i=1;i<=nCountries;i++){ 

    var id1='e'+index+'_'+i; 

    var id2='f'+index+'_'+i; 

    var id3='d'+index+'_'+i; 

    document.getElementById(id1).value=""; 

    document.getElementById(id2).value=""; 

    document.getElementById(id3).value=""; 

    calculateDisasterIndex(i); 

   } 

  } 

  // DELETE simple value input 

  else if (document.getElementById(button_id).value=="2"){ 
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   for (var i=1;i<=nCountries;i++){ 

    var id='si'+index+'_'+i; 

    document.getElementById(id).value=""; 

    calculateDisasterIndex(i); 

   } 

 

  } 

 } 

 // OPTIONAL INDEX 

 else{ 

  // nominator/denominator 

  if (document.getElementById(button_id).value=="1"){ 

 

   for (var i=1;i<=nCountries;i++){ 

    var id1='n'+index+'_'+i; 

    var id2='d'+index+'_'+i; 

    document.getElementById(id1).value=""; 

    document.getElementById(id2).value=""; 

    calculateIndex(index,i); 

   } 

  } 

  else if (document.getElementById(button_id).value=="2"){ 

   for (var i=1;i<=nCountries;i++){ 

    var id='si'+index+'_'+i; 

    document.getElementById(id).value=""; 

    calculateIndex(index,i); 

   } 

  } 

 } 

} 

 

//calculate disaster index from its complex input method  

function calculateDisasterIndex(i){ 

 var e='e'+'DISASTER'+'_'+i; 

 var f='f'+'DISASTER'+'_'+i; 

 var d='dr'+'DISASTER'+'_'+i; 

 var indexID='i'+'DISASTER'+'_'+i; 

 if ((document.getElementById(e)) 

&&(document.getElementById(f)) 

&&(document.getElementById(d))){ 

  if ((document.getElementById(e).value!="") 

&&(document.getElementById(f).value!="") 

&&(document.getElementById(d).value!="")){ 

   var iValue=0; 

   var eValue=parseFloat 

(document.getElementById(e).value); 

   var fValue=parseFloat 

(document.getElementById(f).value); 

   var dValue=parseFloat 

(document.getElementById(d).value); 

   iValue=(eValue+fValue+dValue)/3; 

   document.getElementById(indexID).innerHTML= 

iValue.toPrecision(4); 

   document.getElementById("DISASTERinput"+i).value= 

iValue.toPrecision(4); 

  } 

  else{ 

   document.getElementById(indexID).innerHTML=""; 

   document.getElementById("DISASTERinput"+i).value=""; 

  } 

 } 
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} 

 

//calculate GPR index from its complex input method  

function calculateGPRIndex(iCountry){ 

 var indexID='i'+'GPR'+'_'+iCountry; 

 var supply= new Array(); 

 var politicalStability= new Array(); 

 var flag=0; 

 var nSuppliersID='ns'+'GPR'+'_'+iCountry; 

 if (document.getElementById(nSuppliersID)){ 

  var nSuppliers=parseFloat 

(document.getElementById(nSuppliersID).value); 

  for (var i=1;i<=nSuppliers;i++){ 

   var supplyID=iCountry+'s'+i; 

   var politicalStabilityID=iCountry+'ps'+i; 

   if((document.getElementById(supplyID)==null) 

||(document.getElementById(politicalStabilityID)==

null) 

||(document.getElementById(supplyID).value=="") 

||(document.getElementById(politicalStabilityID 

).value=="")){ 

    flag=1; 

   } 

  } 

  if (flag==0){ 

   for (var i=1;i<=nSuppliers;i++){ 

    var supplyID=iCountry+'s'+i; 

    var politicalStabilityID=iCountry+'ps'+i; 

    supply[i]=parseFloat 

(document.getElementById(supplyID).value); 

    politicalStability[i]=parseFloat 

(document.getElementById 

(politicalStabilityID).value); 

   } 

   var subGPR=new Array(); 

   var supply100=new Array(); 

   var iValue=0; 

   var totalSupply=0; 

   for(var i=1;i<=nSuppliers;i++){ 

    totalSupply=totalSupply+supply[i]; 

   } 

   for(var i=1;i<=nSuppliers;i++){ 

    supply100=supply[i]/totalSupply; 

    subGPR[i]= 

supply100*supply100*100/politicalStability[i]; 

    iValue=iValue+subGPR[i]; 

   } 

   document.getElementById(indexID).innerHTML= 

iValue.toPrecision(4); 

   document.getElementById("GPRinput"+iCountry).value= 

iValue.toPrecision(4); 

   document.getElementById('GPR3').style.display= 

'block'; 

  } 

  else{ 

   document.getElementById(indexID).innerHTML=""; 

   document.getElementById("GPRinput"+iCountry).value 

=""; 

  } 

 } 

 else{ 
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  document.getElementById(indexID).innerHTML=""; 

  document.getElementById("GPRinput"+iCountry).value=""; 

 

 } 

 

} 

 

//reads an input displays the specified number of divs 

function showMultipleDivs(country,prefix,input){ 

 var limit=parseFloat(document.getElementById(input).value); 

 for (var i=0;i<=limit;i++){ 

  id=prefix+i; 

  showdiv(id); 

 } 

 for (var i=limit+1;i<=247;i++){ 

  id=prefix+i; 

  hidediv(id); 

  document.getElementById(country+"supplyCountry"+i).value= 

""; 

  document.getElementById(country+"s"+i).value=""; 

  document.getElementById(country+"ps"+i).value=""; 

 } 

} 

 

//copies specified simple index value to the summarized table 

function copyValue(indexName,countrycode_c){ 

 var source="si"+indexName+'_'+countrycode_c; 

 var destination="i"+indexName+'_'+countrycode_c; 

 document.getElementById(destination).innerHTML= 

document.getElementById(source).value;  

} 

 

//updates the specified index input with the corresponding value   

function updateTable(indexName,countryCode,input_id){ 

 document.getElementById(indexName+"input"+countryCode).value= 

document.getElementById(input_id).value; 

 

} 

 

//pastes the column copied from excel to the corresponding column of the 

//appllication’s tables 

function excel(inputID,prefix,rowNumber,columnNumber){ 

 if(document.getElementById(inputID)){ 

   

var inputString= 

document.getElementById(inputID).value.replace(/,/g,"."); 

  var column=new Array(); 

  column=inputString.split(' '); 

  if(column.length>1){ 

   var currentID=""; 

   var j=0; 

 

   for ( var i=rowNumber;i<=column.length;i++ ) 

   { 

    currentID=prefix+columnNumber+'_'+i; 

    if(document.getElementById(currentID)){ 

     document.getElementById(currentID).value= 

column[ j ]; 

     if ((prefix=="n"||prefix=="d")){ 

      calculateIndex(columnNumber,i); 

      if((columnNumber=="DP/DC") 
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||(columnNumber=="DC/TPEC") 

||(columnNumber=="DC/WS") 

||(columnNumber=="DC/GDP") 

||(columnNumber=="VOM/GDP") 

||(columnNumber=="DC/POP") 

||(columnNumber=="DC/AREA")){ 

       if(((prefix=='d') 

&&(columnNumber=="DP/DC")) 

||((prefix=='n') 

&&(columnNumber=="DC/TPEC")) 

||((prefix=='n') 

&&(columnNumber=="DC/WS")) 

||((prefix=='n') 

&&(columnNumber=="DC/GDP")) 

||((prefix=='n') 

&&(columnNumber=="DC/POP")) 

||((prefix=='n') 

&&(columnNumber=="DC/AREA"))){ 

        DC(currentID,i); 

       } 

       // copy GDP values 

       else if(((prefix=='d') 

&&(columnNumber=="DC/GDP")) 

||((prefix=='d') 

&&(columnNumber=="VOM/GDP"))){ 

        GDP(currentID,i); 

       } 

      } 

     } 

     else if((prefix=="si")){ 

      updateTable 

(columnNumber,i,currentID); 

     }else if(prefix=="input"){ 

 

     } 

     else if(columnNumber=="GPR"){ 

      if((prefix=="supplyCountry")){ 

       showdiv(""+i+"t"); 

createSuppliers 

(""+i,"Anything!" 

,currentID); 

calculateGPRIndex(""+i); 

      } 

     } 

     else if(columnNumber=="DISASTER"){ 

     if((prefix=="e") 

||(prefix=="f") 

||(prefix=="s")) 

      { 

       calculateDisasterIndex(i); 

      } 

     } 

     j++; 

    } 

    else if(prefix=="input"){ 

     currentID=columnNumber+prefix+i; 

     if(document.getElementById(currentID)){ 

      document.getElementById(currentID) 

.value=column[ j ]; 

      j++; 

     } 
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    } 

   } 

  } 

  else{ 

   //Single Value! 

   document.getElementById(inputID).value=inputString; 

  } 

 } 

} 

 

//pastes the column copied from excel to the “number of suppliers” table 

//(GPR) 

function excelNS(inputID,prefix,rowNumber,columnNumber,CountriesStr){ 

 var country=new Array(); 

 country=CountriesStr.split(','); 

 var 

inputString=document.getElementById(inputID).value.replace(/,/g,"."); 

 var column=new Array(); 

 column=inputString.split(' '); 

 if(column.length>1){ 

  var currentID=""; 

  var j=0; 

  for ( var i=rowNumber;i<=column.length;i++ ) 

  { 

   currentID=prefix+columnNumber+'_'+i; 

   if(document.getElementById(currentID)){ 

    document.getElementById(currentID).value 

=column[ j ]; 

    showdiv(""+i+"t"); 

createSuppliers(""+i,country[i-1],currentID); 

calculateGPRIndex(""+i); 

    j++; 

   } 

  } 

 } 

 

} 

 

//pastes the column copied from excel to the corresponding column of the 

//GPR table for a specific country 

function excelGPR(inputID,prefix,countryN,rowNumber){ 

  

 var inputString= 

document.getElementById(inputID).value.replace(/,/g,"."); 

 var column=new Array(); 

 column=inputString.split(' '); 

 if(column.length>1){ 

  var currentID=""; 

  var j=0; 

  for ( var i=rowNumber;i<=column.length;i++ ) 

  { 

   currentID=countryN+prefix+i; 

   if(document.getElementById(currentID)){ 

    document.getElementById(currentID).value= 

column[ j ]; 

    j++; 

   } 

  } 

 } 

} 
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//pastes the first cell of the column copied from excel to WS column of 

//DC/WS index  

function excelWS(inputID){ 

 if(document.getElementById(inputID)){ 

  var inputString= 

document.getElementById(inputID).value 

.replace(/,/g,"."); 

  var column=new Array(); 

  column=inputString.split(' '); 

  if(column.length>=1){ 

   document.getElementById(inputID).value=column[ 0 ]; 

 

  } 

 } 

 

} 

 

//creates a bar graph with the specified values and labels 

function createTheGraph(values,labels){ 

 graph = new BAR_GRAPH("pBar"); 

 graph.values = values; 

 alert(graph.values); 

 graph.labels = labels; 

 document.write(graph.create()); 

} 

 

//Validates Page 1. Validation fails when: 

//*less than 2 countries in total (EU+optional)are selected 

//*one or more optional countries are selected but no  name has been  

// entered 

function validateForm1() 

{ 

 var i=1; 

 var c=0; 

 var x; 

 while(i<=27&&c<2) 

 { 

  x=document.getElementById("euCountry"+i).checked; 

  if (x==true) 

  { 

 

   c++; 

  } 

  i++; 

 } 

 var j=1; 

 var l=0; 

 var style=document.getElementById("t1").style.display; 

 while(style=="block"){ 

  j++; 

  id="t"+j; 

  style=document.getElementById(id).style.display; 

  l++; 

 } 

 j=1; 

 var k=0; 

 var y; 

 var emptyAbove; 

 while(j<=l) 

 { 

  y=document.getElementById("optCountry"+j).value; 
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  if ((y!=null && y!="")) 

  { 

   if(emptyAbove){ 

    alert("Some optional countries are missing  

their names!"); 

    return false; 

   } 

   emptyAbove=false; 

   k++; 

   c++; 

  } 

  else{ 

   emptyAbove=true; 

  } 

  j++; 

 } 

 if(emptyAbove){ 

  alert("Some optional countries are missing their names!"); 

  return false; 

 } 

 if(c<2){ 

  alert("At least 2 countries must be chosen to be  

evaluated!"); 

  return false; 

 } 

 

} 

 

//Validates Page 2. Validation fails when: 

//*less than 2 indices in total (primary+optional)are selected 

//*one or more optional indices are selected but no  name has been  

// entered 

function validateForm2() 

{ 

 var i=1; 

 var c=0; 

 var x; 

 while(i<=11&&c<2) 

 { 

  x=document.getElementById("Index"+i).checked; 

  if (x==true) 

  { 

   c++; 

  } 

  i++; 

 } 

 var j=1; 

 var l=0; 

 var style=document.getElementById("t1").style.display; 

 while(style=="block"){ 

  j++; 

  id="t"+j; 

  style=document.getElementById(id).style.display; 

  l++; 

 } 

 j=1; 

 var k=0; 

 var y; 

 var emptyAbove; 

 while(j<=l) 

 { 
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  y=document.getElementById("optIndex"+j).value; 

  if ((y!=null && y!="")) 

  { 

   if(emptyAbove){ 

    alert("Some optional indexes are missing their  

names!"); 

    return false; 

   } 

   emptyAbove=false; 

   k++; 

   c++; 

  } 

  else{ 

   emptyAbove=true; 

  } 

  j++; 

 } 

 if(emptyAbove){ 

  alert("Some optional indexes are missing their names!"); 

  return false; 

 } 

 if(c<2){ 

  alert("At least 2 indexes must be chosen  for the  

evaluation to be considered valid!"); 

  return false; 

 } 

 

} 

 

//checks if the given value is a number 

function isNumeric(val) { 

 var validChars = '0123456789.E-+'; 

 var specialChars='.E-+'; 

 var pointCount=0; 

 var ECount=0; 

 var minusCount=0; 

 var plusCount=0; 

 var empty=true; 

 if(val.length>0){ 

  empty=false; 

  for(var i = 0; i < val.length; i++) { 

   if(validChars.indexOf(val.charAt(i)) == -1){ 

    return false; 

   } 

   else if(val.charAt(i)=='+'){ 

    plusCount++; 

   } 

   else if(val.charAt(i)=='-'){ 

    minusCount++; 

   } 

   else if(val.charAt(i)=='.'){ 

    pointCount++; 

   } 

   else if(val.charAt(i)=='E'){ 

    ECount++; 

   } 

  } 

 } 

 if (empty==true||plusCount>1||minusCount>1 

||pointCount>1||ECount>1){ 

  return false; 



Κεφάλαιο 8: Κώδικασ Εφαρμογήσ 

 

Ανάπτυξη Εργαλείου και Αξιολόγηςη Δεικτών για την Ενεργειακή Κατάςταςη των Χωρών τησ Ευρώπησ Σελίδα  179 

 

 } 

 return true; 

} 

 

//Validates Page 3. Validation fails when: 

//* Some index values are missing or have been entered  

//  incorrectly 

//* Some indexes have identical values for all countries  

//  and cannot be normalized 

function validateForm3(){ 

 var m=1; 

 var n=1; 

 var id=m+"input"+n; 

 while(document.getElementsByName(id).length>=1){ 

  n++; 

  id=m+"input"+n; 

 } 

 n--; 

 id=m+"input"+n; 

 while(document.getElementsByName(id).length>=1){ 

  m++; 

  id=m+"input"+n; 

 } 

 m--; 

 var value; 

 var fail=false; 

 for(var i=1;i<=m;i++){ 

  for(var j=1;j<=n;j++){ 

   id=i+"input"+j; 

   value=document.getElementsByName(id)[0].value; 

   if(value==""||value==null){ 

    fail=true; 

    break; 

   } 

   else if(isNumeric(value)==false){ 

    fail=true; 

    break;  

   } 

   else if(isNaN(parseFloat(value))){ 

    fail=true; 

    break; 

   } 

  } 

  if(fail){ 

   break; 

  } 

 } 

 

 // check for identical index values 

 var iFail=false; 

 for(var ii=1;ii<=n;ii++){ 

  var jj=1; 

  criticalID=ii+"input"+jj; 

  criticalV =document.getElementsByName(criticalID)[0].value; 

  var iFlag=true; 

 

  while(jj<=m&&iFlag&&!iFail){ 

   if(criticalV!= 

document.getElementsByName(jj+"input"+ii)[0] 

.value){ 

    iFlag=false; 
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   } 

   jj++; 

  } 

  if (jj>=m&&iFlag){ 

   iFail=true; 

  } 

 } 

 if (fail==true){ 

  alert("Some index values are missing or have been entered  

incorrectly!" ); 

  return false; 

 } 

 else if (iFail){ 

  alert("Some indexes have identical values for all countries  

and cannot be normalized!" ); 

  return false; 

 

 

 } 

 

} 

//create suppliers table for GPR complex calculation 

function createSuppliers(countryCode_c, countryName_vii, 

  howmanyID) { 

 

 var elementId = countryCode_c + "t"; 

 var SuppliersTableHtml = ""; 

 if ((document.getElementById(howmanyID) != null)    

&&(document.getElementById(howmanyID).value != "")){ 

 

  SuppliersTableHtml += "<p><strong>" 

    + countryName_vii + "</strong></p>"; 

  SuppliersTableHtml += "<table width=\"480\" border=\"1\">"; 

  SuppliersTableHtml += "<tr id='" 

    + countryCode_c 

    + "t0' style=\"display:block\">" 

    + "<th width=\"160\" scope=\"col\"> 

Supplier-Country</th>" 

    + "<th width=\"160\" scope=\"col\">Supply</th>" 

    + "<th width=\"160\" scope=\"col\"> 

Political Stability &amp; 

     absence terrorism index</th></tr>"; 

  for ( var jj = 1; jj <= document 

    .getElementById(howmanyID).value; jj++) { 

   var flagID = "flag" + elementId + jj; 

   SuppliersTableHtml += "<tr id='" + elementId; 

   SuppliersTableHtml += jj 

     + "' style=\"display:block\">"; 

   SuppliersTableHtml += "<td width=\"160\"><input  

type=\"text\" name=\""; 

   SuppliersTableHtml += countryCode_c 

     + "supplyCountry" 

     + jj 

     + "\" id=\"" 

     + countryCode_c 

     + "supplyCountry" 

     + jj 

     + "\"  

onchange=\"excelGPR(this.id,'supplyCounty 

'," 
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     + countryCode_c + "," + jj 

     + ");\"></td>"; 

   SuppliersTableHtml += "<td width=\"160\"> 

<input type=\"text\" name=\"" 

     + countryCode_c 

     + "s" 

     + jj 

     + "\" id=\"" 

     + countryCode_c 

     + "s" 

     + jj 

     + "\" onchange=\"excelGPR(this.id,'s'," 

     + countryCode_c 

     + "," 

     + jj 

     + ");calculateGPRIndex('" 

     + countryCode_c + "');\"></td>"; 

   SuppliersTableHtml += "<td width=\"160\"> 

<input type=\"text\" name=\"" 

     + countryCode_c 

     + "ps" 

     + jj 

     + "\" id=\"" 

     + countryCode_c 

     + "ps" 

     + jj 

     + "\" onchange=\"excelGPR(this.id,'ps'," 

     + countryCode_c 

     + "," 

     + jj 

     + ");calculateGPRIndex('" 

     + countryCode_c + "');\"></td></tr>"; 

  } 

  SuppliersTableHtml += "</table><p>&nbsp;</p>"; 

 } 

 document.getElementById(elementId).innerHTML = SuppliersTableHtml; 

 

 $().ready(function() { 

for (j=1;j<=document.getElementById(howmanyID).value; 

j++) { 

     $("#"+countryCode_c+"supplyCountry"+j) 

      .focus().autocomplete(countries); 

   } 

 });} 
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HTML  

 

index.jsp 
 

 

<%@ page import="java.util.*"%> 

<%@ page import="store.*"%> 

<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" 

  language="java" import="java.sql.*" errorPage=""%> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

 "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<script language="JavaScript" src="functions.js"> 

  

</script> 

<script type="text/javascript" src="jquery.js"> 

  

</script> 

<script type='text/javascript' src='jquery.autocomplete.js'> 

  

</script> 

<script type='text/javascript' src='localdata.js'> 

  

</script> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

  href="jquery.autocomplete.css" /> 

<link href="styles.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

<script type="text/javascript"> 

 $().ready( 

   function() { 

    for (i = 1; i <= 247; i++) { 

     $("#optCountry" + i).focus() 

       .autocomplete 

(countries_notEU); 

    } 

   }); 

</script> 

<meta http-equiv="Content-Type" 

  content="text/html; 

   charset=utf-8"> 

<title>Energy Risk Evaluation (1/5): Countries 

  Selection</title> 

</head> 

 

<body class="background"> 

  <p class="the_header1" align="center">Energy Risk 

    Evaluation for the European Union member countries</p> 

  <form name="form1" method="post" autocomplete="off" 

    action="http://localhost/EnergySafety/Class1" 

    onsubmit="return validateForm1();"> 

    <table align="center"> 

      <tr> 
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        <td></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td> 

          <table border="0" align="center" 

            class='indexTableFull'> 

            <tr> 

              <th class="blue_headerT" align="center">Stage 

                1 of 5: Countries Selection</th> 

            </tr> 

            <tr> 

              <td> 

                <p class="headers" align="left"> 

                  <strong>1)</strong>Please choose the <strong>european 

                    union member countries</strong> you want to 

                    analyse: 

                </p> 

                <table border="1" align="left"> 

                  <tbody> 

                    <% 

                     EUcountries Europe = new EUcountries(); 

                     for (int i = 0; i < 13; i++) { 

                    %> 

                    <tr> 

                      <td><img 

                        src=<%=Europe.EU[i].getFlag()%> 

                        width="22" height="15" /></td> 

                      <td><%=Europe.EU[i].getName()%></td> 

                      <td><input 

                        name=<%=Europe.EU[i].getCode()%> 

                        type="checkbox" 

                        id=<%=Europe.EU[i].getCode()%> 

                        value=<%=Europe.EU[i].getNumber()%> /> 

                      </td> 

                      <td><img 

                        src=<%=Europe.EU[i + 14].getFlag()%> 

                        width="22" height="15" /></td> 

                      <td><%=Europe.EU[i + 14].getName()%></td> 

                      <td><input 

                        name=<%=Europe.EU[i + 14].getCode()%> 

                        type="checkbox" 

                        id=<%=Europe.EU[i + 14].getCode()%> 

                        value=<%=Europe.EU[i + 14].getNumber()%> /> 

                      </td> 

                    </tr> 

                    <% 

                     } 

                    %> 

                    <tr> 

                      <td><img 

                        src=<%=Europe.EU[13].getFlag()%> 

                        width="22" height="15" /></td> 

                      <td><%=Europe.EU[13].getName()%></td> 

                      <td><input 

                        name=<%=Europe.EU[13].getCode()%> 

                        type="checkbox" 

                        id=<%=Europe.EU[13].getCode()%> 

                        value=<%=Europe.EU[13].getNumber()%> /> 

                      </td> 

                      <td><img src="countries/eu.jpg" 

                        width="22" height="15" /> 
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                      </td> 

                      <td><strong>Select All</strong></td> 

                      <td><input name="selectAll" 

                        type="checkbox" id="selectAll" 

                        onclick="javascript:switchAll();" 

                        value="1" /> 

                      </td> 

                    </tr> 

                  </tbody> 

                </table> <img src="countries/EU.png" width="511" 

                height="412" align="right" /></td> 

            </tr> 

            <tr> 

              <td> 

                <p class="headers" align="left"> 

                  <strong>2)</strong>Click the button bellow 

                  to add <strong>other countries</strong> 

                  (optional). 

                </p> <input type="button" 

                name="Enable/Disable Optional Countries" 

                id="Enable/Disable Optional Countries" 

                value="Enable/Disable Optional Countries" 

                onclick="javascript:EnableDisable('optCountry');" /> 

                <div id="t1" style="display: none;"> 

                  <p> 

                    <span class="red">Edit Options:</span> <input 

                      type="button" name="remove" 

                      id="remove" 

                      onclick="javascript:Remove('optCountry');" 

                      value="Remove Last" /> <input 

                      type="button" name="AddMore" 

                      id="AddMore" 

                      onclick="javascript:Add();" 

                      value="Add More" /> 

                  </p> 

                  <p> 

                    <span class="blue"><strong>No.</strong> 

                    </span><strong> Country Name</strong> 

                  </p> 

                  <p> 

                    <span class="blue">1.</span> <input 

                      type="text" name="optCountry1" 

                      id="optCountry1" /><input 

                      type="button" name="remove" 

                      id="delete" 

                      onclick="javascript:Delete(1,'optCountry');" 

                      value="Delete Country" /> 

                  </p> 

                </div> <script language="javascript"> 

            

     createOpt('optCountry', 247);   

    </script> 

                <p></p> 

                <p></p> 

                <p></p> 

                <p></p></td> 

            </tr> 

            <tr> 

              <td> 

                <p class="headers"> 

                  <strong>3)</strong>Click <strong>Next</strong> 
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                  to continue. 

                </p> 

                <p align="center"> 

                  <input type="submit" name="button" 

                    id="button" value="Next" /> 

                </p></td> 

            </tr> 

          </table></td> 

      </tr> 

    </table> 

  </form> 

</body> 

</html> 
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<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

 "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<script language="JavaScript" src="functions.js"></script> 

<link href="styles.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

<meta http-equiv="Content-Type" 

  content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Energy Risk Evaluation (2/5): Indexes 

  Selection</title> 

 

</head> 

 

<body class="background"> 

  <form name="form1" method="post" 

    action="http://localhost/EnergySafety/Class2" 

    onsubmit="return validateForm2();"> 

    <p class="the_header" align="center">Energy Risk 

      Evaluation for the European Union member countries</p> 

    <table align="center"> 

      <tbody> 

        <tr> 

          <td align="right"> 

 

            <table align="center"> 

              <tr> 

                <td></td> 

              </tr> 

              <tr> 

                <td> 

                  <table border="0" align="center" 

                    class='indexTableFull'> 

                    <tr> 

                      <th class="blue_headerT" 

                        align="center">Stage 2 of 5: 

                        Indexes Selection</th> 

                    </tr> 

                    <tr> 

                      <td> 

 

                        <p class="headers" align="left"> 

                          <strong>1)</strong>Select <strong>energy 

                            source</strong>: 

                        </p> 

                        <p> 

                          <input type="radio" name="radio" 

                            id="Oil" value="Oil" 

                            checked="checked" /> <label 

                            for="oil">Oil</label><br /> <input 

                            type="radio" name="radio" 

                            id="Natural Gas" 

                            value="Natural Gas" /> <label 

                            for="oil2">Natural Gas<br /> 

                          </label> <input type="radio" name="radio" 

                            id="Coal" value="Coal" /> <label 
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                            for="oil3">Coal<br /> </label> 

                          <input type="radio" name="radio" 

                            id="Nuclear Energy" 

                            value="Nuclear Energy" /> <label 

                            for="oil4">Nuclear 

                            Energy</label> 

                        </p> 

                        <p class="headers" align="left"> 

                          <strong>2)</strong>Now check the  

  <strong>Indexes</strong> 

                          that will be calculated using PCA 

                          procedure for the countries under 

                          study. 

                        </p> 

                        <table width="327" border="5" 

                          align="center"> 

                          <tr> 

                            <td width="283" align="center"><u>Domestic 

                                Production</u><br /> Domestic 

                              Consumption</td> 

                            <td width="20"><input 

                              name="Index1" type="checkbox" 

                              id="Index1" value="1" /> 

                            </td> 

                          </tr> 

                          <tr> 

                            <td align="center"><u>Domestic 

                                Consumption</u> <br /> Total 

                              Primary Energy Consumption</td> 

                            <td><input name="Index2" 

                              type="checkbox" id="Index2" 

                              value="2" /> 

                            </td> 

                          </tr> 

                          <tr> 

                            <td align="center"><u>Domestic 

                                Consumption</u><br /> World 

                              Supply</td> 

                            <td><input name="Index3" 

                              type="checkbox" id="Index3" 

                              value="3" /> 

                            </td> 

                          </tr> 

                          <tr> 

                            <td align="center"><u>Domestic 

                                Consumption</u><br /> GDP</td> 

                            <td><input name="Index4" 

                              type="checkbox" id="Index4" 

                              value="4" /> 

                            </td> 

                          </tr> 

                          <tr> 

                            <td align="center"><u>Value 

                                Of Imports</u><br /> GDP</td> 

                            <td><input name="Index5" 

                              type="checkbox" id="Index5" 

                              value="5" /> 

                            </td> 

                          </tr> 

                          <tr> 

                            <td align="center"><u>Domestic 
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                                Consumption</u><br /> Population</td> 

                            <td><input name="Index6" 

                              type="checkbox" id="Index6" 

                              value="6" /> 

                            </td> 

                          </tr> 

                          <tr> 

                            <td align="center"><p> 

                                <u>Domestic Consumption</u><br /> 

                                Area 

                              </p> 

                            </td> 

                            <td><input name="Index7" 

                              type="checkbox" id="Index7" 

                              value="7" /> 

                            </td> 

                          </tr> 

                          <tr> 

                            <td align="center">War Risk</td> 

                            <td><input name="Index8" 

                              type="checkbox" id="Index8" 

                              value="8" /> 

                            </td> 

                          </tr> 

                          <tr> 

                            <td height="24" align="center">Political 

                              Risk</td> 

                            <td><input name="Index9" 

                              type="checkbox" id="Index9" 

                              value="9" /> 

                            </td> 

                          </tr> 

                          <tr> 

                            <td align="center">Geopolitical 

                              Risk</td> 

                            <td><input name="Index10" 

                              type="checkbox" id="Index10" 

                              value="10" /> 

                            </td> 

                          </tr> 

                          <tr> 

                            <td align="center">Disaster</td> 

                            <td><input name="Index11" 

                              type="checkbox" id="Index11" 

                              value="11" /> 

                            </td> 

                          </tr> 

                        </table> <br> 

                      <br> 

                        <p class="headers" align="left"> 

                          <strong>3)</strong>Click the 

                          button bellow to add <strong>other 

                            indexes</strong> (optional). 

                        </p> 

                        <p> 

                          <input type="button" 

                            name="EnableDisableIndexes" 

                            id="EnableDisableIndexes" 

                            value="Enable/Disable Additional Idexes" 

                            onclick="javascript: 

EnableDisable('optIndex');" /> 
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                        </p> 

                        <div id="t1" style="display: none;"> 

                          <p> 

                            <span class="red">Edit 

                              Options:</span> <input type="button" 

                              name="remove" id="remove" 

                              onclick="javascript:Remove('optIndex');" 

                              value="Remove Last" /> <input 

                              type="button" name="AddMore" 

                              id="AddMore" 

                              onclick="javascript:Add();" 

                              value="Add More" /> 

                          </p> 

                          <p> 

                            <span class="blue"><strong>No.</strong> 

                            </span><strong> Index Name</strong> 

                          </p> 

                          <p> 

                            <span class="blue">1.</span> <input 

                              type="text" name="optIndex1" 

                              id="optIndex1" /><input 

                              type="button" name="remove" 

                              id="delete" 

                              onclick="javascript: 

  Delete(1,'optIndex');" 

                              value="Delete Index" /> 

                          </p> 

                        </div> <script language="javascript"> 

      createOpt('optIndex',50); 

      </script> 

                        <p>&nbsp;</p> 

                        <p class="headers"> 

                          <strong>4)</strong>Click  

  <strong>Next</strong> 

                          to continue. 

                        </p> 

                        <p align="center"> 

                          <label> <input 

                            type="submit" name="button" 

                            id="button" value="Next" /> </label> 

                        </p> 

                        <p>&nbsp;</p></td> 

                    </tr> 

                  </table></td> 

              </tr> 

            </table></td> 

 

          <td><table border="0" class='indexTableFull'> 

              <tr> 

                <td class="darkblue_headerLT"></td> 

                <td class="darkblue_headerRT">Countries 

                  under study:</td> 

              </tr> 
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</table> 

 

</td></tr></table></form></body></html> 
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<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" 

  content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Energy Risk Evaluation (3/5): Index Values</title> 

<script language="JavaScript" src="functions.js"></script> 

<script language="JavaScript" src="suppliers.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script> 

<script type='text/javascript' src='jquery.autocomplete.js'></script> 

<script type='text/javascript' src='localdata.js'></script> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

  href="jquery.autocomplete.css" /> 

<link href="styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<script type="text/javascript"> 

$().ready(function() { 

 for (i=1;i<= 
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;i++){ 

 

$("#"+i+"supplyCountry").focus().autocomplete(countries); } 

}); 

 

</script> 

</head> 

 

<body class="background"> 

  <form name="form1" method="post" 

    action="http://localhost/EnergySafety/Class3" 

    onsubmit="return validateForm3();"> 

    <p class="the_header" align="center">Energy Risk 

      Evaluation for the European Union member countries</p> 

    <table border="0" align="center" class='indexTableFull'> 

      <tr> 

        <th class="blue_headerT" align="center">Stage 

          3: Index Values Input</th> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td> 

          <p class="headers" align="left"> 

            <strong>1)</strong>Complete the blank cells of 

            the following tables and click <strong>Next</strong> 

            to continue. 

          </p></td> 

      </tr>   
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page3c.html 
 

 

</td> 

</tr> 

<tr> 

  <td> 

    <p class="headers" align="left"> 

      <strong>2)</strong>Please select the percentage of 

<strong>precision</strong> 

      for the final index. 

    </p> 

    <p> 

      Cumulative: <select name="jumpMenu" id="jumpMenu" 

        onchange="MM_jumpMenu('parent',this,0)"> 

        <option>100</option> 

        <option>99</option> 

        <option>98</option> 

        <option>97</option> 

        <option>96</option> 

        <option>95</option> 

        <option>94</option> 

        <option>93</option> 

        <option>92</option> 

        <option>91</option> 

        <option>90</option> 

        <option>89</option> 

        <option>88</option> 

        <option>87</option> 

        <option>86</option> 

        <option>85</option> 

        <option>84</option> 

        <option>83</option> 

        <option>82</option> 

        <option>81</option> 

        <option>80</option> 

      </select> <strong> %</strong> 

    </p> <br></td> 

</tr> 

</table> 

<br> 

page3d.html 
 

  <p align="center"> 

    <label> 

      <input type="submit" name="button" id="button" value="Next" /> 

    </label> 

  </p> 

</form> 

 

</body> 

</html> 
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<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" 

  content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Energy Risk Evaluation (4/5): PCA Analysis</title> 

<link href="styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

</head> 

 

<body class="background"> 

  <p class="the_header" align="center">Energy Risk 

    Evaluation for the European Union member countries</p> 

  <table align="center"> 

    <tr> 

      <td> 

 

        <table border="0" align="center" 

          class='indexTableFull'> 

          <tr> 

            <th class="blue_headerT" align="center">Stage 

              4 of 5: PCA Analysis</th> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td> 

 

page4b.html 
 

<form id="form1" name="form1" method="post" 

  action="http://localhost/EnergySafety/Class4"> 

  <p align="center"> 

    <input type="submit" name="button" id="button" 

      value="Next" align="right" /> 

  </p> 

</form> 

<p>&nbsp;</p> 

 

</td> 

</tr> 

</table> 

</td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 
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<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" 

  content="text/html; charset=UTF-8"> 

<title>Energy Risk Evaluation (5/5): Total Energy 

  Supply Risk</title> 

<script language="JavaScript" src="graphs.js"></script> 

<script language="JavaScript" src="functions.js"></script> 

<link href="styles.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

</head> 

<body class="background"> 

  <p class="the_header" align="center">Energy Risk 

    Evaluation for the European Union member countries</p> 

  <table align="center"> 

    <tr> 

      <td> 

 

        <table class="indexTableFull"> 

          <tr> 

            <td class="blue_headerT" align="center"> 

              Stage 5 of 5: Total 
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</td></tr></table> 

</body> 

</html> 
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