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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 

 

Εισαγωγή 
 

Η Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι ένα εργαλείο που 

χρησιµοποιείται για να βοηθήσει και να βελτιώσει τη διαδικασία λήψεως 

αποφάσεων. Ο στόχος µιας ΕΠΕ είναι να καθορίζει τις πιθανές 

περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικολογικές και υγειονολογικές επιπτώσεις 

των προτεινόµενων αναπτυξιακών έργων. Επιχειρεί να εκτιµήσει τις 

φυσικές, βιολογικές και κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις σε µορφή που 

να επιτρέπει τη λήψη µιας λογικής αποφάσεως.  

Αν και δεν υπάρχει γενικός και παγκόσµια αποδεκτός ορισµός για τις 

ΕΠΕ ο Clark (1989) προτείνει να περιγραφεί ως εξής : « Εκτίµηση 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι µια διαδικασία για την ενθάρρυνση 

αυτών που λαµβάνουν αποφάσεις να εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις 

των αναπτυξιακών επενδύσεων στην ποιότητα του περιβάλλοντος και 

στην παραγωγικότητα των φυσικών πόρων και ένα εργαλείο για αυτούς 

που συλλέγουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία να κάνουν τα 

αναπτυξιακά έργα πιο βιώσιµα και περιβαλλοντικώς πιο φιλικά. Οι ΕΠΕ 

εφαρµόζονται συνήθως για να υποστηρίξουν πολιτικές για πιο λογική και 

βιώσιµη χρήση των πόρων σκοπεύοντας παράλληλα και στην οικονοµική 

ανάπτυξη». Επειδή η λέξη ‘επίπτωση’ (impact) εµφανίζεται πολλές 

φορές στον ορισµό της ΕΠΕ, καλό είναι να δοθεί η έννοιά της. 

Ουσιαστικά, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών θεµάτων, «Επίπτωση 

είναι η επίδραση ενός πράγµατος πάνω σε ένα άλλο». Ως τέτοια 

επίπτωση µπορεί να θεωρηθεί η επίδραση µιας εκρήξεως σε ένα ορυχείο, 

η κρούση ενός σφυριού, οι επιδράσεις ακτινοβολίας, η καταστροφή του 

στρατοσφαιρικού όζοντος, η διαφυγή πετρελαίου από δεξαµενόπλοια. Τις 

δύο τελευταίες δεκαετίες ονόµατα πόλεων όπως Seveso, Flixborough, 

Mexico City, Bhopal έχουν γίνει συνώνυµα µε βαρύτατες επιπτώσεις στο 

περιβάλλον και σε ανθρώπινες ζωές. Στη χώρα µας έχουν συµβεί αρκετά 

ατυχήµατα µε σοβαρές συνέπειες όπως η πυρκαγιά στην Jet Oil στη 

Θεσσαλονίκη (1987), το ατύχηµα στην ΠΕΤΡΟΛΑ (1992), το ατύχηµα 

στην ΕΚΟ στη Θεσσαλονίκη (1998) κ.α. Τα µεγάλα ατυχήµατα των 

τελευταίων ετών σε χηµικές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, σε πυρηνικούς 

σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής αλλά και σε διαστηµικά προγράµµατα 

έδειξαν ότι υπάρχει ανάγκη για ένα συστηµατικό καθορισµό και 

στάθµιση των επιπτώσεων και των κινδύνων που συνεπάγεται η 

υιοθέτηση πολύπλοκων τεχνολογικών συστηµάτων γενικότερα και η 

εγκατάσταση και λειτουργία βιοµηχανικών εγκαταστάσεων ειδικότερα. 

Ο κυριότερος στόχος των ΕΠΕ είναι η πρόληψη του περιβαλλοντικού 

κινδύνου ή της περιβαλλοντικής υποβαθµίσεως ως αποτέλεσµα 
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ανθρώπινων ενεργειών. Οι ΕΠΕ παρέχει σε αυτούς που λαµβάνουν τις 

αποφάσεις στοιχεία για επενδυτικές προτάσεις πριν ληφθεί η απόφαση.  

Κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας µιας δηλώσεως περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων (∆ΠΕ) (Environmental Impact Statement), το έγγραφο 

δηλαδή που είναι το αποτέλεσµα της διαδικασίας της ΕΠΕ, θα πρέπει να 

χρησιµοποιείται συστηµατική και διεπιστηµονική προσέγγιση. Αυτό θα 

εξασφάλιζε την ολοκληρωµένη χρήση των φυσικών επιστηµών, των 

κοινωνικών επιστηµών και των τεχνικών περιβαλλοντικής σχεδιάσεως 

στον προγραµµατισµό και τη λήψη αποφάσεων.  
 

 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 

 

Είναι πλέον παγκοσµίως αποδεκτό το γεγονός ότι η αποκατάσταση 

βλάβης στο περιβάλλον κοστίζει δεκαπλάσια από ότι η προστασία του 

και αυτό όταν η αποκατάσταση είναι δυνατή, γιατί δεν πρέπει να 

ξεχνούµε ότι πολλές φορές οι βλάβες στο περιβάλλον είναι µη 

αναστρέψιµες, οπότε η προστασία του µε ή χωρίς οικονοµικά δεδοµένα 

είναι ανυπολόγιστης αξίας. Μέρος αυτού του τρόπου σκέψης, 

συνδυασµένο µε τη µόνη πια προοπτική ανάπτυξης που είναι η Αειφόρος 

Ανάπτυξη, οδήγησαν στην καθιέρωση θεσµών όπως είναι η ΜΠΕ. 

Οι µελέτες ΜΠΕ θεσµοθετήθηκαν µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 

69269/5387/90 στα πλαίσια του νόµου Ν. 1650/86 και αφορούν κάθε 

είδους επέµβαση που γίνεται στο περιβάλλον (φυσικό και ανθρώπινο), ο 

κατάλογος των έργων που προβλέπεται από τη νοµοθεσία ότι χρήζουν 

ΜΠΕ είναι τεράστιος και δεν είναι σκόπιµο να αναφερθεί. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι από την τεράστιου µεγέθους κατασκευή διυλιστηρίων 

πετρελαίου έως οποιοδήποτε έργο ή εγκατάσταση απαιτείται ΜΠΕ, 

φυσικά διαφορετικής κατηγορίας και διαφορετικών απαιτήσεων και αυτά 

ορίζονται µε λεπτοµέρεια από το νόµο. 

Με λίγα λόγια κανείς δεν µπορεί να πάρει πλέον νέα άδεια λειτουργίας ή 

να αναθεωρήσει παλαιότερη, για µια τεράστια λίστα δραστηριοτήτων, 

εάν δεν καταθέσει µια ΜΠΕ στη αρµόδια υπηρεσία. Πληροφορίες µπορεί 

ο κάθε ενδιαφερόµενος πολίτης να πάρει ξεφυλλίζοντας την αντίστοιχη 

νοµοθεσία και φυσικά από τις κατά τόπους υπηρεσίες περιβάλλοντος των 

Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 

Οι ΜΠΕ προηγούνται κάθε έργου, γίνονται σε σχέση µε τις τεχνικές 

µελέτες του έργου και είναι υποχρεωτικά τεκµηριωµένες επιστηµονικά, 

πράγµα που πρέπει να διαπιστώνεται στη συνέχεια από διεπιστηµονική 

επιτροπή ελέγχου. Οι ΜΠΕ αφορούν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και 

τον άνθρωπο από κάθε έργο ή επέµβαση. 
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Προδιαγραφές 

 

Σε σχέση µε τις προδιαγραφές η νοµοθεσία ορίζει όλες τις παραµέτρους 

που πρέπει να ελεγχθούν, να αναλυθούν και να εξηγηθούν επαρκώς, αυτό 

όµως δεν µπορεί να καλύψει τις επιµέρους λεπτοµερείς παραµέτρους που 

πρέπει οι µελετητές να ελέγξουν και να αξιοποιήσουν ανάλογα µε τη 

περίπτωση του έργου. Αυτόµατη διαπίστωση, η οµάδα εργασίας που θα 

πραγµατοποιεί µια ΜΠΕ πρέπει να αποτελείται από επιστήµονες 

διαφορετικών ειδικοτήτων, ανάλογα µε τις ανάγκες της µελέτης. 
 

Βασικές προδιαγραφές µιας ΜΠΕ 
 

 ∆ιεπιστηµονική οµάδα εργασίας   

 Τεκµηρίωση όλων των αναφερόµενων στοιχείων   

 Εναλλακτικές προτάσεις για την κατασκευή του έργου   

 Λεπτοµερής αναφορά στην έλλειψη στοιχείων   

 Ανάλυση και εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και στον 

άνθρωπο µε βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη δράση   

 Αναλυτική αναφορά για επιπτώσεις ή και πιθανότητες επιπτώσεων  

στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον βραχυπρόθεσµα και 

µακροπρόθεσµα   

 Προτάσεις για αποκατάσταση βλαβών που θα προκληθούν στο 

περιβάλλον   

 Όροι για τη µικρότερη δυνατή πρόκληση περιβαλλοντικών 

βλαβών   

 Στοιχειώδης οικονοµική προσέγγιση αποκατάστασης βλάβης στο 

περιβάλλον   

 Προσδιορισµός προσθετικής ή συνεργατικής επίδρασης στο 

περιβάλλον   

 Συσχετισµός της επέµβασης σε σχέση µε την Εθνική στρατηγική 

ανάπτυξης   

 Ανάδειξη του σεβασµού της επέµβασης στον άνθρωπο και το 

περιβάλλον   

 Περιληπτική προσέγγιση βιωσιµότητας της επέµβασης   

 Προσδιορισµός ενδεχοµένων κοινωνικών αντιδράσεων   

 Περίληψη σε κατανοητή γλώσσα από το µη ειδικευµένο µέσο 

αναγνώστη κ.α.  
 

Προβλήµατα που ανακύπτουν τόσο στη σύνταξη της ΜΠΕ όσο και 

στην εφαρµογή των όρων 

 

 ∆εν υπάρχει αξιόπιστη πρόβλεψη των παραµέτρων του υπό µελέτη 

συστήµατος 
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 Μεγάλη δυσκολία στον προσδιορισµό των επιπτώσεων 

 ∆υσκολία στην αξιολόγηση των προβλέψεων των ΜΠΕ   

 ∆υσκολία στη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου της ποιότητας των 

ΜΠΕ αποτελούµενη από όλες τις απαιτούµενες ειδικότητες   

 Έλλειψη επιτήρησης στην εφαρµογή των προτεινόµενων 

περιβαλλοντικών όρων   

 ∆εν γίνεται ουσιαστικός έλεγχος της ΜΠΕ µετά την εκτέλεση του 

έργου για τον έλεγχο της αξιοπιστίας της κλπ.   
 

Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι οι ΜΠΕ δεν µπορούν να γίνονται µε 

προχειρότητα, απαιτείται διεπιστηµονική οµάδα εργασίας για να µπορεί 

να δηµιουργήσει µια πραγµατικά αξιόλογη ΜΠΕ, βάσει της οποίας ένα 

έργο µετά την ολοκλήρωσή του να έχει πολλές πιθανότητες να µην 

δηµιουργήσει κάποιο σοβαρό και µη αναµενόµενο πρόβληµα στο 

περιβάλλον µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Για την ώρα, η θεσµοθέτηση σε ό,τι αφορά στις προδιαγραφές των ΜΠΕ, 

τον τρόπο εκτέλεσής τους και τον έλεγχό τους είναι ελλιπείς, µε 

αποτέλεσµα να γίνονται πολλές ΜΠΕ που δεν εκπληρώνουν ούτε καν τις 

βασικές προϋποθέσεις που ορίζει ρητά η υπάρχουσα νοµοθεσία. Πρέπει 

να γίνει απόλυτα κατανοητό από όλους ότι οι ΜΠΕ δεν αποτελούν 

τυπική διαδικασία για την έγκριση κάποιας άδειας εκτέλεσης ή 

λειτουργίας έργων, αλλά ουσιαστική επιστηµονική και τεκµηριωµένη 

καταγραφή, πρόληψη, πρόβλεψη και αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών 

προβληµάτων που προκύπτουν, ή υπάρχει πιθανότητα να προκύψουν από 

το προς εκτέλεση έργο. Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία που σταδιακά 

εφαρµόζεται σε όλες τις χώρες-µέλη της ΕΕ είναι αυστηρή και θετικά 

καταλυτική για την προστασία του περιβάλλοντος, που αποτελεί πια 

παγκόσµια πολιτική και στρατηγική ανάπτυξης. 

Οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις µε επίγνωση των ευθυνών τους 

απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, πρέπει να στηρίξουν το 

θεσµό των ΜΠΕ και να απαιτήσουν αξιοπιστία, ποιότητα και ουσιαστική 

επιστηµονική προσέγγιση των µελετών αυτών. Επίσης οι Νοµαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις έχοντας την ευθύνη έγκρισης ή γνωµοδότησης των ΜΠΕ 

είναι υποχρεωµένες, σε περιπτώσεις ελλιπών µελετών, αφενός µεν να 

ζητούν την συµπλήρωση κάθε απαραίτητου στοιχείου, αφετέρου δε να 

προτείνουν περιβαλλοντικούς όρους (στηριζόµενες στις εισηγήσεις των 

υπηρεσιών τους και των εκπροσώπων των µη κυβερνητικών 

περιβαλλοντικών  οργανώσεων) που θα τηρηθούν στην εκτέλεση του 

έργου. 
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Τα βήµατα µιας µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 

Τα βήµατα µιας µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι τα  εξής : 

 Η εξέταση του επενδυτικού σχεδίου περιορίζει την εφαρµογή της 

µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε εκείνα τα σχέδια που µπορεί 

να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις. Η εξέταση αυτή µπορεί να 

καθορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα που γίνεται το 

έργο. 

 Η έκταση της µελέτης επιδιώκει να καλύψει στα πρώιµα στάδια 

όλα τα πιθανά επενδυτικά σχέδια και τις εναλλακτικές προτάσεις για 

αυτά και τις επιπτώσεις που θα µπορούσαν να παρουσιασθούν. 

Φυσικά, εκείνες που είναι , βασικά, σηµαντικά θέµατα. 

 Η θεώρηση των εναλλακτικών λύσεων επιδιώκει την 

εξασφάλιση ότι η πρόταση έχει εξετάσει άλλες εφικτές προσεγγίσεις, 

περιλαµβανοµένων και εναλλακτικών τοποθεσιών, µεγεθών της 

µονάδας, διεργασιών, χωροταξικών σχεδίων, συνθηκών λειτουργίας 

αλλά και της περιπτώσεως µη εκτελέσεως της επενδύσεως. 

 Η περιγραφή της δράσεως  του επενδυτικού σχεδίου 
περιλαµβάνει τη διευκρίνιση του σκοπού και της λογικής του σχεδίου 

και την κατανόηση των διαφόρων χαρακτηριστικών του 

(περιλαµβανοµένων των σχεδίων της επενδύσεως), την τοποθεσία και 

τις διεργασίες. 

 Η περιγραφή του περιβάλλοντος περιλαµβάνει την παρούσα και 

τη µελλοντική κατάσταση του περιβάλλοντος, µε απουσία όµως του 

σχεδίου, λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που προέρχονται από 

φυσικά συµβάντα και από άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. 

 Ο εντοπισµός των βασικών επιπτώσεων συνδέει τα 

προηγούµενα βήµατα µε τους στόχους που εξασφαλίζουν ότι όλες οι 

πιθανές σηµαντικές επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) εντοπίζονται 

και λαµβάνονται υπόψη στη µελέτη. 

 Η πρόβλεψη των επιπτώσεων σκοπεύει στην εκτίµηση του 

µεγέθους και των άλλων διαστάσεων των εντοπισµένων αλλαγών στο 

περιβάλλον από την επένδυση, συγκρίνοντας αυτή µε την κατάσταση 

χωρίς το επενδυτικό σχέδιο. 

 Η αξιολόγηση και εκτίµηση της σπουδαιότητας επιδιώκει να 

εντοπίσει τη σχετική σηµασία των προβλεπόµενων επιπτώσεων για να 

επιτραπεί εστίαση στις βασικές αρνητικές επιπτώσεις. 

 Ο µετριασµός των επιπτώσεων περιλαµβάνει την εισαγωγή 

µέτρων αποφυγής , µειώσεως, θεραπείας ή αποκατάστασης για κάθε 

σπουδαία αρνητική επίπτωση. 

 Η άποψη και η συµµετοχή του κοινού σκοπεύει στην 

εξασφάλιση της ποιότητας, της πληρότητας και της 

αποτελεσµατικότητας της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
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καθώς και στη διασφάλιση ότι οι απόψεις του κοινού λαµβάνονται 

υπόψη στη διαδικασία της λήψεως αποφάσεως. 

 Η παρουσία της δηλώσεως περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι 

σπουδαίο βήµα στη διεργασία. Αν δεν γίνει σωστά, µπορεί ένα πολύ 

καλό έργο για την εκπόνηση της µελέτης, να αναιρεθεί. 

 Η κριτική περιλαµβάνει συστηµατική αξιολόγηση της ποιότητας 

της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ως συµµετοχή στη 

διαδικασία λήψεως της αποφάσεως. 

 Η λήψη της αποφάσεως για το επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει 

την εκτίµηση από συγκεκριµένο και εξουσιοδοτηµένο για αυτό 

πρόσωπο ή οµάδα προσώπων (περιλαµβανοµένων και των απόψεων 

διαφόρων συµβούλων) της δηλώσεως περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

µαζί µε τα άλλα στοιχεία. 

 Η παρακολούθηση µετά τη λήψη της αποφάσεως περιλαµβάνει 

την καταγραφή των εκροών που σχετίζονται µε τις επιπτώσεις της 

επενδύσεως, εφόσον η απόφαση προχωρήσει σε πραγµατοποίηση του 

σχεδίου. Αυτό µπορεί να οδηγεί και σε αποτελεσµατική διαχείριση 

του σχεδίου. 

 Ο έλεγχος ακολουθεί την παρακολούθηση και καταγραφή των 

αποτελεσµάτων. Περιλαµβάνει σύγκριση των πραγµατικών 

αποτελεσµάτων µε αυτά που είχαν προβλεφθεί και τα οποία µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση της ποιότητας των προβλέψεων 

και της αποτελεσµατικότητας των µέτρων µετριασµού των αρνητικών 

επιπτώσεων. Ο έλεγχος αποτελεί σηµαντικό βήµα στη διεργασία της 

µελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.     
 

Μέτρηση των Επιπτώσεων και Πρόβλεψη Αυτών 

 

Αφού αναγνωρισθούν οι επιπτώσεις, πρέπει να µετρηθούν και να 

προβλεφθούν ως προς την έκταση και τη φύση τους. 

Όταν γίνεται περιγραφή και ανάλυση των επιπτώσεων σε µια ΕΠΕ, είναι 

ενδιαφέρον να λαµβάνονται υπόψη τα διάφορα χαρακτηριστικά που 

παρουσιάζουν οι επιπτώσεις, όπως : 

 Χωροταξική διάσταση 

 Χρονική διάσταση 

 Αναστρεψιµότητα 

 Πιθανότητα 

 Ευνοϊκός / ∆υσµενής χαρακτήρας 

Μετά, απαιτείται µια ανάλυση ‘της κοινωνικής περιβαλλοντικής 

κατανοµής’. Αυτό το χαρακτηριστικό σχετίζεται επίσης µε τη 

χωροταξική διάσταση των επιπτώσεων. Ορισµένα είδη, οικοσυστήµατα ή 

κοινωνικές οµάδες µπορεί να επηρεάζονται από περισσότερες από µια 

επιπτώσεις. Στην πραγµατικότητα µπορεί να επηρεάζονται από 
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πολλαπλές επιπτώσεις, όπως π.χ. θόρυβο, αέριους ρυπαντές και οσµές. 

Μπορεί δηλαδή να υπόκεινται και σε δυσµενείς και σε ευνοϊκές 

συνέπειες. Αυτό ισχύει ειδικά στην περίπτωση που εµπλέκονται 

κοινωνικές οµάδες. Ως αποτέλεσµα ενός συγκεκριµένου έργου µερικές 

οµάδες µπορεί να βρίσκουν εργασία µε υψηλούς µισθούς ενώ άλλες 

οµάδες µπορεί να υποφέρουν από τις δυσµενείς επιπτώσεις και να µην 

απολαµβάνουν κανένα όφελος. Εποµένως, η συνολική κατανοµή των 

επιπτώσεων και οι σωρευτικές της συνέπειες είναι ένα σπουδαίο θέµα 

των µελετών ΕΠΕ. 

∆ιάφορες µέθοδοι είναι διαθέσιµές για την πρόβλεψη των διαφορετικών 

επιπτώσεων, όπως π.χ. το φυσικό µοντέλο (παρατηρήσεις του 

περιβάλλλοντος από εικόνες, φωτογραφίες, ταινίες ή τριδιάστατα 

µοντέλα, ανεµοσήραγγες, θάλαµοι δονήσεως ή κυµάτων κλπ., οι 
πειραµατικές µέθοδοι που περιλαµβάνουν εργασίες πεδίου ή 

εργαστηρίου, τα µαθηµατικά µοντέλα στα οποία δίδεται η σχέση µεταξύ 

αιτίου και αποτελέσµατος µε τη διατύπωση µιας ή περισσότερων 

µαθηµατικών συναρτήσεων. Τα µοντέλα αυτά µπορεί να είναι εµπειρικά 

(η σχέση αιτίου και αποτελέσµατος δίδεται από στατιστική ανάλυση 

παρατηρήσεων στο περιβάλλον) ή περιγραφικά (όπου οι µαθηµατικές 

σχέσεις µέσα στο µοντέλο βασίζονται στην παρουσίαση των µηχανισµών 

των διεργασιών που συµβαίνουν στο περιβάλλον). 

Τα µοντέλα αυτά κυµαίνονται από απλές εξισώσεις, που µπορεί να 

λύνονται απλά, ως πολύπλοκα δυναµικά και στοχαστικά µοντέλα που 

απαιτούν ηλεκτρονικό υπολογιστή για να εφαρµοσθούν. Μια άλλη οµάδα 

µεθόδων µπορεί να συµπεριληφθεί εδώ ακόµα κι αν δεν µπορεί 

πραγµατικά να προβλέψει µελλοντικές αλλαγές στο περιβάλλον. 

Κατατάσσονται ως ‘µέθοδοι αξιολογήσεως’. Σε αυτές τις µεθόδους 

χρησιµοποιούνται διάφορες προσεγγίσεις για να υπολογισθεί η αξία µιας 

περιβαλλοντικής όψεως που θα χαθεί ή θα διαχυθεί ως αποτέλεσµα µιας 

δράσεως. Οι µέθοδοι αξιολογήσεως χρησιµοποιούνται κυρίως για να 

περιγράφουν την ποιότητα διαφόρων οικοσυστηµάτων. Αν και αυτές οι 

µέθοδοι είναι στην πράξη προβλεπτικές, χρησιµοποιούνται συχνά για 

σύγκριση εναλλακτικών τοποθεσιών στις ΕΠΕ, µε βάση την αξία του 

βιολογικού ή και αισθητικού περιβάλλοντος που θα καταστραφεί από την 

προτεινόµενη δραστηριότητα. 

Τελικά, πολλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις µπορούν να περιγράφονται 

απλώς µε βάση τον αριθµό των υποδοχέων ή την επιφάνεια του 

περιβάλλοντος που θα επηρεασθεί. Αυτή η απλή προσέγγιση 

χρησιµοποιείται ευρέως για να δώσει µια απλή βάση για σύγκριση των 

εναλλακτικών προτάσεων σε µια ΕΠΕ. Μια όµοια προσέγγιση 

περιλαµβάνει τη χρήση µερικών χαρακτηριστικών του εξεταζόµενου 

περιβάλλοντος ως βάση για σύγκριση των εναλλακτικών προτάσεων.       
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

 

Η σύγχρονη στατιστική αναπτύχθηκε κυρίως από την ανάγκη για µια 

αντικειµενική µεθοδολογία επαγωγικής γενίκευσης, δηλαδή εξαγωγής 

γενικότερων συµπερασµάτων από ένα περιορισµένο αριθµό µετρήσεων ή 

παρατηρήσεων. Η µεθοδολογία αυτή λέγεται στατιστική 

συµπερασµατολογία και είναι προϊόν του 20
ου

 αιώνα. Στα προβλήµατα 

όπου συνάγεται κάποιο συµπέρασµα για µια ολότητα τιµών (το λεγόµενο 

πληθυσµό) που χαρακτηρίζει το υπό µελέτη φαινόµενο, µε βάση τις 

πληροφορίες που περιέχονται σε ένα µέρος αυτής της ολότητας τιµών (το 

δείγµα), είναι φυσικό να υπάρχει κάποια αβεβαιότητα ως προς την 

αξιοπιστία (ακρίβεια) του συµπεράσµατος. Η αντικειµενικότητα των 

µεθόδων της στατιστικής συµπερασµατολογίας βρίσκεται στη 

δυνατότητα για µέτρηση της αξιοπιστίας του συµπεράσµατος. Η µέτρηση 

αυτή επιτυγχάνεται µε τη χρήση κατάλληλου µηχανισµού επιλογής του 

δείγµατος από τον πληθυσµό και τη βοήθεια της θεωρίας πιθανοτήτων. Η 

καταλληλότητα του δείγµατος εξασφαλίζεται στη στατιστική µε το 

πείραµα, δηλαδή µε τη βοήθεια κάποιου ‘τυχαίου’ αλλά γνωστού 

µηχανισµού επιλογής των παρατηρήσεων. Το πείραµα επιτρέπει τη 

χρήση µεθόδων επαγωγικής γενίκευσης για τον πληθυσµό µια και το 

αποτέλεσµά του, δηλαδή το δείγµα, αναµένεται να είναι 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού. Άλλωστε, χωρίς πείραµα, δεν νοείται 

εφαρµογή της θεωρίας πιθανοτήτων. Πρέπει όµως να υπογραµµιστεί ότι 

η λογική κατεύθυνση που επιβάλει όποια εφαρµογή της θεωρίας 

πιθανοτήτων είναι παραγωγική, δηλαδή από τη γνώση της κατανοµής του 

πληθυσµού µπορούµε να κάνουµε κάποια πρόταση µε πιθανότητες για το 

δείγµα που θα παρατηρήσουµε σε ένα ορισµένο πείραµα.  

 

∆ειγµατοληψία 

 

Το πραγµατικό ενδιαφέρον µας συνήθως βρίσκεται σε ορισµένα 

χαρακτηριστικά του πληθυσµού που σχετίζονται µε την κατανοµή των 

τιµών του. Για να γνωρίσουµε τον πληθυσµό καταφεύγουµε στο δείγµα. 

∆είγµα  είναι ένα µέρος του πληθυσµού που επιλέγεται µε ένα ορισµένο 

µηχανισµό. Οι τιµές του δείγµατος αναφέρονται και σαν παρατηρήσεις. 

Οι κυριότεροι λόγοι που επιβάλουν τη χρησιµότητα δειγµάτων είναι οι 

εξής : 

1. Είναι αδύνατο να παρατηρήσουµε ολόκληρο τον πληθυσµό λόγω 

χρονικών, οικονοµικών ή άλλων περιορισµών. 

2. Όλες οι µονάδες (αντικείµενα) στις οποίες αντιστοιχούν οι τιµές 

του πληθυσµού δεν προϋπάρχουν. 
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Οι τρόποι δειγµατοληψίας είναι οι εξής : 

 Η δειγµατοληψία µε επανατοποθέτηση 

 Η δειγµατοληψία χωρίς επανατοποθέτηση 

 

Εκτός των δύο τρόπων υπάρχουν και πιο εξειδικευµένοι τρόποι επιλογής 

δειγµάτων πιθανότητας από πληθυσµούς που αντιστοιχούν σε 

πεπερασµένα σύνολα υπαρκτών αντικειµένων. Ένας τέτοιος τρόπος 

δειγµατοληψίας είναι να χωρίσουµε τον πληθυσµό σε οµάδες τιµών ή 

‘στρώµατα’ και να επιλέξουµε ένα τυχαίο δείγµα από κάθε οµάδα τιµών. 

Το δείγµα που παίρνουµε τότε λέγεται οµαδοποιηµένο τυχαίο δείγµα. 

Πρέπει πάντως να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε η µαθηµατική µέθοδος 

που χρησιµοποιείται για την ανάλυση των πληροφοριών του δείγµατος 

να είναι σε αντιστοιχία µε τον τρόπο επιλογής του δείγµατος. Σε πολλές 

περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο αν όχι ακατόρθωτο, να επιτύχουµε 

ακριβή αντιστοιχία , αλλά πρέπει να κάνουµε κάθε προσπάθεια ώστε ο 

τρόπος επιλογής των δεδοµένων να συµφωνεί όσο µπορούµε να 

προσδιορίσουµε µε ένα πιθανοκρατικό πρότυπο που επιτρέπει την 

αντικειµενική ανάλυση. Έστω για παράδειγµα ότι µας ενδιαφέρει να 

βρούµε το βαθµό συγκέντρωσης ενός χηµικού αποβλήτου σε µια 

συγκεκριµένη τοποθεσία κάποιου ποταµού. Βάζουµε ένα όργανο στην 

καθορισµένη τοποθεσία και το ρυθµίζουµε να κάνει µετρήσεις του 

βαθµού συγκέντρωσης του αποβλήτου σε n χρονικές στιγµές. 

Σκεπτόµαστε να θεωρήσουµε τις µετρήσεις X1, X2, ….., Xn σαν τυχαίο 

δείγµα και να εφαρµόσουµε µια µέθοδο ανάλυσης για 

συµπερασµατολογία που ταιριάζει σε τυχαία δείγµατα. Αλλά πριν 

αρχίσουµε µε την ανάλυση, πρέπει να διερευνήσουµε αν πράγµατι το 

δείγµα µπορεί να θεωρηθεί τυχαίο. Έτσι πρέπει να προσπαθήσουµε να 

απαντήσουµε σε ερωτήµατα όπως : 

1. Γνωρίζουµε κάποια συµβάντα ή κάποιους παράγοντες που θα 

µπορούσαν να επηρεάσουν σηµαντικά το βαθµό συγκέντρωσης 

του αποβλήτου στη διάρκεια της πειραµατικής περιόδου ; 

2. Μπορούµε να θεωρήσουµε τη χρονική περίοδο που θα κάνουµε τις 

µετρήσεις σαν ‘τυπική’ ή πρέπει να εξετάσουµε κάποιες εποχικές 

διακυµάνσεις του βαθµού συγκέντρωσης ; 

3.  Είναι η ακρίβεια του οργάνου σταθερή στη διάρκεια της 

πειραµατικής περιόδου ή µήπως αυξάνει το λάθος µέτρησης µε το 

χρόνο ; 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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Στις µελέτες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάνουµε εκτίµηση των 

επιπτώσεων µε τη βοήθεια ενός εκτιµητικού στατιστικού µοντέλου. 

Κάνουµε εκτίµηση των αλλαγών που θα προέλθουν σε ένα σύστηµα πριν 

και µετά από µια παρέµβαση. ∆ηλαδή κάνουµε µια σύγκριση του 

συστήµατος πριν και µετά. Όµως για να είναι σωστή η εκτίµηση πρέπει 

να έχουµε µια καλή κατάσταση αναφοράς του συστήµατος. Πρέπει να 

γνωρίζουµε τις τιµές και τα µεγέθη που µας ενδιαφέρουν πριν γίνει η 

παρέµβαση στο σύστηµα.. 

Η διαδικασία της εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι  πιο 

περίπλοκη σε σχέση µε αυτό που µπορεί να αναπαραστήσουµε σε ένα 

µοντέλο. Η αιτία δεν είναι απλά οι περιορισµοί που προκύπτουν από τις 

υπολογιστικές ικανότητες κλπ. Πιο σηµαντική παράµετρος είναι η 

αδυναµία µας να κατανοήσουµε ικανοποιητικά τις πολλαπλές και 

ανεξάρτητες φυσικές, βιοχηµικές, οικολογικές και κοινωνικές 

διαδικασίες που χαρακτηρίζουν τέτοια συστήµατα 

Στη φύση οι µεταβολές διαφόρων παραµέτρων , όπως η υγρασία, η 

θερµοκρασία κ.α., δεν είναι σταθερές. Για παράδειγµα η ετήσια 

µεταβολή της θερµοκρασίας δεν είναι η ίδια για δύο διαφορετικές 

χρονιές. 

Το συγκεκριµένο µοντέλο µας δίνει το εύρος των εποχικών 

διακυµάνσεων µιας µεταβλητής. Έτσι έχουµε την εποχική διακύµανση 

µιας µεταβλητής πριν (κατάσταση αναφοράς) και την εποχική 

διακύµανση της ίδιας µεταβλητής µετά από την παρέµβαση στο 

σύστηµα. Πρώτα ορίζουµε την κατάσταση αναφοράς. Έπειτα ορίζουµε 

τη µεταβολή που θα επέλθει στο σύστηµα π.χ. 20 % µεταβολή. 

Επιλέγουµε κάποια συγκεκριµένα δείγµατα, προσέχουµε τα δείγµατα να 

καλύπτουν όλο το φάσµα της εποχικής µεταβολής, και ελέγχουµε εάν 

έχουµε αυτή τη µεταβολή στα συγκεκριµένα δείγµατα. ∆ηλαδή 

βρίσκουµε την ανιχνευσιµότητα του µοντέλου, την ικανότητα δηλαδή 

του µοντέλου να αντιληφθεί κάποιο ποσοστό µεταβολής της παραµέτρου. 

Ο πίνακας που ορίζουµε τις παραµέτρους που χαρακτηρίζουν το σύστηµα 

έχει την εξής µορφή µέσα στο πρόγραµµα : 

 

 

 

 Πριν Μετά 

Μέση Τιµή   

Εύρος   

Φάση   

Περίοδος   

∆ιαφορά (%)   

Βήµα   

Αριθµός δειγµάτων   
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Σφάλµα (%)   
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Αφού ορίσουµε αρχικές τιµές στον παραπάνω πίνακα, αρχίζουµε να 

κάνουµε στατιστικούς ελέγχους. Επιλέγουµε ένα αριθµό δειγµάτων και 

έναν αριθµό ποσοστών σφάλµατος, π.χ. διαλέγουµε 3, 6, 9, 12…36 

δείγµατα και 0,10, 20, 30, 40 % ποσοστά σφάλµατος. Για κάθε αριθµό 

δειγµάτων και για κάθε ποσοστό σφάλµατος θα υπολογίσουµε µε τη 

βοήθεια του προγράµµατος την ανιχνευσιµότητα του µοντέλου. Βέβαια 

όσο µειώνω τον αριθµό των δειγµάτων πρέπει να µεγαλώνω το βήµα, 

ώστε να πάρω δείγµατα από όλη την εποχική κατανοµή της µεταβλητής. 

Θα κάνουµε στατιστικούς ελέγχους είτε t-test είτε t-test paired 

(ζευγαρωτό) για δεδοµένο σφάλµα και δεδοµένο αριθµό δειγµάτων και 

θα βρούµε την ανιχνευσιµότητα του µοντέλου, δηλαδή θα υπολογίσουµε 

το ποσοστό της µεταβολής που αντιλαµβάνεται το µοντέλο.  

Καθώς κάνουµε τους στατιστικούς ελέγχους παίρνουµε γραφήµατα για 

την κατάσταση πριν και µετά του συστήµατος παρόµοια µε αυτή που 

φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα. 
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Έτσι κατασκευάζουµε έναν πίνακα. Στον οριζόντιο άξονα θα 

τοποθετήσουµε το ποσοστό του σφάλµατος και στον κατακόρυφο άξονα 

θα τοποθετήσουµε τον αριθµό των δειγµάτων. Μέσα στον πίνακα 

υπάρχουν οι τιµές ανιχνευσιµότητας για κάθε ζεύγος τιµών αριθµός 

δείγµατος- ποσοστό σφάλµατος. 
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Ο πίνακας έχει τη µορφή : 

 

 

Ποσοστό σφάλµατος (%) 
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 

 

Αφού κατασκευάσουµε αυτό τον πίνακα µε τις υπολογισµένες 

ανιχνευσιµότητες, κατασκευάζουµε διαγράµµατα τα οποία απεικονίζουν 

πώς µεταβάλλεται η ανιχνευσιµότητα σε συνάρτηση µε τον αριθµό των 

δειγµάτων για συγκεκριµένο ποσοστό σφάλµατος. 

 

Κατά τη διαδικασία εκτίµησης της επικινδυνότητας, αβεβαιότητα µπορεί 

ενδεικτικά να προκύψει:  

 

 από έλλειψη γνώσης αναφορικά µε τις µελλοντικές καταστάσεις 

του συστήµατος (αβεβαιότητα σεναρίου)  

 από σπανιότητα δεδοµένων αφού τα φαινόµενα του ατυχήµατος 

είναι αρκετά σπάνια και ο πειραµατισµός µε το πραγµατικό σύστηµα 

απαγορευτικός  

 από εσφαλµένη εκτίµηση της πιθανοφάνειας κάθε σεναρίου  

 από ατέλειες στην κατασκευή του λογικού και των µαθηµατικών 

µοντέλων περιγραφής των φαινοµένων  

 από σφάλµατα κωδικοποίησης και αριθµητικές προσεγγίσεις  

 από χωρική και χρονική διακύµανση των καιρικών συνθηκών  

 από αβεβαιότητα στην συµπεριφορά του πληθυσµού (π.χ. 

διαφορετικά θα συµπεριφερθεί ο πληθυσµός αν ένα ατύχηµα συµβεί 

τη νύχτα)  

 από τη στατιστική φύση του µεγέθους των συνεπειών κ.α. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

1. Αρχικά θέτουµε τιµές στον πίνακα του προγράµµατος. Ο πίνακας 

έχει τη µορφή : 

 

Πίνακας 1 
 

 Πριν Μετά 

Μέση Τιµή 100  

Εύρος 40 40 

Φάση 6 6 

Περίοδος 12  

∆ιαφορά (%)  30 

Βήµα 1  

Αριθµός δειγµάτων 12  

Σφάλµα (%) 0  

  

 

Κάνουµε στατιστικό έλεγχο, t- test. Για να είναι το αποτέλεσµα του 

ελέγχου σηµαντικό πρέπει η πιθανότητα να είναι µικρότερη από 5%. Για 

διαφορετικούς αριθµούς δειγµάτων και για διαφορετικό ποσοστό 

σφάλµατος υπολογίσαµε την ανιχνευσιµότητα κάνοντας t-test. Έτσι 

πήραµε τον παρακάτω πίνακα : 
  

 

Πίνακας 2 
 

Ποσοστό σφάλµατος (%) 
n 

0% 10% 20% 30% 40% 

3 - - - - - 

6 40 50 60 65 85 

9 30 40 50 60 65 

12 27 30 40 50 55 

15 25 30 35 40 50 

18 20 28 33 36 44 

21 20 25 30 35 42 

24 18 20 30 35 37 

36 15 18 25 30 33 
 

Όπου n είναι ο αριθµός δειγµάτων. 
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Στη συνέχεια κατασκευάζουµε σε ένα διάγραµµα τις γραφικές 

παραστάσεις των τιµών των  αριθµών των δειγµάτων συναρτήσει του 

ποσοστού ανιχνευσιµότητας για συγκεκριµένες τιµές ποσοστών 

σφάλµατος. Παρακάτω φαίνεται το διάγραµµα : 
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∆ιάγραµµα. Το διάγραµµα απεικονίζει τα ποσοστά ανιχνευσιµότητας σε συνάρτηση  

                      αριθµό των δειγµάτων για τις διάφορες τιµές ποσοστών σφάλµατος. 

 

 

Από το διάγραµµα παρατηρούµε ότι : 

 

� Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των δειγµάτων τόσο µεγαλύτερη 

είναι η ανιχνευσιµότητα, δηλαδή το µοντέλο τόσο πιο εύκολα 

αντιλαµβάνεται µικρότερα ποσοστά διαφοράς των τιµών µιας 

παραµέτρου πριν και µετά την παρέµβαση στο σύστηµα. 

� Όσο µικρότερο είναι το ποσοστό σφάλµατος τόσο πιο µεγάλη είναι 

η ανιχνευσιµότητα. 

� Με αριθµό δειγµάτων 36 παρατηρούµε πολύ καλή 

ανιχνευσιµότητα , 15%. ∆ηλαδή το µοντέλο αντιλαµβάνεται 

µεταβολή της παραµέτρου κατά 15%. 
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2. Θέτουµε τιµές στον πίνακα του προγράµµατος. Ο πίνακας έχει τη 

µορφή : 
 

 

Πίνακας 3 
 

 Πριν Μετά 

Μέση Τιµή 100  

Εύρος 40 40 

Φάση 6 6 

Περίοδος 12  

∆ιαφορά (%)  30 

Βήµα 1  

Αριθµός δειγµάτων 12  

Σφάλµα (%) 0  

 

 

Κάνουµε στατιστικό έλεγχο, t- test paired (ζευγαρωτό). Για να είναι το 

αποτέλεσµα του ελέγχου σηµαντικό πρέπει η πιθανότητα να είναι 

µικρότερη από 5%. Για διαφορετικούς αριθµούς δειγµάτων και για 

διαφορετικό ποσοστό σφάλµατος υπολογίσαµε την ανιχνευσιµότητα 

κάνοντας t-test paired. Έτσι πήραµε τον παρακάτω πίνακα : 
 

 

Πίνακας 4 
 

 

Ποσοστό σφάλµατος (%) 
n 

5% 10% 20% 30% 40% 

3 20 40 - - - 

6 10 20 35 60 85 
9 8 15 25 40 55 

12 8 10 20 35 50 
15 5 8 18 28 40 

18 4 8 15 25 35 
21 4 7 14 25 34 

24 4 7 14 23 32 
36 3 6 10 20 25 

 

Όπου n είναι ο αριθµός δειγµάτων. 
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Στη συνέχεια κατασκευάζουµε σε ένα διάγραµµα τις γραφικές 

παραστάσεις των τιµών των  αριθµών των δειγµάτων συναρτήσει του 

ποσοστού ανιχνευσιµότητας για συγκεκριµένες τιµές ποσοστών 

σφάλµατος. Παρακάτω φαίνεται το διάγραµµα : 
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∆ιάγραµµα. Το διάγραµµα απεικονίζει τα ποσοστά ανιχνευσιµότητας σε συνάρτηση  

                      αριθµό των δειγµάτων για τις διάφορες τιµές ποσοστών σφάλµατος. 

 

 

Από το διάγραµµα παρατηρούµε ότι : 

 

� Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των δειγµάτων τόσο µεγαλύτερη 

είναι η ανιχνευσιµότητα, δηλαδή το µοντέλο τόσο πιο εύκολα 

αντιλαµβάνεται µικρότερα ποσοστά διαφοράς των τιµών µιας 

παραµέτρου πριν και µετά την παρέµβαση στο σύστηµα. 

� Όσο µικρότερο είναι το ποσοστό σφάλµατος τόσο πιο µεγάλη είναι 

η ανιχνευσιµότητα. 

� Με αριθµό δειγµάτων 36 παρατηρούµε πολύ καλή 

ανιχνευσιµότητα , 3%. ∆ηλαδή το µοντέλο αντιλαµβάνεται 

µεταβολή της παραµέτρου κατά 3%. 

� Με t-test paired αυξάνει η ανιχνευσιµότητα του µοντέλου σε σχέση 

µε τον έλεγχο µε t-test. 
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Σύγκριση t-test µε t-test paired 

 

Κάναµε σύγκριση της ανιχνευσιµότητας για έλεγχο µε t-test και t-test 

paired. Έτσι πήραµε τα παρακάτω διαγράµµατα για σφάλµα 10, 20, 30, 

40%. 
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Σύγκριση t-test µε t-test paired για 

σφάλµα 20%
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Σύγκριση t-test µε t-test paired για 

σφάλµα 30%
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Σύγκριση t-test µε t-test paired για 

σφάλµα 40%
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Από τα παραπάνω διαγράµµατα συµπεραίνουµε ότι το t-test   έχει 

µικρότερη ανιχνευσιµότητα από το  t-test paired. Η διαφορά 

ανιχνευσιµότητας των δύο t-test  είναι πιο µεγάλη όσο µικραίνει το 

σφάλµα. 
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3. Θέτουµε τιµές στον πίνακα του προγράµµατος. Τώρα αλλάζουµε τη 

φάση από 6 σε   8. Ο πίνακας έχει τη µορφή : 

 
 

Πίνακας 5 
 

 Πριν Μετά 

Μέση Τιµή 100  

Εύρος 40 40 

Φάση 6 8 

Περίοδος 12  

∆ιαφορά (%)  30 

Βήµα 1  

Αριθµός δειγµάτων 12  

Σφάλµα (%) 0  

 

 

Κάνουµε στατιστικό έλεγχο, t- test. Για να είναι το αποτέλεσµα του 

ελέγχου σηµαντικό πρέπει η πιθανότητα να είναι µικρότερη από 5%. Για 

διαφορετικούς αριθµούς δειγµάτων και για διαφορετικό ποσοστό 

σφάλµατος υπολογίσαµε την ανιχνευσιµότητα κάνοντας t-test. Έτσι 

πήραµε τον παρακάτω πίνακα : 
 

 

Πίνακας 6 
 

Ποσοστό σφάλµατος (%) 
n 

0% 10% 20% 30% 40% 

6 40 50 65 85 95

12 30 35 45 55 65

18 30 35 40 45 50

24 20 25 30 35 40

30 20 25 30 35 40

36 15 20 25 30 35
 

Όπου n είναι ο αριθµός δειγµάτων. 
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Στη συνέχεια κατασκευάζουµε σε ένα διάγραµµα τις γραφικές 

παραστάσεις των τιµών των  αριθµών των δειγµάτων συναρτήσει του 

ποσοστού ανιχνευσιµότητας για συγκεκριµένες τιµές ποσοστών 

σφάλµατος. Παρακάτω φαίνεται το διάγραµµα : 
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∆ιάγραµµα. Το διάγραµµα απεικονίζει τα ποσοστά ανιχνευσιµότητας σε συνάρτηση  

                      αριθµό των δειγµάτων για τις διάφορες τιµές ποσοστών σφάλµατος. 

 

Από το διάγραµµα παρατηρούµε ότι : 

 

� Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των δειγµάτων τόσο µεγαλύτερη 

είναι η ανιχνευσιµότητα, δηλαδή το µοντέλο τόσο πιο εύκολα 

αντιλαµβάνεται µικρότερα ποσοστά διαφοράς των τιµών µιας 

παραµέτρου πριν και µετά την παρέµβαση στο σύστηµα. 

� Όσο µικρότερο είναι το ποσοστό σφάλµατος τόσο πιο µεγάλη είναι 

η ανιχνευσιµότητα. 

� Με αριθµό δειγµάτων 36 παρατηρούµε πολύ καλή 

ανιχνευσιµότητα , 15%. ∆ηλαδή το µοντέλο αντιλαµβάνεται 

µεταβολή της παραµέτρου κατά 15%. 

� Αν αυξήσουµε κι άλλο τον αριθµό των δειγµάτων µπορούµε να 

πετύχουµε καλύτερη ανιχνευσιµότητα. 

 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι όταν έχουµε διαφορά φάσης στις τιµές ο 

ζευγαρωτός έλεγχος δεν έχει νόηµα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Από τους παραπάνω πίνακες διαπιστώσαµε τα εξής : 

 

 Όσο µικραίνει το ποσοστό του σφάλµατος έχουµε µεγαλύτερη 

ανιχνευσιµότητα. ∆ηλαδή το µοντέλο αντιλαµβάνεται µικρότερο 

ποσοστό µεταβολής. 

 Όσο µεγαλώνει ο αριθµός των δειγµάτων έχουµε µεγαλύτερη 

ανιχνευσιµότητα. 

 

Βέβαια όσο µειώνουµε τον αριθµό των δειγµάτων πρέπει να 

µεγαλώσουµε το βήµα, ώστε να πάρουµε δείγµατα από όλη την εποχική 

κατανοµή της µεταβλητής. 

 

 Το t-test   έχει µικρότερη ανιχνευσιµότητα από το  t-test paired.  

 Η διαφορά ανιχνευσιµότητας των δύο t-test  είναι πιο µεγάλη όσο 

µικραίνει το σφάλµα. 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα τα βέλη δείχνουν την κατεύθυνση αύξησης της 

ανιχνευσιµότητας. 
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ 
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