
 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

      
 
 
 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Γ’ ΚΠΣ 

 
 
 
 
 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

του 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 
 
 
 

 
 
 
 

Επιβλέπων :   Δ. Ασκούνης 
                         Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 
 
 
 
 
 

Αθήνα, Μάρτιος 2006



 



Διπλωματική Εργασία : Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου Με Χρήση Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Γ’ ΚΠΣ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 
 

 
Επιβλέπων : Δ. Ασκούνης 

Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π 

 

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 16η Μαρτίου 2006. 

 

............................ 
I. Ε. Σαμουηλίδης 

 
Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

........................................... 
Δ. Ασκούνης 

 
Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

........................................ 
I. Ψαρράς 

 
Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

Αθήνα, Μάρτιος 2006

 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Διπλωματική Εργασία : Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου Με Χρήση Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................... 
Νικόλαος Κ . Βασιλειάδης  
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CopyrightPP

©
PP  Νικόλαος Κ. Βασιλειαδης , 2006. 

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. 
 
Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ 
ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, 
αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή 
ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και 
να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της 
εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς το συγγραφέα. 
Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν 
το συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες 
θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
 

 
 

 ii



Διπλωματική Εργασία : Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου Με Χρήση Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 

 
 
Περίληψη 

 
 
 
    Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η Ανάλυση και Διαχείριση του 
Κινδύνου και η εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής πάνω σε επιχειρησιακά 
πρόγραμματα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.). 
 
    Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 αποτελεί ισχυρό εργαλείο και 
καθοριστικό μοχλό για την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τον 
εκσυγχρονισμό της χώρας μας. Λαμβάνοντας υπ’όψιν τις νέες πρακτικές στη 
Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων και την ενσωμάτωση σε αυτές της 
Διαχείρισης Κινδύνου, η Ελλάδα καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Γ’ 
Κ.Π.Σ.. 
     
Στα πλαίσια του πρωτοβάθμιου ελέγχου κάποιου επιχειρησιακού 
προγράμματος του Γ’ Κ.Π.Σ., μια ουσιαστικής σημασίας διαδικασία αποτελεί η 
επιλογή ενός δείγματος έργων προς έλεγχο από τη Μονάδα Ελέγχου των 
Διαχειριστικών Αρχών. Τα έργα που θα αποτελούν το δείγμα θα είναι από τα 
υψηλά επίπεδα συνολικής επικινδυνότητας. Για την εκτίμηση της συνολικής 
επικινδυνότητας των επιμέρους έργων του επιχειρησιακού προγράμματος 
χρησιμοποιήθηκαν μερικές από τις δημοφιλέστερες μέθοδους της 
Πολυκριτηριακής Υποστήριξης Αποφάσεων, όπων η μέθοδος Αναλυτικής 
Ιεράρχησης (AHP) και τεχνικές που χρησιμοποιούν τη θεωρία των σχέσεων 
υπεροχής (Electre, Promethee).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λέξεις-κλειδιά : κίνδυνος, παράγοντας κινδύνου, έργο, επιχειρησιακό 
πρόγραμμα, ανάλυση κινδύνου, διαχείριση κινδύνου, πιθανότητα, βάρος, 
σοβαρότητα, επικινδυνότητα, λήπτης απόφασης, κατάταξη, προτίμηση, 
αδιαφορία. 
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Abstract 
 
 

 
    The goal of this thesis is the Analysis and Management of Risk and the 
application of the methodology upon operational programs of the 3PP

rd
P 

Community Support Framework. 
 
    The Community Support Framework 2000-2006 is a powerful tool and a 
determinant factor for the development, the community cohesion and the 
modernization of our country. Considering the new practices in the 
Management of Projects and Programs and the integration with them of Risk 
Management, Greece must respond to the needs of the 3PP

rd
PP C.S.F.. 

 
    Within the first degree control of an operational program of the 3PP

rd
PP C.S.F., a 

process of substantial value is the selection of a project sample which will be 
examined by the Control Unit of the Administrative Authorities. The projects 
composing this sample will be from the upper levels of total venturousness. 
For the estimation of the total venturousness of the projects we used some of 
the most popular method between the tools of Multicriteria Decision Aid, such 
as the Analytic Hierarchy Process (AHP) and methods using the theory of 
Outranking Relations (Electre, Promethee). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: risk, risk factor, project, operational program, risk analysis, risk 
management, probability, weight, severity, venturousness, decision maker, 
ranking, preference, indifference. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1     Έργο – Κίνδυνος – Διαχείριση Κινδύνου 
 

    Έργο είναι ένα προσωρινό εγχείρηµα που στοχεύει στη δηµιουργία ενός 

µοναδικού προϊόντος ή υπηρεσίας. 

•     Προσωρινό σηµαίνει ότι κάθε έργο έχει καθορισµένο τέλος. 

•   Μοναδικό σηµαίνει ότι το προϊόν ή η υπηρεσία διαφέρει κατά διακριτό 

τρόπο από όλα τα παρόµοια προϊόντα ή υπηρεσίες. 

 

    Όλα τα έργα εμπεριέχουν κάποιο βαθµό κινδύνου. Ακόµη και στις 

περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για κάποιο έργο, αλλά απλά για την 

κατασκευή ενός προϊόντος το οποίο έχει ξανακατασκευαστεί χιλιάδες φορές 

υπάρχει κίνδυνος. Λέγεται ότι έργο που δεν παρουσιάζει κανένα κίνδυνο δεν 

αξίζει να γίνει, µια και αν γινόταν το κέρδος που θα απέφερε θα ήταν πολύ 

µικρό. Ο κίνδυνος είναι παρών, σε κάθε στιγµή και διάσταση της ανθρώπινης 

ζωής και συνεπώς η διαχείριση του κινδύνου είναι µια διαδικασία που γίνεται 

από τον καθένα µας καθηµερινά, ασυνείδητα τις περισσότερες φορές και 

συνειδητά κάποιες άλλες. Ο τρόπος µε τον οποίο οι άνθρωποι 

αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο είναι µε το ένστικτο, την κοινή λογική και την 

εµπειρία. Όσο πιο καλά συνειδητοποιεί κανείς τους κινδύνους τόσο καλύτερα 

είναι προετοιµασµένος να τους αντιµετωπίσει. 

    Ο κίνδυνος και η ευκαιρία είναι έννοιες που πάνε χέρι-χέρι. Η επιτυχία δεν 

µπορεί να επιτευχθεί χωρίς κάποια µορφή κινδύνου. Γενικά, ο κίνδυνος από 

µόνος του δεν είναι κάτι κακό, αντίθετα είναι βασικό συστατικό της επιτυχίας. 

Ακόµη και η αποτυχία από µια άποψη µπορεί να θεωρηθεί εποικοδοµητική 

µια και αποτελεί µέρος της γνωσιακής διαδικασίας. Αυτό που διδάσκει η 

διαχείριση κινδύνου είναι πως να ισορροπούµε µεταξύ των αρνητικών 

συνεπειών της πραγµάτωσης του κινδύνου και των θετικών ωφελειών που 

σχετίζονται µε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 
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    Μέχρι πρόσφατα, στη μελέτη των έργων, η διαχείριση κινδύνου εθεωρείτο 

σαν κάτι πρόσθετο το οποίο γινόταν περιστασιακά. Αυτό άλλαξε τα τελευταία 

χρόνια, και καθώς η διαχείριση έργων (project management) έχει ορισθεί 

επακριβώς, η διαχείριση κινδύνου (risk management) αποτελεί ξεχωριστή 

διαδικασία καλώς ορισµένη και απαραίτητη στην διαχείριση των έργων. 

    Πιο αναλυτικά η ∆ιαχείριση Κινδύνου περιλαµβάνει διαδικασίες για : 

 

•     Προγραµµατισµό (Planning) του κινδύνου 

•     Προσδιορισµό (Identification) του κινδύνου 

•     Ποιοτική (Qualitative) Ανάλυση του κινδύνου 

•     Ποσοτική (Quantitative) Ανάλυση του κινδύνου 

•     Προγραµµατισµό Απόκρισης στον κίνδυνο 

•     Παρακολούθηση και Έλεγχο του κινδύνου 

 

 

1.2     Σκοπός Παρούσας Εργασίας 
 

    Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δόμηση μιας μεθοδολογίας 

Ανάλυσης και Διαχείρισης Κινδύνου και η εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής 

πάνω σε κάποιο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης (Κ.Π.Σ.). Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 αποτελεί ισχυρό 

εργαλείο και καθοριστικό μοχλό για την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και 

τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας. Η διαμόρφωση ενός νέου πλαίσιο 

διαχείρισης του Γ’ Κ.Π.Σ., οδήγησε στον καθορισμό νέων αρχών και τη 

συγκρότηση νέων οργάνων. Το Γ’ Κ.Π.Σ. περιλαμβάνει 11 Τομεακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα και 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα (Π.Ε.Π.). 

 

    Για την εκτίμηση της συνολικής επικινδυνότητας των επιμέρους έργων του 

επιχειρησιακού προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν μερικές από τις κύριες 

τεχνικές της Πολυκριτηριακής Υποστήριξης Αποφάσεων διακριτού συνόλου 

επιλογών, όπως η μέθοδος Αναλυτικής Ιεράρχησης (AHP) και οι μέθόδοι που 

βασίζονται στη Σχέση Υπεροχής (ELECTRE, PROMETHEE). 
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1.3     Δομή Παρούσας Εργασίας 
 

    Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφονται κάποιες βασικές έννοιες, όπως ο κίνδυνος 

και η Ανάλυση Κινδύνου και αναλύεται η γενική μεθοδολογία Ανάλυσης και 

Διαχείρισης Κινδύνου. Εν συνεχεία, στο Κεφάλαιο 3 επισημαίνεται η ανάγκη 

για Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνου στα Προγράμματα της Ε.Ε., 

περιγράφεται  το νέο Πλαίσιο Διαχείρισης του Γ’ Κ.Π.Σ., με τις αρχές και τα 

όργανα του νέου Συστήματος και παρατίθενται τα Τομεακά και Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ Κ.Π.Σ..  

    Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφονται οι κύριες τεχνικές Πολυκριτηριακής 

Υποστήριξης Αποφάσεων διακριτού συνόλου επιλογών και αναλύονται οι 

αντιπροσωπευτικότερες μέθοδοι της κάθε τεχνικής. Παρουσιάζονται οι 

μέθοδοι ΑHP, UTA, ELECTRE και PROMETHEE. Στο Κεφάλαιο 5 αναλύεται 

η μεθοδολογία ανάλυσης κινδύνου και το σύστημα ελέγχου σε επιχειρησιακό 

πρόγραμμα του Γ’ Κ.Π.Σ., παρουσιάζονται οι παράγοντες κινδύνου και 

περιγράφεται η προσαρμογή των παραπάνω μεθόδων  σε επιχειρησιακό 

πρόγραμμα του Γ’ Κ.Π.Σ.. Τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας 

παρατίθενται στο Κεφάλαιο 6.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

2.1     Βασικές έννοιες 

 
    Στο κείμενο που ακολουθεί παρατίθενται οι βασικές έννοιες που αφορούν 

τη διαχείριση κινδύνου, όπως αυτές περιγράφονται στην διεθνή βιβλιογραφία.  

• Κίνδυνος (Risk) : Με βάση το λεξικό είναι «το αρνητικό ενδεχόμενο, η 

πιθανότητα να συμβεί ένα γεγονός που θα μπορούσε να έχει έναν 

ανεπιθύμητο ή αρνητικό αντίκτυπο, οτιδήποτε (πράξη, κατάσταση, 

συμπεριφορά κτλ.) μπορεί να προκαλέσει καταστροφή, να επιφέρει 

απώλειες και φθορές ή μπορεί να φέρει σε επικίνδυνη θέση κάποιον / 

κάτι. Ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται από την πιθανότητα να συμβεί το 

γεγονός και το αποτέλεσμα (τις επιπτώσεις), εάν και εφόσον συμβεί».  

    Η έννοια της λέξης ‘κίνδυνος’, όμως, με βάση τον παραπάνω ορισμό 

είναι ανεπαρκής για τις ανάγκες της Ανάλυσης και Διαχείρισης 

Κινδύνου, έτσι όπως ορίστηκαν στο Κεφάλαιο 2. Με αυτόν τον ορισμό, 

η Διαχείριση Κινδύνου θα έπρεπε να ασχολείται μόνο με τον 

προσδιορισμό και τη διαχείριση των απειλών στην εκπλήρωση ενός 

έργου ή προγράμματος. Όπως, όμως, ευρέως αναγνωρίζεται, αυτή η 

σκοπιά της Διαχείρισης Κινδύνου είναι περιοριστική, γιατί αποτυγχάνει 

να συμπεριλάβει τη διαχείριση των ευκαιριών, με την έννοια των 

καλοδεχούμενων επιρροών στην απόδοση του έργου. Σε οποιαδήποτε 

κατάσταση απόφασης, οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες αναμειγνύονται 

συνήθως, οπότε και τα δύο θα πρέπει να διαχειριστούν.  Μία εστίαση 

στο ένα δεν θα έπρεπε να εκμηδενίσει το ενδιαφέρον για το άλλο. 

    Επιπλέον, οι κίνδυνοι,  ή σωστότερα οι παράγοντες κινδύνου, και οι 

ευκαιρίες μπορούν μερικές φορές να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά, αλλά 

σπανίως είναι ανεξάρτητοι (όπως οι δύο όψεις ενός νομίσματος, οι 

οποίες μπορούν να εξεταστούν μία κάθε φορά, αλλά δεν είναι 
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ανεξάρτητες όταν ρίχνουμε το νόμισμα). Με βάση αυτόν τον 

αναθεωρημένο ορισμό, τελικά, ο κίνδυνος μπορεί να διαχωριστεί σε 

«ανεπιθύμητο ρίσκο» (down-side risk), το οποίο αναφέρεται στην 

εμφάνιση σημαντικών απειλών ή ανεπιθύμητων συνεπειών, και σε 

«επιθυμητό ρίσκο» (up-side risk), το οποίο αναφέρεται στην εμφάνιση 

σημαντικών ευκαιριών ή επιθυμητών συνεπειών. Με βάση τα 

παραπάνω, στη παρούσα μελέτη, αν και γίνεται εκτενής αναφορά στο 

«ανεπιθύμητο ρίσκο», παράλληλα γίνεται προσπάθεια ενσωμάτωσης 

της διττής σημασίας του όρου ‘κίνδυνος’, όπως ξεκαθαρίστηκε εδώ, 

δηλαδή, τόσο του «ανεπιθύμητου ρίσκου», όσο και του «επιθυμητού 

ρίσκου». 

 

• Ανάλυση Κινδύνου (Risk Analysis) : Η Ανάλυση Κινδύνου είναι η 

διαδικασία του προσδιορισμού και της αποτίμησης του κινδύνου. Σε 

αυτήν περιλαμβάνεται η κατανόηση της σχετικής σπουδαιότητας των 

διαφορετικών πηγών κινδύνου και η εκτενής εξέταση των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων του έργου, αλλά και 

των παραγόντων κινδύνου. 

 

• Παράγοντες Κινδύνου (Risk Factors) : Ως Παράγοντες Κινδύνου 

ορίζονται οι παράγοντες που είναι πιθανόν να προκαλέσουν την 

πιθανότητα εκδήλωσης κάποιων επικίνδυνων συνεπειών, καθώς η 

πιθανότητα αυτή εξαρτάται από την ύπαρξη αυτών των παραγόντων 

(π.χ. πολυπλοκότητα, ταχύτητα, καινοτομία, απαιτήσεις τεχνολογίας, 

απαιτήσεις προσπάθειας). 

 

• Επίπτωση ή Αντίκτυπος (Impact) : Η Επίπτωση  ενός παράγοντα 

κινδύνου είναι οι συνέπειες του παράγοντα ή το αποτέλεσμα που έχει. 

Αυτή μπορεί να είναι άμεση ή μακροπρόθεσμη. Η μελέτη και εξέταση 

της επίπτωσης, δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα στενά όρια του 

έργου / προγράμματος. Μερικές ενδιάμεσες επιπτώσεις μπορούν να 

επιφέρουν σημαντικές αλλοιώσεις των στόχων του συστήματος 

μακροπρόθεσμα, ενώ άλλες μπορεί να επηρεάσουν μη κρίσιμα σημεία 

και στοιχεία του συστήματος. Ως εκ τούτου, ένας παράγοντας κινδύνου 

 5



Διπλωματική Εργασία : Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου Με Χρήση Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 
 

μπορεί να έχει πολλαπλές επιπτώσεις και πολλοί παράγοντες να 

οδηγούν στην ίδια επίπτωση. 

• Έκθεση σε Κίνδυνο (Risk Exposure) : Η Έκθεση σε Κίνδυνο είναι 

ένα μέτρο που προσδιορίζει σε ποιο βαθμό ένα έργο ή πρόγραμμα 

είναι τρωτό σε αρνητικές επιπτώσεις όταν εκτίθεται σε ένα 

συγκεκριμένο παράγοντα κινδύνου. Ουσιαστικά, η έκθεση σε κίνδυνο 

προσδιορίζεται με βάση τη σοβαρότητα του κάθε παράγοντα κινδύνου 

που εμφανίζεται στο έργο ή πρόγραμμα. 

 

• Αποδοτικότητα Διαχείρισης Κινδύνου (Risk Efficiency) : 
Θεωρώντας ότι η απόδοση μπορεί να μετρηθεί μόνο σε όρους 

κόστους, το αποδοτικότερο σχέδιο για το ίδιο αναμενόμενο κόστος θα 

είναι αυτό που εμπλέκει το μικρότερο δυνατό επίπεδο κινδύνου. 

Αντίστροφα, το αποδοτικότερο σχέδιο για ένα συγκεκριμένο επίπεδο 

κινδύνου είναι αυτό που συνεπάγεται το μικρότερο δυνατό κόστος. 

Στόχος κάθε προσπάθειας Διαχείρισης Κινδύνου είναι η επίτευξη της 

μέγιστης δυνατής αποδοτικότητας (risk efficiency), δηλαδή, με 

δεδομένο το αναμενόμενο κόστος του σχεδίου να εξασφαλιστεί το 

χαμηλότερο δυνατό επίπεδο έκθεσης σε κίνδυνο, ή αντίστροφα, με 

δεδομένο το επίπεδο έκθεσης σε κίνδυνο να εξασφαλιστεί το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

 

2.2 Μεθοδολογία Ανάλυσης Κινδύνου 

 
    Μια ουσιαστική αφετηρία για την Ανάλυση Κινδύνου είναι μια δήλωση των 

στόχων του κάθε έργου και γενικότερα του προγράμματος, οι οποίοι μπορούν 

να χωριστούν σε αποτελέσματα, ενέργειες ή  χαμηλότερου επιπέδου 

δραστηριότητες.  

    Στην συνέχεια, είναι σημαντικό να γίνει η επιλογή της μεθοδολογίας 

Ανάλυσης Κινδύνου, που θα εφαρμοστεί. Οι υπάρχουσες διαφορετικές 

μεθοδολογίες είναι πολυποίκιλες, εάν και οι περισσότερες είναι απλά 

παραλλαγές μιας γενικής μεθοδολογίας. 
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    Αυτή η γενική μεθοδολογία αποτελείται από τρία στάδια : 

• Αναγνώριση Κινδύνου (Risk Identification) : Ετοιμασία ενός 

καταλόγου με όλους τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου που θα 

μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα πρόγραμμα. 

• Εκτίμηση Κινδύνου (Risk Estimation) : Προσδιορισμός της έκθεσης 
σε κάθε παράγοντα κινδύνου, βασισμένος στην εκτίμηση της 

πιθανότητας να συμβεί και της πιθανής επίπτωσής του, ή του βάρους 

του σε σχέση με τους υπολοίπους και της σοβαρότητάς του. 

• Αποτίμηση Κινδύνου (Risk Evaluation) : Εκτίμηση της αποδοχής 

κάθε παράγοντα κινδύνου, με σκοπό να αποφασιστεί τι ενέργειες 

πρέπει να γίνουν. 

   Τα τρία στάδια παρουσιάζονται στο επόμενο σχήμα. Για λόγους πληρότητας 

παρουσιάζονται επίσης τα τέσσερα στάδια της Διαχείρισης Κινδύνου, 

προσδιορίζοντας το ενδεχόμενο για επικάλυψη μεταξύ του τελευταίου σταδίου 

της Ανάλυσης Κινδύνου και του πρώτου σταδίου της Διαχείρισης Κινδύνου. 

 

Στάδια Ανάλυσης Κινδύνου   

   

Αναγνώριση Κινδύνου 
Ετοιμασία μιας λίστας όλων των 

πιθανών παραγόντων κινδύνου που 

θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα 

πρόγραμμα. 

  

   

Εκτίμηση Κινδύνου 
Προσδιορισμός της έκθεσης σε κάθε 

παράγοντα κινδύνου, βασισμένος σε 

μια αξιολόγηση της πιθανότητας 

εμφάνισής του και του πιθανού 

αντίκτυπού του, ή του βάρους του σε 

σχέση με τους υπολοίπους και της 

σοβαρότητάς του. 
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Στάδια Διαχείρισης Κινδύνου 
 

Αποτίμηση Κινδύνου 
Αξιολόγηση της αποδοχής κάθε 

παράγοντα κινδύνου, προκειμένου 

να αποφασιστεί ποιες ενέργειες θα 

ληφθούν. 

 Προγραμματισμός 
Ανάπτυξη των κατάλληλων 

ενεργειών για την αντιμετώπιση 

κάθε παράγοντα κινδύνου και 

προετοιμασία ενός πλάνου 

διαχείρισής του. 

   

  Διαχείριση πόρων 
Ανάθεση των πόρων και των 

ευθυνών. 

   

 

  Έλεγχος 
Έλεγχος συμβατότητας του 

πλάνου Διαχείρισης Κινδύνου σε 

σχέση με τους διαθέσιμους 

πόρους και τις ισχύουσες 

διαδικασίες διαχείρισης του 

έργου / προγράμματος. 

   

  Παρακολούθηση 
Παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας της 

εφαρμογής του πλάνου 

Διαχείρισης Κινδύνου. Εξέταση 

της ανάγκης τυχόν 

αναθεώρησής του. 

Πίνακας 1 -  Τα στάδια Ανάλυσης και Διαχείρισης Κινδύνου 
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2.2.1     Αναγνώριση Κινδύνου 

 

    Η Αναγνώριση Κινδύνου είναι η διαδικασία προσδιορισμού των 

επικίνδυνων γεγονότων, των συνθηκών κάτω από τις οποίες ενδεχομένως 

παράγονται οι δυσμενείς επιδράσεις και της φύσης αυτών.  

 

Παράγοντες κινδύνου και επιπτώσεις 

Προετοιμασία • Συγκέντρωση των στόχων του 

προγράμματος. 

• Δήλωση όλων των παραδοχών του 

προγράμματος. 

• Καθορισμός των κριτηρίων για την επιτυχία. 

Προσδιορισμός 
παραγόντων 
κινδύνου 

• Προβληματισμός για το τι μπορεί να 

οδηγήσει σε  

      αρνητικές εξελίξεις. 

• Εξέταση των επακόλουθων παραγόντων 

κινδύνου. 

• Ονομασία κάθε παράγοντα κινδύνου. 

• Ταξινόμηση των παραγόντων κινδύνου, 

χρησιμοποιώντας κατάλληλες 

κατηγοριοποιήσεις. 

Προσδιορισμός 
επιπτώσεων 

• Χρησιμοποίηση της λογικής συνάρτησης: 

ΑΝ (παράγοντας κινδύνου) … ΤΟΤΕ 

(επίπτωση) 

• Εξέταση των επακόλουθων επιπτώσεων. 

• Ταξινόμηση των επιπτώσεων 

χρησιμοποιώντας 

      τις σχετικές κατηγοριοποιήσεις. 

Τεκμηρίωση 
παραγόντων 
κινδύνων 

• Δημιουργία καταλόγου των παραγόντων 

κινδύνου (ανά κλάση) και των επιπτώσεων 

(ανά κατηγορία). 

Πίνακας 2 -  Αναγνώριση Κινδύνου (Στάδιο 1) 
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    Ο προσδιορισμός των παραγόντων κινδύνου για μια σειρά από παρόμοια 

προγράμματα είναι μία επαναληπτική διαδικασία και για αυτόν τον λόγο η 

εμπειρία και τα ιστορικά αρχεία αποτελούν σημαντικές πηγές πληροφόρησης. 

Επιπλέον, επειδή είναι το αρχικό και ίσως το πιο βασικό στάδιο της όλης 

διαδικασίας, υπάρχει μια πληθώρα μεθόδων και εργαλείων για την όσο το 

δυνατόν πληρέστερη και μεθοδική καταγραφή των επιμέρους παραγόντων 

κινδύνου.  

 
• Ερωτηματολόγια 
 

o Περιλαμβάνουν μία πρότυπη λίστα ερωτήσεων για την 
αρχική καταγραφή ενός αριθμού παραγόντων κινδύνου. 

o Χρησιμοποιούνται για την συγκέντρωση ιδεών σχετικά με 
τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου που 
αφορούν το πρόγραμμα. 

o Τα αποτελέσματα αξιολογούνται και καταγράφονται στο 
Μητρώο Παραγόντων Κινδύνου. 

 

• Λίστα (Πίνακας) Ελέγχου (Checklist) 
o Είναι μια λίστα όλων των πιθανών περιοχών, όπου 

ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα. 
o Αποτελεί ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μέσα 

προσδιορισμού των παραγόντων κινδύνου. 
o Είναι διαφορετική για κάθε οργάνωση και δραστηριότητα 

και για αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως το μόνο 
εργαλείο στην Αναγνώριση Κινδύνου. 

o Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάρτισή της για κάθε 
οργανισμό είναι η ύπαρξη πλούσιου ιστορικού όσον 
αφορά στην Διαχείριση Κινδύνου. 

 

 

 

• Συνεντεύξεις 
o Το πρόσωπο που διεξάγει τις ερωτήσεις θα πρέπει κατά 

προτίμηση να είναι εκτός της Υπηρεσίας, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ουδετερότητα. 

o Οι συνεντευξιαζόμενοι θα πρέπει κατά προτίμηση να είναι 
άτομα από όλα τα επίπεδα της Υπηρεσίας. 

 10



Διπλωματική Εργασία : Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου Με Χρήση Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 
 

o Οι ερωτήσεις είναι επιθυμητό να είναι προκαθορισμένες 
και να συζητηθούν λεπτομερώς με τους 
συνεντευξιαζόμενους. 

 

• Συσκέψεις για την ανταλλαγή και την ανάπτυξη ιδεών 
(Brainstorming) 

o Είναι μία τεχνική διασκέψεων, από την οποία μία ομάδα 
ατόμων προσπαθεί να αναπτύξει και να καταγράψει 
αυθόρμητα όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος. 

o Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας δεν επιτρέπεται καμία 
συζήτηση, αξιολόγηση ή κριτική των ιδεών, οι οποίες 
σκόπιμα αναπτύσσονται γρήγορα και αφορούν ευρύ 
πεδίο θεμάτων. Στόχος της απουσίας της ανάλυσης και 
της κρίσης σε αυτήν την φάση είναι η ενθάρρυνση της 
δημιουργικότητας των εμπλεκομένων. Οι ιδέες μπορούν 
να αξιολογηθούν συμβατικά σε επόμενο στάδιο των 
συσκέψεων. 

o Βασικός σκοπός είναι να αναπτυχθεί ένας περιεκτικός 
κατάλογος επικίνδυνων ενδεχομένων. 

o Μπορεί να είναι χρήσιμες στην περίπτωση 
προγραμμάτων που περιλαμβάνουν νέους / σπάνιους 
παράγοντες κινδύνου ή καινοτόμες διοικητικές ρυθμίσεις 
ή για την ανάπτυξη των πινάκων ελέγχου. 

 

• Μητρώο Παραγόντων Κινδύνου (Risk Register/ Risk Log) 
o Αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο πίνακα, όπου 

καταγράφονται  όλοι οι παράγοντες κινδύνου που έχουν 
προσδιοριστεί. 

o Επιπρόσθετα, γίνεται καταγραφή στοιχείων σχετικά με 
την εκτίμηση και την αξιολόγηση των επιμέρους 
παραγόντων κινδύνου. 

o Είναι ίσως μαζί με το Μητρώο Διαχείρισης Κινδύνου, το 
οποίο περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο, το βασικό 
εργαλείο της διαδικασίας Διαχείρισης Κινδύνου. 

o Απαιτεί τον καθορισμό του πιθανού Υπεύθυνου 
Παράγοντα Κινδύνου (Risk Owner) για κάθε παράγοντα 
κινδύνου. 

o Η χρήση του διευκολύνεται με την ανάπτυξη μίας 
εφαρμογής υπολογιστών για την ταχύτερη και 
πληρέστερη εισαγωγή των στοιχείων στα πεδία και την 
δημιουργία μίας συνοπτικής κατανομής παραγόντων 
κινδύνου (Summary Risk Profile, SRP). 

 

• Δομή Αναλυτικής Παράθεσης Παραγόντων Κινδύνου, 
Δ.Α.Π.Π.Κ. (Risk Breakdown Structure, RBS) 
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o Ταξινόμηση των παραγόντων κινδύνου, 
προσανατολισμένη στην προέλευση τους, όπου κάθε 
επόμενο επίπεδο παρουσιάζει πιο λεπτομερή καταγραφή 
των αιτίων. 

o Βοηθάει στην αντίληψη της κατανομής και του τύπου των 
παραγόντων κινδύνου σε ένα πρόγραμμα. 

o Παρέχει μία τυποποιημένη παρουσίαση των παραγόντων 
κινδύνου του προγράμματος, διευκολύνοντας την 
κατανόηση, την επικοινωνία και την διαχείριση. 

o Τα πρώτα επίπεδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν 
μία άμεση λίστα για την εξασφάλιση της πληρέστερης 
καταγραφής των ενδεχόμενων παραγόντων κινδύνου. 

 

• Ανάλυση Δυνατών και Αδύνατων Σημείων, Ευκαιριών και 
Παραγόντων Κινδύνου (SWOT) 

o Αποτελεί ένα μοντελοποιημένο τρόπο καταγραφής των 
κυριοτέρων συμπερασμάτων που προκύπτουν από την 
ανάλυση και την καταγραφή του εσωτερικού και 
εξωτερικού περιβάλλοντος του εξεταζόμενου οργανισμού. 

o Απώτερος στόχος της είναι η συμβολή στον καθορισμό 
των στρατηγικών κατευθύνσεων του οργανισμού. 

o  Συνίσταται από τις εξής τέσσερις εξίσου σημαντικές 
παραμέτρους: Δυνατά Σημεία, Αδύνατα Σημεία, Ευκαιρίες 
και Απειλές. Οι δύο πρώτες παράμετροι, Δυνατά και 
Αδύνατα Σημεία, καθορίζονται από την ανάλυση του 
εσωτερικού περιβάλλοντος και αφορούν αποκλειστικά 
στον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων ή 
μειονεκτημάτων που πηγάζουν από την υφιστάμενη δομή 
και λειτουργική ευρωστία του οργανισμού. Αντίθετα, οι 
δύο τελευταίες παράμετροι, Ευκαιρίες και Απειλές, 
αφορούν στην αξιολόγηση των εξωτερικών παραγόντων, 
οι οποίοι συνιστούν το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο 
δραστηριοποιείται ο οργανισμός. 

 

• Χάρτης Αντίληψης Παραγόντων Κινδύνου (Risk Concept 
Map) 

o Αποτελεί μια γραφική απεικόνιση των ενδεχόμενων 
παραγόντων κινδύνου. 

 
o Αλληλοσυσχετίζει τα αίτια με τα αντίστοιχα επικίνδυνα 

γεγονότα και αποτελέσματα. 
o Παρουσιάζει τους παράγοντες κινδύνου με κριτήριο την 

αύξηση της σοβαρότητας τους. 
 

• Διάγραμμα Αιτίας - Επίδρασης (Cause-Effect Diagram) 
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• Παρουσιάζει γραφικά τις σχέσεις μεταξύ των αιτιών και των 

επιδράσεων. 

o Δεν εμπεριέχει μεγέθη που να ποσοτικοποιούν τα αίτια 
και τις επιδράσεις. 

 

•  Ανάλυση παραδοχών 
o Κάθε πρόγραμμα συλλαμβάνεται και αναπτύσσεται 

βασιζόμενο σε ένα σύνολο σεναρίων και παραδοχών. 
o Η ανάλυση παραδοχών είναι μια τεχνική που εξερευνά 

την ακρίβεια των παραδοχών και προσδιορίζει τους 
παράγοντες κινδύνου για το πρόγραμμα από την 
ανακρίβεια, την ασυνέπεια ή την ατέλεια των παραδοχών 
αυτών. 

    Η ταξινόμηση των παραγόντων κινδύνου παρέχει την δυνατότητα της 

παρακολούθησης και ένταξής τους στις ίδιες στρατηγικές αντιμετώπισης 

ανάλογα με τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν. Η ταξινόμηση αυτή μπορεί να 

γίνει με βάση: 

• Την αιτία. Η Δομή Αναλυτικής Παράθεσης Παραγόντων 
Κινδύνου, που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, 
παρέχει για παράδειγμα την παρουσίαση μίας τέτοιας 
ταξινόμησης. 

• Το αν απορρέουν από την εσωτερική λειτουργία του 
προγράμματος ή από εξωτερικούς παράγοντες. 

• Το στάδιο υλοποίησης του προγράμματος στο οποίο ενδέχεται 
να συμβούν. 

• Την πιθανότητα να συμβούν ή το βάρος τους σε σχέση με τους 
υπολοίπους. 

• Το μέγεθος των επιπτώσεων ή της σοβαρότητας τους εάν 
εμφανιστούν. 

• Το αν χαρακτηρίζονται ως ελέγξιμοι ή όχι. 
 

    Επιπρόσθετα, ενδέχεται να κριθεί χρήσιμη και η κατηγοριοποίηση των 

επιπτώσεων που παρουσιάζονται αν συμβεί το αρνητικό ενδεχόμενο. Αυτή 

μπορεί να γίνει με βάση τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

• Χρόνος 
• Κόστος 
• Επίτευξη / εκτέλεση / ποιότητα 
• Υγιεινή και ασφάλεια 
• Περιβάλλον 
• Πολιτική 
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2.2.2     Εκτίμηση Κινδύνου 
 

2.2.2.1     Γενικά 
 
    Η Εκτίμηση Κινδύνου πραγματοποιείται γενικά με τη χρήση δύο μεθόδων. 

Η μία μέθοδος, με την οποία θα ασχοληθούμε διεξοδικά στο επόμενο 

κεφάλαιο και την οποία θα ακολουθήσουμε στη γενικότερη μεθοδολογία 

Διαχείρισης Κινδύνου, συνίσταται στη διαδικασία εκτίμησης του βάρους των 

παραγόντων κινδύνου σε σχέση με τους υπολοίπους και της σοβαρότητας 

τους σε περίπτωση που εμφανιστούν. Η άλλη μέθοδος, την οποία θα 

περιγράψουμε αμέσως, συνίσταται στη διαδικασία εκτίμησης της πιθανότητας 

εμφάνισης των επικίνδυνων γεγονότων και της δριμύτητας των επιδράσεών 

τους. Αυτό οδηγεί σε μια εκτίμηση του βαθμού έκθεσης του προγράμματος σε 

κίνδυνο. 

• Ποια η πιθανότητα εμφάνισης των παραγόντων κινδύνου; 

• Πόσο σοβαρές είναι οι επιπτώσεις τους; 

Πιθανότητα 
εμφάνισης 
παράγοντα κινδύνου 

• Εκτίμηση της πιθανότητας κάθε παράγοντα 

κινδύνου να συμβεί (ποιοτικά ή ποσοτικά). 

Επίπτωση 
παράγοντα κινδύνου 

• Εκτίμηση του μεγέθους της κάθε επίπτωσης 

            (ποιοτικά ή ποσοτικά). 

Έκθεση στον 
κίνδυνο 

• Εκτίμηση της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο 

            (ποιοτικά ή ποσοτικά). 

• Ταξινόμηση των παραγόντων κινδύνου 

ανάλογα με το βαθμό έκθεσης. 

Τεκμηρίωση 
παραγόντων 
κινδύνου 

• Καταγραφή των πιθανοτήτων εμφάνισης, 

επιπτώσεων και έκθεσης στον κίνδυνο. 

Πίνακας 3 - Εκτίμηση Κινδύνου με τη μέθοδο Πιθανότητας-Επίπτωσης (Στάδιο 2) 

 
    Η πιθανότητα εμφάνισης ενός παράγοντα κινδύνου (probability), 

αναφέρεται στο ενδεχόμενο ένας συγκεκριμένος παράγοντας να εμφανιστεί 

πραγματικά κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Σε λίγες σχετικά 
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περιπτώσεις  είναι δυνατό να υπολογιστεί αριθμητικά η πιθανότητα εμφάνισης 

ενός παράγοντα κινδύνου. Τις περισσότερες φορές, όμως, υπολογίζεται και 

εκφράζεται ποιοτικά σύμφωνα με την εμπειρία ή τη διαίσθηση.  

    Οι επιπτώσεις (impacts) μπορούν επίσης, σε μερικές περιπτώσεις, να 

υπολογιστούν χρησιμοποιώντας τις ποσοτικές τεχνικές. Όμως, συχνά και 

αυτές προκύπτουν από υποκειμενική ποιοτική εκτίμηση βασισμένη στη γνώση 

τόσο της κατηγορίας του παράγοντα κινδύνου όσο και των λεπτομερειών του 

ίδιου του προγράμματος. 

    Η έκθεση σε κίνδυνο ορίστηκε με βάση τον συνδυασμό της πιθανότητας 

ενός ενδεχομένου να συμβεί και των επιπτώσεων που θα έχει σε περίπτωση 

που συμβεί. Εάν οι πιθανότητες και οι επιπτώσεις του παράγοντα κινδύνου 

έχουν ποσοτικοποιηθεί, η έκθεση σε κίνδυνο, η οποία μετράται με τη 

σοβαρότητα (severity) του εκάστοτε παράγοντα κινδύνου, μπορεί να 

υπολογιστεί ως το γινόμενο της πιθανότητας και των επιπτώσεων. Εάν ο 

προσδιορισμός του μεγέθους των πιθανοτήτων και των επιδράσεων δεν είναι 

δυνατός, τότε τα δύο μεγέθη μπορούν μόνο να συνδυαστούν για να δείξουν 

την έκθεση σε κίνδυνο χρησιμοποιώντας μια μέθοδο ισοδυναμίας. Οι 

διαφορετικοί παράγοντες κινδύνου που προσδιορίζονται μπορούν να 

ταξινομηθούν από την άποψη της πιθανότητας εμφάνισής τους και του 

μεγέθους των επιπτώσεών τους εάν εμφανιστούν χρησιμοποιώντας μια μήτρα 

Πιθανότητας / Επιπτώσεων. Από αυτόν τον συνδυασμό της πιθανότητας και 

των επιπτώσεων ενός παράγοντα κινδύνου προκύπτει η σοβαρότητα 

(severity) του εκάστοτε παράγοντα. Τέλος, η συνολική έκθεση σε κίνδυνο 

μπορεί να προσδιοριστεί σαν το πηλίκο του αθροίσματος της σοβαρότητας 

όλων των παραγόντων κινδύνου δια του πλήθους τους. 

    Παρακάτω παρουσιάζονται οι κλίμακες βαθμολόγησης που 

χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης και των 

επιπτώσεων των παραγόντων κινδύνου, καθώς και η μήτρα Πιθανότητας-

Επιπτώσεων: 
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  Απεικόνιση    Ορισμός 

5 

Σχεδόν 

Βέβαιο >80% 

Αναμένεται να συμβεί στις περισσότερες 

περιπτώσεις. 

4 Πολύ Πιθανό 51-80% 

Ενδεχομένως να συμβεί στις περισσότερες 

περιπτώσεις. 

3 Πιθανό 21-50% Πιθανώς να συμβεί κάποια στιγμή. 

2 Σπάνιο 6-20% Μπορεί να συμβεί σε μερικές περιπτώσεις. 

1 Απίθανο 0-5% Μπορεί να συμβεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Πίνακας 4 -  Εκτίμηση πιθανότητας 

 
 
 
 
 
 Απεικόνιση  Ορισμός 

5 Επικίνδυνη 
Εάν συμβεί θα προκαλέσει αποτυχία του 

προγράμματος. 

4 Σοβαρή Εάν συμβεί θα προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις. 

3 Μέτρια 
Εάν συμβεί θα προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις, 

αλλά οι σημαντικοί στόχοι θα επιτευχθούν. 

2 Μικρή 
Εάν συμβεί θα προκαλέσει κάποιες επιπτώσεις, αλλά 

σχεδόν όλοι οι  στόχοι θα επιτευχθούν. 

1 Αμελητέα 
Εάν συμβεί δεν θα προκαλέσει  επιπτώσεις στο 

πρόγραμμα. 

Πίνακας 5 - Εκτίμηση επιπτώσεων 
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Επικίνδυνη 
(5) 

Μέτριας 
Σοβαρότητας 

Υψηλής 
Σοβαρότητας

Υψηλής 
Σοβαρότητας

Υψηλής 
Σοβαρότητας 

Υψηλής 
Σοβαρότητας

Σοβαρή 
(4) Μέτριας 

Σοβαρότητας 
Μέτριας 

Σοβαρότητας
Μέτριας 

Σοβαρότητας
Μέτριας 

Σοβαρότητας 
Υψηλής 

Σοβαρότητας

Μέτρια 
(3) Χαμηλής 

Σοβαρότητας 
Μέτριας 

Σοβαρότητας
Μέτριας 

Σοβαρότητας
Μέτριας 

Σοβαρότητας 
Υψηλής 

Σοβαρότητας

Μικρή 
(2) Χαμηλής 

Σοβαρότητας 
Χαμηλής 

Σοβαρότητας
Μέτριας 

Σοβαρότητας
Μέτριας 

Σοβαρότητας 
Υψηλής 

Σοβαρότητας

 
Αμελητέα 

(1) 
Χαμηλής 

Σοβαρότητας 
Χαμηλής 

Σοβαρότητας
Χαμηλής 

Σοβαρότητας
Μέτριας 

Σοβαρότητας 
Μέτριας 

Σοβαρότητας

  

 
 

 
Σχήμα 1 - Μήτρα Πιθανότητας / Επιπτώσεων 

 

2.2.2.2     Ποσοτικές τεχνικές για τον προσδιορισμό του κινδύνου 
 

    Οι ποσοτικές τεχνικές, όπως ξεκαθαρίστηκε στην προηγούμενη 

παράγραφο, είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν στην πράξη, γι’ αυτό και 

σπάνια χρησιμοποιούνται. Για τον υπολογισμό με αριθμητικό τρόπο των 

πιθανοτήτων εμφάνισης των παραγόντων κινδύνου και των επιπτώσεών 

τους, εφ’ όσον εμφανιστούν, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός πολύ πλούσιου 

και καλά ενημερωμένου ιστορικού από την διαχείριση αντίστοιχων έργων / 

προγραμμάτων για ένα εύγλωττο βάθος χρόνου.  

    Επιπλέον, για να είναι εφικτό οι αριθμητικές τιμές που θα προσδιοριστούν 

για τις πιθανότητες και τις επιπτώσεις των παραγόντων κινδύνου να μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για πράξεις μεταξύ τους, προκειμένου να υπολογιστεί 

Απίθανο 
(1) Σπάνιο 

(2) 
Πιθανό 

(3) 
Πολύ Πιθανό Σχεδόν 

Βέβαιο (4) (5) 

Ε
πι
πτ
ώ
σε
ις

  

Πιθανότητα 
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αριθμητικά η σοβαρότητα κάθε παράγοντα και η συνολική έκθεση σε κίνδυνο, 

θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

• Τα κόστη να είναι αθροιστικά, δηλαδή το συνολικό κόστος να 

μπορεί να υπολογιστεί ως το αριθμητικό άθροισμα των 

επιμέρους. 

• Ο χρόνος να είναι επίσης άθροισμα των επιμέρους χρόνων 

(αυτό συμβαίνει στις διαδοχικές δραστηριότητες). 

• Οι παράγοντες κινδύνου να μπορούν να συμβαίνουν 

ανεξάρτητα. 

 

    Στη συνέχεια παρατίθενται τεχνικές και εργαλεία ποσοτικού προσδιορισμού 

του κινδύνου : 

• Υπολογισμοί αναμενόμενης αξίας (expected value 
calculations) 

Εάν η πιθανότητα του να συμβεί ένα γεγονός είναι pBB1BB, pBB2BB, …, 

pBBnBB, και μία αντίστοιχη επίπτωση κόστους εκφράζεται ως cBB1B, 

cB2B, …, cBnB, τότε η συνολική αναμενόμενη αξία του κινδύνου 

είναι το άθροισμα των επιμέρους γινομένων. Δηλαδή, ο 

συνολικός αναμενόμενος κίνδυνος ισούται με 

pB1BcB1B+pB2BcB2B+….+pBnBcBnB. 

B B B B

B B B B B B B B B B B B

 
• Δένδρα πιθανοτήτων (Probability Trees) 

Τα δέντρα πιθανοτήτων είναι γραφικές αναπαραστάσεις του 

συνόλου των πιθανών στρατηγικών και μπορούν να είναι 

χρήσιμα για προγράμματα που απαιτούν διαδοχικές 

αποφάσεις. Οι διαφορετικές στρατηγικές οδηγούν σε 

διαφορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με τις συνθήκες και τα 

γεγονότα που λαμβάνουν χώρα. 

 

• Συνδυασμός κατανομών (Combination of Distributions) 
Σε μερικές περιπτώσεις είναι χρησιμότερο να 

παρουσιάζονται οι πιθανότητες των επιπτώσεων με τη 
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μορφή στατιστικής κατανομής. Έτσι, αντί η πιθανότητα 

κινδύνου να έχει μία τιμή μονοσήμαντη, παρουσιάζεται με τη 

μορφή μιας κατανομής. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις 

αβεβαιότητες που έχουν να κάνουν με το κόστος και τα 

χρονοδιαγράμματα. 

 

• Ανάλυση ευαισθησίας 
 

o Είναι ο υπολογισμός του τρόπου με τον οποίο 

διαφορετικά σενάρια όσον αφορά στις τιμές των 

πιθανοτήτων και των επιπτώσεων ή των βαρών και της 

σοβαρότητας των παραγόντων κινδύνου θα είχαν 

επιπτώσεις στις καθαρές παρούσες αξίες (NPVs), τις 

συνολικές δαπάνες, ή άλλες παραμέτρους του 

προγράμματος. Συγκεκριμένα, για κάθε αριθμητική τιμή 

επιλέγεται ο υπολογισμός όλων των παραμέτρων με 

βάση την διακύμανσή αυτής της τιμής, είτε προς τα 

πάνω, είτε προς τα κάτω. Με αυτό τον τρόπο δίδεται η 

δυνατότητα να εξακριβωθεί ποιες ακριβώς μεταβλητές 

επιβάλλεται να προσδιορισθούν με μεγάλη ακρίβεια και 

ποιες όχι. Ως αποτέλεσμα, προσδιορίζεται και η 

εμπιστοσύνη στους αρχικούς υπολογισμούς, δεδομένου 

ότι αν όλες οι μεταβλητές, η μικρή μεταβολή των οποίων 

επηρεάζει σημαντικά όλες τις παραμέτρους του 

προγράμματος, έχουν προσδιορισθεί με μεγάλη ακρίβεια, 

τότε αντίστοιχα μεγάλη θα είναι και η εμπιστοσύνη που 

θα πρέπει να δίδεται στα αποτελέσματα των 

υπολογισμών, ανεξάρτητα από την ακρίβεια με την οποία 

έχουν προσδιορισθεί οι υπόλοιπες μεταβλητές. 

Αντίστροφα, αν κάποια από αυτές τις σημαντικές 

μεταβλητές έχει προσδιορισθεί με μικρή ακρίβεια, τότε 

δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εμπιστοσύνη στους 

αρχικούς υπολογισμούς, παρά μόνο σχετική, εφ’ όσον 

συνεκτιμηθούν όλα τα εναλλακτικά σενάρια.  
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o Η ανάλυση ευαισθησίας είναι χρήσιμη μέθοδος στην 

περίπτωση διαφορετικών αξιολογητών, προκειμένου να 

αποκτήσουν την πλήρη εικόνα για το πώς οι διαφορετικές 

απόψεις τους για τις πιθανές δαπάνες και τα κέρδη θα 

έχουν επιπτώσεις στο αποτέλεσμα. 

 

o Οι αναλύσεις ευαισθησίας απαιτούν καλή σχεδίαση και 

σαφή παρουσίαση. Τα εναλλακτικά σενάρια πρέπει να 

επιλέγονται προσεκτικά, έτσι ώστε να εστιάζουν ειδικά σε 

εκείνες τις αβεβαιότητες που είναι οι πιο σημαντικές και 

εκεί όπου οι αβεβαιότητες είναι πολύ μεγαλύτερες σε μια 

κατεύθυνση από μια άλλη. Όλοι οι σημαντικοί 

παράγοντες κινδύνου πρέπει να εξετάζονται και να 

δίνεται προσοχή σε οποιεσδήποτε σημαντικές σχέσεις 

υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων αιτιών που προκαλούν 

τους παράγοντες. 

 

o Οι αναλύσεις ευαισθησίας πρέπει να ενημερώνονται, 

όπου αυτό είναι δυνατόν, με την χρήση των 

προηγούμενων στοιχείωνTP

1
PT για να αξιολογείται καλύτερα 

η αξιοπιστία των εκτιμήσεων.  

 

o Επίσης, ενδέχεται να φανεί χρήσιμο να συγκεντρωθούν οι 

μεταβλητές στην ανάλυση ευαισθησίας με τη σύσταση 

“απαισιόδοξων” και “αισιόδοξων” παραλλαγών, που 

επιτρέπουν μια ευρεία αξιολόγηση της πιθανότητας 

αυτών των εκβάσεων για την απόφαση εάν ένα 

πρόγραμμα πρέπει να προχωρήσει.  

 

                                                 
1 π.χ. αρχεία παρελθόντος για τις υπερβάσεις δαπανών και χρόνου στα προγράμματα κατασκευής και 
αρχεία για την ακρίβεια προηγούμενων προβλέψεων. 
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o Η ανάλυση ευαισθησίας, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, όταν 

ένας μόνο παράγοντας (κρίσιμος παράγοντας) καθορίζει 

την απόφαση αποδοχής ενός προγράμματος ή επιλογής. 

Σε αυτήν την περίπτωση, σκοπός της ανάλυσης 

ευαισθησίας είναι να φανερώσει την μέγιστη μεταβολήTP

2
PT 

της αξίας αυτού του παράγοντα, η οποία καθιστά μη 

αξιόλογη την ανάληψη του έργου. 

 

2.2.2.3     Αποτίμηση Κινδύνου 

 

    Η Αποτίμηση Κινδύνου είναι μία διαδικασία, η οποία έχει ως αντικείμενο την 

εκτίμηση του βαθμού της αποδοχής της έκθεσης του προγράμματος σε κάθε 

παράγοντα κινδύνου σε σχέση με τα κριτήρια κινδύνου που καθορίζονται για 

το πρόγραμμα. Διερευνά, επίσης, σε πρώτο επίπεδο και τις αντιδράσεις / 

μέσα, με τα οποία μπορούν να μειωθούν τα απαράδεκτα επίπεδα έκθεσης σε 

κίνδυνο. 

    Η Αποτίμηση Κινδύνου είναι ένας ζωτικής σημασίας προαπαιτούμενο βήμα 

για τη Διαχείριση Κινδύνου. Χωρίς αυτή, η αποτελεσματική διαχείριση δεν 

μπορεί να πραγματοποιηθεί, δεδομένου ότι οι υπεύθυνοι δεν θα έχουν γνώση 

και άποψη για τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου που θα 

οδηγήσουν το πρόγραμμα σε αστοχίες. Υπάρχει επομένως ο γενικότερος 

κίνδυνος να διαχειριστούν πρώτα τα προβλήματα με τα οποία αισθάνονται πιο 

οικείοι, ή με τα οποία έχουν προγενέστερη εμπειρία και να καθυστερήσουν ή 

να μην προσπαθήσουν να ελέγξουν άλλες σημαντικές δραστηριότητες. Όποια 

κι αν είναι η περίπτωση, η επιτυχής επίτευξη των στόχων του προγράμματος 

γίνεται πολύ λιγότερο πιθανή. 

 

 

                                                 
2 Η μεταβολή της αξίας, αναφέρεται σε μείωση, στην περίπτωση οφέλους, και σε αύξηση στην 
περίπτωση κόστους. 
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• Είναι αποδεκτοί οι παράγοντες κινδύνου; 

• Τι μπορεί να γίνει για να μειωθούν; 

Αποδοχή • Καθιέρωση κριτηρίων αποδοχής των παραγόντων κινδύνου. 

• Εκτίμηση του βαθμού αποδοχής της έκθεσης σε κάθε 

παράγοντα κινδύνου. 

Εναλλακτικές • Μεταφορά : Μεταφορά του παράγοντα κινδύνου σε τρίτους. 

• Δράση : Εξέταση των μέσων μείωσης της έκθεσης σε 

αποδεκτά επίπεδα. 

• Αποφυγή : Αν είναι εφικτό, επιλογή μίας εκ των εναλλακτικών 

λύσεων, η οποία εξασφαλίζει μηδενικά επίπεδα έκθεσης στον 

υπό εξέταση παράγοντα κινδύνου. 

Τεκμηρίωση 
παραγόντων 
κινδύνου 

• Καταγραφή για κάθε παράγοντα κινδύνου του βαθμού 

αποδοχής του και των προτεινόμενων εναλλακτικών 

αντιδράσεων για την αντιμετώπισή του. 

Πίνακας 6 - Αποτίμηση Κινδύνου (Στάδιο 3) 

 

    Εάν η ανάλυση κινδύνου έχει εκτελεσθεί σε ποσοτική βάση, κατόπιν είναι 

σχετικά εύκολο να συγκριθούν τα αριθμητικά επίπεδα έκθεσης με τα 

αποδεκτά όρια που εκφράζονται στις ίδιες μονάδες. Για τις ποιοτικές 

αξιολογήσεις πρέπει να υιοθετηθούν περισσότερο προσεγγιστικές μέθοδοι, 

όπως είναι η γραμμή ανοχής η οποία φαίνεται στο επόμενο σχήμα. Το όριο 

ανοχής κινδύνου (γραμμή ανοχής), είναι η μέγιστη πιθανή έκθεση σε κίνδυνο, 

που μπορεί να γίνει αποδεκτή, με βάση τις πιθανές συνέπειες αλλά και τα 

εμπλεκόμενα οφέλη που σχετίζονται με τις αιτίες των επικίνδυνων 

ενδεχομένων. Το όριο ανοχής αφορά κάθε επιμέρους παράγοντα κινδύνου, 

αλλά και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο. 

    Για να προσδιοριστεί το όριο ανοχής για κάθε πρόγραμμα, θα πρέπει να 

εξεταστεί ιδιαίτερα προσεκτικά για κάθε σημαντικό παράγοντα κινδύνου ο 

οποίος ενδέχεται να βρίσκεται έξω από το όριο ανοχής και άρα να αποτελεί 

αιτία διακοπής του προγράμματος, το βάρος του και η σοβαρότητά του ή η 

πιθανότητα εμφάνισής του και οι επιπτώσεις από ενδεχόμενη εμφάνισή του, 

ανάλογα με ποια μέθοδο εκτίμησης χρησιμοποιούμε, οι εναλλακτικές 

δυνατότητες αντίδρασης για την αντιμετώπισή του, καθώς και το μέγεθος των 
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επιπτώσεων που διακινδυνεύεται να προκύψουν από τις αντιδράσεις αυτές. Η 

ανοχή απέναντι σε έναν παράγοντα κινδύνου μπορεί να ποικίλει ανάλογα με 

την σοβαρότητα του, αλλά και τον χρόνο, όπως και την περιοχή, που 

ενδέχεται να προκύψει. 

    Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγμα γραμμής ανοχής (κόκκινη γραμμή) στη 

μήτρα Πιθανότητας-Επιπτώσεων και οι πιθανές αντιδράσεις για την 

αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου που βρίσκονται σε αντίστοιχες περιοχές. 

 

 

 Επικίνδυνη 
(5) 

 
 

 
  

 

Σοβαρή 
(4)       

 
Μέτρια 

(3)       

 
Μικρή 

(2)     
 
Γραμμή 
 ανοχής 

 

 

 
 

Αμελητέα 
(1) 

    ΑΝΟΧΗ 
   

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
 
ΔΡΑΣΗ 

 
 

  

 

 
Πολύ 
Πιθανό 

Σχεδόν 
Βέβαιο 

 

 

 

Σχήμα 2 - Μήτρα Πιθανότητας / Επιπτώσεων (με τις πιθανές αντιδράσεις) 

 

Απίθανο Σπάνιο Πιθανό
(1) (2) (3) (4) (5) 

Ε
πι
πτ
ώ
σε
ις

  

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
ΔΡΑΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
 
   ΔΡΑΣΗ 

Πιθανότητα 
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2.3     Μεθοδολογία Διαχείρισης Κινδύνου 

    Η Διαχείριση Κινδύνου είναι ο προγραμματισμός και η εφαρμογή ενεργειών 

για να μειωθεί η σοβαρότητα των παραγόντων κινδύνου που έχουν 

προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια της Ανάλυσης Κινδύνου. 

    Η Διαχείριση Κινδύνου αποτελείται ουσιαστικά από τέσσερις κύριες 

δραστηριότητες: 

• Προγραμματισμός (Planning) – Ανάπτυξη των κατάλληλων 

ενεργειών για κάθε παράγοντα κινδύνου και προετοιμασία ενός 

σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου. 

• Διαχείριση Πόρων (Resourcing) – Κατανομή των πόρων και 

των ευθυνών για την υλοποίηση του σχεδίου. 

• Έλεγχος (Controlling) – Έλεγχος της ορθότητας των 

σχεδιαζόμενων ενεργειών και της κατανομής πόρων του 

σχεδίου. 

• Παρακολούθηση (Monitoring) – Παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του σχεδίου. 

 

    Στόχο της Διαδικασίας Διαχείρισης Κινδύνου αποτελεί η χρησιμοποίηση 

των συμπερασμάτων των προηγούμενων σταδίων της Ανάλυσης Κινδύνου 

για την παραγωγή ενός Βασικού Σχεδίου Δράσης. Εκτός του Βασικού 

Σχεδίου, παράγωγα της Διαδικασίας Διαχείρισης Κινδύνου αποτελούν και τα 

Εναλλακτικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (Ε.Σ.Ε.Α.). Τα σχέδια αυτά θα πρέπει 

να περιλαμβάνουν τις ενέργειες αντιμετώπισης ενός σημαντικού παράγοντα 

κινδύνου, μετά την εκδήλωσή του. Οι ενέργειες αυτές, όπως ακριβώς και οι 

Δράσεις του Βασικού Σχεδίου, θα πρέπει να περιγράφονται όσο πιο 

αναλυτικά είναι εφικτό, σε όρους κόστους, χρονοδιαγράμματος και πόρων. Η 

κύρια διαφοροποίηση των Ε.Σ.Ε.Α. από το Βασικό Σχέδιο είναι ότι περιέχουν 

όλες τις «κατασταλτικές» ενέργειες, μετά την εκδήλωση του παράγοντα 

κινδύνου, ενώ το Βασικό Σχέδιο ενσωματώνει όλες τις προληπτικές ενέργειες 

Διαχείρισης Κινδύνου. 
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2.3.1     Προγραμματισμός Διαχείρισης Κινδύνου 
 
    Το επίπεδο του Προγραμματισμού (planning stage) στη Διαχείριση 

Κινδύνου παρουσιάζει ομοιότητες με το επίπεδο της Αποτίμησης (risk 

evaluation stage) στην ανάλυση κινδύνου και στην πραγματικότητα μπορεί να 

πραγματοποιηθεί παράλληλα με αυτό. Εντούτοις, ενώ στην ανάλυση κινδύνου 

το κύριο μέλημα είναι να προσδιορισθούν τα μέσα και οι τρόποι για να μειωθεί 

ο κίνδυνος του προγράμματος, στη Διαχείριση του Κινδύνου έμφαση δίνεται 

στην ανάπτυξη αυτών των ενεργειών, μέσα από μία πιο αναλυτική και 

λεπτομερή έρευνα της εφικτότητας των μεθόδων για να επιτευχθεί το 

προσδοκώμενο αποτέλεσμα, χωρίς να υπάρξουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις. 

Στο τέλος αυτού του σταδίου ετοιμάζεται ένα Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου σε 

πρωτόλεια μορφή. 

    Οι δυνατότητες που παρέχονται στην Διαχείριση Κινδύνου ταξινομούνται 

ουσιαστικά σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: 

• Αποφυγή του κινδύνου 

• Μεταφορά του κινδύνου 

• Δράση, για τον έλεγχο / περιορισμό του κινδύνου 

• Αποδοχή του κινδύνου 

 

    Αναλυτικά, οι τακτικές Διαχείρισης Κινδύνου παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

 

• Αποφυγή κινδύνου: Πρόκειται για τη χρησιμοποίηση 

εναλλακτικών προσεγγίσεων, οι οποίες δεν περιέχουν καθόλου 

κίνδυνο. Αυτή η δυνατότητα, αν και είναι η πιο αποτελεσματική 

από τις τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνου, δεν είναι πάντα 

διαθέσιμη, καθώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι πρακτικά 

αδύνατη η υιοθέτηση μιας στρατηγικής χωρίς καθόλου κίνδυνο. 

Τέλος, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι ο 

κίνδυνος εμπλέκεται σε πάρα πολλά έργα και προγράμματα, με 

την προοπτική του κέρδους, καθώς σχεδόν πάντοτε η πορεία 
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προς την υλοποίηση σημαντικών στόχων δεν μπορεί να γίνει 

χωρίς κίνδυνο. 

 

• Μεταφορά κινδύνου: Πρόκειται για την μεταφορά του κινδύνου 

σε κάποιο άλλο εμπλεκόμενο μέρος. Πρακτικά, η υλοποίηση 

αυτής της τακτικής γίνεται με την μεταφορά του κινδύνου μέσα 

σε μια σύμβαση και άρα με την ανάληψη του κινδύνου από το 

έτερο συμβαλλόμενο μέρος. 

 

• Δράση για τον έλεγχο / περιορισμό του κινδύνου: Πρόκειται 
για την τακτική, στην οποία υπάγονται οι περισσότεροι 

παράγοντες κινδύνου. Σε αυτήν εντάσσονται όλες οι δράσεις 

που στοχεύουν στον περιορισμό, είτε της πιθανότητας 

εμφάνισης ενός παράγοντα κινδύνου, είτε των συνεπειών από 

την εμφάνιση ενός παράγοντα κινδύνου. Οι δράσεις 

περιορισμού του κινδύνου δεν είναι δυνατόν να εξειδικευθούν 

περαιτέρω σε αυτό το επίπεδο, καθώς εξαρτώνται από την 

φύση και το είδος του υπό εξέταση παράγοντα κάθε φορά. 

 

• Αποδοχή κινδύνου: Πρόκειται για την αποδοχή του κινδύνου, 

με τον προγραμματισμό καμιάς απολύτως ενέργειας διαχείρισης 

του. Αυτό είναι δυνατό να συμβεί σε αρκετές περιπτώσεις, που 

αφορούν βεβαίως μη κρίσιμους για την επιτυχία του 

προγράμματος παράγοντες κινδύνου, στις οποίες, είτε η 

οποιαδήποτε προγραμματιζόμενη αντίδραση θα έχει μεγαλύτερο 

κόστος από τις συνέπειες της ενδεχόμενης εμφάνισης του 

παράγοντα κινδύνου, είτε ο κίνδυνος ελέγχεται εξ’ ολοκλήρου 

από εξωτερικούς παράγοντες στους οποίους υπάρχει αδυναμία 

παρέμβασης.    

 
    Οι διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνου εφαρμόζονται σε όλες τις φάσεις του 

προγράμματος. Όσο πιο νωρίς όμως ενταχθούν στην διαδικασία διαχείρισης 

του προγράμματος, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα οφέλη, καθώς είναι φανερό 
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ότι άλλες δυνατότητες παρέχονται για αποτελεσματική Διαχείριση του 

Κινδύνου, όταν το πρόγραμμα είναι στην φάση της σύλληψης και του 

σχεδιασμού του και άλλες δυνατότητες παρέχονται όταν πια βρίσκεται στην 

διαδικασία εφαρμογής του. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η τακτική της 

«Αποφυγής του Κινδύνου» είναι ουσιαστικά ανέφικτη σε προχωρημένα στάδια 

της εφαρμογής του προγράμματος, στα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

γίνουν αλλαγές στον σχεδιασμό, ώστε να αποφευχθεί κάποιος συγκεκριμένος 

παράγοντας κινδύνου.  

  

2.3.2     Διαχείριση Πόρων 
 
    Το στάδιο της Διαχείρισης των Πόρων (resourcing stage) εμπεριέχει τόσο 

τον καταμερισμό των διαθέσιμων πόρων στη Διαχείριση Κινδύνου, όσο και 

τον επιμερισμό των ανάλογων ευθυνών σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Κατά την 

διάρκεια κατανομής των πόρων ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίδεται στις 

ανάγκες για πόρους των δραστηριοτήτων της διαχείρισης του προγράμματος, 

έτσι ώστε να εξακριβώνεται ότι οι διατιθέμενοι πόροι στην Διαχείριση του 

Κινδύνου μπορούν όντως να διατεθούν και δεν είναι δεσμευμένοι για κάποια 

άλλη δραστηριότητα. 

2.3.3     Έλεγχος Διαδικασίας Διαχείρισης Κινδύνου 
 
    Το στάδιο του Ελέγχου (controlling stage) προτίθεται να βεβαιώσει ότι η 

επιτευχθείσα κατά το στάδιο του σχεδιασμού πρόοδος είναι συμβατή με τους 

διαθέσιμους πόρους και ότι η εφαρμογή του σχεδίου της Διαχείρισης Κινδύνου 

έχει συντονιστεί (είναι σε αρμονία) με τις δραστηριότητες διαχείρισης του 

προγράμματος. Το καλύτερο βέβαια αποτέλεσμα επιτυγχάνεται όταν η 

διαδικασία της Διαχείρισης Κινδύνου δεν θεωρείται επιπρόσθετη, αλλά είναι 

πλήρως ενσωματωμένη στην διαδικασία διαχείρισης του προγράμματος.  

 2.3.4     Παρακολούθηση Διαδικασίας Διαχείρισης Κινδύνου 
 
    Το στάδιο της Παρακολούθησης (monitoring stage) είναι το κλειδί που 

επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του σχεδίου Διαχείρισης 

Κινδύνου συνολικά, αλλά και κάθε επιμέρους δράσης για την μείωση του 
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κινδύνου. Σε αυτό το στάδιο παρακολουθείται και καταγράφεται ποιοι 

παράγοντες κινδύνου εμφανίστηκαν τελικά και πότε, καθώς επίσης και ποιες 

ενέργειες διαχείρισής τους λήφθηκαν τελικά, από ποιους και τι 

αποτελεσματικότητα είχαν. Τα καταγραφόμενα στοιχεία συγκρίνονται με αυτά 

του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου και εξετάζονται τυχόν αποκλίσεις από αυτό, 

σε συνδυασμό με τους λόγους που οδήγησαν στις εν λόγω διαφοροποιήσεις.  

    Τέλος, με βάση όλα τα ανωτέρω στοιχεία παρακολουθείται και η ανάγκη 

αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου. Συγκεκριμένα, η 

αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου είναι επιβεβλημένη, όταν, είτε 

εμφανιστεί ένας παράγοντας κινδύνου που δεν έχει προβλεφθεί, είτε 

αποδειχθεί ότι η υπάρχουσα εκτίμηση του μεγέθους της σοβαρότητας των 

παραγόντων κινδύνου βρίσκεται συστηματικά εκτός των ανεκτών ορίων 

διακύμανσης, είτε τέλος διαπιστωθεί ότι η αποτελεσματικότητα των 

σχεδιαζόμενων δράσεων είναι μειωμένη σε σχέση με τις προσδοκίες. 

    Σκοπός επομένως του σταδίου της Παρακολούθησης είναι να εξασφαλιστεί 

ότι: 

• Οι σχεδιασθείσες ενέργειες για τη μείωση της πιθανότητας 

εμφάνισης του παράγοντα κινδύνου είναι όντως 

αποτελεσματικές. 

• Οι σχεδιασθείσες ενέργειες για την  μείωση των επιπτώσεων 

που συνδέονται με τον παράγοντα κινδύνου είναι 

αποτελεσματικές. 

• Το σύνολο των δραστηριοτήτων παραμένει μέσα στο 

προκαθορισμένο όριο ανοχής κινδύνου (γραμμή ανοχής). 

• Όταν οι παράγοντες κινδύνου, για τους οποίους δεν υπάρχει 

καμία πιθανή δράση μετριασμού, φθάσουν σε ένα σημείο όπου 

η πιθανότητα να προκύψουν έχει μεγαλώσει, εφαρμόζεται εκείνο 

το σχέδιο που περιλαμβάνει το ενδεχόμενο αυτό.  
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2.3.5     Εργαλεία Διαχείρισης Κινδύνου 
 
    Μετά την ολοκλήρωση των σταδίων των προηγούμενων παραγράφων, 

δηλαδή του Προγραμματισμού, της Διαχείρισης Πόρων, του Ελέγχου και της 

Παρακολούθησης, είναι απαραίτητο να καταγραφούν τα συμπεράσματα και οι 

προτεινόμενες λύσεις σε μια αντίστοιχη βάση με αυτήν της αποτύπωσης των 

παραγόντων κινδύνου, που ονομάζεται Μητρώο Διαχείρισης Κινδύνου. Η 

αποτύπωση, με ενιαίο κωδικοποιημένο τρόπο, των ενεργειών διαχείρισης 

εξασφαλίζει την διάχυση των πληροφοριών που περιέχονται στο Σχέδιο 

Διαχείρισης Κινδύνου και συμβάλλει στην ουσιαστική παρακολούθηση των 

δράσεών του, με βάση τα χρονοδιαγράμματα που περιέχονται σε αυτό. 

    Συγκεκριμένα, το Μητρώο Διαχείρισης Κινδύνου (Risk Management 

Register): 

• Αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο πίνακα και εκεί καταγράφονται 

όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την διαχείριση των 

παραγόντων κινδύνου που έχουν προσδιοριστεί. 

• Περιλαμβάνει μια καταγραφή στοιχείων, σχετικά με την 

κατανομή πόρων για την διαχείριση των επιμέρους παραγόντων 

κινδύνου.   

• Είναι ίσως, μαζί με το Μητρώο Παραγόντων Κινδύνου, το βασικό 

εργαλείο της διαδικασίας Διαχείρισης Κινδύνου. 

• Απαιτεί τον καθορισμό του πιθανού Υπεύθυνου Διαχείρισης για 

κάθε παράγοντα κινδύνου. 

• Διευκολύνεται στη χρήση του με την ανάπτυξη μιας εφαρμογής 

υπολογιστών, για την ταχύτερη και πληρέστερη εισαγωγή των 

στοιχείων στα πεδία και την ενοποίηση με την αντίστοιχη 

εφαρμογή για το Μητρώο Παραγόντων Κινδύνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

3.1    Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων – Ανάγκη για Ανάλυση και 
Διαχείριση Κινδύνου στα Προγράμματα της Ε.Ε. 

 

    Ο κίνδυνος είναι παρών σε κάθε πτυχή της ζωής. Ως εκ τούτου, η 

Διαχείριση Κινδύνου είναι μία καθολική έννοια, εφαρμόσιμη σε όλο σχεδόν το 

εύρος της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στην πλειοψηφία βέβαια των 

περιπτώσεων αποτελεί μία αδόμητη δραστηριότητα, βασισμένη στην κοινή 

λογική, την εμπειρία και το ένστικτο. 

    Οι οργανισμοί που διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους για την καλύτερη 

κατανόηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν και την αποτελεσματικότερη 

διαχείρισή τους μπορούν όχι μόνο να αποφύγουν ‘απρόβλεπτες’ δυσκολίες, 

αλλά ταυτόχρονα να απελευθερώσουν πόρους προς άλλες κατευθύνσεις και 

να επωφεληθούν ευκαιριών (για νέες επενδύσεις), οι οποίες διαφορετικά 

ενδεχομένως να απορρίπτονταν ως απλά πολύ ‘επικίνδυνες’. Γίνεται έτσι 

αντιληπτό ότι η οργανωμένη προσπάθεια Ανάλυσης και Διαχείρισης Κινδύνου 

έχει να προσφέρει σημαντική βοήθεια στους οργανισμούς όχι μόνο προς την 

κατεύθυνση αποφυγής ή καλύτερα ελέγχου επικίνδυνων καταστάσεων, που 

σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρούνταν απρόβλεπτες, αλλά ταυτόχρονα 

και προς την θεώρηση νέων πρακτικών ή προσπαθειών που προσφέρουν 

σημαντικές ευκαιρίες. Υπό αυτή την οπτική γωνία, είναι σαφές ότι ο κίνδυνος 

εμπεριέχει τόσο την έννοια της απειλής, όσο και αυτήν της ευκαιρίας.    

    Όσον αφορά στην περιοχή της Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων, 

παρά την ραγδαία εξέλιξή της τα τελευταία έτη και τον εμπλουτισμό της με 

ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και τον καθορισμό συστηματικών διαδικασιών 

για όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός Έργου ή Προγράμματος, η 

Διαχείριση Κινδύνου θεωρείτο μέχρι πολύ πρόσφατα σαν μια πρόσθετη 

επιπλέον διαδικασία. Τελευταία, έχει ξεκινήσει η αναθεώρηση αυτής της 

πρακτικής και η πλήρης ενσωμάτωση της Διαχείρισης Κινδύνου στην 
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αποτελεσματική πρακτική της Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων. Η 

ενσωμάτωση αυτή προσφέρει τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας από την χρήση 

των διαδικασιών Ανάλυσης και Διαχείρισης κινδύνου, καθώς μόνο έτσι δίνεται 

πραγματικά η δυνατότητα για αυτό που περιγράφηκε προηγουμένως, ήτοι, όχι 

μόνο την αποφυγή των κινδύνων ή τον μετριασμό των επιπτώσεών τους, 

αλλά και την πλήρη εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζονται σε όλα 

τα στάδια ενός Έργου ή ενός Προγράμματος.     

    Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες πρακτικές στην Διαχείριση Έργων και 

Προγραμμάτων και την ενσωμάτωση σε αυτές της Διαχείρισης Κινδύνου, η 

Ελλάδα καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Γ’ Κ.Π.Σ., το οποίο, σε 

συνδυασμό με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα από το Ταμείο Συνοχής και τις 

λοιπές Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα 

μεγαλύτερα προγράμματα εκσυγχρονισμού που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία 

της χώρας. Παράλληλα, οι νέοι κανονισμοί των Διαρθρωτικών Ταμείων 

διαμορφώνουν ένα καινούργιο πλαίσιο εταιρικής σχέσης, με νέα δεδομένα και 

αυξημένες απαιτήσεις, και ως εκ τούτου συντελούν στη διαμόρφωση μιας 

νέας πραγματικότητας που διαφοροποιεί σημαντικά τις απαιτήσεις διαχείρισης 

του Γ’ Κ.Π.Σ. από αυτές του Β’ Κ.Π.Σ..  

    Οι κυριότερες διαφοροποιήσεις όσο αφορά στο πλαίσιο της εταιρικής 

σχέσης είναι : 

• Αποστασιοποίηση της Ε.Ε. από τις διαδικασίες προγραμματισμού, 

επιλογής έργων και διαχείρισης των Προγραμμάτων. 

• Μεταφορά της ευθύνης στο Κράτος – Μέλος και υποχρέωσή του να 

τηρεί συγκεκριμένες διακριτές διαχειριστικές και ελεγκτικές διαδικασίες 

με θεσμοθετημένες ευθύνες των αρμοδίων αρχών. 

• Ενίσχυση του ελεγκτικού ρόλου της Ε.Ε. και προβολή της δυνατότητας 

επιβολής αυστηρών ποινών. 

    Οι παραπάνω διαφοροποιήσεις κάνουν πλέον τον κίνδυνο οριστικής 

απώλειας πόρων υπαρκτό και μάλλον βέβαιο σε περίπτωση καθυστερήσεων 

στη χρήση των πόρων ή παραβιάσεων των κανόνων υλοποίησης / 

διαχείρισης που θέτουν οι νέοι κανονισμοί των Διαρθρωτικών Ταμείων. 
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    Συνεπακόλουθα, ο ρόλος των Διαχειριστικών Αρχών στην επιτυχή και 

αποδοτική απορρόφηση των διατιθέμενων πόρων είναι καθοριστικής 

σημασίας, καθώς αποστολή τους είναι να εξασφαλίσουν την 

αποτελεσματικότητα και την κανονικότητα της διαχείρισης και της εφαρμογής 

των Προγραμμάτων. Ως εκ τούτου, η ενσωμάτωση διαδικασιών Ανάλυσης και 

Διαχείρισης Κινδύνου στη λειτουργία των Διαχειριστικών Αρχών προβάλλει 

ως απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα και με τις σύγχρονες πρακτικές, για 

την αποτελεσματική Διαχείριση και Παρακολούθηση των Προγραμμάτων. 

    Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση 

στην Διαχείριση των Κινδύνων των Προγραμμάτων, η οποία πρέπει να είναι 

μία συνεχής διαδικασία, πλήρως ενσωματωμένη στη λειτουργία των 

Διαχειριστικών Αρχών. Η ύπαρξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης 

Κινδύνου θεωρείται ιδιαίτερο πλεονέκτημα για τις Διαχειριστικές Αρχές και όχι 

μόνο αποτιμάται θετικά κατά την διάρκεια όλων των ελέγχων και 

αξιολογήσεων, αλλά συμβάλλει αποφασιστικά στην αποδοτική και χρηστή 

διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων και των διατιθέμενων εθνικών πόρων.     

    Το φάσμα των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), είναι τόσο 

ποικίλο ώστε μέσα σε αυτά μπορεί κανείς να βρει πλήθος διαφορετικών ειδών 

κινδύνων. Εκείνο, όμως, που διαφοροποιεί αισθητά τα Προγράμματα της Ε.Ε. 

είναι το γεγονός ότι σε αυτά η έννοια του κέρδους δεν είναι σε καμία 

περίπτωση ίδια, ούτε καν ανάλογη με αυτήν που χρησιμοποιείται στα Έργα ή 

Προγράμματα του ιδιωτικού τομέα. Ως εκ τούτου, αντίστοιχα και η έννοια του 

κινδύνου είναι αρκετά διαφορετική. 

    Τα Προγράμματα της Ε.Ε. είναι, πρώτα απ’ όλα, μέρος γενικότερου 

στρατηγικού σχεδιασμού.  Συνεπώς, οι στόχοι τους είναι επί το πλείστον 

άυλοι, καθώς το αντικείμενό τους δεν συνδέεται τόσο με την επίτευξη κάποιων 

άμεσων οικονομικών κριτηρίων, αλλά με την ευρύτερη μεταρρύθμιση των 

δομών μιας χώρας, την ανάπτυξη των υποδομών, την πλήρη εμπέδωση της 

δημοκρατίας και την αύξηση του βιοτικού επιπέδου. Συνεπακόλουθα, η 

επιτυχία των στόχων και άρα και οι πιθανές επιπτώσεις των κινδύνων 

κυμαίνονται σε γκρίζες ζώνες και λιγότερο μαύρο-άσπρο. Υπό το πρίσμα 

αυτό, σε πολλές περιπτώσεις η Ε.Ε. προχωρά σε παρεμβάσεις με υψηλότερο 

κίνδυνο (high risk) από ότι είναι αποδεκτό από τον ιδιωτικό τομέα ή από τις 

 32



Διπλωματική Εργασία : Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου Με Χρήση Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 

εθνικές κυβερνήσεις και ως εκ τούτου, η ανάγκη για Ανάλυση και Διαχείριση 

Κινδύνου γίνεται ίσως ακόμα μεγαλύτερη. 

    Επιπρόσθετα, η ανάγκη αυτή έχει τονιστεί και από τις εκ των υστέρων 

αξιολογήσεις του παρελθόντος. Σε αυτές, επανειλημμένα, έχουν 

προσδιοριστεί περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα επηρεάστηκε αρνητικά από 

γεγονότα των οποίων οι επιδράσεις θα μπορούσαν να έχουν μειωθεί, αν είχε 

διενεργηθεί ουσιαστική Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνου. Η ενσωμάτωση της 

Ανάλυσης Κινδύνου στην Διαχείριση του Προγράμματος, ως μια συνεχή 

διαδικασία, θα έχει ως αποτέλεσμα την υψηλότερη απορρόφηση των 

διατιθέμενων από την Ε.Ε. πόρων και την επίτευξη των στόχων, που 

αφορούν το πρόγραμμα και εντάσσονται στον ευρύτερο στρατηγικό 

σχεδιασμό. 

 

3.2     Το νέο Πλαίσιο Διαχείρισης του Γ’ Κ.Π.Σ. 

3.2.1     Γενικά 

    Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 αποτελεί ισχυρό εργαλείο και 

καθοριστικό μοχλό για την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τον 

εκσυγχρονισμό της χώρας. Σε μια κρίσιμη καμπή της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης και στις σημερινές ανταγωνιστικές συνθήκες, η Ελλάδα 

εξασφαλίζει σημαντικούς πόρους που θα της επιτρέψουν να προσεγγίσει τις 

οικονομίες και το βιοτικό επίπεδο των άλλων χωρών της Ε.Ε. και να 

αντιμετωπίσει μείζονα προβλήματα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.  

    Το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας, το Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης 2000-2006 σχεδιάστηκε από την Ελλάδα, μέσα από διαφανείς και 

ανοικτές διαδικασίες με την κοινωνία, και υλοποιείται με τη 

συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα 

πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες και τις μελλοντικές 

συνθήκες ανταγωνισμού που θα αντιμετωπίσει η χώρα μας στο διεθνές και 

ευρωπαϊκό περιβάλλον. 

    Οι συνολικοί πόροι του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Ταμείου 

Συνοχής ανέρχονται σε 47,54 δις ευρώ (16,2 τρις δρχ.). Η δημόσια δαπάνη, 
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εθνική και κοινοτική, ανέρχεται σε 36,68 δις ευρώ (12,5 τρις δρχ.). Η 

εκτιμώμενη ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 10,86 δις ευρώ (3,7 τρις δρχ.). 

Παράλληλα, σημαντικοί πόροι ύψους 400 δις δρχ. θα αντληθούν μέσω των 

τεσσάρων Κοινοτικών πρωτοβουλιών (INTERREG, LEADER, EQUAL και 

URBAN). Επισημαίνεται ότι παραμένουν ως αποθεματικά (επίδοσης και 

προγραμματισμού) ακατανέμητοι πόροι για το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

ύψους 2,29 δις ευρώ (780 δις δρχ.) που θα κατανεμηθούν κατά τη διάρκεια 

της νέας προγραμματικής περιόδου με συγκεκριμένα κριτήρια επίδοσης και 

αποτελεσματικότητας. Η συνολική κοινοτική συμμετοχή τόσο για το Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης όσο και για το Ταμείο Συνοχής και τις Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες ανέρχεται σε 25 δις Ευρώ (σε τιμές ΄99). 

    Η βελτίωση των συνθηκών της Ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο 

εφαρμογής του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1994-1999), η συμβολή 

του ιδίου του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και τα μέτρα για την επίτευξη 

μακροοικονομικής σταθερότητας και διαρθρωτικών αλλαγών, δημιούργησαν 

τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη απόδοση της αναπτυξιακής προσπάθειας 

της χώρας η οποία συνεχίζεται και κατά την περίοδο 2000-2006 .  

    Ως επιστέγασμα μιας τριετούς επίπονης και μεθοδικής προσπάθειας και 

μιας ανοικτής συμμετοχικής διαδικασίας με την κοινωνία, το Γ' Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικών, θεσμών και 

χρηματοδοτικών μέσων, συνδυάζει με τους στόχους και τις προτεραιότητες 

και εφαρμόζεται μέσω ενός εξειδικευμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού. 

 

    Για την επίτευξη των στόχων, η χώρα μας : 

• Υλοποιεί 25 Προγράμματα που περιλαμβάνονται στο Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης και 4 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες με τη συνδρομή των 

Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε., καθώς και τα έργα Περιβάλλοντος και 

Μεταφορών με τη συνδρομή του Ταμείου Συνοχής. 

• Επεξεργάστηκε και εφαρμόζει ένα πλαίσιο κανονισμών και θεσμών με 

στόχο την εύρυθμη λειτουργία του συνολικού συστήματος διοίκησης 

των Προγραμμάτων και παραγωγής των έργων. 
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• Συγκρότησε τις Αρχές των Προγραμμάτων, υπεύθυνες για την 

παρακολούθηση, τη διαχείριση, τους ελέγχους και τις πληρωμές των 

έργων. 

• Εξασφάλισε τους χρηματοδοτικούς πόρους που πρέπει να διατεθούν 

για την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων. 

• Προέβη σε ορθολογική κατανομή των πόρων, με στόχο την 

εξυπηρέτηση των προτεραιοτήτων που είναι: 

 

o η σταθερή επιδίωξη για πραγματική σύγκλιση της ελληνικής 

οικονομίας, 

o η αντιμετώπιση  του υψηλού επιπέδου ανεργίας και η βελτίωση 

των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

o η διασφάλιση της προόδου στον τομέα του περιβάλλοντος, 

o η αντιμετώπιση των διοικητικών αδυναμιών και των 

προβλημάτων κυρίως διαχείρισης και υλοποίησης που 

απορρέουν από αυτές, 

o η αντιμετώπιση του ελλείμματος βασικών υποδομών, 

o η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των παραγωγικών τομέων της 

οικονομίας, 

o η κάλυψη της καθυστέρησης στον τομέα των καινοτομιών, και 

ιδίως της Κοινωνίας της Πληροφορίας, στον ιδιωτικό και δημόσιο 

τομέα,  

o η αντιμετώπιση των ελλειμμάτων στους τομείς που σχετίζονται 

με την ποιότητα ζωής, 

o η άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών κοινωνικοοικονομικών 

ανισοτήτων και η σύγκλιση των Ελληνικών Περιφερειών με τις 

άλλες Ευρωπαϊκές. 

    Ο τρόπος υλοποίησης των Πράξεων (έργα και δράσεις του Γ΄ Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης) που εφαρμόζει η χώρα μας εγγυάται στο μέγιστο βαθμό τη 

διαφάνεια στην επιλογή και τη χρηματοδότηση, τον ορθολογισμό στην 

παρακολούθηση και διαχείριση, την ακρίβεια και αποτελεσματικότητα των 

ελέγχων και την ουσιαστική διαχείριση της πληροφορίας. 
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    Τα Προγράμματα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αφορούν όλο τον 

Ελληνικό πληθυσμό. Οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι, οι νέοι, 

οι γυναίκες, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα άτομα κοινωνικά ευπαθών ομάδων, 

οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι επιχειρήσεις τους, οι δημόσιες 

υπηρεσίες και οι οργανισμοί, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κλπ., σε όλους 

τους τομείς της παραγωγικής και της κοινωνικής δραστηριότητας (Αγροτική 

ανάπτυξη, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Τουρισμός, Τεχνολογική έρευνα και 

καινοτομία, Κοινωνία της Πληροφορίας, Ενέργεια, Περιβάλλον, Κοινωνικές 

υποδομές και δημόσια Υγεία, Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες, αστική ανάπτυξη, 

ανάπτυξη ορεινών και μειονεκτικών περιοχών). 

    Τα αποτελέσματα από τη μέχρι σήμερα πορεία εφαρμογής του Γ΄ 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, καταγράφουν ήδη μια εξαιρετικά σημαντική 

πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί. Η πρόοδος αυτή, καθώς και τα 

αποτελέσματα και οι επιπτώσεις από την εφαρμογή των Προγραμμάτων, 

αποτιμάται με τις διαδικασίες αξιολόγησης. 

    Η υλοποίηση των Προγραμμάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

αναμένεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για υψηλότερη 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, εμβάθυνση της ενσωμάτωσης της Ελλάδας στην 

Ε.Ε. και πραγματική σύγκλιση. 

    Οι διάφορες Χρηματοδοτικές Πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Διαρθρωτικά 

Ταμεία, Ταμείο Συνοχής, Γραμμή Β.5 – 700 κ.ά.), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, αλλά και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που 

χρηματοδοτούν τα Έργα του “Γ’ Πακέτου”, επιβάλλουν συγκεκριμένους 

κανόνες υλοποίησης των έργων - δράσεων, σε όλα τα στάδια του κύκλου 

ζωής τους (προγραμματισμός – ένταξη – ωρίμανση – δημοπράτηση – 

υλοποίηση – παραλαβή – λειτουργία κλπ.). 

    Οι κανόνες αυτοί προκύπτουν από : 

• τους Κανονισμούς λειτουργίας των Ταμείων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 

• τη διαπραγμάτευση των Εθνικών Αρχών (κυρίως ΥΠ.ΕΘ.Ο.) με τις 

αρμόδιες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (κυρίως τη Γ.Δ. 

Περιφερειακής Πολιτικής), σχετικά με την υλοποίηση – διαχείριση – 

έλεγχο του ΚΠΣ 2000-2006, 
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• τους Κανονισμούς, τις Οδηγίες κλπ. της Ε.Ε., σχετικά τις τομεακές 

πολιτικές (π.χ. περιβάλλον, ανταγωνισμός κ.λ.π.), 

• το αντίστοιχο Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, 

• τα άλλα έγγραφα εργασίας της Γ.Δ. Περιφερειακής Πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως: 

o το "Έγγραφο Εργασίας" 1: Vademecum για τα Σχέδια και 

Έγγραφα Προγραμματισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων, για 

τους στόχους 1, 2 και 3, 2000-2006, 

o το "Έγγραφο Εργασίας" 2: Η εκ των προτέρων αξιολόγηση 

των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων, 

o τον "Οδηγό" Ταμείου Συνοχής 2000-2006. 

    Οι νέοι αυτοί κανονισμοί των Διαρθρωτικών Ταμείων διαμορφώνουν ένα 

καινούργιο πλαίσιο εταιρικής σχέσης, με νέα δεδομένα και αυξημένες 

απαιτήσεις. Οι κυριότερες διαφοροποιήσεις όσον αφορά το πλαίσιο της 

εταιρικής σχέσης είναι : 

• Αποστασιοποίηση της Ε.Ε. από τις διαδικασίες προγραμματισμού, 

επιλογής έργων και διαχείρισης των Προγραμμάτων.  

• Μεταφορά της ευθύνης στο Κράτος – Μέλος και υποχρέωσή του να 

τηρεί συγκεκριμένες διακριτές διαχειριστικές και ελεγκτικές διαδικασίες 

με θεσμοθετημένες ευθύνες των αρμοδίων αρχών.  

• Ενίσχυση του ελεγκτικού ρόλου της Ε.Ε. και προβολή της 

δυνατότητας επιβολής αυστηρών ποινών.  

    Αυτές οι διαφοροποιήσεις κάνουν πλέον τον κίνδυνο οριστικής απώλειας 

πόρων υπαρκτό και μάλλον βέβαιο σε περίπτωση καθυστερήσεων στη χρήση 

των πόρων ή παραβιάσεων των κανόνων υλοποίησης / διαχείρισης που 

θέτουν οι νέοι κανονισμοί των Διαρθρωτικών Ταμείων. 

    Επιπλέον, το αυξημένο μέγεθος του ‘Πακέτου’, η φύση των παρεμβάσεών 

του (που περιλαμβάνουν πολλά μεγάλα έργα), καθώς και η πολύ μεγαλύτερη 

απαίτηση όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα τομεακά Υπουργεία, 

αλλά και από τους εθνικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους για 
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ποιότητα και αποτελεσματικότητα, συντελούν στην διαμόρφωση μιας νέας 

πραγματικότητας που διαφοροποιεί σημαντικά τις απαιτήσεις της διαχείρισης 

του «Γ’ Πακέτου» από αυτές του «Β’ Πακέτου».  

    Έτσι, οι εθνικές αρχές, με πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις υιοθέτησαν 

και επέβαλαν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ένα νέο σύστημα 

διοίκησης και διαχείρισης του Γ’ Κ.Π.Σ., διαφοροποιημένο σε σχέση με αυτό 

του Β’ Κ.Π.Σ., που υποστηρίζεται από ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Αυτό το νέο σύστημα διαχείρισης του Γ’ Κ.Π.Σ. συζητήθηκε 

στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που έγιναν και συμφωνήθηκε με την Ε.Ε. 

Σταδιακά, το ίδιο σύστημα υιοθετείται σε γενικές γραμμές και για τις ανάγκες 

του Ταμείου Συνοχής, καθώς και των λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων, με 

πολλές προσαρμογές βεβαίως και εξειδικεύσεις στις ιδιαίτερες ανάγκες και 

απαιτήσεις του κάθε Προγράμματος. 

3.2.2     Ποιούς αφορά 

         Ποιοι είναι οι Δικαιούχοι, οι Αποδέκτες και οι Ωφελούμενοι των 

Προγραμμάτων :  

• Στα Τεχνικά Δελτία Μέτρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ’ 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του 

Ταμείου Συνοχής ορίζονται οι φορείς και οι επιχειρήσεις του δημόσιου ή 

του ιδιωτικού τομέα που είναι αρμόδιοι/ ες  για την εκτέλεση των 

πράξεων μιας πράξης.  

• Ως Τελικοί Δικαιούχοι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. ι β, ορίζονται οι 

φορείς και οι επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που είναι 

αρμόδιοι/ ες  για την εκτέλεση των πράξεων (έργο ή δράση που 

εκτελείται στα πλαίσια των παρεμβάσεων).    

• Ως Άμεσα – Έμμεσα Ωφελούμενοι μιας πράξης (έργο ή δράση που 

εκτελείται από τους τελικούς δικαιούχους των  παρεμβάσεων)  

ορίζονται οι συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, τις ανάγκες των 

οποίων σκοπεύει να αντιμετωπίσει με την υλοποίηση των προτάσεων 

που θα ενταχθούν στα πλαίσια αυτής κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  

• Στην περίπτωση καθεστώτων ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 

87 της Συνθήκης της Ε.Κ. και στην περίπτωση χορήγησης ενισχύσεων 
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από φορείς που έχουν ορισθεί από τα κράτη – μέλη, οι τελικοί 

δικαιούχοι είναι οι φορείς που χορηγούν τις ενισχύσεις. Ως Τελικοί 

Αποδέκτες ορίζονται οι επιχειρήσεις  ή τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα 

στα οποία εκχωρούνται οι ενισχύσεις.  

• Η αναζήτηση των φορέων ή/και των επιχειρήσεων του δημόσιου ή του 

ιδιωτικού τομέα καθώς και των ιδιωτών που δικαιούνται να 

υποβάλλουν πρόταση για ένταξη στις πράξεις των Μέτρων γίνεται είτε 

με βάση το πρόγραμμα είτε με βάση την ιδιότητα του υποβάλλοντος 

την πρόταση. 

 

3.3  Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ Κ.Π.Σ. 

3.3.1   Γενικά 

    Το Γ’ Κ.Π.Σ. είναι μια συμφωνία – πλαίσιο μεταξύ της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιλαμβάνει το σύνολο των Προγραμμάτων, 

Έργων και δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά 

ΤαμείαTP

1
PT, από εθνικούς πόρους και σε ορισμένα Έργα από ιδιωτικούς 

πόρουςTP

2
PT. Η περίοδος προγραμματισμού (και δεσμεύσεων των 

επιχορηγήσεων των Ταμείων της Ε.Ε.) του Γ’ Κ.Π.Σ. είναι επταετής (2000-

2006), ενώ η περίοδος υλοποίησής του (και επιλεξιμότητας των σχετικών 

δαπανών) είναι εννιαετής (2000-2008). 

    Το Γ’ Κ.Π.Σ. περιλαμβάνει 11 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και 13 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.). Τα 11 Τομεακά Ε.Π. 

αποτελούν το “Εθνικό Σκέλος” του Γ’ Κ.Π.Σ., ενώ τα 13 Π.Ε.Π. το 

“Περιφερειακό Σκέλος” του. Όλα τα Προγράμματα αυτά, από πλευράς 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. 

                                                 
1 Τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. είναι : 

α) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), 
β) το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), 
γ) το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) και 
δ) το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (Χ.Μ.Π.Α.). 

2 Πρόκειται για τα Έργα που υλοποιούνται με Συμβάσεις Παραχώρησης. Στους ιδιωτικούς πόρους 
περιλαμβάνονται και τα δανειακά κεφάλαια του Έργου (δηλαδή, τα δάνεια που αποπληρώνονται με 
τα έσοδα από τη χρήση του Έργου). 
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    Πέραν των ανωτέρω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, κατά την ίδια 

περίοδο (2000-2006) θα υλοποιηθούν σημαντικά Έργα - δράσεις, που θα 

συγχρηματοδοτηθούν όπως αναφέραμε: 

• από το Ταμείο Συνοχής 2000-2006 (Τ.Σ.ΙΙ), 

• μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κοινοτικών 

ΠρωτοβουλιώνTP

3
PT (INTERREG, LEADER, URBAN και EQUAL), 

• από άλλες, συγκεκριμένες, “γραμμές” (κονδύλια) του 

Προϋπολογισμού της Ε.Ε., όπως η Γραμμή Β.5 – 700, η οποία 

συγχρηματοδοτεί Έργα υποδομών στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα. 

    Υπό ευρεία έννοια, όλα τα ανωτέρω Έργα – Δράσεις – Προγράμματα 

αποκαλούνται  ως “Γ’ Πακέτο” (ή “Γ’ Πακέτο PRODI”), κυρίως γιατί έχουν την 

ίδια προγραμματική περίοδο αναφοράς (2000-2006), αλλά επίσης και γιατί 

υπάρχει έντονος συντονισμός, τόσο για τον προγραμματισμό, όσο και για την 

υλοποίηση / διαχείρισή τους. Τα 11 Τομεακά και 13 Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ Κ.Π.Σ. περιγράφονται παρακάτω. 

 

3.3.2   Τα επιχειρησιακά προγράμματα  

3.3.2.1  Τομεακά Ε.Π. 
 

• Ε.Π. 'Κοινωνία της Πληροφορίας' 
    Αποτελεί ένα σύνολο ολοκληρωμένων και συμπληρωματικών 

παρεμβάσεων σε διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, έτσι 

ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη της 

Κ.τ.Π. στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει άξονες-δράσεις, οι οποίοι συνθέτουν ένα 

σύνολο από μέτρα που στόχο έχουν την Παιδεία και τον Πολιτισμό, την 

                                                 
3 α. Οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες είναι προγράμματα που εκπονούνται με βάση κατευθύνσεις που 

ορίζει η ίδια η Επιτροπή για την αντιμετώπιση θεμάτων που θεωρεί ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 β. Για την περίοδο 2000 - 2006, οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες είναι 4 αφορούν κυρίως στους τομείς 
: 

• INTERREG, διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία, 
• LEADER, ανάπτυξη της υπαίθρου, 
• EQUAL, καταπολέμηση ανισοτήτων, όσον αφορά στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 
• URBAN, οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση πόλεων και συνοικιών που 

αντιμετωπίζουν κρίση. 
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εξυπηρέτηση του πολίτη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ανάπτυξη 

και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία και τις επικοινωνίες. 

 

• Ε.Π. 'Ανταγωνιστικότητα' 
    Στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα» (Ε.Π.ΑΝ.) είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής οικονομίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού το πρόγραμμα 

διαρθρώνεται σε άξονες, με σκοπό τη βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, την τόνωση της επιχειρηματικότητας και τον εκσυγχρονισμό 

των επιχειρήσεων, την ενίσχυση της αριστείας στην Ενέργεια, τη Βιομηχανία 

και την Έρευνα & Τεχνολογία, την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας 

και της σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, τη βελτίωση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των τουριστικών υπηρεσιών και τον εμπλουτισμό τους με 

νέες, την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και την 

προώθηση της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και την αναβάθμιση 

των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. 

 

• Ε.Π. 'Υγεία - Πρόνοια' 
    Προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση βασικών επιλογών κοινωνικής 

πολιτικής της χώρας και κυρίως στην εξυπηρέτηση των στόχων της 

μεταρρύθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της εθνικής πολιτικής για 

την Υγεία και την Πρόνοια στην Ελλάδα, το Ε.Π. «Υγεία - Πρόνοια» του Γ’ 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αρθρώνεται σε άξονες προτεραιότητας, με 

μέτρα που στοχεύουν στην υγεία, την ψυχική υγεία, την πρόνοια και τους 

ανθρώπινους πόρους, μέσω λειτουργικής και οργανωτικής μεταρρύθμισης 

των μονάδων υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), διασφάλισης 

και προαγωγής της δημόσιας υγείας και αξιοποίησης του ανθρώπινου 

δυναμικού και προώθησης της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στις 

υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και πολιτισμικής 

ομάδας 

 

• Ε.Π. 'Οδικοί Άξονες - Λιμένες - Αστική Ανάπτυξη' 
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    Το επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Οδικοί Άξονες - Λιμένες - Αστική Ανάπτυξη' 

έχει στόχο τη βελτίωση της σύνδεσης της χώρας με τα άλλα κράτη μέλη της 

Ε.Ε., καθώς και με την υπόλοιπη Ευρώπη και αποτελεσματική αντιμετώπιση 

της αναμενόμενης κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ των μεγάλων 

αστικών κέντρων. Αποτελείται από τους άξονες προτεραιότητας Οδικός 

Άξονας ΠΑΘΕ, Οδικός Άξονας Εγνατία Οδός, Λοιποί Οδικοί Άξονες, Κύριοι 

Αστικοί Οδικοί Άξονες, Μετρό Αθηνών, Μετρό Θεσσαλονίκης, Λιμάνια, 

Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας – Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα, Οδική 

Ασφάλεια και Λοιπές Ενέργειες. 

  

• Ε.Π. 'Σιδηρόδρομοι - Αερολιμένες - Αστικές Συγκοινωνίες' 
    Το επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Σιδηρόδρομοι - Αερολιμένες - Αστικές 

Συγκοινωνίες' έχει στόχο τη βελτίωση των συγκοινωνιών και μεταφορών της 

χώρας και εστιάζει στην Αναδιοργάνωση του ΟΣΕ & εφαρμογή 

Επιχειρησιακού Σχεδίου, στο Σιδηροδρομικό Άξονα Πειραιάς – Αθήνα 

Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, στον Προαστιακό Σιδηροδρομικό, στις Αστικές 

Συγκοινωνίες, στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων των 

αεροδρομίων και στην Οδική Ασφάλεια & Τεχνική Βοήθεια. 

 

• Ε.Π. 'Περιβάλλον' 
    Το Ε.Π.Περ. αποτελείται από 10 άξονες προτεραιότητας, τους εξής: 

 
• Υδατικό περιβάλλον 
• Στερεά Απόβλητα 
• Πολιτική προστασία, προστασία τοπίων και θαλάσσιου 
περιβάλλοντος 

• Ατμοσφαιρικό περιβάλλον - Θόρυβος 
• Θεσμοί - Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση  
• Άλλες περιβαλλοντικές δράσεις 
• Χωροταξία – πολεοδομία, αναπλάσεις 
• Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, βιότοποι 
• Έργα περιβάλλοντος με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα      
• Τεχνική βοήθεια 

 

• Ε.Π. 'Πολιτισμός' 
    Στόχος του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η προστασία και ανάδειξη 

της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάπτυξη σύγχρονου πολιτισμού. Για την 
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επίτευξή του θα ληφθούν μέτρα για την αναβάθμιση υφιστάμενης και 

δημιουργία νέας υποδομής μουσείων και βελτίωση των προσφερομένων 

υπηρεσιών, προστασία και ανάδειξη μνημείων, συνόλων και αρχαιολογικών 

χώρων, ενίσχυση υποδομών και μεγάλων επικοινωνιακών γεγονότων 

σύγχρονου πολιτισμού και ολοκλήρωση μητροπολιτικών συνεδριακών και 

πολιτιστικών κέντρων. 

 

• Ε.Π. 'Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση' 
    Το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη δέσμη συνεκτικών 

μέτρων και ενεργειών με απώτερο στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος και των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει, ώστε να ανταποκριθεί 

αποτελεσματικότερα στις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, ανοίγοντας 

διαύλους επικοινωνίας και σύνδεσης με την αγορά εργασίας. Επιμέρους 

στόχους αποτελούν η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης 

στην αγορά εργασίας, η προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της 

αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης, η 

ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και προσαρμοστικότητας 

των νέων, η βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας και 

η δημιουργία και ενίσχυση υποδομών για την υλοποίηση μέτρων του Ε.Κ.Τ.. 

 

• Ε.Π. 'Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση' 
    Στόχοι του επιχειρησιακού προγράμματος αποτελούν η ανάπτυξη και 

προώθηση ενεργών πολιτικών για την καταπολέμηση και την πρόληψη της 

ανεργίας, η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας, η προώθηση και βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και της 

παροχής συμβουλών, η ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και 

προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού και η βελτίωση της 

πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας 

 

• Ε.Π. 'Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου' 
    Οι στρατηγικοί στόχοι του Επιχειρησιακού προγράμματος είναι η βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας ενόψει των προκλήσεων ενός 

συνεχώς ανταγωνιστικότερου διεθνούς περιβάλλοντος, η βιώσιμη και 
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ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα 

και η ελκυστικότητά της και να αποκατασταθεί η κοινωνική και οικονομική της 

λειτουργία και η διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών 

πόρων της υπαίθρου.   

 

• Ε.Π. 'Αλιεία' 
    Οι στόχοι του είναι η επίτευξη κατά βιώσιμο τρόπο ισορροπίας μεταξύ των 

αλιευτικών πόρων και της εκμετάλλευσής τους, η εφαρμογή των αρχών 

υπεύθυνης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

και η συμβολή στην ανάπτυξη βιώσιμων από οικονομικής απόψεως 

επιχειρήσεων στον τομέα, η βελτίωση της ποιότητας του εφοδιασμού της 

αγοράς και η αξιοποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η 

συμβολή στην τοπική ανάπτυξη, ιδίως περιοχών που εξαρτώνται από την 

αλιεία, η ορθολογική εκμετάλλευση των εσωτερικών υδάτινων πόρων και η 

προώθηση ίσων ευκαιριών για εργασία. 

 

3.3.2.2     Περιφερειακά Ε.Π. 
 

    Το Γ’ Κ.Π.Σ., όπως αναφέραμε, περιλαμβάνει και 13 Περιφερειακά Ε.Π., τα 

οποία αποτελούν το “Περιφερειακό Σκέλος” του και στοχεύουν στην ανάπτυξη 

συγκεκριμένων νομών ή περιφερειών της χώρας. Ονομαστικά, τα 13 Π.Ε.Π. 

του Γ’ Κ.Π.Σ. είναι τα ακόλουθα: 
 

• Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
• Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 
• Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 
• Π.Ε.Π. Ηπείρου 
• Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 
• Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 
• Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 
• Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 
• Π.Ε.Π. Αττικής 
• Π.Ε.Π. Πελοποννήσου 
• Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 
• Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 
• Π.Ε.Π. Κρήτης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 
   

    Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι κύριες τεχνικές Πολυκριτηριακής 

Υποστήριξης Αποφάσεων διακριτού συνόλου επιλογών και αναλύονται οι 

αντιπροσωπευτικότερες μέθοδοι της κάθε τεχνικής. Στο επόμενο κεφάλαιο 

παρατίθεται η προσαρμογή των μεθόδων σε επιχειρηματικά προγράμματα 

του Γ’ Κ.Π.Σ. και ακολουθεί μια σύντομη συγκριτική αξιολόγηση. 

 

   4.1 Ιστορική αναδρομή – Κατηγορίες μεθόδων Πολυκριτηριακής 
Υποστήριξης Αποφάσεων 

 
    Η ιστορία της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης ξεκινά περίπου έναν αιώνα 

πριν με την εργασία του Pareto το 1896, σχετικά με το πρόβλημα της 

σύνθεσης πολλών κριτηρίων σε ένα. Εκεί για πρώτη φορά εξετάζεται η 

περίπτωση ύπαρξης και σύγκρισης δύο εναλλακτικών αποφάσεων. 

    Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν γίνει αρκετές εργασίες όσον αφορά στην 

κατηγοριοποίηση των διαφόρων τεχνικών της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης. Τα 

όρια βέβαια και η διακριτότητα αυτών των κατηγοριών παραμένουν κάπως 

ασαφή.  

    Μια πρώτη κατάταξη γίνεται από τον MacCrimon (1973), στην οποία τα 

προβλήματα της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης κατατάσσονται σε δύο 

κατηγορίες, βάσει των χαρακτηριστικών των δυνατών λύσεων. Η πρώτη 

ονομάζεται “Πολυκριτηριακή Ανάλυση Αποφάσεων” (multiattribute decision 

analysis) και ο χώρος λύσεων είναι διακριτός, προκαθορισμένος και 

πεπερασμένος ενώ η δεύτερη “Πολυκριτηριακή Βελτιστοποίηση” 

(multiobjective optimization) περιλαμβάνει τα προβλήματα όπου ο χώρος 

λύσεων είναι συνεχής και όχι απαραίτητα πεπερασμένος ή προκαθορισμένος.    

    Στη συνέχεια ο Roy το 1985 επεκτείνει την κατάταξη στις παρακάτω τρεις 

κατηγορίες:  
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• Σύνθεση σε ένα κριτήριο, αποκλείοντας την ασυγκρισιμότητα 

 

• Κατάταξη επιλογών, αποδεχόμενος την ασυγκρισιμότητα 

 

• Αλληλοδραστικές μέθοδοι  

 

    Ο Vincke το 1992 ονομάζει αυτές τις κατηγορίες μεθόδων αντίστοιχα: 

πολυκριτηριακή θεωρία χρησιμότητας (Μultiattribute Utility Theory- MAUT), 

μέθοδοι σχέσεων υπεροχής (outranking relation methods) και 

αλληλοδραστικές μέθοδοι (interactive methods).  

 

    Το ίδιο έτος ο Zionts διαχωρίζει την Πολυκριτηριακή Ανάλυση σε τέσσερις 

υποπεριοχές:  

 

1. Πολυκριτηριακός Μαθηματικός Προγραμματισμός (multiple criteria 

mathematical programming),  

 

2. Πολυκριτηριακή Ανάλυση διακριτού συνόλου επιλογών (multiple criteria 

discrete alternatives),  

 

3. Θεωρία Πολυκριτηριακής Χρησιμότητας (multiattribute utility theory)  

 

4. Θεωρία Διαπραγμάτευσης (negotiation theory). 

 

Σήμερα στο μοντέλο που επικρατεί, διακρίνονται τέσσερις κατηγορίες: 

 

• Πολυκριτηριακός μαθηματικός προγραμματισμός (multiobjective 

mathematical programming), 

 

• Θεωρία Πολυκριτηριακής Χρησιμότητας (multiattribute utility theory), 

 

• Θεωρία σχέσεων υπεροχής (outranking relations approach),  
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• Αναλυτική–συνθετική προσέγγιση (preference disaggregation 

approach).    

 

    Ο Πολυκριτηριακός Μαθηματικός Προγραμματισμός (multiobjective 

mathematical programming) αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τον 

Koopmans σε προβλήματα παραγωγής ενώ ο Markowitz χρησιμοποίησε την 

τεχνική αυτή για την επιλογή χαρτοφυλακίου. Στην κατηγορία αυτή ανήκει η 

μέθοδος Προγραμματισμού Στόχων (Goal Programming) που αναπτύχθηκε 

από τους Charnes και Cooper (1961) και συνεχίσθηκε υπό την καθοδήγηση 

των Ijiri (1965), Lee (1972) και Ignizio (1976). Η μέθοδος αυτή θεωρείται από 

τις περισσότερο διαδεδομένες και χρησιμοποιούμενες στον χώρο του 

πολυκριτηριακού μαθηματικού προγραμματισμού. Επίσης τεχνικές 

βελτιστοποίησης διανύσματος για τον υπολογισμό του συνόλου των μη-

κυριαρχούμενων λύσεων αναπτύχθηκαν από πολλούς συγγραφείς (Geoffrion, 

1968; Philip, 1972; Evans and Stuer, 1973; Yu and Zeleny, 1975; Gal, 1977; 

Iserman, 1977; Winkels, 1980; Etker et al., 1980; Goicoechea et al., 1982). 

Τέλος για λόγους πληρότητας αναφέρονται μόνο ονομαστικά ορισμένες από 

τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, κυρίως, για την αντιμετώπιση των μη 

γραμμικών προβλημάτων του χώρου (βλ. αντίστοιχο Σχήμα 3).   

 

    Η   Πολυκριτήρια Θεωρία Χρησιμότητας (MAUT) χωρίζεται με τη σειρά 

της σε δύο κατηγορίες ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι αβεβαιότητας στη 

διαδικασία λήψης της απόφασης. Έτσι για την μη ύπαρξη αβεβαιότητας η 

θεωρία της συνάρτησης χρησιμότητας προτάθηκε και αναπτύχθηκε από τους 

Debreu (1960); Luce και Tukey (1964); Krantz (1964); Krantz et al. (1971); 

Wakker (1989). Η περίπτωση ύπαρξης αβεβαιότητας εξετάστηκε από τον 

Aumann (1964) όπου ανέπτυξε και τη θεωρία της αναμενόμενης συνάρτησης 

χρησιμότητας και στη συνέχεια από τους Pollak (1967); Keeney (1968); Raiffa 

(1969); Fishburn (1970); και άλλους. Στην ίδια κατηγορία μεθόδων 

συμπεριλαμβάνεται και η Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης (Analytic 

Hierarchy Process - AHP) που αναπτύχθηκε από τον Saaty το 1980. 

 

    Οι μέθοδοι που βασίζονται στη Σχέση Υπεροχής αποδίδονται, 

 47



Διπλωματική Εργασία : Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου Με Χρήση Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 

τουλάχιστον στο ξεκίνημα τους, στον Bernard Roy. Αρχικά (1968) 

παρουσιάστηκε η ELECTRE I (Elimination Et Coix Traduisant Ia Realite) και 

στη συνέχεια η ELECTRE II από τους Roy και Bertier (1973), ELECTRE III 

από τον Roy (1982), ELECTRE IV από τους Roy και Hugonnard (1984). 

Επίσης το 1992 παρουσιάστηκε η ELECTRE TRI από τον Υu. Άλλες μέθοδοι 

που βασίζονται στην ίδια κατηγορία είναι οι : QUALIFLEX (Paelinck, 1978), 

ORESTE (Roubens, 1981), MELCHIOR (Leclercq, 1984) και PROMETHEE 

(Brans et al.,1984; Brans και Vincke, 1985). Τέλος την περίπτωση ύπαρξης 

αβεβαιότητας στην κατηγορία αυτών των μεθόδων καλύπτουν οι εργασίες των 

Jacquet-Lagreze (1975), Martel και D’Avignon (1982), Siskos (1983) και 

D’Avignon-Vincke (1993). 

    Οι πολυκριτήριες προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί για την αντιµετώπιση 

των παραπάνω προβληµάτων ακολουθώντας τη φιλοσοφία της Αναλυτικής– 
Συνθετικής Προσέγγισης, υποθέτουν συνήθως µια γραµµική (ουδέτερη) 

συµπεριφορά του αποφασίζοντος. Τα αντίστοιχα όµως γραµµικά υποδείγµατα 

δεν ανταποκρίνονται πάντα στην πολυπλοκότητα των πρακτικών 

προβληµάτων, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν σηµαντικούς περιορισµούς στη 

χρήση ποιοτικών κριτηρίων αξιολόγησης. Η πολυπλοκότητα όµως της 

διαδικασίας ανάπτυξης των υποδειγµάτων ταξινόµησης στις προτεινόµενες 

αυτές προσεγγίσεις είναι ιδιαίτερα αυξηµένη, στοιχείο που περιορίζει την 

πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν. Για την αντιµετώπιση 

των θεµάτων αυτών προτείνεται η χρησιµοποίηση της πολυκριτήριας µεθόδου 

UTADIS (UTilités Additives DIScriminantes), η οποία βασίζεται στις αρχές της 

αναλυτικής–συνθετικής προσέγγισης. Η  πρώτη παρουσίασή της μεθόδου 

πραγµατοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από τους Devaud et al. 

(1980), καθώς και τους Jacquet–Lagrèze και Siskos (1982). 
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ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΕΣ
ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ
ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΩΡΙΑ
 ΣΧΕΣΕΩΝ
ΥΠΕΡΟΧΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Zionts-Wallenious
G.D.F.

I.S.W.T.
STEP

GPSTEM
IMGP

Προγραμματισμός
Στόχων

Μη γραμμικές :

SPOT, Tchebycheff
STEM, GUESS,

STOM, RD, NIMBUS
κ.α.

MAUT
MAV

Σταθμισμένο
άθροισμα

AHP

Electre I,II,III,IV
Electre TRI
QUALIFLEX

ORESTE
PROMETHEE
MELCHIOR

UTA

 
                             Σχήμα 3 - Πολυκριτηριακές μέθοδοι και τεχνικές 

 
 
    Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των μεθόδων που 

χρησιμοποιεί η Πολυκριτηριακή Υποστήριξη Αποφάσεων (ΠΥΑ) είναι η 

δυνατότητα να χρησιμοποιείται ένα πλήθος κριτηρίων χωρίς να χρειάζεται αυτά 

να συνδέονται με οικονομικά αποτελέσματα. 

 

    Έτσι η ΠΥΑ λαμβάνει υπόψη τη διαφορετική φύση των κριτηρίων 

ενσωματώνοντάς τα στη διαδικασία απόφασης είτε είναι εκφρασμένα σε 

χρηματικά μεγέθη είτε όχι, είτε είναι ποσοτικά ή ποιοτικά, είτε είναι οικονομικά, 

τεχνικά, περιβαλλοντικά ή πολιτικά. 

 

    Στα πλαίσια της Πολυκριτηριακής Υποστήριξης Αποφάσεων (π.χ. στην 

αξιολόγηση έργων για μηχανικούς) μπορούμε να κατατάξουμε τις διάφορες 

μεθόδους σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

 49



Διπλωματική Εργασία : Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου Με Χρήση Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 

 

• Σε τεχνικές αναγωγής σε ένα κριτήριο 

 

• Σε τεχνικές βασισμένες στη σχέση επικράτησης 

 

    Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι τεχνικές που βασίζονται στον 

αμερικανικό τρόπο σκέψης, όπου οι τοπικές προτιμήσεις (σε κάθε επίπεδο 

ιδιοτήτων) αθροίζονται σε μια μοναδική συνάρτηση (χρησιμότητα, αξία) , που 

στη συνέχεια βελτιστοποιείται. Οι βασικές μέθοδοι μέσα σε αυτήν την 

προσέγγιση περιλαμβάνουν τις  MAUT, SMART, UTA, TOPSIS, AHP. 

   

    Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι τεχνικές που προέρχονται από τη 

γαλλική σχολή, οι οποίες στοχεύουν αρχικά στη δημιουργία δυαδικών 

σχέσεων (σχέσεις επικράτησης) προκειμένου να αντιπροσωπευθούν οι 

προτιμήσεις του ιθύνοντος (βασισμένες στις διαθέσιμες πληροφορίες). 

Κατώτατα όρια διάκρισης (αδιαφορία, προτίμηση) και κατώτατα όρια βέτο, σε 

κάθε επίπεδο κριτηρίου, πρέπει να εισαχθούν για να διαμορφώσουν τις 

προτιμήσεις του ιθύνοντος τοπικά. Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει 

μεθόδους που δεν έχουν μια πολύ καλή αξιωματική βάση, αλλά 

παρουσιάζουν ποιοτικά αποτελέσματα στα συνήθη προβλήματα λήψης 

απόφασης. Οι οικογένειες μεθόδων που συνδέονται με αυτήν την προσέγγιση 

είναι οι  ELECTRE, PROMETHEE, ΟRESTE, QUALIFLEX.  

     

    Οι πιο αντιπροσωπευτικές μέθοδοι περιγράφονται σύντομα στη συνέχεια, 

μετά από μία εισαγωγή στους βασικούς όρους της πολυκριτηριακής ανάλυσης. 
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4.2 Βασικές έννοιες  Πολυκριτηριακής Υποστήριξης Αποφάσεων 
 
 
4.2.1 Κατώφλια προτίμησης και αδιαφορίας 

 
 
    Bασικό ρόλο στη λήψη της ορθής απόφασης παίζουν το κατώφλι 

αδιαφορίας, q, κάτω από το οποίο ο λήπτης αποφάσεων είναι αδιάφορος ως 

προς δύο εναλλακτικά σχέδια και το κατώφλι προτίμησης, p, πάνω από το 

οποίο ο λήπτης αποφάσεων δείχνει την ξεκάθαρη προτίμησή του για το ένα 

εναλλακτικό σχέδιο έναντι του άλλου. Ακόμη, στη μέθοδο ELECTRE III 

χρησιμοποιείται ένα ψευδοκριτήριο που απαιτεί συγκεκριμένα κατώφλια 

αδιαφορίας, προτίμησης και «veto». Διαφέρει σημαντικά από το αληθινό 

«κριτήριο» που χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή κατάταξη προτιμήσεων, 

όπου κανένα κατώφλι δεν ισχύει και ο λήπτης αποφάσεων υποθέτει αυστηρή 

προτίμηση της μίας επιλογής έναντι της άλλης. Παράλληλα και οι μέθοδοι 

PROMETHEE ( Ι και ΙΙ) χρησιμοποιούν τα ίδια κατώφλια. 

 

    Ο Roy υποστηρίζει ότι ο καθορισμός των κατωφλιών δεν αφορά μόνο την 

εκτίμηση του λάθους αλλά και μία σημαντική υποκειμενική εισαγωγή 

πληροφοριών από τον λήπτη αποφάσεων. Υποθέτοντας ότι τα κατώφλια 

προτίμησης και αδιαφορίας μπορούν να πάρουν σταθερές τιμές ή τη μορφή 

γραμμικής συνάρτησης α+βxk, όπου το xk είναι το κριτήριο αξιολόγησης και α 

και β είναι οι σταθερές, δηλώνουν ότι η «κοινή λογική» είναι ο πρωταρχικός 

παράγοντας στην επιλογή των κατωφλιών προτίμησης και αδιαφορίας. Τόσο 

η επιλογή της μορφής με την οποία εκφράζονται τα κατώφλια όσο και οι 

αριθμητικές τιμές που τα χαρακτηρίζουν, οδηγούν σε τελικές τιμές για τα 

κατώφλια, οι οποίες είναι σημαντικά υποκειμενικές. Ο Roy συμπεραίνει ότι 

προκειμένου να είναι κανείς βέβαιος ότι αυτή η υποκειμενικότητα δεν 

επηρεάζει σημαντικά την τελική κατάταξη των υπό θεώρηση εναλλακτικών, 

απαιτείται η ανάλυση ευαισθησίας των ακραίων τιμών των κατωφλιών 

προτίμησης και αδιαφορίας. 
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    Ο Bouyssou (1990) όρισε μαθηματικές εξισώσεις για τον προσδιορισμό των  

p και q. Υποθέτοντας ότι οι εναλλακτικές xi και xj αξιολογούνται βάσει ενός 

δοσμένου κριτηρίου, ενώ τα c(xi) και  c(xj) δηλώνουν τις καλύτερες υποθετικές 

εκτιμήσεις και των δύο επιλογών, τα c+xi και c+xj δηλώνουν τις αισιόδοξες 

εκτιμήσεις και τα c-xi και c-xj δηλώνουν τις απαισιόδοξες εκτιμήσεις, εξέφρασε 

τα c+xi και c-xj ως εξής: 

 

c+xi=c(xi)+n+( xi) 

c- xi =c(xi)+n-( xi) 

 

όπου n+(xi) και n-(xi) είναι οι θετικές και οι αρνητικές τιμές διασποράς των 

κατωφλιών, οι οποίες όταν συνδυαστούν αποτελούν το διάστημα ασάφειας 

για το δοσμένο κριτήριο. Οι Roy et al. (1986) υπέθεσαν ότι τα κατώφλια είναι 

συμμετρικά και τα δηλώνουν ως ‘e’. Επομένως, εάν το Ν ορίζεται ως η 

καλύτερη εκτίμηση για το κριτήριο, υπέθεσαν ότι η τιμή μπορεί να κυμαίνεται 

μεταξύ του διαστήματος Ν+e και Ν-e, όπου το e είναι της μορφής  α+βΝ. 

Υποθέτοντας ότι g(xik) είναι η αξιολόγηση της εναλλακτικής xik με το κριτήριο 

xk και ότι τα α και β είναι σταθερές, κατέληξαν στις ακόλουθες εξισώσεις για τα 

κατώφλια προτίμησης και αδιαφορίας: 

 

q[g(xik)]=α+β g(xik)…..(3) 

όπου β∈[-1,1], α∈ℜ , α+β g(xik)>0 

 

p[g(xik)]=2(α+β g(xik))/(1-β)….(4) 

 

Αντικαθιστώντας την εξίσωση (3) στην εξίσωση (4), προκύπτει η ακόλουθη 

σχέση: 

 

p[g(xik)]=2 q[g(xik)]/(1-β)...(5) 

 

    Σύμφωνα με τον Roy, η μέθοδος αυτή με την οποία το κατώφλι προτίμησης 

και αδιαφορίας εκφράζεται με τη μορφή γραμμικής εξίσωσης, έχει 

χρησιμοποιηθεί από τους Hokkanen και Salminen (1994) στην εφαρμογή της 
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ELECTRE III στην επιλογή ενός συστήματος διαχείρισης αποβλήτων στη 

Φινλανδία. 

 

    Οι Maystre et al. (1994) εξέφρασαν τα p και q λίγο διαφορετικά: όρισαν το 

κατώφλι αδιαφορίας ως το ελάχιστο περιθώριο αβεβαιότητας συσχετιζόμενο 

με ένα δεδομένο κριτήριο και το κατώφλι προτίμησης ως το μέγιστο 

περιθώριο λάθους συσχετιζόμενο με το κριτήριο υπό εξέταση. 

 

    Σε κάθε περίπτωση, τα κατώφλια συνδέονται άμεσα με έναν παράγοντα, 

όπως είναι η ασάφεια, το λάθος ή η αβεβαιότητα, ο οποίος έχει την αντίθετη 

επίδραση στην ακρίβεια των κριτηρίων αξιολόγησης. 

 

 

4.2.2 Το κατώφλι «veto» στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
 

 

      Το κατώφλι veto, v, χαρακτηρίζει με έναν απλό τρόπο τις συνθήκες κάτω 

από τις οποίες ένα κριτήριο ασυμφωνίας ασκεί ένα βέτο σε μια σχέση 

υπεροχής (χωρίς να λαμβάνει υπόψη άλλα κριτήρια ασυμφωνίας). Η 

εισαγωγή αυτού του κατωφλιού είναι σχετική με την έννοια της ασυμφωνίας. 

Εμπεριέχει την ιδέα ότι οποιαδήποτε υπεροχή της xj από τη xi μπορεί να 

απορριφθεί εάν η xi αποδώσει πολύ χειρότερα από τη xj με οποιοδήποτε 

κριτήριο. Εάν η διαφορά στην τιμή μεταξύ της xi και της xj για όλα τα κριτήρια 

είναι μικρότερη από το p τότε η ασυμφωνία είναι 0. Υπερβαίνει το 0 καθώς η 

διαφορά των κριτηρίων αξιολόγησης υπερβαίνει το p. Όταν η διαφορά των 

τιμών των κριτηρίων γίνεται μεγάλη, μπορεί να απορριφθεί οποιαδήποτε 

υπεροχή της xj έναντι της xi. Το κατώφλι «veto» δίνει το μέγεθος της διαφοράς 

του κριτηρίου στο οποίο ασκείται veto στην υπεροχή. 

 

     Η τιμή του v ορίζεται τουλάχιστον ίση με την τιμή p, στην περίπτωση που 

το σημείο όπου η διαφορά των κριτηρίων γίνεται ορατή συμπίπτει με το 

σημείο όπου η διαφορά των κριτηρίων γίνεται ακραία. Σε κάθε περίπτωση η 

τιμή του v είναι αισθητά μεγαλύτερη από το p, για παράδειγμα, για ένα 
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δεδομένο κριτήριο xk, οι συνηθισμένες σχετικές τιμές των κατωφλιών είναι 

q<p<v. 

 

     Επειδή για ένα δεδομένο κριτήριο ο δείκτης ασυμφωνίας στο κατώφλι 

προτίμησης καταγράφεται άνω του μηδενός και αγγίζει το ανώτατό του στο 

κατώφλι "veto", ορισμένες φορές εκφράζεται σε όρους του χαμηλότερου p. Για 

παράδειγμα, η τιμή του v συχνά εκτιμάται σε 3, 5 ή 10 φορές της τιμής του p. 

 

    Αυτό τονίζεται και από τους Roy et al., οι οποίοι περιγράφουν το κατώφλι 

«veto» ως στοιχείο του οποίου η τιμή μπορεί να επιλεγεί ελεύθερα από τον 

λήπτη αποφάσεων, πιστοποιούν ωστόσο ότι είναι φυσικό να ορίζεται η τιμή 

του σε σχέση με το κατώφλι προτίμησης. Επιπλέον, δηλώνουν ότι, εκτός και 

εάν οι συνθήκες ορίζουν διαφορετικά, ο δείκτης θα έπρεπε να διατηρείται 

σταθερός για κάθε κριτήριο xk με το λόγο v/p να είναι τόσο μεγαλύτερος όσο 

μικρότερο γίνεται το βάρος w του κριτηρίου xk. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

ουδετεροποίηση του μηχανισμού για τα κριτήρια που είναι μικρότερης 

σημασίας ενώ κάνει το κατώφλι ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα στη λήψη 

αποφάσεων στην περίπτωση των σημαντικών κριτηρίων. Όσο πιο πολύ 

πλησιάζει η τιμή του v στο p τόσο μικρότερη είναι η διαφορά των κριτηρίων 

στην οποία ασκείται το veto. Όσο πιο πολύ υπερβαίνει το v το p τόσο το 

λιγότερο θα επηρεάσει το κατώφλι «veto» την υπεροχή της μιας επιλογής 

έναντι της άλλης. Επομένως, το v ορίζεται σε υψηλό επίπεδο σχετικά με το p 

για τα λιγότερο σημαντικά κριτήρια και σχετικά κοντά στο p για τα 

περισσότερο σημαντικά. Με αυτόν τον τρόπο μετατρέπει το κατώφλι «veto» 

σε σημαντικό παράγοντα μόνο για τα σημαντικά κριτήρια στην ανάλυση, 

καθώς η εισαγωγή του κατωφλιού αυξάνει την ευαισθησία του βαθμού 

υπεροχής.  

 

    Οι Roy και Bouyssou (1993) πιστεύουν ότι το κατώφλι «veto» δεν είναι 

εξίσου σημαντικό με τα βάρη. Ωστόσο, υπάρχει μία αντιληπτή σχέση μεταξύ 

του κατωφλιού «veto» ενός κριτηρίου  καθώς και του βάρους σημαντικότητάς 

του w. Στα πλαίσια του συστήματος ELECTRE III, για παράδειγμα, το κατώφλι 

«veto» v, μαζί με το συντελεστή σημαντικότητας w είναι, σύμφωνα με τους 

Roy και Bouyssou, ενδείξεις της συνολικής σημαντικότητας του κριτηρίου xk. 
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Πιστεύουν ότι το v πλησιάζει το p καθώς η σημαντικότητά του στο γενικό 

πλαίσιο αυξάνεται, δηλαδή, το πόσο το ένα πλησιάζει το άλλο σχετίζεται με τη 

σημαντικότητα αυτού του κριτηρίου. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση για την 

παρουσίαση της σημαντικότητας ενός κριτηρίου μέσω της εκτίμησης του 

κατωφλιού «veto» και η συνεπαγόμενη επίδρασή της στο δείκτη ασυμφωνίας, 

διαφέρει σημαντικά από αυτή που επικρατεί όταν η εκτίμηση της υπεροχής 

βασίζεται αποκλειστικά στο δείκτη συμφωνίας, του οποίου η τιμή εξαρτάται 

από τους συντελεστές σημαντικότητας w. Στην προσέγγιση αυτή, επιτρέπεται 

η διαφοροποίηση του ρόλου κάθε κριτηρίου σύμφωνα με την κατάταξη 

σημαντικότητας, ορίζοντας με ακριβή τρόπο τις συνθήκες που δίνουν στο 

κριτήριο xk τη δύναμη να ασκήσει «veto» στην υπεροχή μιας εναλλακτικής 

έναντι μιας άλλης. Αυτό το χαρακτηριστικό ενός κριτηρίου επηρεάζει ως ένα 

βαθμό τη σημαντικότητα που του αποδίδεται από το λήπτη αποφάσεων. 

Παρ’όλα αυτά, ενώ οι Roy και Bouyssou περιγράφουν τη σχέση μεταξύ του v 

και w μέσα από την ιδέα της σημαντικότητας των κριτηρίων, η οποία 

συνεπάγεται μία σχέση μεταξύ των αυξανόμενων τιμών του w και των 

μειωμένων τιμών της διαφοράς (v-p), δίνουν επίσης έμφαση στο ότι έχουν 

διαφορετική προέλευση, καθώς και ρόλους στη διαδικασία καθορισμού 

υπεροχής. Το πρώτο τροφοδοτεί με τιμές το δείκτη συμφωνίας ενώ η 

τελευταία επηρεάζει μόνο τους δείκτες ασυμφωνίας.  

 

    Τα v και w παρουσιάζουν επομένως δύο διαφορετικές και ξεχωριστές όψεις 

της σημαντικότητας του κριτηρίου xk, τις οποίες φέρνουν στο προσκήνιο οι 

δείκτες ασυμφωνίας και συμφωνίας. Με άλλα λόγια, το κατώφλι «veto» μπορεί 

να επηρεάσει μόνο αρνητικά τη διαδικασία υπεροχής, με το να μην επιτρέπει 

τη σχέση υπεροχής ανάμεσα σε δύο επιλογές λόγω ακραίων αντίθετων 

ενδείξεων σε ένα κριτήριο. 

 

    Σύμφωνα με τον Bouyssou, η χρήση των κατωφλιών p και q στα πλαίσια 

ενός μοντέλου με κατώφλια είναι προτιμότερη από τη χρήση ενός μοντέλου 

μόνο με ‘αληθή’ κριτήρια, επειδή οι συγκρίσεις που επιβάλλονται από το 

μοντέλο με τα κατώφλια κάνουν την κριτική που πηγάζει από τις συγκρίσεις 

μεταξύ των επιλογών λιγότερο πιθανή. Είναι φυσικό να επεκταθεί αυτή η 
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λογική και στο κατώφλι «veto», η χρήση του οποίου θα βοηθήσει με παρόμοιο 

τρόπο, να μειωθεί η κριτική αυτή. 

 
 

4.3 Τεχνικές βασισμένες στη σχέση επικράτησης  
 

4.3.1     Θεωρία σχέσεων υπεροχής 

   

    Η κατάταξη των επιχειρηματικών προγραμμάτων είναι  ένας σχετικά κοινός, 

όμως συχνά δύσκολος στόχος. Είναι περίπλοκο επειδή υπάρχουν συνήθως 

αρκετοί παράγοντες για τον υπολογισμό του κινδύνου που εμπεριέχει κάθε 

πρόγραμμα, αλλά και περισσότεροι από ένας ιθύνοντες. 

 

    Η θεωρία των σχέσεων υπεροχής, που αναπτύχθηκε αρχικά από τον Roy 

(1991, 1996), έχει στόχο την ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου που 

επιτρέπει την πραγματοποίηση διμερών συγκρίσεων μεταξύ των 

εναλλακτικών. Οι μέθοδοι σχέσεων υπεροχής / ανάλυσης συμφωνίας 

επιτρέπουν τη γενική διάταξη των εναλλακτικών, ενώ παράλληλα επιτρέπουν 

ξεχωριστά ζεύγη απόψεων να παραμείνουν μη συγκρίσιμα όταν δεν 

υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να γίνει διάκριση μεταξύ των 

εναλλακτικών. Αντίθετα, οποιαδήποτε προσθετική μέθοδος, όπως η 

πολυδιάστατη θεωρία χρησιμότητας ή η διαδικασία αναλυτικής ιεραρχίας, από 

τις οποίες προκύπτει ένα μόνο σκορ για κάθε εναλλακτική, απαιτεί όλες οι 

επιλογές να είναι άμεσα συγκρίσιμες, ακόμη κι όταν τέτοιες συγκρίσεις είναι 

αμφισβητήσιμες λόγω έλλειψης κατάλληλων στοιχείων.  Οι μέθοδοι υπεροχής 

χτίζουν μια σχέση, τη «σχέση υπεροχής», η οποία αναπαριστά τις έντονα 

διαμορφωμένες προτιμήσεις του λήπτη αποφάσεων, δεδομένων των 

διαθέσιμων πληροφοριών. Πρόκειται για ένα πολυκριτηριακό μοντέλο το 

οποίο χρησιμοποιεί διάφορες μαθηματικές συναρτήσεις ώστε να δείξει το 

βαθμό επικράτησης της μιας εναλλακτικής έναντι της άλλης. Οι μέθοδοι 

υπεροχής διευκολύνουν τη σύγκριση μεταξύ των εναλλακτικών με την 

αντιστοίχηση αρχικών βαρών στα κριτήρια αποφάσεων και εν συνεχεία 

μεταβάλλοντας τα βάρη αυτά στα πλαίσια της ανάλυσης ευαισθησίας, εάν η 

ακριβή τους τιμή δεν είναι γνωστή. Η σύγκριση μεταξύ των εναλλακτικών 
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συνεχίζεται ανά ζεύγη αναφορικά με κάθε κριτήριο απόφασης και καθορίζει το 

βαθμό επικράτησης ή «υπεροχής» της μία επιλογής έναντι της άλλης. Το 

αποτέλεσμα είναι η κατάταξη των διαφόρων επιλογών. 

 

    Συγκεκριμένα, η σχέση υπεροχής  S είναι μία διμερής σχέση οριζόμενη στο 

σύνολο των εναλλακτικών , έτσι ώστε : 

 

x΄ S x΄΄  η εναλλακτική x΄ είναι τουλάχιστον εξίσου καλή όσο η x΄΄.  

 

    Η σύγκριση δύο οποιονδήποτε εναλλακτικών x΄ και x΄΄ βασίζεται στην ισχύ 

των ενδείξεων που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό «η εναλλακτική x΄ είναι 

τουλάχιστον εξίσου καλή όσο η x΄΄» (θετικές ενδείξεις), καθώς και στην ισχύ 

των ενδείξεων κατά αυτού του ισχυρισμού (αρνητικές). Εφόσον η ισχύς των 

θετικών ενδείξεων είναι υψηλή και ταυτόχρονα η ισχύς των αρνητικών είναι 

χαμηλή, τότε μπορούμε να πούμε ότι ισχύει η σχέση x΄ S x΄΄ .  

 

    Όλες οι μέθοδοι της θεωρίας σχέσεων υπεροχής λειτουργούν σε δύο 

στάδια. Αρχικά, πραγματοποιείται η ανάπτυξη της σχέσης υπεροχής με βάση 

τις πληροφορίες από τον αποφασίζοντα και στη δεύτερη φάση 

χρησιμοποιούνται ευρετικές διαδικασίες για την αξιοποίηση της σχέσης 

υπεροχής ώστε να αξιολογηθούν οι εναλλακτικές. Οι πιο βασικές μέθοδοι είναι 

οι οικογένειες μεθόδων ELECTRE και PROMETHEE.  
 

   

   
4.3.2     Η οικογένεια των μεθόδων ELECTRE 
 

  

     Μία βασική μέθοδος στο χώρο των σχέσεων υπεροχής είναι η ΕLECTRE 

(στις διάφορες μορφές της), η οποία αναπτύχθηκε από τον Bernard Roy 

(1968, 1978, 1991, 1996) ως απάντηση στα προβλήματα των μεθόδων λήψης 

αποφάσεων που υπήρχαν ως τότε (Buchanan et al., 1999). Η ιδέα της 

υπεροχής σχηματίστηκε από τον Roy (1968). Η μεθοδολογία του, ELECTRE, 

εφαρμόστηκε ευρέως σε διάφορα προβλήματα και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
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όταν ένας μεγάλος αριθμός εναλλακτικών πρέπει να περιοριστεί ώστε να 

διευκολυνθεί η περαιτέρω λεπτομερής θεώρησή τους. Υπάρχουν τέσσερις 

βασικές μορφές της ELECTRE- Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV- η καθεμία λίγο διαφορετική από 

την άλλη σε όρους απαιτούμενων στοιχείων και των αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν. Το 1968 αναπτύχθηκε η ELECTRE III από τον Roy για να την 

ακολουθήσουν αργότερα, το 1991 και 1996, μία σειρά παραλλαγών (II, III, IV, 

TRI, IS-Roy, 1991, Roy και Bouyssou, 1996). Όλες οι μέθοδοι βασίζονται στις 

ίδιες βασικές ιδέες αλλά διαφέρουν στη λειτουργία και ανάλογα με τον τύπο 

του προβλήματος. Ένα άλλο ελκυστικό στοιχείο που διαχωρίζει την ΕLECTRE 

από άλλες μεθόδους, είναι ότι είναι κατ’ ουσία μη – αντισταθμιστική. Αυτό 

σημαίνει ότι ένα πολύ κακό σκορ σε ένα κριτήριο δεν μπορεί να αντισταθμιστεί 

από πολύ καλά σκορ σε άλλα κριτήρια. Ένα άλλο αρχικό στοιχείο είναι ότι τα 

μοντέλα ΕLECTRE επιτρέπουν την ασυμβατότητα. Η ασυμβατότητα, η οποία 

δεν πρέπει να συγχέεται με την αδιαφορία, συμβαίνει μεταξύ δυο 

εναλλακτικών xi και xj όταν δεν υπάρχει καθαρή απόδειξη ούτε υπέρ της xi 

ούτε υπέρ της xj. 

    Δύο βασικές έννοιες χαρακτηρίζουν την ELECTRE : το κατώτατο όριο 

αδιαφορίας (threshold - κατώφλι) και η κατάταξη (outranking). Αυτές οι έννοιες  

αναλύονται στη συνέχεια. 

    Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν τα καθορισμένα κριτήρια, τα γj,  j=1,2... ,r  και 

ένα σύνολο εναλλακτικών λύσεων Α. Οι παραδοσιακές  μέθοδοι προτίμησης 

διαμορφώνουν τις ακόλουθες 3 δυνατές σχέσεις για τις δύο εναλλακτικές 

λύσεις (α, β); 

αPβ  (το α προτιμάται από το β)    γ (α) > γ (β)   

αIβ  (το α ή το β,  αδιάφορο)     γ (α) = γ (β)   

αJβ  (το α δεν μπορεί να συγκριθεί με το β)   

 

 

    Σε περιπτώσεις όμως που οι διαφορές μεταξύ των λύσεων είναι τόσο 

μικρές, που πρακτικά δεν έχουν καμία διαφορά, η παραδοσιακή διαμόρφωση 

προτίμησης υποδεικνύει ότι επειδή το αποτέλεσμα δεν είναι ίσο, αλλά κάποια 

θα προτιμηθεί από κάποια άλλη.   
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    Σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση, η ELECTRE εισάγει την 

έννοια ενός κατώτατου ορίου αδιαφορίας, q, και οι σχέσεις προτίμησης 

επαναπροσδιορίζονται ως εξής:   

αPβ  (το α προτιμάται από β)     γ (α) –  γ (β)   > q 

αIβ  (το α ή το β,  αδιάφορο)     | γ (α) – γ (β) | ≤  q 

αJβ  (το α δεν μπορεί να συγκριθεί με β)   παραμένει 

 

    Το κατώτατο όριο αδιαφορίας διευκρινίζεται από τον ιθύνοντα. Ενώ η 

εισαγωγή αυτού του κατώτατου ορίου εμπεριέχει κατά κάποιο τρόπο και το 

πως ένας ιθύνων πραγματικά αισθάνεται για τις ρεαλιστικές συγκρίσεις, ένα 

πρόβλημα παραμένει. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο ο ιθύνων αλλάζει από 

την αδιαφορία στην ακριβή προτίμηση. Πρακτικά, δημιουργείται η ανάγκη να 

εισαχθεί μια ουδέτερη ζώνη μεταξύ της αδιαφορίας και της ακριβούς 

προτίμησης. Μια ενδιάμεση ζώνη όπου ο ιθύνων διστάζει μεταξύ της 

προτίμησης και της αδιαφορίας. Αυτή η ζώνη του δισταγμού αναφέρεται ως 

ελαφρά προτίμηση είναι επίσης μια δυαδική σχέση όπως το P και το I 
ανωτέρω, και διαμορφώνεται με την εισαγωγή ενός κατώτατου ορίου 

προτίμησης, π. Κατά συνέπεια έχουμε ένα διπλό μοντέλο κατώτατων ορίων, 

με την πρόσθετη δυαδική σχέση  Q που συμβολίζει την ελαφρά προτίμηση.    

αPβ (το α προτιμάται έντονα από το β)          γ (α) - γ (β) > π   

αQβ (το α προτιμάται ελαφρά από το β)    q <  γ (α) - γ (β) < π   

αIβ (το α ή το β,  αδιάφορο)      | γ (α) – γ (β) | ≤  q 

 

    Ενώ η επιλογή των κατάλληλων κατώτατων ορίων (κατωφλιών) δεν είναι 

εύκολη, στις πραγματικές καταστάσεις λήψης απόφασης υπάρχουν καλοί 

λόγοι για να επιλέξει κανείς τις τιμές για το π και το q διαφορετικές από το 

μηδέν.  

    Χρησιμοποιώντας τα κατώτατα όρια αδιαφορίας, η μέθοδος ELECTRE 

επιδιώκει να δημιουργήσει μια σχέση κατάταξης S . Το να πει κανείς  αSβ  

σημαίνει ότι "το α είναι τουλάχιστον τόσο καλό όσο το β"  ή  "το α δεν είναι 
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χειρότερο από το β." Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι δυαδικές σχέσεις 

εφαρμόζονται σε κάθε ένα από τα  κριτήρια  ρ δηλαδή : 

          αSjβ  σημαίνει ότι 

 "το α είναι τουλάχιστον τόσο καλό όσο το β όσον αφορά το κριτήριο j."   

    Προκειμένου να αναπτυχθεί αυτή η σχέση κατάταξης, δύο περαιτέρω 

ορισμοί απαιτούνται - αυτοί της συμφωνίας και της ασυμφωνίας.  Το κριτήριο j 

είναι σε συμφωνία με τον ισχυρισμό  αSβ  εάν και μόνο εάν  αSjβ .   

Δηλαδή εάν γ j (α) ≥ γ j (β) - q j.  

Κατά συνέπεια, ακόμα κι αν το γ j (α) είναι μικρότερο από γ j (β) κατά ένα ποσό 

μέχρι και q j, δεν παραβαίνει τον ισχυρισμό  αSjβ  και επομένως είναι στη 

συμφωνία.   

Το κριτήριο j είναι σε ασυμφωνία με τον ισχυρισμό  αSβ  εάν και μόνο εάν  

βPjα.  Δηλαδή εάν γ j (β) ≥  γ j (α) + π j. Δηλαδή εάν το β προτιμάται αυστηρά 

από το α για το κριτήριο j, κατόπιν είναι σαφώς σe ασυμφωνία με τον 

ισχυρισμό  αSβ . 

 

    Αυτές οι δύο έννοιες της συμφωνίας και της ασυμφωνίας μπορούν να 

θεωρηθούν ως "αρμονία" και "δυσαρμονία." Για κάθε κριτήριο j ελέγχεται εάν, 

για κάθε ζευγάρι των εναλλακτικών λύσεων (α,β), υπάρχει αρμονία ή 

δυσαρμονία με τον ισχυρισμό  αSβ  δηλαδή το α είναι τουλάχιστον τόσο καλό 

όσο το β.  Με αυτές τις έννοιες είναι τώρα δυνατό να ληφθεί ένα μέτρο της 

δύναμης του ισχυρισμού  αSβ.  Αυτό το μέτρο καλείται δείκτης συμφωνίας 

C(α,β), για ένα δεδομένο ζευγάρι των εναλλακτικών λύσεων (α,β).  

 

 

    Σε κάθε κριτήριο ρj αντιστοιχίζεται ένα βάρος wi και ο δείκτης συμφωνίας 

(concordance index) ορίζεται ως εξής : C(α,β) = ∑
≥ )()(:

1
bgagj
j
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Επίσης ορίζεται ο δείκτης ασυμφωνίας (discordance index): 
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1
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−

≥

ςαλλι
δ

ώagbg

bgagif

jjj

jj

)]()([max1
)()(0

  , όπου δ= )]()([max
,,

dgcg jjjdc
−  

ή εναλλακτικά ορίζεται ένα σύνολο ασυμφωνίας Dj για κάθε κριτήριο gj ,με  

Dj={(xj,yi),….}. 

Στη συνέχεια ορίζεται το κατώφλι συμφωνίας c και το κατώφλι ασυμφωνίας d, 

όπου: 

S(a,b) iff 
⎩
⎨
⎧

≤
≥
dbad
cbac

),(
),(

                  ή             S(a,b) iff 
⎩
⎨
⎧

∀∉
≥

jDbgag
cbac

jjj ,))(),((
),(

. 

 

    Να σημειωθεί ότι αναφερθήκαμε στην απλή περίπτωση όπου τα κατώφλια 

p και q είναι σταθερές, σε αντίθεση με το να είναι συναρτήσεις της αξίας των 

κριτηρίων : αυτή είναι η περίπτωση των μεταβλητών κατωφλιών. Ενώ η 

απλοποίηση αυτή με τη χρησιμοποίηση σταθερών κατωφλιών βοηθάει την 

εξήγηση των μεθόδων ΕLECTRE, η χρησιμοποίηση μεταβλητών κατωφλιών 

έχει κυρίως αξία για το χρηματοοικονομικό (NPV) κριτήριο, όπου η εξέταση 

μεγαλύτερων τιμών μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερα κατώφλια αδιαφορίας 

και προτίμησης. 

 

 

    Η ELECTRE ΙΙΙ (Roy, 1978), είναι μία σύνθετη μέθοδος σχέσεων υπεροχής 

ειδικά σχεδιασμένη για την επιλογή της βέλτιστης εναλλακτικής μεταξύ 

διαφόρων εναλλακτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αξιολογεί έναν 

αριθμό εναλλακτικών σχεδίων χρησιμοποιώντας μία ομάδα ψευδοκριτηρίων 

για συγκριτικούς σκοπούς. Χρησιμοποιεί τρία διαφορετικά κατώφλια για να 

ενσωματώσει τις αβεβαιότητες οι οποίες είναι έμφυτες στις περισσότερες 

αξιολογήσεις επιδράσεων. Τα τρία αυτά κατώφλια είναι τα ακόλουθα: 

 

1. το κατώφλι αδιαφορίας, q, κάτω από το οποίο ο λήπτης αποφάσεων είναι 

αδιάφορος ως προς δύο εναλλακτικά σχέδια. 
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2. το κατώφλι προτίμησης, p, πάνω από το οποίο ο λήπτης αποφάσεων 

δείχνει την ξεκάθαρη προτίμησή του για το ένα εναλλακτικό σχέδιο έναντι 

του άλλου, και 

3. το κατώφλι «veto», v, όπου μία «ασύμφωνη» διαφορά υπέρ μιας επιλογής 

μεγαλύτερη από αυτή την τιμή απαιτεί από τον λήπτη αποφάσεων να 

αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση προτίμησης υποδηλωμένη από άλλα 

κριτήρια. 

   

    Τα κατώφλια αυτά, σύμφωνα με τον Roy, επιτρέπουν την ενσωμάτωση της 

ανακριβούς και αβέβαιης φύσης των εκτιμήσεων των κριτηρίων στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα κατώφλια αυτά προσδιορίζονται με βάση 

τις υποκειμενικές εκτιμήσεις του λήπτη αποφάσεων. Σύμφωνα με τους Rogers 

et al. (1998), τα κατώφλια προτίμησης, p, και αδιαφορίας, q, διαφέρουν 

μεταξύ τους και μπορούν να ορισθούν μεταξύ στενών ορίων. Επιπλέον, το 

κατώφλι «veto», v, το οποίο είναι λογικά μεγαλύτερο του κατωφλιού 

προτίμησης, p, θα έπρεπε να πλησιάζει το κατώφλι αυτό με ολοένα 

αυξανόμενα διαφοροποιημένη ανθρώπινη αντίδραση στις διαφορές πέρα και 

πάνω από το κατώφλι προτίμησης, p. 

 

    Έστω ότι υπάρχουν καθορισμένα κριτήρια, xk, k= 1,2, …,n  και ένα σύνολο 

εναλλακτικών, Α. Οι κλασικές θεωρίες προτίμησης θεωρούν  ότι οι δυο 

ακόλουθες σχέσεις ισχύουν για 2 εναλλακτικές (xi,xj) που ανήκουν στο Α:  

 

xi P xj ( η xi είναι προτιμότερη από τη xj)  xik > xjk   

xi I xj  ( η α είναι αδιάφορη από τη β)   xik = xjk        

 

εάν για παράδειγμα, ένας λήπτης απόφασης είχε να επιλέξει μεταξύ 2 

φλιτζανιών καφέ – το ένα με 10mg και το άλλο με 11mg ζάχαρης – θα είχε 

σημασία η επιλογή του; Οι κλασικές θεωρίες λένε ότι επειδή η ποσότητες 

ζάχαρης δεν είναι ίσες, τότε το ένα είναι προτιμότερο από το άλλο. Αντίθετα, 

οι ΕLECTRE εισάγουν την έννοια ενός κατωφλιού αδιαφορίας, q, και οι 

σχέσεις προτίμησης επαναπροσδιορίζονται ως εξής :  

 

xi P xj ( η xi είναι προτιμότερη από τη xj) xik>xjk  + q 
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xi I xj ( η α είναι αδιάφορη από τη β)  │xik-xjk│≤q   

 

    Παρόλο που η εισαγωγή αυτού του κατωφλιού βοηθάει μερικώς στην 

ενσωμάτωση του πως ο λήπτης αποφάσεων πραγματικά αισθάνεται για 

ρεαλιστικές συγκρίσεις, ένα πρόβλημα παραμένει. Υπάρχει ένας καλός λόγος 

για την εισαγωγή μιας ‘ζώνης απομόνωσης’ μεταξύ αδιαφορίας και αυστηρής 

προτίμησης: μια μεσολαβητική ζώνη στην οποία ο λήπτης αποφάσεων 

διστάζει μεταξύ προτίμησης και αδιαφορίας. Αυτή η ζώνη δισταγμού 

αναφέρεται ως ‘αδύνατη’ προτίμηση. Πρόκειται επίσης για μια διμερή σχέση 

όπως είναι η P και I παραπάνω, στην οποία το μοντέλο εισάγει ένα κατώφλι 

αδιαφορίας. Έτσι λοιπόν, έχουμε ένα διπλό μοντέλο κατωφλιού, με μια 

επιπρόσθετη διμερή σχέση Q η οποία μετράει την ‘αδύνατη’ προτίμηση : 

 

xi P xj ( η xi είναι ισχυρά προτιμότερη από τη xj) xik-xjk>p 

xi Q xj ( η xi είναι ελαφρώς προτιμότερη από τη xj)  q < xik-xjk ≤ p 

xi Ι xj ( η xi είναι αδιάφορη από τη xj και το αντίστροφο)  | g(a) – g(b) | ≤ q 

 

η επιλογή των κατωφλιών επηρεάζει την ισχύ μιας συγκεκριμένης διμερούς 

σχέσης. Ενώ η επιλογή των κατάλληλων κατωφλιών δεν είναι εύκολη, στις πιο 

ρεαλιστικές καταστάσεις λήψης αποφάσεων υπάρχουν καλοί λόγοι για την 

επιλογή μη-μηδενικών τιμών για τα p και q.  

 

    Με τη βοήθεια των εννοιών αυτών είναι δυνατόν να μετρήσουμε τη δύναμη 

του ισχυρισμού xi S xj. Το πρώτο βήμα είναι να αναπτυχθεί ένα μέτρο 

συμφωνίας, όπως δίνεται από τον δείκτη συμφωνίας C(xi,xj) (concordance 

index): 

 

C(xi,xj)=
∑
=

n

k
jikk xxcw

1
),(
…………………………………………………………(1) 

 

    Στον υπολογισμό του δείκτη συμφωνίας ως wk συμβολίζεται το βάρος του 

κριτηρίου xk. Οι συντελεστές βαρύτητας παίζουν σημαντικό ρόλο στον 

προσδιορισμό των βαθμών υπεροχής μεταξύ των εναλλακτικών. Επομένως, 
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τα βάρη υποδηλώνουν την ισχύ κάθε κριτηρίου σε μια διαδικασία κατάταξης 

κριτηρίων από το χειρότερο στο  καλύτερο. Υποθέτουμε ότι τα βάρη είναι 

θετικοί πραγματικοί αριθμοί και ότι το άθροισμά τους ισούται με τη μονάδα: 

w1+w2+…+wn=1. 

 

    Στην ELECTRE III, ο λήπτης αποφάσεων καλείται να ορίσει έναν 

συντελεστή για τα βάρη και με βάση αυτόν να κάνει μια (μερική) κατάταξη των 

εναλλακτικών. Εάν ο λήπτης αποφάσεων δεν είναι σίγουρος για τα βάρη που 

χρησιμοποιεί, διάφορες τιμές μπορεί να χρησιμοποιηθούν πειραματικά. 

Εξάλλου, στην περίπτωση που κάποιες εναλλακτικές έχουν την ίδια κατάταξη 

(όπως συμβαίνει συχνά στις μεθόδους σχέσεων υπεροχής), αυτό μπορεί να 

αντιμετωπιστεί επαναπροσδιορίζοντας τα βάρη. Εντούτοις, ο προσδιορισμός 

των συντελεστών βαρύτητας δεν είναι εύκολη υπόθεση για τον λήπτη 

αποφάσεων. 

 

    Ως ck (xi  , xj) συμβολίζεται ο μερικός δείκτης συμφωνίας για το κριτήριο xκ 

και υπολογίζεται ως εξής: 

 

 

ck(xi,xj)=
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

−>

−−∈
−

+−

−<

kjkik

kjkkjkik
kk

kjkik

kjkik

qxx

qxpxx
qp
pxx

pxx

1

],[

0

 …………………………….(2) 

 

    Τα pk και qk είναι τα κατώφλια προτίμησης και αδιαφορίας για το κριτήριο xk. 

Το κατώφλι προτίμησης (preference threshold) αναπαριστά τη μέγιστη 

διαφορά xik - xjk, κάτω από την οποία δεν ισχύει η πρόταση «η xi είναι 

τουλάχιστον εξίσου καλή με την xj στο κριτήριο xk». Αντίστοιχα, το κατώφλι 

αδιαφορίας (indifference threshold) αναπαριστά την ελάχιστη διαφορά xik - xjk, 

κάτω από την οποία ισχύει απόλυτα η πρόταση «η xi είναι τουλάχιστον εξίσου 

καλή με την xj στο κριτήριο xk». Προφανώς τα δύο αυτά κατώφλια ορίζονται 

έτσι ώστε pk ≥ qk ≥ 0. 
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    Για να μετρηθεί η ασυμφωνία, ορίζεται ένα επιπλέον κατώφλι, που λέγεται 

κατώφλι «βέτο». Αυτό το κατώφλι, vj, επιτρέπει την πιθανότητα πλήρους 

άρνησης του xi S xj εάν, για κάθε κριτήριο k, xjk > xik + vj. Ο δείκτης 

ασυμφωνίας για κάθε κριτήριο k, υπολογίζεται ως εξής:  

 

Dk(xi,xj)=        
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

−<

−−∈
−

+−

−>

kjkik

kjkkjkik
kk

kikjk

kjkik

vxx

pxvxx
pv
pxx

pxx

1

],[

0

……………………(3) 

 

    Το κατώφλι veto (vk ≥ pk ≥ 0) αναπαριστά την ελάχιστη διαφορά xjk - xik 

πάνω από την οποία το κριτήριο xk θέτει veto στην υπεροχή της xi έναντι της 

xj. 

 

    Έτσι, για κάθε ζεύγος εναλλακτικών (xi,xj), υπάρχουν ένα μέτρο συμφωνίας 

και ασυμφωνίας. Το τελικό στάδιο είναι η κατασκευή ενός μοντέλου με το 

συνδυασμό των δυο μέτρων ώστε να παραχθεί ένα μέτρο του βαθμού 

υπεροχής. Δηλαδή, ένας δείκτης αξιοπιστίας που να δηλώνει την ισχύ του 

ισχυρισμού ότι «η xi είναι τουλάχιστον εξίσου καλή με το xj». Ο βαθμός 

αξιοπιστίας για κάθε ζεύγος εναλλακτικών δίνεται από τον δείκτη αξιοπιστίας 

(credibility index) ο οποίος υπολογίζεται ως εξής: 

 

σ(xi,xj)=
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−

−

∀<

∏
∈F ji

jik ώ
xxC
xxD

k

kx
ji

jijikji

),(1
),(1

)x,C(x

)x,C(x )x,(xD αν)x,C(x

ςαλλι
……….……(4) 

 

 

    Αυτός ο τύπος υποθέτει ότι εάν η ισχύς της συμφωνίας υπερβαίνει αυτή της 

ασυμφωνίας, τότε η αξία της συμφωνίας δεν πρέπει να τροποποιείται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, είμαστε υποχρεωμένοι να αμφισβητήσουμε τον 

ισχυρισμό xi S xj και να τροποποιήσουμε τον C(xi,xj) σύμφωνα με την 

παραπάνω εξίσωση. Εάν η ασυμφωνία ισούται με τη μονάδα για οποιοδήποτε 

ζεύγος (xi,xj) και κριτήριο k, τότε δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον ισχυρισμό  
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xi S xj και S(xi,xj) = 0.  

 

    Έτσι ολοκληρώνεται η κατασκευή του μοντέλου υπεροχής. Το επόμενο 

βήμα για την ΕLECTRE ΙΙΙ είναι να αξιοποιήσει το μοντέλο και να παράγει μια 

κατάταξη των εναλλακτικών από τον πίνακα αξιοπιστίας. Η γενική προσέγγιση 

αξιοπιστίας είναι να κατασκευαστούν 2 κατατάξεις Ζ1 και Ζ2, χρησιμοποιώντας 

μια φθίνουσα και αύξουσα διαδικασία φιλτραρίσματος αντίστοιχα και μετά να 

τα συνδυάσει αυτά για να παράγει μια μερική κατάταξη Ζ=Ζ1∩Ζ2. η φθίνουσα 

διαδικασία φιλτραρίσματος είναι η ακόλουθη: 

    Έστω λ= 
),(max

,
baS

Aba ∈ =1. Ορίζουμε την «τιμή αξιοπιστίας» έτσι ώστε μόνο 

τιμές  του S(a,b) που είναι αρκετά κοντά στο λ λαμβάνονται υπόψη, δηλαδή λ-

s(λ). Για παράδειγμα όταν λ=1 και  s(λ)=0,15 . 

Ορίζουμε τον πίνακα Τ ως εξής: 

Τ(α,β)=⎩
⎨
⎧ −>

ςαλλι
λλ

ώ
sbaSif

,0
)(),(,1

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

 

Η πρώτη κατάταξη Ζ1 αναπτύσσεται ως εξής: 

 

1. Για κάθε xi βρίσκουμε το σύνολο Οi των εναλλακτικών έναντι των οποίων 

υπερέχει η xi (Oi = {xj ji SxxA :∈ }). Αντίστοιχα προσδιορίζεται το σύνολο 

Ο’ι των εναλλακτικών οι οποίες υπερέχουν της xi (O’i={xj
}).: ij SxxA∈

 

2. Για κάθε εναλλακτική προσδιορίζουμε τη διαφορά Qi= ii OO '− , όπου •  

συμβολίζεται το πλήθος των εναλλακτικών σε κάθε σύνολο. 

3. Ορίζεται το σύνολο με τις εναλλακτικές με την μεγαλύτερη διαφορά Q. 

• Εάν 11 =D εξαιρούμε την εναλλακτική που εντάχθηκε στο σύνολο D1 και 

επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία από το βήμα 1. 

• Εάν 11 >D τα παραπάνω βήματα επαναλαμβάνονται εντός του συνόλου 

D1 και προσδιορίζουμε το υποσύνολο των εναλλακτικών του D1 με τη 

μεγαλύτερη διαφορά Q (σύνολο D2). Εάν 12 =D  η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται για το σύνολο D1- D2, διαφορετικά επαναλαμβάνεται 
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για το σύνολο D2. Ολόκληρο το D1 και στη συνέχεια το σύνολο Α- D1 

ελέγχονται με την επανάληψη αυτής της διαδικασίας. 

Η δεύτερη κατάταξη Ζ2 αναπτύσσεται με τον ίδιο τρόπο, με μοναδική διαφορά 

ότι στο βήμα 2 ελέγχονται οι εναλλακτικές με τη μικρότερη διαφορά Q. 

Στην τελική κατάταξη των εναλλακτικών, η οποία ορίζεται ως η τομή των δύο 

κατατάξεων, καθορίζονται οι ακόλουθες σχέσεις: 

 

xi P xj⇔ )xP(x)xI(x
)xI(x)xP(x
)xP(x)xP(x

i2ii1i

i2ii1i

i2ii1i

∧
∧
∧

 

 

xi I xj⇔  )xI(x)xI(x i2ii1i ∧  

 

xi R xj⇔ διαφορετικά 

 

 

 

 

4.3.3     Η οικογένεια των μεθόδων PROMETHEE  
 

 

    Οι μέθοδοι που ανήκουν στην οικογένεια αυτή άρχισαν να αναπτύσσονται 

στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Οι PROMETHEE Ι και ΙΙ αποτελούν δύο 

από τις δημοφιλέστερες μεθόδους στο χώρο της πολυκριτήριας ανάλυσης. Οι 

δύο αυτές μέθοδοι είναι ίδιες  όσον αφορά το στάδιο ανάπτυξης της σχέσης 

υπεροχής και διαφέρουν μόνο στη φάση της εκμετάλλευσης της σχέσης που 

αναπτύσσεται. Γενικά, οι μέθοδοι  PROMETHEE απαιτούν τον καθορισμό 

μίας ορισμένης συνάρτησης προτίμησης για κάθε κριτήριο. Αυτή η συνάρτηση 

χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί ο βαθμός προτίμησης που σχετίζεται με 

την καλύτερη εναλλακτική στην περίπτωση των ανά ζεύγος συγκρίσεων. Οι 

PROMETHEE υπολογίζουν θετικές και αρνητικές ροές προτίμησης για κάθε 

εναλλακτική. Η θετική ροή εκφράζει το κατά πόσο μία εναλλακτική είναι η 

κυρίαρχη (δύναμη) ως προς τις άλλες, και η αρνητική το κατά πόσο 
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κυριαρχείται από τις υπόλοιπες. Η PROMETHEE Ι βασιζόμενη σε αυτές τις 

ροές μας οδηγεί σε μία μερική κατάταξη, ενώ η PROMETHEE ΙΙ μας δίνει μία 

πλήρη κατάταξη που βασίζεται στην εξισορρόπηση των δύο ροών 

προτίμησης.  

 Το πρώτο στάδιο της ανάπτυξης της σχέσης υπεροχής ξεκινάει με τον 

προσδιορισμό  του δείκτη προτίμησης (preference index) π(xi,xj) για κάθε 

ζεύγος εναλλακτικών δραστηριοτήτων xi και xj , που ορίζεται ως: 

 

π(xi,xj)=∑
=

n

k
jikk xxpw

1
),( ……………………………………………………………(6) 

 

    Ο δείκτης αυτός ορίζεται με παρόμοιο τρόπο με το δείκτη συμφωνίας στις 

μεθόδους ELECTRE. 

 

    Ο μερικός δείκτης προτίμησης ),( jik xxp για το κριτήριο xk ορίζεται σε 

συνάρτηση της διαφοράς xik-xjk μεταξύ των επιδόσεων των δύο εναλλακτικών 

στο κριτήριο xk. Ειδικότερα: 

 

 

),( jik xxp =
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≥−

<

jkikjkikk

jkik

xxxxh

xx

)(

0
…………………………………………….(7) 

 

 

    Υπάρχουν έξι περιπτώσεις γενικευμένων κριτηρίων για τη μορφή της 

συνάρτησης hk (generalised criteria). Συγκεκριμένα: 

 

1. Το σύνηθες κριτήριο (usual criterion): ο αποφασίζων είναι αδιάφορος 

μεταξύ δύο εναλλακτικών xi και  xj στο κριτήριο xκ αν και μόνο αν xiκ =  

xjκ . Σε άλλη περίπτωση, αν xiκ > xjκ, ο αποφασίζων θεωρεί ότι υπάρχει 

σαφής προτίμηση της xi έναντι της xj . Οπότε η συνάρτηση hk ορίζεται 

ως:  
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⎨
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=
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jkik
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,1

,0
……………………………………………….(i) 

 

 

2. Το σχεδόν κριτήριο (quasi criterion): με βάση αυτό το κριτήριο, ο 

αποφασίζων θεωρεί ότι υπάρχει αδιαφορία μεταξύ των δύο 

εναλλακτικών xi και xj στο κριτήριο xk, όταν η διαφορά xik-xjk δεν 

υπερβαίνει ένα κατώφλι αδιαφορίας qk. Διαφορετικά υπάρχει σαφής 

προτίμηση. Στην περίπτωση αυτού του κριτηρίου θα πρέπει να οριστεί 

το κατώφλι αδιαφορίας. Τότε, η η συνάρτηση hk ορίζεται ως:  

 

 )( jkikk xxh − =
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≥−

<−

kjkik

kjkik

qxx

qxx

,1

,0
…………………………………….(ii) 

 

 

3. Το γραμμικής προτίμησης κριτήριο (criterion with linear preference) : ο 

αποφασίζων θεωρεί ότι εφόσον η διαφορά xik-xjk είναι μικρότερη από 

ένα κατώφλι προτίμησης pk, τότε η προτίμηση του για την  xi αυξάνει 

γραμμικά συναρτήσει της διαφοράς xik-xjk. Όταν αυτή η διαφορά 

ξεπερνάει το κατώφλι προτίμησης pk, τότε θα έχουμε σαφή προτίμηση. 

Η συνάρτηση hk ορίζεται ως:  

  

)( jkikk xxh − =
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

<−
−

≥−

kjkik
k

jkik

kjkik

pxx
p
xx

pxx

,

,1
…………………………….(iii) 

 

 

4. Το κριτήριο επιπέδου (level criterion) : στην περίπτωση αυτή 

χρησιμοποιούμε κατώφλι αδιαφορίας και κατώφλι προτίμησης. Εφόσον 

η διαφορά xik-xjk βρίσκεται μεταξύ του διαστήματος [qk, pk], τότε 

υπάρχει μία ελαφριά προτίμηση για την εναλλακτική xi. Στις άλλες 

περιπτώσεις ισχύουν τα ίδια με τα δύο προηγούμενα κριτήρια. Δηλαδή, 
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όταν η διαφορά xik-xjk είναι μικρότερη από το κατώφλι αδιαφορίας qk, 

τότε υπάρχει αδιαφορία ανάμεσα στις δύο εναλλακτικές. Όταν η 

διαφορά xik-xjk είναι μεγαλύτερη από το κατώφλι προτίμησης pk, τότε η 

προτίμηση είναι σαφώς για το xi. Η συνάρτηση hk ορίζεται ως:  

 

)( jkikk xxh − =
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

>−

∈−

<−

kjkik

kkjkik

kjkik

pxx

pqxx

qxx

1

],[5,0

0

…………………………………….(iv) 

 

 

5. Το γραμμικής προτίμησης και περιοχής αδιαφορίας ( criterion with 

linear preference and indifference area) : ο αποφασίζων θεωρεί ότι η 

προτίμηση του αυξάνεται γραμμικά από την αδιαφορία στη σαφή 

προτίμηση, όταν η διαφορά xik-xjk βρίσκεται ανάμεσα στο όριο 

αδιαφορίας και το όριο προτίμησης. Η συνάρτηση hk ορίζεται ως:  
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6. Το κριτήριο του Gauss (Gaussian criterion): οι προτιμήσεις σε αυτήν 

την περίπτωση περιγράφονται από μία συνεχή συνάρτηση με τη μορφή 

: 

     )( jkikk xxh − =1 - exp[ 2

2

2
)(

σ
jkik xx −

− ]………………………………(vi) 

όπου σ είναι η παράμετρος που καθορίζει το σημείο αλλαγής στην 

καμπή της συνάρτησης. 

    Ο καθορισμός της συνάρτησης hk βοηθάει στον υπολογισμό του δείκτη 

προτίμησης π(xi. xj) για κάθε ζεύγος εναλλακτικών. Ο δείκτης προτίμησης 

παίρνει τιμές από το 0 έως το 1 έτσι ώστε: 
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1.π(xi,xj)≈0⇒οριακή υπεροχή της xi έναντι της xj 

2. π(xi,xj)≈1⇒ ισχυρή υπεροχή της xi έναντι της xj. 

 

Εκμεταλλευόμενοι τη σχέση υπεροχής, υπολογίζονται τα ακόλουθα μεγέθη: 

 

1. Ροή εισόδου (entering flow) :  

φ-(xi)= ∑
∈∀ Ax

ij
j

xx )(π …………………………..(8) 

2. Ροή εξόδου (leaving flow) :  

φ+(xi)= ∑
∈∀ Ax

ji
j

xx ),(π ………………………...(9) 

3. Καθαρή ροή (net flow) :  

φ(xi)=φ+(xi)- φ-(xi)………………….………..(10) 

 

Η ροή εξόδου φ+(xi) δείχνει την υπεροχή της εναλλακτικής xi ως προς τις 

υπόλοιπες εναλλακτικές και η ροή εισόδου  φ-(xi) δείχνει την υπεροχή όλων 

των υπόλοιπων εναλλακτικών έναντι xi. Η καθαρή ροή είναι ένα συνολικό 

μέγεθος αξιολόγησης της εναλλακτικής xi έναντι όλων των υπόλοιπων 

εναλλακτικών. 

 

    Στην PROMETHEE I οι παραπάνω ροές χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη 

δύο κατατάξεων. Η πρώτη κατάταξη Ζ1 αναπτύσσεται βάσει των ροών εξόδου 

έτσι ώστε: 

 

xiP1xj⇔  φ-(xi)< φ-(xj) 

xiI1xj⇔  φ-(xi)= φ-(xj) 

 

 Η δεύτερη κατάταξη Ζ2 αναπτύσσεται βάσει των ροών εξόδου έτσι ώστε: 

 

xiP2xj⇔  φ+(xi)< φ+(xj) 

xiI2xj⇔  φ+(xi)= φ+(xj) 

 

Η τελική κατάταξη προκύπτει ως η τομή των δύο κατατάξεων ως εξής: 

 



Διπλωματική Εργασία : Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου Με Χρήση Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 

 72

xiPxj⇔
)xP(x)xI(x
)xI(x)xP(x
)xP(x)xP(x

i2ii1i

i2ii1i

i2ii1i

∧
∧
∧

 

 

xiIxj⇔  )xI(x)xI(x i2ii1i ∧  

 

xiRxj⇔ σε διαφορετική περίπτωση 

Στην PROMETHEE II, αντίθετα, υπάρχει μόνο μία κατάταξη για τις 

εναλλακτικές, η οποία γίνεται με βάση τις συνολικές τους ροές και η οποία 

είναι πλήρης (δηλαδή δεν λαμβάνουμε υπόψη τη σχέση ασυγκρισιμότητας). 

Αυτή η κατάταξη ορίζεται  ως εξής: 

 

xiPxj⇔  φ(xi)> φ(xj) 

xiIxj⇔  φ(xi)= φ(xj). 

 
 

4.4     Τεχνικές αναγωγής σε ένα κριτήριο  
 
4.4.1 Η αναλυτική- συνθετική προσέγγιση  
 
    Tα δύο βασικά μεθοδολογικά ρεύματα της πολυκριτήριας ανάλυσης, τα 

οποία επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση προβλημάτων αξιολόγησης ενός 

πεπερασμένου συνόλου εναλλακτικών δραστηριοτήτων, δηλαδή η 

πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας και η θεωρία των σχέσεων υπεροχής, 

δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη μοντελοποίηση και αναπαράσταση του 

συστήματος αξιών και προτιμήσεων του αποφασίζοντος μέσω μιας 

προκαθορισμένης μαθηματικής μορφής (συνάρτηση χρησιμότητας ή σχέση 

υπεροχής). 
 

Αντίθετα, η αναλυτική-συνθετική προσέγγιση προσανατολίζεται στην 

ανάπτυξη ενός γενικού μεθοδολογικού πλαισίου, το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των αποφάσεων που λαμβάνει ο 

αποφασίζων. Έτσι καθορίζεται το κατάλληλο υπόδειγμα σύνθεσης των 
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κριτηρίων το οποίο ανταποκρίνεται στο σύστημα αξιών και προτιμήσεων του 

αποφασίζοντα. 

    Ουσιαστικά, η αναλυτική-συνθετική προσέγγιση αντιμετωπίζει τα 

προβλήματα λήψης αποφάσεων μέσω μιας ακριβώς αντίθετης διαδικασίας σε 

σχέση με αυτήν που ακολουθείται από την πολυκριτήρια θεωρία 

χρησιμότητας και τη θεωρία των σχέσεων υπεροχής (βλ. Σχήμα 4). Πιο 

συγκεκριμένα, τόσο η πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας όσο και η θεωρία 

των σχέσεων υπεροχής, σκοπό έχουν να υποστηρίξουν τον αποφασίζοντα 

στη σύνθεση των κριτηρίων αξιολόγησης, μέσω ενός προκαθορισμένου 

υποδείγματος το οποίο έχει τη μορφή μιας συνάρτησης χρησιμότητας ή μιας 

σχέσης υπεροχής. Αυτή είναι μια εμπρόσθια διαδικασία (forward) η οποία 

βασίζεται στην αλληλεπίδραση με τον αποφασίζοντα. Ο αποφασίζων 

καθορίζει όλες τις παραμέτρους του υποδείγματος σύνθεσης των κριτηρίων, 

υποστηριζόμενος από έναν εξειδικευμένο αναλυτή, ο οποίος διαθέτει την 

απαραίτητη εμπειρία στη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογική προσέγγιση. 

 

    Αντίθετα, η αναλυτική-συνθετική προσέγγιση ακολουθεί μια ανάστροφη 

διαδικασία (backward). Θεωρεί ότι ο αποφασίζων ακολουθεί (συνειδητά ή 

ασυνείδητα) ένα σύστημα αξιών και προτιμήσεων, το οποίο τον οδηγεί στις 

αποφάσεις που λαμβάνει. Η αναλυτική-συνθετική προσέγγιση δεν προσπαθεί 

να εντοπίσει τις αποφάσεις αυτές ζητώντας από τον αποφασίζοντα να 

καθορίσει, άμεσα, πληροφορίες ως προς τον τρόπο με τον οποίο ελήφθησαν, 

όπως γίνεται στην ανάπτυξη των υποδειγμάτων σύνθεσης των κριτηρίων 

βάσει της πολυκριτήριας θεωρίας χρησιμότητας και της θεωρίας των σχέσεων 

υπεροχής. Αντίθετα, προσπαθεί να εντοπίσει τον τρόπο με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις μέσω της ανάλυσης της σχέσης μεταξύ των 

αποφάσεων και των επιδόσεων των εναλλακτικών δραστηριοτήτων στα 

κριτήρια αξιολόγησης. Η ανάλυση αυτή οδηγεί στον καθορισμό όλων των 

παραμέτρων του υποδείγματος σύνθεσης των κριτηρίων, έτσι ώστε το 

αναπτυσσόμενο υπόδειγμα να αναπαράγει τις αποφάσεις του αποφασίζοντος 

με τον πλέον πιστό τρόπο. 

 

    Το Σχήμα 4 τονίζει την προαναφερθείσα ουσιαστική διαφορά φιλοσοφίας 

μεταξύ της αναλυτικής-συνθετικής προσέγγισης και των άλλων διακριτών  

 73 
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Σχήμα 4 - Η διαδικασία της αναλυτικής-συνθετικής προσέγγισης έναντι των διαδικασιών της          

πολυκριτήριας θεωρίας χρησιμότητας και της θεωρίας των σχέσεων υπεροχής. 

 

πολυκριτήριων προσεγγίσεων (πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας, θεωρία 

των σχέσεων υπεροχής). Η πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας και η θεωρία 

των σχέσεων υπεροχής, ουσιαστικά συνθέτουν τα δεδομένα ενός 

προβλήματος ώστε να καταλήξουν στο τελικό αποτέλεσμα, ενώ, αντίθετα, η 

αναλυτική-συνθετική προσέγγιση αναλύει τα υπάρχοντα δεδομένα (σύνολο 

αναφοράς) ώστε να εντοπίσει το υπόδειγμα που αναπαριστά όσο πιο πιστά 

γίνεται το σύστημα αξιών και προτιμήσεων του αποφασίζοντος 

    Οι βάσεις της αναλυτικής-συνθετικής προσέγγισης εντοπίζονται στη 

διαπίστωση των προβλημάτων που συχνά παρουσιάζονται κατά τη 

διαδικασία απόσπασης από τους αποφασίζοντες, πληροφοριών σχετικών με 

το σύστημα αξιών και προτιμήσεων που τους διέπει. Πολλές φορές οι 

αποφασίζοντες αδυνατούν να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές, είτε λόγω 

έλλειψης χρόνου, είτε γιατί απλά αδυνατούν να αποσαφηνίσουν επακριβώς 

τις παραμέτρους που ασυνείδητα λαμβάνουν υπόψη κατά τη διαδικασία 

λήψης των αποφάσεων τους. Αντίθετα, είναι συνήθως πολύ ευκολότερο να 

διατυπώσουν τις ίδιες τις αποφάσεις που λαμβάνουν, χωρίς να καθορίσουν 

καμία επιπλέον παράμετρο που να σχετίζεται με τον τρόπο λήψης των 
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αποφάσεων. Στα πλαίσια της αναλυτικής-συνθετικής προσέγγισης είναι 

δυνατή η αξιοποίηση κάθε μορφής που μπορούν να έχουν οι αποφάσεις 

αυτές. Συνήθως εκφράζονται σε μια μονότονη κλίμακα μέσω της κατάταξης ή 

ταξινόμησης των εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα όμως δύναται να 

εκφραστούν σε μορφή ενός δείκτη (πόσες φορές μια εναλλακτική 

δραστηριότητα προτιμάται μιας άλλης) ή ακόμα να παρέχουν και 

περισσότερες λεπτομέρειες όπως η κατάταξη των εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων στο κάθε κριτήριο αξιολόγησης καθώς και η ιεράρχηση των 

κριτηρίων αξιολόγησης με βάση τη σημαντικότητα τους. 

    Η συλλογή των παραπάνω μορφών πληροφοριών στοχεύει στη 

συγκέντρωση  ενός επαρκούς συνόλου παραδειγμάτων των αποφάσεων που 

λαμβάνει ο αποφασίζων. Τα παραδείγματα αυτά μπορεί να αφορούν: 

1. Παλιότερες αποφάσεις τις οποίες έλαβε ο αποφασίζων. 

2. Την    αξιολόγηση    ενός    περιορισμένου    αλλά    αντιπροσωπευτικού    

συνόλου φανταστικών εναλλακτικών δραστηριοτήτων. 

3. Την αξιολόγηση ενός περιορισμένου αλλά αντιπροσωπευτικού 

υποσυνόλου των εξεταζόμενων δραστηριοτήτων,  τις  οποίες  γνωρίζει καλά ο 

αποφασίζων και συνεπώς μπορεί εύκολα να εκφέρει το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης τους. 

 

    Στα παραδείγματα αυτά ενσωματώνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες 

που προσδιορίζουν το σύστημα αξιών και προτιμήσεων που ακολουθεί ο 

αποφασίζων. Συνεπώς, η ανάλυση των παραδειγμάτων αυτών με τον 

κατάλληλο τρόπο μπορεί να οδηγήσει στο σαφή καθορισμό των παραμέτρων 

και της μορφής του υποδείγματος, το οποίο ανταποκρίνεται στο σύστημα 

αξιών του αποφασίζοντος.  

    Εφεξής ως σύνολο αναφοράς θα ονομάζεται το σύνολο των 

παραδειγμάτων τα οποία αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό του 

υποδείγματος σύνθεσης των κριτηρίων μέσω της αναλυτικής-συνθετικής 

προσέγγισης. Το σύνολο αναφοράς είναι ουσιαστικά το αντίστοιχο του 

δείγματος εκμάθησης (training sample), όρος ο οποίος χρησιμοποιείται στην 

στατιστική, καθώς και στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης (μηχανική μάθηση, 

νευρωνικά δίκτυα, κλπ.). Οι αποφάσεις για τις δραστηριότητες του συνόλου 

αναφοράς θεωρούνται δεδομένες. Σκοπός της αναλυτικής-συνθετικής 
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προσέγγισης είναι η ανάλυση των πληροφοριών που περιέχονται στο σύνολο 

αναφοράς με σκοπό τον καθορισμό του υποδείγματος σύνθεσης των 

κριτηρίων f(g), το οποίο οδήγησε τον αποφασίζοντα στις δεδομένες 

αποφάσεις/αξιολογήσεις των δραστηριοτήτων του συνόλου αναφοράς. 

    Γενικά, η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται στα πλαίσια της 

αναλυτικής-συνθετικής προσέγγισης είναι ανάλογη με αυτή της γνωστής 

στατιστικής παλινδρόμησης. Ουσιαστικά μάλιστα, οι βάσεις της αναλυτικής-

συνθετικής προσέγγισης τέθηκαν από τις προσπάθειες των επιχειρησιακών 

ερευνητών να αναπτύξουν διαδικασίες μη παραμετρικής παλινδρόμησης 

χρησιμοποιώντας τεχνικές μαθηματικού προγραμματισμού, και συγκεκριμένα 

υποδείγματα προγραμματισμού στόχων. Οι πρώτες τέτοιες έρευνες 

παρουσιάστηκαν ήδη από τη δεκαετία του 1950 με τις εργασίες των Karst 

(1958), Κelley (1958) και Wagner (1959). Στις εργασίες αυτές 

παρουσιάστηκαν οι πρώτες διαδικασίες γραμμικής παλινδρόμησης 

βασιζόμενες σε υποδείγματα προγραμματισμού στόχων. Αργότερα, κατά τη 

δεκαετία του  1970, παρουσιάστηκαν εργασίες από τους Srinivasan και 

Shoker (1973) για την αντιμετώπιση προβλημάτων μονότονης 

παλινδρόμησης (ordinal regression).  Στα τέλη του 1970 και στις αρχές του 

1980 τέθηκαν οι βάσεις της σύγχρονης αναλυτικής-συνθετικής προσέγγισης 

από τους Jacquet-Lagreze και Siskos (1978, 1982, 1983) οι οποίοι εισήγαγαν 

τη μέθοδο UΤΑ (UTilites Additives). Πλήρης ανασκόπηση  των ερευνών του  

χώρου  παρουσιάζεται  στην πρόσφατη  εργασία των Jacquet-Lagreze και 

Siskos (2000). 

    Οι πρώτες  από τις παραπάνω  εργασίες  στο χώρο της αναλυτικής-

συνθετικής προσέγγισης βασίζονταν στη χρήση της συνάρτησης του απλού 

σταθμισμένου μέσου: 

 
    Σκοπό είχαν τον καθορισμό των σταθερών pi, (βάρη των κριτηρίων) της 

συνάρτησης αυτής, ώστε το αποτέλεσμα Υ της σύνθεσης των κριτηρίων gi να 

διαφέρει όσο το δυνατόν λιγότερο από το πραγματικό αποτέλεσμα Υ. Η 

χρήση όμως μιας τέτοιας μορφής αναπαράστασης του συστήματος αξιών και 

προτιμήσεων του αποφασίζοντος παρουσιάζει δύο βασικά προβλήματα: 
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1. Είναι μια γραμμική συνάρτηση, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη 

μοντελοποίηση της συμπεριφοράς αποφασιζόντων οι οποίοι χαρακτηρίζονται 

από «συντηρητική» (risk-averse) ή «επιθετική» συμπεριφορά (risk-prone). 

Ουσιαστικά η χρήση του σταθμισμένου μέσου αντιστοιχεί σε «ουδέτερους» 

αποφασίζοντες (risk-neutral). 

2. Καθιστά δύσκολη τη χρήση ποιοτικών κριτηρίων. Πολλά πρακτικά 

προβλήματα λήψης αποφάσεων από τους χώρους του μάρκετινγκ, της 

χρηματοοικονομικής διοίκησης,   της   περιβαλλοντικής   διαχείρισης,   της   

διαχείρισης   ανθρωπίνου δυναμικού, κλπ. αναλύονται καλύτερα μέσω 

ποιοτικών κριτηρίων. Η ενσωμάτωση ποιοτικών κριτηρίων σε συναρτήσεις 

ανάλογες με αυτή του σταθμισμένου μέσου απαιτεί την ποσοτικοποίηση τους 

μέσω της επιλογής μιας αριθμητικής κλίμακας. Μια τέτοια όμως 

ποσοτικοποίηση μεταβάλλει την έννοια και τη σημασία των ποιοτικών 

μεταβλητών,   ενώ   παράλληλα  πολλές   φορές   συνδυάζεται  με  μια 

αυξημένη αυθαιρεσία στην επιλογή της ποσοτικής κλίμακας που 

χρησιμοποιείται. 

    Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών οι Jacquet-Lagreze και 

Siskos (1978, 1982) ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν τα μέσα που 

παρέχει η πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, στη μέθοδο 

UΤΑ πρότειναν τη χρησιμοποίηση μιας προσθετικής συνάρτησης 

χρησιμότητας, η εκτίμηση της μορφής της οποίας πραγματοποιείται μέσω 

τεχνικών μονότονης παλινδρόμησης βάσει τεχνικών προγραμματισμού 

στόχων. Βέβαια η χρήση προσθετικών συναρτήσεων χρησιμότητας έχει 

δεχθεί κατά καιρούς κριτική, κυρίως όσον αφορά την αδυναμία τους να 

λάβουν υπόψη τους τις αλληλεξαρτήσεις των κριτηρίων [Lynch(1979), Oral και 

Κettani (1989)]. Η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού επιτυγχάνεται     

χρησιμοποιώντας την πολλαπλασιαστική συνάρτηση χρησιμότητας, όπως 

προτάθηκε από τους Oral και Κettani (1989). Από την πλευρά της η χρήση 

της πολλαπλασιαστικής συνάρτησης χρησιμότητας παρουσιάζει δυσκολίες 

τόσο στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, όσο και στη διαδικασία ανάπτυξης 

της καθώς συνεπάγεται την επίλυση μαθηματικών προγραμμάτων 

βελτιστοποίησης με μη γραμμικούς περιορισμούς. 
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4.4.2    Η μέθοδος AHP (Analytical Hierarchy Process) 
 

 

 Γενικά 

 

    Η μέθοδος AHP αναπτύχθηκε από τον Thomas Saaty (1980) ως απάντηση 

στην έλλειψη κοινών και εύκολα κατανοητών καθώς και εφαρμόσιμων 

μεθόδων στη διαδικασία λήψης σύνθετων αποφάσεων. Από τότε, η μέθοδος 

αυτή έχει βρει εφαρμογή σε πολλούς τομείς  ανά τον κόσμο, όπως στις 

επιχειρήσεις, την κυβέρνηση, τις κοινωνικές μελέτες, την έρευνα και ανάπτυξη, 

την άμυνα και άλλους τομείς όπου απαιτείται η λήψη αποφάσεων, στις οποίες 

βασικό ρόλο παίζει η επιλογή, η προτεραιότητα και η πρόβλεψη. Η μέθοδος 

αυτή προτιμάται από πολυάσχολους μάνατζερ και λήπτες αποφάσεων λόγω 

της απλότητας και ευκολίας στη χρήση της. Συμβάλλει στην οργάνωση του 

προβλήματος και στη δόμηση της πολυπλοκότητας, μέτρησης και σύνθεσης 

των κατατάξεων, γεγονός που την κάνει κατάλληλη για μια πληθώρα 

εφαρμογών.  

 

 

Βασική ιδέα και εφαρμογές 
 

   Περιληπτικά, τρεις βασικές ιδέες διέπουν τη μέθοδο ΑΗΡ : 

 

• Η ΑΗΡ είναι αναλυτική - η μαθηματική και λογική αιτιολόγηση για τη 

λήψη αποφάσεων είναι το ισχυρό γνώρισμα της μεθόδου. 

Συμβάλλει στην ανάλυση του προβλήματος σε μία λογική βάση και 

στη μετατροπή των σκέψεων και διαισθήσεων του λήπτη 

αποφάσεων σε νούμερα. 

• Η ΑΗΡ δομεί το πρόβλημα σε μία ιεραρχία - η αποσύνθεση του 

προβλήματος σε υπο-προβλήματα μειώνει την πολυπλοκότητα του 

προβλήματος. 

• Η ΑΗΡ ορίζει μία διαδικασία για τη λήψη αποφάσεων - οι 

πληροφορίες του λήπτη αποφάσεων ενσωματώνονται στη 
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διαδικασία λήψης αποφάσεων, η οποία αναπτύσσεται σε 

επιστημονική βάση, κάνοντας ευκολότερη τη συλλογική λήψη 

αποφάσεων. 

 

Η ΑΗΡ έχει βρει εφαρμογή σε πολλά σενάρια λήψης αποφάσεων :  

 

• Επιλογή μίας εναλλακτικής από ένα σύνολο εναλλακτικών 

• Αξιολόγηση/ προτεραιότητα ορισμένων εναλλακτικών έναντι άλλων 

• Κατανομή πόρων-εύρεση του καλύτερου συνδυασμού εναλλακτικών 

κάτω από ορισμένους περιορισμούς 

• Οριοθέτηση- ορισμένων διαδικασιών ή συστημάτων με βάση κάποιες 

άλλες διαδικασίες ή συστήματα 

• Ποιοτικό μάνατζμεντ 

 

    Διάφοροι τομείς όπου έχει εφαρμοστεί η μέθοδος ΑΗΡ είναι ο τομές της 

υγείας, της άμυνας, του σχεδιασμού προγραμμάτων, των τεχνολογικών 

προβλέψεων, του μάρκετινγκ, της τιμολόγησης νέων προϊόντων, των 

οικονομικών προβλέψεων, την αξιολόγηση πολιτικής, των κοινωνικών 

επιστημών κ.α. Επίσης, οι εφαρμογές της μεθόδου αυτής στην ανάλυση 

συγκρούσεων, την έρευνα στρατιωτικών επιχειρήσεων, τον τοπικό και αστικό 

σχεδιασμό και το ερευνητικό και αναπτυξιακό μάνατζμεντ, την έχουν 

καταστήσει μία από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους στο χώρο της λήψης 

αποφάσεων. Η μέθοδος ΑΗΡ έχει εξελιχθεί με το πέρασμα των χρόνων και 

εφαρμόζεται ευρέως σε συνδυασμό με μαθηματικό προγραμματισμό και 

διάφορες τεχνικές ανάλυσης. 

 

 

Ανάλυση της μεθόδου  
    

    Η Analytic Hierarchy Process (AHP) αναπτύσσει ένα γραμμικό προσθετικό 

μοντέλο, αλλά, στη βασική μορφή της, χρησιμοποιεί διαδικασίες για να 

παράγει τα βάρη και τα σκορ που επιτυγχάνονται από τις εναλλακτικές που 

βασίζονται, αντίστοιχα, σε κατά ζεύγη συγκρίσεις μεταξύ των κριτηρίων και 
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μεταξύ των επιλογών. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, στον υπολογισμό των 

βαρών, θέτονται στο λήπτη αποφάσεων μία σειρά ερωτήσεων, καθεμία από 

τις οποίες ρωτά πόσο σημαντικό είναι ένα συγκεκριμένο κριτήριο σε σχέση με 

ένα άλλο για την απόφαση που πρέπει να πάρει. 

    Η ΑΗΡ είναι μία μέθοδος αποσύνθεσης του προβλήματος σε μία ιεραρχία 

υπο-προβλημάτων, τα οποία μπορούν να κατανοηθούν και να αξιολογηθούν 

καλύτερα. Οι ακόλουθες εκτιμήσεις μετατρέπονται σε αριθμητικές τιμές και 

επεξεργάζονται έτσι ώστε να γίνει κατάταξη κάθε εναλλακτικής σε μία 

αριθμητική κλίμακα. Η μέθοδος αυτή αποτελείται από τέσσερα κύρια βήματα:  

1) Αποσύνθεση του προβλήματος και Ιεράρχηση των στόχων, των 

κριτηρίων και υπο-κριτηρίων και των εναλλακτικών 

2) Σύγκριση των στόχων ανά ζεύγη  

3) Έλεγχος συνέπειας των συγκρίσεων και  

4) Συγκέντρωση των συγκρίσεων 

     

    Η σύγκριση των στόχων ανά ζεύγη γίνεται ως εξής : Ξεκινώντας από τη 

ρίζα του δένδρου, γίνεται για κάθε στοιχείο συγκριτική αξιολόγηση ανά ζεύγη 

των στοιχείων στα οποία αναλύεται. Για κάθε ζεύγος ο αποφασίζων εκτιμά 

υποκειμενικά τη σπουδαιότητα του ενός σε σχέση με τη σπουδαιότητα του 

άλλου. Αυτό γίνεται με ανά ζεύγη συγκρίσεις της μορφής "πόσο πιο σημαντικό 

είναι το στοιχείο 1 από το στοιχείο 2, όταν συγκρίνεται με βάση το πιο πάνω 

στοιχείο; " 

    Για τη σύγκριση προτείνεται από τον Saaty μια πενταβάθμια κλίμακα, ως 

ακολούθως : 

 

Σημασία Βαθμός 

Ίση σημασία 1 

Ασθενώς σημαντικότερο 3 

Σημαντικότερο 5 

Πολύ πιο σημαντικό 7 

Απόλυτα πιο σημαντικό 9 

         (οι τιμές 2,4,6,8 θεωρούνται ενδιάμεσες) 
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    Η βαθμολογία αυτή συγκεντρώνεται σε διδιάστατους πίνακες (pairwise 

comparison matrices ) της παρακάτω κάτω μορφής : 

 

 

 Α1 Α2 Α3 … Αm 

Α1 1 a12 a13 … a1m

Α2 1/a12 1 a23 … a2m

Α3 1/a13 1/a23 1 … a3m

… … … … 1 … 

Αm 1/a1m 1/a2m 1/a3m … 1 

                 

                 (Αi: επιλογή, m: πλήθος επιλογών) 

  

    Για κάθε ένα από τα στοιχεία του τελευταίου επιπέδου -αυτά δηλαδή που 

δεν μπορούν να αναλυθούν περισσότερο- αξιολογούνται, ανά ζεύγη, οι 

δυνατές επιλογές του προβλήματος με τη βοήθεια της προαναφερθείσας 

ποιοτικής κλίμακας. Για κάθε ένα από τα στοιχεία του τελευταίου επιπέδου -

αυτά δηλαδή που δεν μπορούν να αναλυθούν περισσότερο- αξιολογούνται, 

ανά ζεύγη, οι δυνατές επιλογές του προβλήματος με τη βοήθεια της 

προαναφερθείσας ποιοτικής κλίμακας.  

    Η ιεράρχηση των στόχων της επιλογής των πηγών απεικονίζεται στο σχήμα 

5 (Nauman,1998). Ο κύριος στόχος της επιλογής πηγής είναι η ικανοποίηση 

του χρήστη, τόσο σε ποιότητα όσο και σε κόστος. Κάθε υπο-στόχος 

διαμορφώνεται με βάση διάφορα κριτήρια. Το κάτω επίπεδο αποτελείται από 

τις πηγές πληροφόρησης. 
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Σχήμα 5 - Ιεράρχηση των στόχων της επιλογής των πηγών 

 

     

    Οι παραπάνω πληροφορίες (σχετική βαρύτητα των κριτηρίων μεταξύ τους, 

συγκριτική επίδοση των επιλογών σε κάθε κριτήριο) εκφρασμένες σε 

διανύσματα προτεραιοτήτων συντίθενται σε ένα τελικό διάνυσμα 

προτεραιοτήτων που προσδιορίζει τη διάταξη των επιλογών του 

προβλήματος. 

    Αναλυτικότερα, κάθε πίνακας συγκριτικής αξιολόγησης μιας επίπτωσης σε 

σχέση με όλες τις δυνατές επιλογές του προβλήματος μπορεί να αναχθεί σε 

ένα διάνυσμα προτεραιότητας. Το διάνυσμα αυτό αναφέρεται στη διάταξη των 

δυνατών επιλογών ως προς το συγκεκριμένο στοιχείο. Στη συνέχεια, 

κατασκευάζεται ο πίνακας n x m όπου κάθε στήλη αντιστοιχεί στο διάνυσμα 

προτεραιότητας του αντίστοιχου στοιχείου. Αν ο πίνακας αυτός 

πολλαπλασιαστεί με το διάνυσμα προτεραιότητας που αντιστοιχεί στο 

συνιστάμενο στοιχείο των στοιχείων που εξετάστηκαν, τότε προκύπτει το 

διάνυσμα προτεραιότητας για το συγκεκριμένο στοιχείο. Η διαδικασία αυτή 

επαναλαμβάνεται έως το ανώτατο επίπεδο της ιεραρχίας, οπότε και 

παράγεται το τελικό διάνυσμα προτεραιότητας των επιλογών . 

    Έτσι, οι τοπικές προτεραιότητες συντίθενται (σταθμισμένο άθροισμα) και 

οδηγούν στη βαθμολογία κάθε εναλλακτικής. Έτσι προκύπτει και η 

ταξινόμηση της μεθόδου στην κατηγορία των μεθόδων αναγωγής σε ένα 

κριτήριο. 

    Για την αποφυγή ασυνέπειας, ο Saaty υιοθετεί ένα δείκτη συνέπειας των 

εκτιμήσεων (cοnsistency index), ο οποίος για κάθε πίνακα συγκρίσεων δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει κάποιο όριο. Ο δείκτης αυτός βασίζεται στη μέγιστη 
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ιδιοτιμή λmax του αντίστοιχου πίνακα και συγκεκριμένα στην έκφραση 

απόκλιση (λmax-n)/(η-1 ) η τιμή της οποίας συγκρίνεται με τυχαίους δείκτες  

 

    Για το στάδιο της συγκέντρωσης, υπολογίζεται ένας συντελεστής βάρους 

για κάθε στόχο και υπο-στόχο. Το τελικό σκορ προτίμησης κάθε πηγής 

υπολογίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα των τιμών κάθε πιθανής πορείας 

ανάμεσα στην πηγή και τον κύριο στόχο. 

 

    Η μέθοδος ΑΗΡ, σύμφωνα με τον Saaty,   βασίζεται θεωρητικά σε τέσσερα 

αξιώματα: 

1) Ο λήπτης αποφάσεων μπορεί να παρέχει συγκρίσεις ανα ζεύγη αij δύο 

εναλλακτικών i και j αναφορικά με ένα κριτήριο/ υπο-κριτήριο στη βάση 

μίας αντίστροφης κλίμακας αij=1/ αij. 

2) Ο λήπτης αποφάσεων ποτέ δεν κρίνει μία εναλλακτική ως απόλυτα 

καλύτερη από μία άλλη αναφορικά με ένα κριτήριο, για παράδειγμα, 

αij≠∞. 

3) Το πρόβλημα απόφασης μπορεί να διαμορφωθεί σε μία ιεραρχία. 

4) Όλα τα κριτήρια/ υπο-κριτήρια, τα οποία έχουν κάποια επιρροή στο 

δοσμένο πρόβλημα, καθώς και όλες οι σχετικές εναλλακτικές, 

απεικονίζονται σε μία ιεραρχία. 

 

 

4.5    Μέθοδοι προσδιορισμού βαρών 
 
4.5.1     Προσδιορισμός των βαρών των κριτηρίων με βάση            
πολλαπλές μορφές προτιμήσεων  
 

    Στις πολυκριτηριακές μεθόδους λήψης αποφάσεων, οι λήπτες αποφάσεων 

πάντα δίνουν πληροφορίες προτίμησης εναλλακτικών, κριτηρίων ή πινάκων 

αποφάσεων. Καθώς οι διάφοροι λήπτες αποφάσεων μπορεί να έχουν άλλη 

κουλτούρα, άλλη εκπαίδευση ή ένα διαφορετικό σύστημα αξιών, μπορεί να 

εκφράζουν τις προτιμήσεις τους με διαφορετικές μορφές. Για να υπάρχει 

περισσότερη ελαστικότητα στο σύστημα, διάφορες μορφές προτιμήσεων  

έχουν ληφθεί υπόψη από τους Zhang και Ma (_) στην προσπάθειά τους να 
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αναπτύξουν μία νέα προσέγγιση προσδιορισμού των βαρών των κριτηρίων: 

τάξεις προτίμησης, τιμές χρησιμότητας και πολλαπλή σχέση προτίμησης, 

επιλεγμένα υποσύνολα, κανονική σχέση προτίμησης ασαφώς επιλεγμένου 

υποσυνόλου, σχέση ασαφούς προτίμησης, όροι γλωσσολογίας και σύγκριση 

ανά ζεύγη. Οι διάφορες μορφές προτίμησης ενοποιούνται σε μία πολλαπλή 

σχέση προτίμησης. Στη συνέχεια, γίνεται συγκέντρωση των προτιμήσεων και 

ακολουθεί διαδικασία εκμετάλλευσης των πληροφοριών αυτών ώστε να 

προσδιοριστούν τα βάρη των κριτηρίων. 

 

 

    Προκειμένου να διευκολυνθεί η περιγραφή της προτεινόμενης μεθόδου από 

τους Zhang και Ma έχουν γίνει οι ακόλουθες υποθέσεις και μετασχηματισμοί : 

    Οι εναλλακτικές θεωρείται ότι είναι γνωστές: έστω S={S1,S2,…,Sm} με m≥2 

δηλώνει το σύνολο των πιθανών εναλλακτικών. 

• Τα κριτήρια θεωρούνται ότι είναι γνωστά: έστω C={C1,C2,…,Cn} με n≥2 

δηλώνει το σύνολο των κριτηρίων, τα οποία θεωρούνται ότι είναι 

προσθετικά ανεξάρτητα. 

• Ο συντελεστής βαρύτητας των κριτηρίων είναι άγνωστος: έστω 

w=(w1,w2,…,wn)T είναι ο συντελεστής βαρύτητας των κριτηρίων, όπου 

, w∑
=

=
n

j
jw

1

1 j≥0, j=1,…,n και wj δηλώνει το βάρος του κριτηρίου Cj. 

• Οι λήπτες αποφάσεων είναι γνωστοί: έστω E={e1,e2,…,ek}δηλώνει το 

σύνολο των Κ (Κ≥2) ληπτών αποφάσεων. 

 

Ενοποίηση των μορφών προτίμησης σε μία σχέση πολλαπλασιαστικής 
προτίμησης 

 

    Οι Zhang και Ma (_) θεωρούν την ενιαία μορφή προτίμησης ως μία σχέση 

πολλαπλασιαστικής προτίμησης (Herrera et al., 2001): 

 

    Σχέση πολλαπλασιαστικής προτίμησης : Οι προτιμήσεις των ληπτών 

αποφάσεων για τα κριτήρια μπορούν να περιγραφούν από μία θετική σχέση 

προτίμησης. Η ένταση της προτίμησης μετράται από μία κλίμακα , όπως αυτή 

 84 
 
 



Διπλωματική Εργασία : Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου Με Χρήση Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 

του Saaty (1980), ο οποίος χρησιμοποιεί μία κλίμακα από το 1 έως το 9. Με 

το «1» δηλώνεται ότι ο λήπτης αποφάσεων είναι αδιάφορος μεταξύ δύο 

κριτηρίων ενώ με το «9» δηλώνεται η ισχυρή προτίμηση του λήπτη για ένα 

κριτήριο. Οι ενδιάμεσες προτιμήσεις δηλώνονται με το «2», «3», «4»,..., «8». 

Ο πίνακας της σχέσης προτίμησης θεωρείται ότι είναι αντίστροφος 

πολλαπλασιαστικός. 

 

Άλλες μορφές προτίμησης: 

 

1) Τάξεις προτίμησης ή διαταγμένος συντελεστής Ok={ok(1),…,ok(n)} 

είναι ο συντελεστής που χρησιμοποιείται από έναν λήπτη αποφάσεων 

για να εκφράσει την προτίμησή του στα κριτήρια (Chiclana et al., 1998, 

Herrera at al., 2001). Το ok(.) είναι μία συνδυαστική συνάρτηση πάνω 

στο σύνολο {1,...,n} και ok(i) αναπαριστά τη θέση κατάταξης του 

κριτηρίου Ci, i=1,2,…,n. Τα κριτήρια κατατάσσονται από το καλύτερο 

στο χειρότερο.  

 

Οι Herrera at al., (2001) μελέτησαν τις μεθόδους μετασχηματισμού 

ενός διαταγμένου συντελεστή σε μία σχέση πολλαπλασιαστικής 

προτίμησης. Ως αποτέλεσμα, οι τάξεις προτίμησης Οk μπορούν να 

μετασχηματιστούν σε σχέσεις πολλαπλασιαστικής προτίμησης στα  

κριτήρια Ci και Cj ως εξής:  

 

PP

k
ij=9

k
j

k
i uu − ,    με i,j= 1,…,n         ....……………………………...….(1) 

 

Όπου uk
i=v(n-ok(i)) και uk

j=v(n-ok(j)) είναι τιμές χρησιμότητας 

συσχετιζόμενες με τα κριτήρια Ci και Cj αντίστοιχα, με μία αύξουσα 

συνάρτηση όπως η uk
i=(n-ok(i))/(n-1). 

 

2) Τιμή χρησιμότητας ή συντελεστής χρησιμότητας  Uk=(uk
1,uk

2,…,uk
n) 

είναι ένας συντελεστής που παρέχεται από τον λήπτη αποφάσεων ek, 

ek∈E. Όπου uk
i∈[0,1], i=1,…,n και uk

i η αναπαράσταση της τιμής 

χρησιμότητας που δίνεται από τον λήπτη ek στο κριτήριο Ci. 
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Οι Herrera at al., (2001) ανέλυσαν τις μεθόδους μετασχηματισμού ενός 

συντελεστή χρησιμότητας σε μία σχέση πολλαπλασιαστικής 

προτίμησης. Ο συντελεστής χρησιμότητας Uk=(uk
1,uk

2,…,uk
n) μπορεί να 

μετασχηματιστεί σε σχέση πολλαπλασιαστικής προτίμησης για τα 

κριτήρια Ci και Cj ως εξής: 

 

pk
ij= k

j

k
i

u
u

,  με i,j=1,…,n.........................................................................(2) 

 

3) Συντελεστής γλωσσολογικών όρων στο κριτήριο C                            

Lk=(lk1, lk2,…,lkn) είναι ένας συντελεστής που δίνεται από τον λήπτη 

αποφάσεων ek, ως γλωσσολογική εκτίμηση του κριτηρίου Ci, i=1,…,n, 

ek ∈E. 

 

Οι Zhang και Ma (_) υποθέτουν ότι σε δύο κριτήρια Ci και Cj 

αποδίδονται οι γλωσσολογικοί όροι lki=(ui,ai,βi) και lkj=(uj,aj,βj) 

αντίστοιχα. Για χάριν ευκολίας, χρησιμοποιούν την ακόλουθη 

συνάρτηση για το μετασχηματισμό των όροι lki=(ui,ai,βi) και lkj=(uj,aj,βj) 

σε σχέσεις πολλαπλασιαστικής προτίμησης στα κριτήρια Ci και Cj: 

 

pk
ij=9 ,  με i,j=1,…,n....................................................................(3) ji uu −

 

4) Ένα υποσύνολο κριτηρίων C ={C
_

C i_1,Ci_2,…,Ci_t} είναι ένα 

επιλεγμένο υποσύνολο των κριτηρίων C που χρησιμοποιείται από ένα 

λήπτη αποφάσεων ek, ek ∈E για να εκφράσει την προτίμησή του σε ένα 

μέρος των κριτηρίων. C, i_t<n. Τα κριτήρια στο είναι ισοδύναμα 

και κυριαρχούν αυτών στα αριστερά του C. Τα κριτήρια στο C/ είναι 

επίσης ισοδύναμα μεταξύ τους. 

_

C ⊂
_

C
_
C
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Δεδομένου του επιλεγμένου υποσυνόλου των κριτηρίων C, 

={C
_
C i_1,Ci_2,…,Ci_t}, η σχέση πολλαπλασιαστικής προτίμησης σε 

οποιαδήποτε δύο κριτήρια Ci και Cj στο C μπορεί να οριστεί ως εξής: 

 

pk
ij=9 και pk

jι=1/9, i,j=1,…,n;i≠j, εάν Ci∈ , 

C

_

C

j∈C/ ………………...............................................................…...(4) 
_
C

 

pk
ij= pk

jι=1, i,j=1,…,n, σε οποιαδήποτε άλλη 

περίπτωση................................(5) 

 

5) Ένα ασαφώς επιλεγμένο υποσύνολο των κριτηρίων C ={C
~
C i_1, 

lki_1), (Ci_2,lki_2),…,(Ci_q,lki_q)}, i_q<n, είναι ένα υποσύνολο του C που 

χρησιμοποιείται από έναν λήπτη αποφάσεων ek, ek ∈E για να εκφράσει 

την προτίμησή του σε ένα υποσύνολο κριτηρίων χρησιμοποιώντας 

γλωσσολογικούς όρους. Το lki_r είναι γλωσσολογικός όρος όπου 

i_r=1,...,i_q. 

 

Για παράδειγμα, ένας λήπτης αποφάσεων θεωρεί ότι το κριτήριο Ci 

είναι «καλό», το Cj είναι «πολύ καλό» και τα κριτήρια Ch και Cl είναι και 

τα δύο «μέτρια». Για οποιαδήποτε δύο κριτήρια Ci και Cj στο C, εάν και 

τα δύο ανήκουν στο , όπου l
~
C k

i=(ui,ai,βi) και lkj=(uj,aj,βj), η σχέση 

πολλαπλασιαστικής προτίμησης πάνω σε αυτά μπορεί να οριστεί ως 

εξής: 

 

pk
ij=9 , με i,j=1,…,n;i≠j………………………………………………(6) ji uu −

 

Εάν κανένα από τα δύο κριτήρια Ci και Cj δεν ανήκουν στο , τότε 
~
C

pk
ij=1, με 

i,j=1,…,n;i≠j....................................................................................(7) 

 

Εάν το κριτήριο Ci ανήκει στο και το C
~
C jδεν ανήκει στο , τότε 

~
C
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pk
ij=9 , με 

i,j=1,…,n;i≠j.......................................................................(8) 

5,0−iu

 

6) Σχέση κανονικής προτίμησης. Η σχέση κανονικής προτίμησης στα 

κριτήρια μπορεί να δοθεί από έναν λήπτη αποφάσεων για να εκφράσει 

τις αυστηρές προτιμήσεις του ανάμεσα στα κριτήρια. Για παράδειγμα, ο 

λήπτης αποφάσεων ek, προτιμάει το κριτήριο Ci από το κριτήριο Cj και 

προτιμάει το κριτήριο Cc από τα κριτήρια Ct και Ch. Σε αυτή την 

περίπτωση, για τα κριτήρια με αυστηρές σχέσεις προτίμησης, οι 

σχέσεις πολλαπλασιαστικής προτίμησης είναι 9 έναντι 1/9. Επομένως, 

 

pk
ij=9 και pk

jι=1/9;pk
cl=9 και pk

lc=1/9;pk
ic=1και pk

lh=1. 

 

7) Σχέση ασαφούς προτίμησης. Η σχέση προτίμησης του λήπτη 

αποφάσεων περιγράφεται από μία διμερή ασαφή σχέση F στο C, όπου 

η F είναι μία χαρτογράφηση CxC → [0,1] και το fij δηλώνει το βαθμό 

προτίμησης του κριτηρίου Ci στο κριτήριο Cj. Η F θεωρείται ότι είναι 

συνδυαστική εξ ορισμού (Chiclana et al., 1998;Kacprzyk, 1992), (i) 

fij+fji=1, i,j=1,…,n;i≠j και (ii) fii=- (το ‘-‘ χρησιμοποιείται για να δείξει ότι ο 

λήπτης αποφάσεων δε χρειάζεται να δώσει καμία πληροφορία 

προτίμησης για το κριτήριο Ci), ∀ i. 

 

    Οι σχέσεις ασαφούς προτίμησης μπορούν να μετασχηματιστούν σε 

σχέσεις πολλαπλασιαστικής προτίμησης ως εξής: 

 

pk
ij= k

ji

k
ij

f
f

, i,j=1,…,n……….……...…………………………………….(9) 
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4.5.2.   Συγκέντρωση των σχέσεων πολλαπλασιαστικής προτίμησης  
από πολλαπλούς λήπτες αποφάσεων 

 
 

Η μέθοδος της ασαφούς πλειοψηφίας (Herrera et al., 2001) 
 

    Έστω pl=(pl
ij)nxn μία ανεξάρτητη σχέση πολλαπλασιαστικής προτίμησης στα 

κριτήρια ορισμένη από τον λήπτη αποφάσεων el, l=1,…,K. Μία συγκεντρωτική 

θεωρία πολλαπλασιαστικής προτίμησης pc=(pc
ij)nxn μπορεί να προκύψει από 

τις απόψεις της πλειοψηφίας των ληπτών αποφάσεων. Η ασαφής πλειοψηφία 

είναι μία λεπτή έννοια εκφρασμένη από έναν ασαφή γλωσσολογικό ποσοτικό 

συντελεστή (Zadeh, 1975,1983). Ο pc
ij μπορεί να υπολογιστεί 

χρησιμοποιώντας τον συγκεντρωτικό διαταγμένο σταθμισμένο γεωμετρικό 

τελεστή , (OWG) ορισμένο ως εξής: 

 

    Έστω p1
ij, p2

ij,…,pK
ij είναι μία λίστα τιμών προς συγκέντρωση, ο τελεστής 

OWG διάστασης Κ είναι μία συνάρτηση φG, 

 

φG: RK→R 

 

η οποία συσχετίζεται με ένα σύνολο βαρών λ και ορίζεται ως: 

 

φG(p1
ij,p2

ij,…,pK
ij)= ,…………………………………………………...(10) ∏

Κ

=1

)(
l

lz λλ

 

όπου λ=[λ1,λ2,...,λΚ] είναι ένας εξωτερικά δοσμένος  συντελεστής βαρύτητας 

έτσι ώστε λl∈[0,1], l=1,…,K και .  ∑
=

K

l
l

1
λ

 

    Το Ζ είναι ο συντελεστής διαταγμένης τιμής. Κάθε στοιχείο zl∈Z είναι η τιμή 

l-στής τάξης στη συγκέντρωση { p1
ij,p2

ij,…,pK
ij}. Η έννοια της ασαφούς 

πλειοψηφίας χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του συντελεστή βαρύτητας λ με 

έναν ασαφή γλωσσολογικό ποσοτικό συντελεστή (Yager, 1993, 1996). Στην 

περίπτωση ενός μη-φθίνοντα επιμεριστικό ποσοτικό συντελεστή Q, ο 
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συντελεστής βαρύτητας λ υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την ακόλουθη 

έκφραση: 

 

λl=Q(l/K)-Q((l-1/K),    l=1,…,K………………………………………………....(11) 

 

    Όταν ένας ασαφής γλωσσολογικός ποσοτικός συντελεστής Q 

χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί ο συντελεστής βαρύτητας λ στον τελεστή 

OWG, η φG δίνεται από τη φG
Q. Επομένως, η συγκεντρωτική σχέση 

πολλαπλασιαστικής προτίμησης προκύπτει ως εξής: 

 

pc
ij=φG

Q(p1
ij,p2

ij,…,pK
ij), i,j=1,…,n;i≠j............................................................(12) 

 

 
Η μέθοδος του γεωμετρικού μέσου για τη συγκέντρωση μεταξύ 
πολλαπλών ληπτών αποφάσεων 
  

    Οι Zhang και Ma παίρνουν ως pl=(pl
ij)nxn την ανεξάρτητη σχέση 

πολλαπλασιαστικής προτίμησης στα κριτήρια όπως ορίζεται από το λήπτη 

αποφάσεων el, l=1,…,K. Μία συγκεντρωτική σχέση προτίμησης PC=(pc
ij)nxn 

μπορεί να προκύψει χρησιμοποιώντας τη μέθοδο συγκέντρωσης του 

γεωμετρικού μέσου (Barzilai και Lootsma, 1997): 

 

pc
ij=∏ , i,j=1,…,n;i≠j..........................................................................(13) 

Κ

=1

)(
l

Tl
ijp λ

 

όπου Τl είναι ο συντελεστής δύναμης του λήπτη αποφάσεων el, l=1,…,K. Οι 

Zhang και Ma (_) αντιμετωπίζουν τους λήπτες αποφάσεων ως ίσους. 

 

Η μέθοδος του γεωμετρικού μέσου για την εκμετάλλευση των 
πληροφοριών 
 

    Δεδομένης της συγκεντρωτικής σχέσης προτίμησης PC=(pc
ij)nxn, 

προκειμένου να ληφθούν οι ολικές τιμές των κριτηρίων, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η μέθοδος συγκέντρωσης του γεωμετρικού μέσου, 
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di=[ ,   i=1,…,n          …………...…(14) ∏∏
= =

n

j

n
K

l

Kl
ijp

1

/1

1

/1 ])(

 

    Στη συνέχεια, σύμφωνα με τους Zhang και Ma με την κανονικοποίηση του 

di, i=1,…,n, προκύπτει ο συντελεστής βαρύτητας, w, των κριτηρίων. 

 

 

 
4.5.3     Καθορίζοντας τα βάρη των κριτηρίων - Η μέθοδος του Simos  
 

    Στα πλαίσια των μεθόδων λήψης αποφάσεων ο καθορισμός των βαρών 

των διαφόρων κριτηρίων είναι δύσκολη υπόθεση. Ο J.Simos πρότεινε μια 

πολύ απλή διαδικασία ώστε ο λήπτης αποφάσεων να ορίσει κατάλληλες 

αριθμητικές τιμές για τα βάρη, χρησιμοποιώντας κάρτες. 

 

    Σύμφωνα με τον Simos, η τεχνική αυτή επιτρέπει στον λήπτη αποφάσεων 

(ακόμη κι όταν δεν έχει εμπειρία στη λήψη αποφάσεων) να αναλογιστεί τον 

τρόπο με τον οποίο θα εκφράσει την ιεράρχηση των διαφόρων κριτηρίων ενός 

συνόλου F στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Η μέθοδος αυτή 

στοχεύει επίσης να μεταδώσει στον αναλυτή όλες τις πληροφορίες που 

χρειάζεται ώστε να οριστούν αριθμητικές τιμές στα βάρη κάθε κριτηρίου του 

συνόλου F. Η διαδικασία αυτή έχει εφαρμοστεί σε διάφορα πραγματικά 

προβλήματα και έχει γίνει αποδεκτή από πολλούς λήπτες αποφάσεων, 

γεγονός το οποίο δείχνει ότι οι πληροφορίες που γίνονται διαθέσιμες μέσω 

αυτής της διαδικασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικές όσον αφορά τις προτιμήσεις 

του λήπτη αποφάσεων. Ωστόσο, η μέθοδος του Simos έχει ορισμένα 

μειονεκτήματα: 1) βασίζεται σε μία μη-πραγματική υπόθεση. Αυτό προκύπτει 

από την έλλειψη ουσιωδών πληροφοριών, 2) οδηγεί στην ελλιπή επεξεργασία 

στοιχείων της ίδιας σημαντικότητας (δηλαδή του ίδιου βάρους). 
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    Η κύρια καινοτομία της μεθόδου αυτής του Simos έγκειται στη συσχέτιση 

μίας «κάρτας» με κάθε ένα κριτήριο. Το γεγονός ότι το άτομο που εξετάζεται 

πρέπει να χειριστεί τις κάρτες ώστε να τις κατατάξει εισάγοντας ορισμένες 

άσπρες κάρτες, επιτρέπει τη βαθύτερη κατανόηση του σκοπού της 

διαδικασίας αυτής. 

 

    Η συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών γίνεται σε τρία στάδια, 

όπως αναφέρουν οι Figueira και Roy (2002) : 

 

1) Ένα πακέτο με n κάρτες δίνεται στο άτομο υπό εξέταση (τον χρήστη). 

Πάνω σε κάθε κάρτα γράφεται το όνομα κάθε κριτηρίου που ανήκει στο 

σύνολο κριτηρίων F μαζί με οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία που 

κρίνεται απαραίτητη. Επομένως, τα κριτήρια είναι επίσης n. Μαζί με τις κάρτες 

αυτές παρέχεται και ένα πακέτο με άσπρες κάρτες, ο αριθμός των οποίων 

εξαρτάται από τις ανάγκες του χρήστη. 

 

2) Ο χρήστης, καλείται να κατατάξει τις κάρτες αυτές (δηλαδή τα κριτήρια) με 

αύξουσα σειρά από τη λιγότερο σημαντική στην πιο σημαντική, ανάλογα 

δηλαδή με τη σημαντικότητα που θέλει να αποδώσει σε κάθε κριτήριο. Το 

πρώτο κριτήριο στην κατάταξη είναι το λιγότερο σημαντικό και το τελευταίο 

είναι το πιο σημαντικό. Εάν κάποια κριτήρια είναι εξίσου σημαντικά για τον 

χρήστη, θα πρέπει να οριστεί ένα υποσύνολο καρτών. 

 

3) Ο χρήστης ζητείται να αναλογιστεί το γεγονός ότι η σημαντικότητα δύο 

διαδοχικών κριτηρίων μπορεί να είναι σχεδόν ίδια. Στον καθορισμό των 

βαρών πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή η ελάχιστη διαφορά, για το λόγο αυτό ο 

χρήστης ζητείται να εισάγει τόσες περισσότερες άσπρες κάρτες μεταξύ δύο 

διαδοχικών καρτών όσο μεγαλύτερη είναι και η διαφορά της σημαντικότητας 

μεταξύ των κριτηρίων. Καμία άσπρη κάρτα σημαίνει ότι τα δύο κριτήρια δεν 

έχουν τα ίδια βάρη και ότι η διαφορά μεταξύ των βαρών μπορεί να οριστεί ως 

η μονάδα μέτρησης u  μεταξύ των τάξεων. Μία κάρτα σημαίνει διαφορά 2u, 

δύο κάρτες σημαίνει διαφορά 3u κ.ο.κ. 
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Ο προσδιορισμός των βαρών των κριτηρίων σύμφωνα με τον Simos 
 

    Τη συγκέντρωση των πληροφοριών ακολουθεί ο καθορισμός των βαρών 

των κριτηρίων. Ο τρόπος που προτείνει ο Simos για την επεξεργασία των 

συγκεντρωμένων πληροφοριών αναλύεται από τους Maestre et al. (1994) με 

τη χρήση ενός παραδείγματος. 

 

Ας θεωρήσουμε ένα σύνολο κριτηρίων F  με 12 κριτήρια: 

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

Ας υποθέσουμε ότι ο χρήστης ομαδοποιεί τις κάρτες που συσχετίζονται με τα 

κριτήρια της ίδιας σημαντικότητας (ίδιο βάρος) σε 6 διαφορετικά υποσύνολα.           

Προκειμένου ο Simos να μετατρέψει τις τάξεις σε βάρη, προτείνει τον 

ακόλουθο αλγόριθμο:  

1) Κατάταξη των υποσυνόλων από το λιγότερο καλό στο πιο καλό με τη 

χρήση των άσπρων καρτών. 

2) Απόδοση μίας θέσης (βάρους κατά τον Simos) σε κάθε κριτήριο και σε 

κάθε άσπρη κάρτα: η κάρτα με τη μικρότερη κατάταξη παίρνει τη θέση 

1, η επόμενη τη θέση 2 κ.ο.κ. 

3) Προσδιορισμός του μη-κανονικοποιημένου βάρους (μέσο βάρος κατά 

τον Simos) κάθε τάξης διαιρώντας το άθροισμα των θέσεων της τάξης 

αυτής με το συνολικό αριθμό των κριτηρίων που ανήκουν στην τάξη 

αυτή. 

4) Προσδιορισμός του κανονικού βάρους (σχετικό βάρος κατά τον Simos) 

κάθε κριτηρίου διαιρώντας το μη κανονικοποιημένο βάρος της τάξης με 

το συνολικό άθροισμα των θέσεων των κριτηρίων (χωρίς να ληφθούν 

υπόψη οι άσπρες κάρτες).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Γ’ Κ.Π.Σ. 
 
 
5.1    ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ΄ Κ.Π.Σ. 
 
    Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κοινοτικοί πόροι χρησιμοποιούνται σωστά και 

αποτελεσματικά, βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η 

Ελλάδα έχει υιοθετήσει ένα σύστημα ελέγχου που οργανώνεται σε τρία επίπεδα : 

 

• Πρωτοβάθμιος έλεγχος. Σε αυτόν υπόκεινται οι Τελικοί Δικαιούχοι και οι 

Τελικοί Αποδέκτες. Ασκείται από τη Μονάδα Ελέγχου των Διαχειριστικών 

Αρχών και χωρίζεται σε: 

o Προληπτικό έλεγχο, ο οποίος διενεργείται πριν την έναρξη της 

υλοποίησης κάθε έργου. 

o Έλεγχο κατά την εκτέλεση κάθε έργου, ο οποίος διενεργείται κατά 

τη διάρκεια υλοποίησης κάθε έργου. 

o Απολογιστικό έλεγχο, ο οποίος διενεργείται μετά τη γνωστοποίηση 

ολοκλήρωσης κάθε έργου από τον Τελικό Δικαιούχο. 

    Όλοι οι έλεγχοι διεξάγονται σύμφωνα με τις οδηγίες των εθνικών και κοινοτικών 

αρχών, ενώ κάποια από τα  μέσα που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση 

τους είναι οι μηνιαίες δηλώσεις δαπανών Υποέργου, τα τριμηνιαία Δελτία 

Παρακολούθησης Έργου, οι επιτόπιες επισκέψεις και η αξιοποίηση των όποιων 

πληροφοριών και υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων.  
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• Δευτεροβάθμιος έλεγχος. Σε αυτόν υπόκεινται οι Τελικοί Δικαιούχοι, οι 

Τελικοί Αποδέκτες και η Διαχειριστική Αρχή. Ασκείται από την Αρχή 

Πληρωμής. 

• Τριτοβάθμιος έλεγχος.  Είναι εξωτερικός έλεγχος και ασκείται από την 

Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.). 

• Έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή μπορεί να διεξάγει 

επιτόπιους ελέγχους για όλα τα έργα, οι οποίες χρηματοδοτούνται από τα 

Διαρθρωτικά Ταμεία, καθώς και των εθνικών συστημάτων διαχείρισης και 

ελέγχου. Οι έλεγχοι αυτοί προφανώς είναι έξω και πάνω από το εθνικό 

σύστημα ελέγχων. 

    Η σωστή και αποτελεσματική διενέργεια όλων των ελέγχων είναι καίριας σημασίας 

ζήτημα για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός επιχειρησιακού προγράμματος. Ως εκ 

τούτου, η Διαχείριση του Κινδύνου, που αφορά στον πρωτοβάθμιο έλεγχο των έργων, 

αποτελεί ένα ξεχωριστό, αυτόνομο τμήμα της διαδικασίας Διαχείρισης Κινδύνου για τις 

Διαχειριστικές Αρχές. 

    Ο σημαντικότερος κίνδυνος σε αυτήν τη διαδικασία είναι ο μη έγκαιρος εντοπισμός 

πιθανών παρατυπιών ή παρανομιών. Ο κίνδυνος αυτός ενισχύεται αν ληφθεί υπόψιν 

το μέγεθος των επιχειρησιακών προγραμμάτων και το πλήθος των Τελικών 

Δικαιούχων που θα πρέπει να ελεγχθούν. Η ανοχή σε αυτόν τον κίνδυνο είναι 

μηδενική, με την έννοια ότι καμία παραβίαση κανονισμών δεν γίνεται αποδεκτή, 

καθώς αντιτίθεται στους θεμελιώδεις κανόνες εφαρμογής των προγραμμάτων. Στόχο 

του Συστήματος αποτελεί ο γρηγορότερος και αποτελεσματικότερος εντοπισμός των 

τυχόν παρατυπιών ή παρανομιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Τα οφέλη 

εξάλλου από τον όσο το δυνατόν γρηγορότερο εντοπισμό των αποκλίσεων από το 

εθνικό και κοινοτικό δίκαιο είναι πολλαπλά, καθώς διασφαλίζεται η χρηστή διαχείριση 

των εθνικών και κοινοτικών πόρων με το μικρότερο δυνατό κόστος και τη μικρότερη 

δυνατή καθυστέρηση.   
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    Συμπερασματικά, η επιλογή του δείγματος των έργων που θα υποβληθεί σε 

ελέγχους, η οποία αποτελεί και το στόχο της μεθοδολογίας μας όπως θα φανεί 

παρακάτω,  θα πρέπει να παρέχει τη μέγιστη δυνατή διασφάλιση των ελεγκτικών 
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αρχών, για την τήρηση όλων των κανόνων που έχουν θεσπιστεί και διέπουν το 

σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων, βάσει ενός παραδεκτού κόστους. Τα έργα που θα αποτελούν το 

αντιπροσωπευτικό δείγμα θα είναι από τα υψηλά επίπεδα επικινδυνότητας, ώστε να 

ελεγχθούν τα έργα αυτά με τη μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης καθυστερήσεων και 

παρατυπιών . 

 
5.2      Οι παράγοντες κινδύνου επιχειρησιακού προγράμματος του Γ’ Κ.Π.Σ. 
 
    Οι παράγοντες κινδύνου που εμφανίζονται στα έργα των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων του Γ’ Κ.Π.Σ. και των οποίων απαιτείται η εκτίμηση της βαρύτητας και 

της σοβαρότητας, παρατίθενται παρακάτω και μπορούν να χωριστούν σε εγγενείς 

παράγοντες κινδύνου και σε παράγοντες κινδύνου διαχείρισης. 

 

Εγγενείς παράγοντες κινδύνου 
 

• Κατηγορία Ενέργειας 

• Κατηγορία Έργου 

• Προϋπολογισμός Έργου 

• Πολυπλοκότητα - Πλήθος Υποέργων 

• Τροποποιήσεις Τεχνικού Δελτίου Έργου 

 
Παράγοντες κινδύνου διαχείρισης 
 

• Έλεγχος από Εξωτερικό Ελεγκτή / Ανεπτυγμένη Λειτουργία Εσωτερικού 

Ελέγχου 

• Σύστημα Παρακολούθησης & Ελέγχου Έργων / Τελικών Αποδεκτών 

• Υποδομή - Υποστηρικτικά Συστήματα 

• Επαρκής Στελέχωση σε σχέση με τα Εκτελούμενα Έργα 

• Ικανοποιητικός Ρυθμός Απορροφήσεων σε σχέση με το Χρονοδιάγραμμα 
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5.3  Μέθοδος Αναλυτικής Ιεράρχησης (AHP) προσαρμοσμένη σε Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα του Γ’ Κ.Π.Σ. 
 
    Στο πρώτο επίπεδο ιεράρχησης της μεθόδου βρίσκεται ο στόχος, δηλαδή η επιλογή 

έργων βάση της συνολικής τους επικινδυνότητας. Στο δεύτερο και τρίτο επίπεδο, στη 

θέση των κριτηρίων, τοποθετούνται οι 10 παράγοντες κινδύνου που συναντάμε στα 

έργα του επιχειρησιακού προγράμματος. Στο δεύτερο επίπεδο, , γίνεται η 

κατηγοριοποίηση των παραγόντων κινδύνου σε εγγενείς παράγοντες και παράγοντες 

διαχείρισης. Τέλος, στο τέταρτο επίπεδο ιεράρχησης βρίσκονται τα επιμέρους έργα 

που αποτελούν το επιχειρησιακό πρόγραμμα (έστω 8). Στην επόμενη σελίδα, 

φαίνονται τα επίπεδα ιεράρχησης της AHP (Ε0, Ε1, Ε2, Ε3) για την περίπτωσή μας, 

με τους 10 παράγοντες κινδύνου, 5 εγγενείς και 5 διαχείρισης, για τα 8 επιμέρους 

έργα του επιχειρησιακού προγράμματος: 
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Σχήμα 6 – Επίπεδα Ιεράρχησης AHP για Ε.Π. του Γ΄ Κ.Π.Σ.

E0 

E1 

E2 

E3 
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   Αρχικά,  κάθε έργο από τα 8 του επιπέδου Ε3 συγκρίνεται με όλα τα υπόλοιπα 

αναφορικά με τους 10 παράγοντες κινδύνου του επιπέδου Ε2. Έπειτα, κάθε 

παράγοντας κινδύνου του Ε2 συγκρίνεται με τους υπόλοιπους σε σχέση με τη 

σημασία που έχει στην επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος προς έλεγχο που 

ορίζεται στο Ε0. Η βαθμολογία από τις ανά ζεύγος συγκρίσεις γίνεται 

χρησιμοποιώντας την εννιαβάθμια κλίμακα του Saaty (βλ. παράγραφο 4.3.1) και 

συγκεντρώνεται σε τετραγωνικούς πίνακες σύγκρισης. 

 

 

 
Σχήμα 7 – Λεκτική κλίμακα Saaty (Σοβαρότερο έργο ή Σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου) 

 

 

     Γίνεται η σύγκριση κάθε έργου με όλα τα υπόλοιπα 7 του ίδιου επιπέδου, 

αναφορικά με κάθε έναν από τους 10 παράγοντες κινδύνου του προηγούμενου 

επιπέδου. Η σύγκριση γίνεται σε 10 πίνακες 8x8 (έναν για κάθε παράγοντα κινδύνου) 

της μορφής: 

 

ΑPP

8x8
PP = [aBBijBB] , 

όπου aBBijBB = 
j

i

s
s , πόσο περισσότερο (ή λιγότερο) σοβαρό είναι το έργο i από το έργο j, 

αναφορικά με κάποιον παράγοντα κινδύνου, 

         aBBiiB
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B = 1, κάθε έργο έχει την ίδια σοβαρότητα με τον εαυτό του, αναφορικά με 

κάποιον παράγοντα κινδύνου και  
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         aBBjiBB = 
ija

1 , αν το έργο i είναι aBBijBB φορές περισσότερο (ή λιγότερο) σοβαρό από το 

έργο j, αναφορικά με κάποιον παράγοντα κινδύνου, τότε το έργο j είναι 1/aBBijB 

φορές λιγότερο (ή περισσότερο) σοβαρό από το έργο i, αναφορικά με τον ίδιο 

παράγοντα κινδύνου. 

    Στην πράξη, λοιπόν, οι αποφασίζοντες-κριτές υπολογίζουν τα σχετικά μεγέθη μόνο 

των στοιχείων πάνω από την κεντρική διαγώνιο, η οποία είναι μονάδες. Οι υπόλοιπες 

τιμές είναι οι αντίστροφες των συμμετρικών τους από την κεντρική διαγώνιο. 

Παρακάτω, φαίνεται η δομή του πίνακα σύγκρισης των έργων, αναφορικά με τον 

παράγοντα κινδύνου «Κατηγορία Ενέργειας»: 

Κατηγορία Ενέργειας 

 
Έργο 

1 
Έργο 

2 
Έργο 

3 
Έργο 

4 
Έργο 

5 
Έργο 

6 
Έργο 

7 
Έργο 

8 

Έργο 
1 

1        

Έργο 
2 

 1    3   

Έργο 
3 

  1      

Έργο 
4 

   1     

Έργο 
5 

    1    

Έργο 
6 

 1/3    1   

Έργο 
7 

      1  

Έργο 
8 

       1 
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    Ομοίως με πριν, στην πράξη, οι αποφασίζοντες-κριτές υπολογίζουν τα σχετικά 

μεγέθη μόνο των στοιχείων πάνω από την κεντρική διαγώνιο, γιατί όλες οι άλλες τιμές 

μπορούν να εξαχθούν από αυτά. Παρακάτω, φαίνεται ο πίνακας σύγκρισης των 

παραγόντων κινδύνου: 

         aB

         aB

όπου aB

    Έπειτα, γίνεται η σύγκριση κάθε παράγοντα κινδύνου με τους υπόλοιπους 9, σε 

σχέση με τη σημασία που έχει στην επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος προς 

έλεγχο. Η σύγκριση αυτή γίνεται σε έναν πίνακα 10x10 της μορφής: 

    Σύμφωνα με τα παραπάνω, το στοιχείο 3 του Πίνακα 8 μεταφράζεται ως εξής: Στο 

Έργο 2, ο παράγοντας κινδύνου «Κατηγορία Ενέργειας» κρίθηκε 3 φορές 

σοβαρότερος από ότι στο Έργο 6. Χρειάζονται άλλοι 9 όμοιας δομής πίνακες 

σύγκρισης έργων, αναφορικά με τους υπόλοιπους 9 παράγοντες κινδύνου. 

 

 

ΑPP

10x10
PP = [aBBijBB] , 

 

BijBB = 
j

i

s
s , πόσο περισσότερο (ή λιγότερο) σημαντικός είναι ο παράγοντας 

κινδύνου i από τον παράγοντα j, 

Bii BB= 1, κάθε παράγοντας έχει την ίδια σημαντικότητα με τον εαυτό του και  

Bji BB= 
ija

1 , αν ο παράγοντας i είναι aBBijBB φορές περισσότερο (ή λιγότερο) σημαντικός 

από τον παράγοντα j, τότε ο παράγοντας j είναι 1/aBBijBB φορές λιγότερο (ή 

περισσότερο) σημαντικός από τον παράγοντα κινδύνου i. 
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Πίνακας 8 – Σύγκριση των παραγόντων κινδύνου 

Παράγοντες 
Κινδύνου 

Κατηγορία 
Ενέργειας 

Κατηγορία 
Έργου 

Προϋπολογισμός Πολυπλοκότητα
Τροποποιήσεις 

Τεχνικού 
Δελτίου 

Έλεγχος 
από 

Εξωτερικό 
Ελεγκτή 

Σύστημα 
Παρακολούθησης 

και Ελέγχου 
Υποδομή

Επαρκής 
Στελέχωση 

Ικανοποιητικός 
Ρυθμός 

Απορροφήσεων 

Κατηγορία 
Ενέργειας 

1  4        

Κατηγορία 
Έργου 

 1         

 Προϋπολογισμός 1/4  1    5   

Πολυπλοκότητα    1       

Τροποποιήσεις 
Τεχνικού Δελτίου 

    1      

Έλεγχος από 
Εξωτερικό 
Ελεγκτή 

     1     

 
Σύστημα 

Παρακολούθησης 
και Ελέγχου 

  1/5    1   

 Υποδομή        1  

Επαρκής 
Στελέχωση 

        1  

Ικανοποιητικός 
Ρυθμός 

Απορροφήσεων 
         1 
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    Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα στοιχεία 4 και 5 του Πίνακα 9 σημαίνουν πώς 

ο εγγενής παράγοντας κινδύνου «Κατηγορία Ενέργειας» κρίθηκε 4 φορές 

σημαντικότερος από τον εγγενή παράγοντα κινδύνου «Προϋπολογισμός 

Έργου» και πως ο εγγενής παράγοντας κινδύνου «Προϋπολογισμός Έργου» 

κρίθηκε 5 φορές σημαντικότερος από τον παράγοντα κινδύνου διαχείρισης 

«Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου Έργων / Τελικών Αποδεκτών». 

    Όπως αναφέραμε και στην περιγραφή της μεθόδου στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, για τη σωστότερη εκτίμηση της σημαντικότητας των παραγόντων 

κινδύνου, καλή θα ήταν η ύπαρξη ενός παράγοντα-αναφοράς, του οποίου η 

σημαντικότητα θα ήταν γνωστή, για παράδειγμα από κάποιο άλλο έργο 

ανάπτυξης. Αν θα ήταν κάτι τέτοιο εφικτό, πρώτα θα βαθμολογούσαμε αυτόν 

τον παράγοντα, όπως θα βαθμολογούσαμε οποιονδήποτε άλλο, συγκρίνοντάς 

τον με κάθε έναν τον οποίο θέλουμε να βαθμολογήσουμε. Έπειτα, θα 

χρησιμοποιούσαμε το μέγεθός του για να υπολογίσουμε το απόλυτο μέγεθος 

των υπολοίπων. 
     

    Εν συνεχεία, υπολογίζεται η κλίμακα αναλογιών, ένα άνυσμα [rBB1BB, rBB2BB,…, rBBnBB], 

στο οποίο κάθε αριθμός rBBiBB, αναλόγως με την περίπτωση του πίνακα σύγκρισης 

(παραγόντων κινδύνου ή έργων), είναι ανάλογος του βάρους του παράγοντα 

κινδύνου i ή της σοβαρότητας του έργου i. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να 

εξάγουμε τις κλίμακες αναλογιών από τα δεδομένα των ανά ζεύγος 

συγκρίσεων. Θα χρησιμοποιήσουμε ξανά τη διαδικασία του γεωμετρικού μέσου 

των Crawford και Williams, εξαιτίας της απλότητας και των καλών 

αποτελεσμάτων της. Πρώτα, υπολογίζεται ο γεωμετρικός μέσος των γραμμών 

του πίνακα σύγκρισης ως εξής: 

 

n

n

j
iji ab ∏

=

=
1

  (1) 

 

και τελικά η κλίμακα αναλογιών ως εξής: 

 

∑
=
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l
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i
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b

b
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      (2) 
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Σύμφωνα με τη μέθοδο Σταθμισμένου Αθροίσματος (Weighting Sum), η 

συνολική επικινδυνότητα του i-οστού έργου  

( )∑
=

⋅=
10

1j
jji igwv   =  

( Βάρος παράγοντα κινδύνου «Κατηγορία Ενέργειας» × Σοβαρότητα έργου 
αναφορικά με παράγοντα κινδύνου «Κατηγορία Ενέργειας»          +   
Βάρος παράγοντα κινδύνου «Κατηγορία Έργου» × Σοβαρότητα έργου 
αναφορικά με παράγοντα κινδύνου «Κατηγορία Έργου»   +  
Βάρος παράγοντα κινδύνου «Προϋπολογισμός Έργου» × Σοβαρότητα έργου 
αναφορικά με παράγοντα κινδύνου «Προϋπολογισμός Έργου»    +  
Βάρος παράγοντα κινδύνου «Πολυπλοκότητα – Πλήθος Υποέργων» × 
Σοβαρότητα έργου αναφορικά με παράγοντα κινδύνου  
«Πολυπλοκότητα – Πλήθος Υποέργων»   +  
Βάρος παράγοντα κινδύνου «Τροποποιήσεις Τεχνικού Δελτίου Έργου» × 
Σοβαρότητα έργου αναφορικά με παράγοντα κινδύνου «Τροποποιήσεις 
Τεχνικού Δελτίου Έργου»        +  
Βάρος παράγοντα κινδύνου «Έλεγχος από Εξωτερικό Ελεγκτή» × Σοβαρότητα 
έργου αναφορικά με παράγοντα κινδύνου «Έλεγχος από Εξωτερικό Ελεγκτή» +  
Βάρος παράγοντα κινδύνου «Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου» × 
Σοβαρότητα έργου αναφορικά με παράγοντα κινδύνου «Σύστημα 
Παρακολούθησης και Ελέγχου»   +  
Βάρος παράγοντα κινδύνου «Υποδομή – Υποστηρικτικά Προγράμματα» × 
Σοβαρότητα έργου αναφορικά με παράγοντα κινδύνου  
«Υποδομή – Υποστηρικτικά Προγράμματα»  +  
Βάρος παράγοντα κινδύνου «Επαρκής Στελέχωση» × Σοβαρότητα έργου 
αναφορικά με παράγοντα κινδύνου «Επαρκής Στελέχωση»   +  
Βάρος παράγοντα κινδύνου «Ικανοποιητικός Ρυθμός Απορροφήσεων» × 
Σοβαρότητα έργου αναφορικά με παράγοντα κινδύνου «Ικανοποιητικός Ρυθμός 
Απορροφήσεων»). 
    Τελικά, αφού έχουμε υπολογίσει τη συνολική επικινδυνότητα όλων των 

έργων, μπορούμε να επιλέξουμε έναν αριθμό έργων από τα υψηλότερα 

επίπεδα επικινδυνότητας, τα οποία θα αποτελούν το δείγμα για τον έλεγχο 

ολόκληρου του επιχειρησιακού προγράμματος. 

    Για την ανάλυση ευαισθησίας του συστήματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα 

από τα εργαλεία της μεθόδου, όπως το Minimum Time, το Expert Choice ή το 

Web-HIPRE. 
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5.4   Μέθοδος ELECTRE  προσαρμοσμένη σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
του Γ’ Κ.Π.Σ. 
 

    Προκειμένου να περιγραφεί η μέθοδος ELECTRE, θα χρησιμοποιήθει ο  

πίνακας απόφασης της μεθόδου για την περίπτωση επιλογής έργου ανάμεσα 

σε έναν αριθμό έργων που αποτελούν το επιχειρησιακό πρόγραμμα (εδώ επτά) 

με χρήση έξι κριτηρίων. Τα κριτήρια επιλογής έργου είναι οι παράγοντες 

κινδύνου που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία Ανάλυσης Κινδύνου και 

των οποίων απαιτείται η εκτίμηση της βαρύτητας και της σοβαρότητας. Στον 

πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι αξιολογήσεις των Έργων στα αντίστοιχα 

κριτήρια. Όλες οι αξιολογήσεις έχουν μεταφραστεί σε μια υποκειμενικά 

καθορισμένη κλίμακα 5-σημείων: Πολύ χαμηλό (VL), χαμηλό (L), μέτριο (Αv), 

υψηλό (H), πολύ υψηλό (VH). Μια υψηλότερη εκτίμηση δείχνει μεγαλύτερη 

επίδοση και συνεπώς μικρότερο κίνδυνο (π.χ. αξιολόγηση Αv σε ένα κριτήριο 

σημαίνει ότι το Έργο εμφανίζει μικρότερο κίνδυνο στο συγκεκριμένο κριτήριο 

από Έργα με αξιολόγηση L και VL, αλλά μεγαλύτερο κίνδυνο από Έργα με 

αξιολόγηση H και VH). Τα κριτήρια έχουν συντελεστές (βάρη) έτσι ώστε μία 

υψηλότερη τιμή να δείχνει μεγαλύτερη σημασία.  

 

       

 Σύστημα Εξωτερικός Προϋπολ. Υποδομή Επαρκής Ρυθμός 

 Παρακολ. Ελεγκτής Έργου  Στελέχωση Απορροφήσεων 

Βάρη  
Κριτηρίων 

6 4 3 10 8 6 

Έργο 1 Av Η H Η VΗ Av 
Έργο 2 L Av Av VΗ Av Av 
Έργο 3 L VH Av Η VΗ Η 
Έργο 4 Η L L Av Η Η 
Έργο 5 Η L L Av Av L 
Έργο 6 Η L VH Av Η H 
Έργο 7 Av VH Η Av Η VΗ 

Πίνακας 9 - Πίνακας απόφασης για την περίπτωση επιλογής έργου 

  
Δείκτες συμφωνίας και ασυμφωνίας  
    Οι μέθοδοι ELECTRE είναι βασισμένες στην αξιολόγηση δύο δεικτών, 

δηλαδή του  δείκτη συμφωνίας και του δείκτη ασυμφωνίας, που καθορίζονται 

για κάθε ζευγάρι των επιλογών a και b, σύμφωνα και με τη θεωρία του 

κεφαλαίου 4. 
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Ο δείκτης συμφωνίας C (a,b) μετρά τη δύναμη του ισχυρισμού ότι ««το Έργο a 

εμφανίζει στη χειρότερη περίπτωση την ίδια επικινδυνότητα με το Έργο b», ή 

ισοδύναμα, «το Έργο a προτιμάται από το Έργο b». Ο δείκτης ασυμφωνίας, 

D(a,b) μετρά τη δύναμη του αντίθετου ισχυρισμού. 

 

Ο δείκτης συμφωνίας της ELECTRE I καθορίζεται ως εξής:  

 
 

όπου Q{a,b) έιναι ένα σετ κριτηρίων για τα οποία το Έργο a εμφανίζει στη 

χειρότερη περίπτωση την ίδια επικινδυνότητα με το Έργο b (το Έργο a 

προτιμάται από το Έργο b). 

    Δηλαδή ο δείκτης συμφωνίας είναι το ποσοστό των βαρών που τίθενται σε 

εκείνα τα κριτήρια για τα οποία το Έργο a εμφανίζει τον ίδιο ή χαμηλότερο 

κίνδυνο σε σχέση με το Έργο b. Ο δείκτης παίρνει τιμές μεταξύ 0 και 1. Η τιμή 1 

δείχνει ότι το a αποδίδει τουλάχιστον όσο το b σε όλα τα κριτήρια (άρα το a 

εμφανίζει στη χειρότερη περίπτωση την ίδια επικινδυνότητα με το b). 

Οι δείκτες συμφωνίας για όλα τα ζευγάρια των επιλογών κατά την ανάλυση 

κινδύνων των έργων, βασισμένα στα βάρη και τις αξιολογήσεις του  πίνακα 10, 

φαίνονται στο αναλυτικό παράδειγμα που ακολουθεί.  

Ο δείκτης ασυμφωνίας που αρχικά χρησιμοποιήθηκε στην ELECTRE I δινόταν 

από τον τύπο: 

 

 
 

όπου  R(a,b)  είναι το σύνολο κριτηρίων για το οποίο το b προτιμάται αυστηρά 

από το a και Α είναι το σύνολο όλων των εναλλακτικών λύσεων.  

Ο  ανωτέρω δείκτης ασυμφωνίας για a συγκρινόμενο με το b είναι η μέγιστη 

σταθμισμένη τιμή κατά την οποία το b υπερτερεί του a, και εκφράζεται ως 

ποσοστό της μέγιστης σταθμισμένης διαφοράς μεταξύ οποιωνδήποτε δύο 

εναλλακτικών λύσεων  σε οποιοδήποτε  κριτήριο.   

 106



 Διπλωματική Εργασία : Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου Με Χρήση Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 

Και αυτός ο δείκτης παίρνει τιμές μεταξύ 0 και 1, με τις υψηλές αξίες να 

δείχνουν ότι τουλάχιστον σε ένα κριτήριο το b προτιμάται από το a, παρέχοντας 

έτσι στοιχεία που έρχονται σε αντίθεση με  τον ισχυρισμό “το a  προτιμάται από  

το b”.  Μια εναλλακτική προσέγγιση είναι να καθοριστεί ένα κατώφλι βέτο για 

κάθε κριτήριο i,  έστω t i,  έτσι ώστε το a να μην προτιμάται από το b εάν το 

αποτέλεσμα του b σε οποιοδήποτε κριτήριο υπερβαίνει το αποτέλεσμα του α  

σε εκείνο το κριτήριο κατά ένα ποσό ίσο με ή μεγαλύτερο από το κατώφλι  βέτο. 

Έτσι έχουμε: 

 

 

 
 

Κατασκευή των Πινάκων συμφωνίας και ασυμφωνίας 
 

    Ο τιμές του Πίνακα συμφωνίας προκύπτουν ως εξής: έστω ότι μας 

ενδιαφέρει ο υπολογισμός του δείκτη C(Έργο 1, Έργο 2). Αρχικά παρατηρούμε 

από τον προηγούμενο πίνακα ότι στην 5βάθμια κλίμακα, το Έργο 1 προτιμάται 

(εμφανίζει μικρότερη επικινδυνότητα) από το Έργο 2 σ’όλα τα κριτήρια εκτός 

αυτού της υποδομής. Ο δείκτης συμφωνίας δίνεται από το λόγο του 

αθροίσματος των βαρών των κριτηρίων όπου το a προτιμάται του b προς το 

άθροισμα των βαρών όλων των κριτηρίων. Έχουμε τώρα: 

 

C(Έργο 1, Έργο 2) = 27/37 = 0.73 

 

Προκύπτει ο παρακάτω Πίνακας:  
 Έργο 1 Έργο 2 Έργο 3 Έργο 4 Έργο 5 Έργο 6 Έργο 7
Έργο 1 1.00 0.73 0.73 0.68 0.84 0.59 0.73 
Έργο 2 0.43 1.00 0.51 0.46 0.84 0.38 0.27 
Έργο3 0.76 0.73 1.00 0.84 0.84 0.76 0.59 
Έργο 4 0.32 0.54 0.32 1.00 0.84 0.92 0.65 
Έργο 5 0.16 0.38 0.16 0.62 1.00 0.54 0.43 
Έργο 6 0.41 0.62 0.41 1.00 0.84 1.00 0.73 
Έργο 7 0.51 0.73 0.51 0.84 0.84 0.76 1.00 

Πίνακας 10 - Πίνακας δεικτών συμφωνίας 
     

 107



 Διπλωματική Εργασία : Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου Με Χρήση Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 

 

    Δεδομένου ότι όλες οι αξιολογήσεις στον πίνακα 10 γίνονται σύμφωνα με μια 

ποιοτική κλίμακα 5 σημείων, η ασυμφωνία πρέπει να καθοριστεί από ένα 

κατώφλι βέτο για κάθε κριτήριο. Έστω ότι τίθεται στα 3 σημεία κλίμακας για όλα 

τα κριτήρια. Κατά συνέπεια, το Έργο a δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εμφανίζει 

μικρότερο κίνδυνο από το Έργο b εάν το b είναι 3 ή περισσότερα σημεία 

υψηλότερα στην 5βάθμια κλίμακα σε οποιοδήποτε κριτήριο (παραδείγματος 

χάριν, εάν υπάρχει ένα αποτέλεσμα VH για το b και αποτέλεσμα L ή VL για το a 

σε οποιοδήποτε κριτήριο). Στην μήτρα ασυμφωνίας που παρουσιάζεται 

παρακάτω, το 1 στη θέση (a,b) σημαίνει ότι το Έργο a δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ότι εμφανίζει μικρότερο κίνδυνο από το b. 

 
 Έργο 1 Έργο 2 Έργο 3 Έργο 4 Έργο 5 Έργο 6 Έργο 7
Έργο 1 - 0 0 0 0 0 0 
Έργο 2 0 - 0 0 1 0 0 
Έργο3 0 0 - 0 1 0 0 
Έργο 4 0 0 1 - 0 1 1 
Έργο 5 0 0 1 1 - 1 1 
Έργο 6 0 0 1 0 0 - 1 
Έργο 7 0 0 0 0 0 0 - 

Πίνακας 11 : Πίνακας δεικτών ασυμφωνίας 
  

 

 

Δημιουργία των σχέσεων υπεροχής 

 
    Οι δείκτες συμφωνίας και ασυμφωνίας για κάθε ζευγάρι επιλογών μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για να χτίσουν μια σχέση υπεροχής. Αρχικά πρέπει να 

διευκρινίσουμε τη χρησιμότητα των κατωφλίων των δεικτών συμφωνίας και 

ασυμφωνίας, το C*  και  το D*  αντίστοιχα. Η εναλλακτική a προτιμάται της 

εναλλακτικής b  εάν ο δείκτης συμφωνίας C(a,b)  είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 

κατωφλίου C* και ο δείκτης ασυμφωνίας, D(a,b)  είναι μικρότερος ή ίσος του 

κατωφλίου D*. Οι τιμές C* και D* μπορoύν να ποικίλλουν από κριτήριο σε 

κριτήριο, πρέπει όμως οπωσδήποτε να επιλεγούν σωστά στις περιπτώσεις των 

σοβαρότερων κινδύνων, ώστε να μην μπορεί να αγνοηθεί μια σημαντική 

διαφορά επικινδυνότητας 2 Έργων σε σημαντικό παράγοντα κινδύνου.  
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     Η επιλογή των τιμών των C* και D* οφείλει να γίνει με μεγάλη προσοχή. Εάν 

οι τιμές γίνουν πολύ “αυστηρές”, σχεδόν όλα τα ζευγάρια των εναλλακτικών 

λύσεων θα είναι "μη συγκρίσιμα" και οι εναλλακτικές θα αλληλοαποκλείονται, 

ενώ εάν δεν είναι αρκετά “αυστηρές”, τότε μπορεί να αγνοηθεί η χτυπητή 

αδυναμία μιας εναλλακτικής (εν προκειμένω η υψηλή επικινδυνότητα ενός 

Έργου) σε κάποιο κριτήριο, χάρη στον συμψηφισμό των αποτελεσμάτων όλων 

των κριτηρίων. Το τελευταίο μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη επιλογή 

εναλλακτικής λύσης.  

    Όπως γίνεται αντιληπτό, είναι θέμα εμπειρίας του αποφασίζοντα να βρεί τις 

σωστές τιμές κατωφλίων έτσι ώστε να κατασκευάσει μία χρήσιμη σχέση 

υπεροχής.  

  Τα αποτελέσματα ενός προβλήματος απόφασης που επιλύεται με μια σχέση 

υπεροχής μπορεί να απεικονιστούν σε μια γραφική παράσταση (βλ. Απεικόνιση 

Αποτελεσμάτων παρακάτω). Oι εναλλακτικές λύσεις εμφανίζονται στη γραφική 

παράσταση και το βέλος από την εναλλακτική a στην b δείχνει ότι το a 

εμφανίζει μικρότερο κίνδυνο από το b. Ένα διπλό βέλος μεταξύ των 

εναλλακτικών λύσεων a και b εκφράζει την αδιαφορία μεταξύ τους. Χτίζοντας 

την σχέση υπεροχής, το τελικό βήμα στη διαδικασία απόφασης είναι η 

εκμετάλλευση εκείνης της σχέσης, δηλ. να χρησιμοποιηθεί η σχέση για την 

ενίσχυση ή την υποστήριξη απόφασης. Ο στόχος της ELECTRE είναι να 

βοηθήσει στον προσδιορισμό της προτιμότερης εναλλακτικής λύσης. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τον καθορισμό του πυρήνα (δηλ. του συνόλου των 

εναλλακτικών λύσεων),  έτσι ώστε: 

 

- Oποιαδήποτε εναλλακτική λύση εκτός του συνόλου υστερεί απέναντι σε 

τουλάχιστον μια εναλλακτική λύση του συνόλου 

- Όλες οι εναλλακτικές λύσεις στο σύνολο είναι μη συγκρίσιμες. 

  

   Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι όταν υπάρχει ένας κύκλος στην σχέση 

υπεροχής (το a προτιμάται του b και το b προτιμάται του a), μπορούν να 

υπάρξουν περισσότερα από ένα σετ πυρήνων, ή μπορεί και να μην υπάρχει 

ένα τέτοιο σύνολο. Μια τέτοια κατάσταση εμφανίζεται στο παράδειγμά μας, 

όπως δείχνεται παρακάτω. Οι Roy και Bouyssou πρότειναν να 

αντιμετωπιστούν όλες οι εναλλακτικές λύσεις που είναι μέρος του κύκλου ως 

 109



 Διπλωματική Εργασία : Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου Με Χρήση Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 

ενιαία μονάδα, υποθέτοντας την αδιαφορία μεταξύ τους. Οι πιο πρόσφατες 

εκδόσεις ELECTRE τροποποίησαν τον καθορισμό του δείκτη συμφωνίας για να 

μειώσουν την πιθανότητα εμφάνισης αυτών των προβλημάτων.  

   Η σχέση υπεροχής μπορεί να αντιπροσωπευθεί από έναν κατευθυνόμενο 

γράφο και το σύνολο που περιγράφηκε είναι ο πυρήνας αυτού του γράφου. Εάν 

ο γράφος δεν περιέχει κανέναν κύκλο, ο πυρήνας υπάρχει και είναι μοναδικός. 

Εντούτοις, εάν υπάρχουν κύκλοι στο γράφο ο πυρήνας δεν είναι απαραιτήτως 

μοναδικός και μπορεί και να μην υπάρχει.  

 

Ανάλυση ευαισθησίας  
 

    Είναι σημαντικό να εξεταστεί η συμπεριφορά της λύσης κατά τις μεταβολές 

στις τιμές των δεικτών C* και D*  που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της 

σχέσης υπεροχής. Ομοίως, πώς επηρεάζονται τα αποτελέσματα από τις 

αλλαγές στα βάρη που τίθενται  στα κριτήρια;  Εάν το αποτέλεσμα αυτής της 

μελέτης είναι ότι οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις χαρακτηρίζονται ως "σταθερά" 

μέλη του πυρήνα, κατόπιν μια πιο λεπτομερής ανάλυση πρέπει να 

πραγματοποιηθεί για τον εντοπισμό της βέλτιστης λύσης.  

Σαφώς η ανάλυση ευαισθησίας είναι ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας 

απόφασης και πρέπει να γίνεται με αυτοματοποιημένο ή διαδραστικό τρόπο, 

Ένα πρακτικό πρόβλημα μπορεί εδώ να είναι η απουσία σαφούς ερμηνείας για 

την επιλογή των επιπέδων C* και  D*. Οι ιθύνοντες συχνά προτιμούν τη χρήση 

ενδιάμεσων τιμών για να επιτύχουν ένα πλούσιο σύνολο σχέσεων υπεροχής. 

Κατά συνέπεια, η ανάλυση ευαισθησίας έχει περιορισμένη  αξία ως εργαλείο 

για τον ιθύνοντα.  

 
Απεικόνιση αποτελεσμάτων 
   
    Μια απεικόνιση της κατασκευής και της εκμετάλλευσης της σχέσης υπεροχής 

της ELECTRE Ι  δίνεται, από το παράδειγμα που ακολουθεί: Οι σχέσεις 

υπεροχής για την περιπτωσιολογική μελέτη επιλογής έργου μπορούν να 

κατασκευαστούν από τις μήτρες συμφωνίας και ασυμφωνίας που 

παρουσιάσθηκαν προηγουμένως.  
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   Θέτοντας C*= 0.8 και  του D* = 0.1 το συγκεκριμένο ζευγάρι τιμών δίνει την 

ακόλουθη σχέση υπεροχής : 

 

 

        
 

Ο πυρήνας περιλαμβάνει τα Έργα 1,3,2,7 και 6. Με βάση τα παραπάνω, τα 

έργα με την μεγαλύτερη επικινδυνότητα και άρα τα έργα στα οποία θα πρέπει 

να δοθεί έμφαση για την εξέτασή τους, είναι προφανώς το Έργο 5 και εν 

συνεχεία το Έργο 4. 

Η επίδραση της μεταβολής των τιμών του C* φαίνεται παρακάτω. Μια 

ισχυρότερη σχέση υπεροχής, που λαμβάνεται από την αύξηση του C* σε 0.7, 

δίνει τον ακόλουθο γράφο: 
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Υπάρχει ένας κύκλος (διπλό βέλος) στο γράφο μεταξύ των Έργων 1 και 3, 

γεγονός το οποίο υποδεικνύει την αδιαφορία μεταξύ αυτών των δύο επιλογών. 

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι τα 2 αυτά σημεία μπορούν να ταυτιστούν στο 

γράφο. Αν και το ζευγάρι αυτών των 2 ισοδύναμων επιλογών εμφανίζει τη 

μικρότερη επικινδυνότητα, οι επιλογές δεν διαμορφώνουν πυρήνα. Τα 

υποσύνολα (Έργο 3 και Έργο 7) και (Έργο 1 και Έργο 6) ικανοποιούν τις 

προϋποθέσεις για την διαμόρφωση πυρήνα. Και στο συγκεκριμένο παράδειγμα 

τα προς εξέταση Έργα είναι σε πρώτη φάση το Έργο 5 και μετά το Έργο 4. 

 

Διαφοροποιήσεις στην ELECTRE ΙΙ 
 

Στην ELECTRE II η βασική διαφορά ήταν η κατάργηση του πυρήνα των 

επιλογών και η πλήρης κατάταξη. Επίσης στην απαίτηση C(a,b) ≥ C*, 

προστέθηκε και η C(a,b) ≥ C(b,a) , με σκοπό τον περιορισμό της αδιαφορίας 

μεταξύ των εναλλακτικών (βλ. παραπάνω). Η οικοδόμηση της σχέσης 

υπεροχής γίνεται ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο όπως και στην ELECTRΕ Ι. 

Εντούτοις, δύο σχέσεις υπεροχής χτίζονται χρησιμοποιώντας τις ακραίες τιμές  

των ορίων συμφωνίας και ασυμφωνίας. Αυτές αναφέρονται ως ισχυρή και 

αδύνατη σχέση υπεροχής, κι έχουν, η μεν πρώτη ένα υψηλότερο κατώτατο 

 112



 Διπλωματική Εργασία : Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου Με Χρήση Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 

όριο συμφωνίας και ένα χαμηλότερο κατώτατο όριο ασυμφωνίας, και η δεύτερη 

το αντίθετο. Η μέθοδος κατατάσσει τις εναλλακτικές λύσεις με φθίνουσα σειρά, 

από την καλύτερη προς τη χειρότερη (δηλαδή από το έργο με τη μικρότερη 

επικινδυνότητα προς αυτό με τη μεγαλύτερη), και με τα 2 ζεύγη τιμών, 

διαμορφώνοντας 2 λίστες κατάταξης. Με τη συγχώνευση των 2 λιστών, 

διαμορφώνεται μια πλήρης κατάταξη των εναλλακτικών. 

Στο προηγούμενο παράδειγμα, η ισχυρή σχέση υπεροχής  που μας δίνει το 

τρέξιμο της μεθόδου είναι :  

(Έργο 3) , (Έργο 1) ,  (Έργο 7) , (Έργο 2 – Έργο 6) , (Έργο 4) , (Έργο 5) . 

Η αδύνατη σχέση υπεροχής είναι :  

(Έργο 3) , (Έργο 1) ,  (Έργο 7 - Έργο 6) , (Έργο 4) , (Έργο 5 - Έργο 2) . 

Η συγχώνευση των λιστών μας δίνει την τελική κατάταξη των Έργων :  

(Έργο 3) , (Έργο 1) ,  (Έργο 7) , (Έργο 6) , (Έργο 2- Έργο 4) , (Έργο 5) . 

 

Διαφοροποιήσεις των νεότερων εκδόσεων της ELECTRE 
 
    Στις νεότερες εκδόσεις της ELECTRE, επήλθαν κάποιες διαφοροποιήσεις με 

σκοπό τη βελτιστοποίηση της μεθόδου. Στην ELECTRE III, προστέθηκε ένα 

quasi criterion, παρόμοιο με αυτό της PROMETHEE θέτοντας πιο αυστηρά 

κριτήρια για την προτίμηση μίας εναλλακτικής από μία άλλη. Στην ELECTRE IV 

εισήχθησαν οι όροι «ισχυρή» και «ασθενής» προτίμηση και τέλος στην 

ELECTRE TRI προστέθηκε και ένας δείκτης αξιοπιστίας S στις διάφορες 

εναλλακτικές, με χρησιμότητα παρόμοια με αυτή των βέτο. 

 

 
5.5 Μέθοδος PROMETHEE προσαρμοσμένη σε Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα του Γ’ Κ.Π.Σ. 
 

    Παρακάτω δίνεται, με τη χρήση ενός θεωρητικού παραδείγματος, μια 

επισκόπηση της μεθοδολογίας Ρromethee-Gaia (Geometrical Analysis for 

Interactive Assistance) για την αντιμετώπιση των πολυκριτηριακών 

προβλημάτων. Αυτή η μεθοδολογία είναι γνωστή ως μια από τις 

αποδοτικότερες αλλά και τις ευκολότερες στον τομέα. Ένα ιδιαίτερα φιλικό προς 

το χρήστη λογισμικό, το Decision Lab, έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με την 
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καναδική εταιρεία Visual Decision για να βοηθήσει τους λήπτες αποφάσεων. 

Αυτό το λογισμικό μεταχειρίζεται τις μήτρες παρόμοιες με αυτές του πίνακα 13, 

όπου a1 , a2 , … ai , … an είναι οι  n εναλλακτικές και f1 , f2 , … fj , … fk είναι k 

κριτήρια  αξιολόγησης. Κάθε αξιολόγηση  fj(ai) πρέπει να είναι ένας 

πραγματικός αριθμός. Πολλές πραγματικές εφαρμογές μπορούν να 

μοντελοποιηθούν από μια τέτοια μήτρα. Σε μερικές περιπτώσεις η μήτρα 

λαμβάνεται αμέσως. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι ένα δύσκολο 

πρόβλημα που απαιτεί αρκετούς μήνες επίπονης εργασίας και ανάλυσης, όπως 

παραδείγματος χάριν όταν πρέπει να επιλεγεί ο τόπος κατασκευής μιας νέας 

μονάδας παραγωγής μεταξύ διάφορων πιθανών περιοχών.  

 

  f1(.)   f2(.)   ……   fj(.)   ……   fk(.) 

a1

a2

… 

ai

… 

an

  

  

  

          fj(ai) 

 
Πίνακας 12 - Μήτρα αξιολόγησης της Promethee 

  

     Διάφοροι συγγραφείς έχουν αναλύσει τη μοντελοποίηση μιας πραγματικής 

κατάστασης πολυκριτηριακού προβλήματος. Τονίζουν ότι η μήτρα πρέπει να 

είναι δυναμική: οι πρόσθετες εναλλακτικές λύσεις να μπορούν να εξεταστούν 

σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόφασης. 

Η διάρθρωση της μήτρας επιτυγχάνεται σταδιακά. Το λογισμικό Decision Lab 

παρέχει τους τρόπους να αντιμετωπιστούν οι εύκολα εξελικτικές μήτρες και η 

μεθοδολογία PROMETHEE δεν αντιμετωπίζει προβλήματα με τη συγκεκριμένη 

απαίτηση. Η διαδικασία επίλυσης αρχίζει μόλις η μήτρα είναι διαθέσιμη. Πρέπει 

να είναι δυνατή μια λεπτομερής ανάλυση ευαισθησίας. Η αδιαφορία και η 

βαθμιαία προτίμηση πρέπει να ληφθούν υπ’όψιν στην  τελική αξιολόγηση, να 

δειχθεί η σημασία της σωστής επιλογής των βαρών. Πρέπει επίσης να είναι 

δυνατό να εξεταστούν και πρόσθετοι περιορισμοί. Όλες αυτές οι προϋποθέσεις 
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λαμβάνονται υπόψη από τη μέθοδο PROMETHEE - GAIA (Geometrical 

Analysis for Interactive Assistance).  

     Έστω ότι μας δίνονται προς αξιολόγηση 6 έργα με 10 παράγοντες κινδύνου. 

Για καλύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων οι κίνδυνοι κατηγοριοποιούνται σε 

εγγενείς και διαχείρισης, όπως και στην περίπτωση της AHP. Για κάθε 

παράγοντα κινδύνου πρέπει να καθοριστεί μια συγκεκριμένη συνάρτηση 

προτίμησης. Αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για να υπολογίσει το βαθμό 

προτίμησης της καλύτερης επιλογής όταν έχουμε συγκρίσεις ανά ζεύγη.  Έξι 

πιθανές μορφές των συναρτήσεων προτίμησης είναι διαθέσιμες στο λογισμικό 

(βλ. αντίστοιχη θεωρία Κεφ.4) για τον προσδιορισμό του δείκτη προτίμησης 

(preference index) π(xi,xj) για κάθε ζεύγος εναλλακτικών δραστηριοτήτων xi και 

xj. 

     Δίνουμε αριθμητικές τιμές για να δούμε την εφαρμογή της μεθόδου. 

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των κινδύνων, κατασκευάζουμε 2 μήτρες. Η 

κάθε μήτρα περιλαμβάνει 30 αξιολογήσεις σε μία 100βάθμια κλίμακα 

αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, όσο μεγαλύτερη η αξιολόγηση, τόσο 

καλύτερη η επίδοση του Έργου στον εκάστοτε παράγοντα. Αυτό σημαίνει ότι 

μια μεγάλη τιμή στην αξιολόγηση του προϋπολογισμού ενός Έργου συμβολίζει 

χαμηλό προϋπολογισμό, ενώ μεγάλη τιμή στην υποδομή, σημαίνει επάρκεια 

υποδομών.  

    Αρχικά, τοποθετούνται ίσα βάρη σε όλους παράγοντες. Σε αυτό το 

παράδειγμα, έχει γίνει χρήση του quasi criterion στους πέντε παράγοντες. 

Σύμφωνα με τη θεωρία της μεθόδου, η επιλογή του κριτηρίου έχει σημασία 

στην προτίμηση ή την αδιαφορία μεταξύ 2 επιλογών, καθώς διαμορφώνει τα 

αντίστοιχα κατώφλια. Για παράδειγμα, με τη χρήση του quasi criterion για τον 

παράγοντα του προϋπολογισμού, θέτοντας το κατώφλι qk ίσο με 10 βαθμούς, 

τότε επέρχεται αδιαφορία μεταξύ των Έργων 1,2,3 και 6 (1ο γκρουπ 

αδιαφορίας) και των επιλογών 4 και 5 (2ο γκρουπ αδιαφορίας). Προκύπτουν οι 

παρακάτω πίνακες :  
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Παράγοντες  Κατηγορία   
Ενέργειας 

Κατηγορία 
Έργου 

Προϋπολογισμός 
Έργου 

Πλήθος 
Υποέργων 

Τροποποιήσεις 
Τεχν.Δελτίου 

      
  Έργο 1  60  90  22  51  80 
  Έργο 2 30  52  31  13  10 

         Έργο 3 40  65  20  58          20  
         Έργο 4 92  75  60  36  30  
         Έργο 5 52  78  58  90  10 
         Έργο 6 80  92  10  75  60 

Πίνακας 13 – Μήτρα Εγγενών Κινδύνων 
 

 

Παράγοντες  Σύστημα 
Παρακολούθησης

Εξωτερικός 
Ελεγκτής 

Υποδομή Επαρκής 
Στελέχωση 

Ρυθμός 
Απορροφήσεων

      
 Έργο 1  50  60  18  65  50  
 Έργο 2 40  58  24  34  40  

30         Έργο 3 74  56  41  75  
       Έργο 4 60  90  39  66  50  
       Έργο 5 81  67  40  80  30  

80         Έργο 6 49  45  17 75  
Πίνακας 14 – Μήτρα Κινδύνων Διαχείρισης 

 

 

Ακόμα και σε μια απλή προσομοίωση, όπως αυτή, δεν είναι εύκολο να 

αποφανθεί κανείς αμέσως για το πρόβλημα της βέλτιστης επιλογής. Η κάθε 

μήτρα περιλαμβάνει 30 αξιολογήσεις. Προφανώς κανένα Έργο δεν είναι 

βέλτιστο και στους 5 παράγοντες. Αναζητούμε την καλύτερη συμβιβαστική 

λύση. Ακολουθούν τα αποτελέσματα του Decision Lab για την πρώτη από τις 2 

μήτρες:  

     Η μέθοδος PROMETHEE - GAIA  υπολογίζει τις θετικές και αρνητικές ροές 

προτίμησης για κάθε εναλλακτική λύση. Η θετική ροή εκφράζει κατά πόσο μια 

εναλλακτική λύση υπερτερεί των άλλων και η αρνητική ροή κατά πόσο 

υπολείπεται των άλλων. Με βάση αυτές τις ροές, η μέθοδος PROMETHEE I 

παράγει μια μερική ταξινόμηση (Σχήμα 8). Με το σύμβολο + φαίνεται η τιμή της 

θετικής ροής και με το σύμβολο – η τιμή της αρνητικής. Οι τιμές προκύπτουν 

από τις αξιολογήσεις της πρώτης μήτρας. Με όμοιο τρόπο προκύπτουν οι νέες  

ροές από τις αξιολογήσεις της δεύτερης μήτρας και το συνολικό αποτέλεσμα 

προκύπτει με την πρόσθεση των σταθμισμένων αποτελεσμάτων. 
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   Μπορεί κανείς να παρατηρήσει εύκολα ότι το Έργο 5 εμφανίζει την μικρότερη 

επικινδυνότητα, σύμφωνα με τη δεδομένη κατανομή βαρών. Αφ'ετέρου μεταξύ 

των Έργων 2 και 4 η μέθοδος PROMETHEE I εκφράζει αδιαφορία προτίμησης.  

 

 
   Σχήμα 8  - Η ταξινόμηση της PROMETHEE Ι    

 

     Από την άλλη πλευρά, η PROMETHEE ΙΙ παρέχει μια πλήρη ταξινόμηση 

(Σχήμα 9). Η ταξινόμηση αυτή είναι βασισμένη στην σχέση των δύο ροών 

προτίμησης και προκύπτει από την άθροιση των αλγεβρικών τιμών των ροών. 

Ο νέος δείκτης λέγεται καθαρή ροή (net flow). Οι PROMETHEE Ι και ΙΙ βοηθούν 

τον ιθύνοντα να λάβει μια σαφή άποψη της κατάταξης των εναλλακτικών 

λύσεων για να οριστικοποιήσει την επιλογή της βέλτιστης λύσης. 
 

 
Σχήμα 9 - Η ταξινόμηση της PROMETHEE ΙΙ 

 

 

 

     Προφανώς οι ταξινομήσεις των PROMETHEE Ι και ΙΙ επηρεάζονται από τα 

βάρη που τίθενται στα κριτήρια. Ένα ειδικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του 

λογισμικού Decision Lab, το Walking Weights (Σχήμα 10) επιτρέπει την 
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τροποποίηση των βαρών των παραγόντων κινδύνου και την παρατήρηση των 

αλλαγών που αυτή επιφέρει στην τελική κατάταξη των εναλλακτικών επιλογών. 

Για την ακόλουθη κατανομή βάρους (12 ..40 ..12 ..22, 14) αντίστοίχα, 

παρατηρούμε εύκολα ότι το Έργο 5 συνεχίζει να εμφανίζει την μικρότερη 

επικινδυνότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα Έργα. Απ’ την άλλη όμως, η 

ταξινόμηση των υπολοίπων πέντε Έργων είναι τώρα εντελώς διαφορετική. Ένα 

τέτοιο εργαλείο ανάλυσης ευαισθησίας είναι ιδιαίτερα πολύτιμο όταν ο ιθύνων 

δεν έχει προκαθορισμένα τα βάρη στο μυαλό του.  

 

 

 Σχήμα 10 - Walking Weights  
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     Οι πληροφορίες σχετικά με ένα πρόβλημα απόφασης 

συμπεριλαμβανομένων   των κριτηρίων  Κ μπορούν να απεικονιστούν σε ένα  

Κ - διάστατο γράφημα. Το διάγραμμα GAIA λαμβάνεται από την προβολή 

αυτών των πληροφοριών. Τα προς εξέταση Έργα αντιπροσωπεύονται από τα 

σημεία και οι παράγοντες από τους άξονες. Οι παράγοντες  που εκφράζουν τις 

παρόμοιες προτιμήσεις στα στοιχεία είναι προσανατολισμένοι στην ίδια 

κατεύθυνση, ενώ οι συγκρουόμενοι παράγοντες δείχνουν στις αντίθετες 

κατευθύνσεις. Είναι επίσης δυνατό να εκτιμηθεί σαφώς η επίδοση των Έργων 

όσον αφορά τους διάφορους παράγοντες. Τα Έργα 1 και 6 εμφανίζουν μικρή 

επικινδυνότητα ως προς τους παράγοντες κινδύνου 2  και 4. Αντίθετα, τα Έργα 

5 και 4 εμφανίζουν καλύτερη συμπεριφορά ως προς τον παράγοντα κινδύνου 3 

κλπ.  
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Σχήμα 11 - Διάγραμμα GAIA 

 

Εκτός από την απεικόνιση των Έργων και των παραγόντων κινδύνου, η 

προβολή του διανύσματος βαρών στο διάγραμμα  GAIA αντιστοιχεί σε έναν 

άλλο άξονα (π, ο άξονας απόφασης PROMETHEE) που παρουσιάζει την 

κατεύθυνση της μικρότερης επικινδυνότητας ως αποτέλεσμα των βαρών που 

τίθενται στους παράγοντες. Ο ιθύνων καλείται έτσι για να εξετάσει τα Έργα που 

βρίσκονται στην  αντίθετη  κατεύθυνση. Στην περίπτωση των ίσων βαρών, 
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επιβεβαιώνεται ότι το Έργο 5 εμπεριέχει την μικρότερη επικινδυνότητα. Όταν τα 

βάρη τροποποιούνται, οι θέσεις των Έργων και των παραγόντων  παραμένουν 

οι ίδιες, μόνο ο άξονας απόφασης π αλλάζει. Το λογισμικό επιτρέπει στον 

ιθύνοντα να χρησιμοποιήσει το διάνυσμα βαρών για να προσανατολίσει την 

απόφαση. Οι μετακινήσεις που παρατηρούνται κατά τις τροποποιήσεις των 

βαρών εμφανίζονται άμεσα στο τρισδιάστατο παράθυρο της οθόνης της GAIA 

(Σχήμα 11). Αυτό το εργαλείο ανάλυσης ευαισθησίας θεωρείται πολύτιμο από 

τους ιθύνοντες. 

     Όταν ο ιθύνων δεν είναι σε θέση ή δεν θέλει να διαθέσει ακριβείς τιμές στα 

βάρη των παραγόντων κινδύνου, είναι δυνατό να τεθούν τα διαστήματα των 

πιθανών τιμών αντί για μια σταθερή τιμή σε κάθε βάρος. Σε αυτήν την 

περίπτωση, η διαδικασία PROMETHEE μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείξει 

εάν το πρόβλημα είναι ευσταθές ή  ασταθές. Είναι ευσταθές όταν παραμένει 

πάντα ο  άξονας απόφασης π στην ίδια γενική κατεύθυνση για τις πιθανές τιμές 

βάρους που είναι συμβατές με τα διαστήματα. Είναι ασταθές όταν είναι δυνατό 

να πάρει αντίθετες κατευθύνσεις ανάλογα με τις πιθανές τιμές των βαρών. Στην 

περίπτωση ενός ασταθούς προβλήματος, ο ιθύνων πρέπει να επικεντρωθεί 

στην εύρεση ακριβέστερων τιμών των διαστημάτων των βαρών. 

 

Το λογισμικό Decision Lab 2000 

 

     Το λογισμικό Decision Lab 2000 είναι μια ενημερωμένη εφαρμογή των 

μεθόδων PROMETHEE-GAIA. Περιλαμβάνει πολλές πρακτικές εξελίξεις, όπως 

η αντιμετώπιση της απουσίας κάποιων τιμών, ο καθορισμός των κατηγοριών 

ενεργειών ή κριτηρίων, καθώς επίσης και κάποιες ισχυρές επεκτάσεις όπως η 

λήψη ομαδικής απόφασης μέσω του καθορισμού των πολλαπλών σεναρίων. 

Το Decision Lab 2000 αναπτύσσεται από την καναδική εταιρεία Visual 

Decision. Λειτουργεί με WINDOWS 98 ή νεότερες εκδόσεις. Μια έκδοση 

επίδειξης καθώς επίσης και οι πλήρεις εκδόσεις (Executive ή Developer) είναι 

διαθέσιμες από την ιστοσελίδα της εταιρείας  (http://www.visualdecision.com).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

6.1     Γενικά  
 

   Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 αποτελεί ισχυρό εργαλείο και 

καθοριστικό μοχλό για την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τον 

εκσυγχρονισμό της χώρας. Σε μια κρίσιμη καμπή της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης και στις σημερινές ανταγωνιστικές συνθήκες, η Ελλάδα 

εξασφαλίζει σημαντικούς πόρους που θα της επιτρέψουν να προσεγγίσει τις 

οικονομίες και το βιοτικό επίπεδο των άλλων χωρών της Ε.Ε. και να 

αντιμετωπίσει μείζονα προβλήματα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. 

    Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κοινοτικοί πόροι χρησιμοποιούνται 

σωστά και αποτελεσματικά, η σωστή και αποτελεσματική διενέργεια όλων των 

ελέγχων είναι καίριας σημασίας ζήτημα για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός 

επιχειρησιακού προγράμματος. Ως εκ τούτου, η Διαχείριση του Κινδύνου των 

έργων, αποτελεί ένα ξεχωριστό, αυτόνομο τμήμα της διαδικασίας Διαχείρισης 

Κινδύνου για τις Διαχειριστικές Αρχές. Ο σημαντικότερος κίνδυνος σε αυτήν τη 

διαδικασία είναι ο μη έγκαιρος εντοπισμός πιθανών παρατυπιών ή 

παρανομιών. 

    Στην παρούσα εργασία προσαρμόσθηκαν γνωστές μέθοδοι της 

Πολυκριτηριακής Ανάλυσης με σκοπό τον υπολογισμό της συνολικής 

επικινδυνότητας των έργων και την επιλογή έργων από τα υψηλά επίπεδα 

επικινδυνότητας. Έτσι, μπορεί να διαμορφωθεί ένα δείγμα έργων προς 

έλεγχο, ώστε να επιτευχθεί ο σωστός έλεγχος ολόκληρου του επιχειρησιακού 

προγράμματος.  
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6.2 Αξιολόγηση των μεθόδων 
 
6.2.1     Σχέσεις Υπεροχής 
 
    Μέσω των παραπάνω παραδειγμάτων γίνεται αντιληπτό ότι οι μέθοδοι 

ELECTRE και PROMETHEE έχουν κοινή βάση. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο 

μέθοδοι διαφοροποιούνται στην κατασκευή των μητρώων συμφωνίας, ενώ 

υπάρχει κάποια σχετική συμφωνία στον τρόπο εξαγωγής των τελικών 

κατατάξεων των εναλλακτικών του προβλήματος. Τα κριτήρια μεταξύ τους 

είναι ασυσχέτιστα και εκεί ο παράγοντας αβεβαιότητα παίζει σημαντικό ρόλο. 

Με την εισαγωγή όμως των κατωφλίων και των βαρών η κατάσταση 

ξεκαθαρίζει . Εδώ θα πρέπει να τονιστεί η σημασία της χρήσης του κατωφλίου 

veto. Η χρήση των κατωφλίων veto για την αντιστάθμιση των κριτηρίων 

μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα εντελώς διαφορετικά σε σχέση με άλλες 

πολυκριτηριακές μεθόδους.   

    Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι δυο μέθοδοι σε πολυπλοκότερα 

προβλήματα έχουν και διαφορετικά αποτελέσματα σε ότι αφορά τις τελικές 

κατατάξεις, όπως αναφέρεται και από τους Salminen et al. (1998). 

    Η μέθοδος ELECTRE, ειδικά με τις νεότερες εκδόσεις της επιτυγχάνει 

μεγαλύτερη ευστοχία στη λύση του προβλήματος, ενώ η λύση μέσω της 

μεθόδου  PROMETHEE έχει μία γενικότητα, και δίνει μία τελική και ξεκάθαρη 

κατάταξη. Γενικά η μέθοδος ELECTRE υπερέχει της PROMETHEE στην λύση 

ενός πολυκριτηριακού προβλήματος εφόσον είναι εφικτή η ποσοτικοποίηση 

των μεγεθών  αφού το πλήθος των περιορισμών που εισάγονται κυρίως μέσω 

κατωφλίων δεν αφήνουν περιθώρια λάθους επιλογής και ποσοτικοποιούν 

προβλήματα τα οποία εκ πρώτης όψεως είναι αδύνατων να γραφτούν σε 

χαρτί. Η φιλοσοφία των μεθόδων αυτών στηρίζεται στους περιορισμούς που 

τίθένται στο πρόβλημα και καθοδηγούν εκ του ασφαλούς την επιλογή των 

εναλλακτικών μέσω των σχέσεων υπεροχής. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

επισημανθεί και ο υποκειμενικός παράγοντας βάσει του οποίου επιλέγονται τα 

διάφορα κατώφλια τα οποία πολλές φορές καθορίζονται από καταστάσεις, 

απόψεις, εμπειρίες και καθαρά προσωπικούς παράγοντες του εκάστοτε λήπτη 

αποφάσεων. Προφανώς αυτές οι επιλογές παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

εξαγωγή του συμπεράσματος αλλά δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι εισάγοντας 
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σε ένα πρόβλημα τις υποκειμενικές παραμέτρους η λύση που θα προκύψει 

προφανώς θα ταιριάζει καλύτερα στις προσωπικές προτιμήσεις του λήπτη 

αποφάσεων. 

    Από την διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων μέσω των δύο μεθόδων  

που χρησιμοποιούν τη θεωρία των σχέσεων υπεροχής, παρατηρήθηκε ότι η 

μέθοδος ELECTRE είναι χρονοβόρα όσον αφορά των καθορισμό των 

επιπλέον κατωφλίων, ειδικότερα σε περίπτωση που ο αριθμός των ληπτών 

αποφάσεων είναι ιδιαίτερα μεγάλος και η συμφωνία όλων σε κατώφλια κοινώς 

αποδεκτά αποτελεί μείζον ζήτημα. Δεν λαμβάνεται υπ’όψιν ο χρόνος επίλυσης 

εφόσον τα λογισμικά πακέτα των μεθόδων πραγματοποιούν τις απαραίτητες 

πράξεις για την εξαγωγή του αποτελέσματος σε σύντομο χρονικό διάστημα.   

    Καταλήγοντας, η μέθοδος ELECTRE συνήθως υπερέχει της PROMETHEE 

καθότι η τελευταία σπάνια έχει να προσφέρει κάποιο επιπλέον 

χαρακτηριστικό. Εφόσον όμως δεν κρίνεται απολύτως καλύτερη, προτείνεται 

η χρήση και των δύο μεθόδων και ο λήπτης αποφάσεων μπορεί να 

αποφανθεί με την τομή των κατατάξεων για τις κυριότερες εναλλακτικές που 

αυτές θα είναι κυρίως οι λύσεις του προβλήματος.  

 

 

6.2.2     Τεχνικές αναγωγής σε ένα κριτήριο  
  

   H μέθοδος AHP είναι ένα αναλυτικό εργαλείο που αποσυνθέτει ένα 

πολύπλοκο πρόβλημα σε μικρότερα, που είναι ευκολότερο να επιλυθούν. Τα 

ισχυρά σημεία και οι αδυναμίες της AHP αποτελούν θέμα σημαντικής 

συζήτησης ανάμεσα σε ειδικούς της πολυκριτήριας ανάλυσης. Βασικότερο 

πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η ευκολία στη χρήση, η απλότητα και η 

μεθοδικότητα της.  Έχει παρατηρηθεί ότι οι χρήστες γενικά βρίσκουν την κατά 

ζεύγη σύγκριση των στοιχείων ευθεία και βολική.  

    Από την άλλη, σοβαρές αμφιβολίες έχουν εμφανιστεί σε σχέση με τα 

θεωρητικά θεμέλια της AHP και με μερικές ιδιότητές της. Συγκεκριμένα, 

ανησυχία έχει προκαλέσει το φαινόμενο της αντιστροφής της κατάταξης. Αυτή 

είναι η πιθανότητα όπου, απλά προσθέτοντας μία άλλη επιλογή στη λίστα των 

επιλογών που εκτιμούνται, η κατάταξη δύο άλλων επιλογών, που δεν 

σχετίζονται με την καινούργια, μπορεί να αντιστραφεί. Αυτό αντιμετωπίζεται 
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από πολλούς ως ασυνεπές σε σχέση με τη λογική αξιολόγηση των επιλογών 

και έτσι αμφισβητείται η θεωρητική βάση της AHP.  Επίσης, θεωρείται ασαφής 

η σχέση των βαρών των κριτηρίων και των βαθμολογιών (Rogers et al., 1999) 

καθότι δεν είναι σαφές το κατά πόσον ένα κριτήριο Α συγκρίνεται με ένα 

κριτήριο Β. Η AHP ως αθροιστική μέθοδος δεν προσφέρει τη δυνατότητα 

ασυγκριτότητας ενώ είναι απαραίτητη η βαθμολόγηση όλων των επιλογών σε 

όλα τα κριτήρια. Το ιεραρχικό μοντέλο απαιτεί πλήθος συγκρίσεων ανά ζεύγη 

οι οποίες αποτελούν μειονέκτημα της μεθόδου, αφού αφενός δεν είναι εύκολο 

να πραγματοποιηθούν και αφετέρου, σε μεγάλο πλήθος κριτηρίων και 

επιλογών, είναι χρονοβόρες. Τέλος, η χρησιμοποιούμενη κλίμακα (1-9) 

θεωρείται ότι περιορίζει τη ορθή βαθμολόγηση. 

    Η μέθοδος UTA επιλύει το πρόβλημα απόφασης με χρήση της συνάρτησης 

χρησιμότητας, αναζητώντας τη βέλτιστη επιλογή με βάση τα κριτήρια επιλογής 

του αποφασίζοντα. Ο στόχος της είναι μέσα από τις αποφάσεις του να 

κατανοήσει πλήρως τον τρόπο σκέψης του και να εφαρμόζει τα κριτήρια που 

αυτός (συνειδητά ή ασυνείδητα) θέτει κατά τη λήψη μιας απόφασης. Ένα 

βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι υπολογίζει μη-γραμμικές 

συναρτήσεις χρησιμότητας με σταθερούς συντελεστές. Η χρήση προσθετικών 

συναρτήσεων χρησιμότητας έχει δεχθεί κατά καιρούς κριτική, κυρίως όσον 

αφορά την αδυναμία τους να λάβουν υπόψη τους τις αλληλεξαρτήσεις των 

κριτηρίων. Η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού επιτυγχάνεται     

χρησιμοποιώντας την πολλαπλασιαστική συνάρτηση χρησιμότητας, όπως 

προτάθηκε από τους Oral και Κettani (1989). Από την πλευρά της, η χρήση 

της πολλαπλασιαστικής συνάρτησης χρησιμότητας παρουσιάζει δυσκολίες 

τόσο στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, όσο και στη διαδικασία ανάπτυξης 

της, καθώς συνεπάγεται την επίλυση μαθηματικών προγραμμάτων 

βελτιστοποίησης με μη γραμμικούς περιορισμούς. 

 

 

6.2.3     Μοντελοποίηση των προτιμήσεων του αποφασίζοντα 
 
    Μία βασική διαφορά των μεθόδων που παρουσιάστηκαν συνίσταται στον 

τρόπο της μοντελοποίησης των προτιμήσεων του αποφασίζοντα. 
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- Η μέθοδοι Εlectre και Promethee χρησιμοποιούν τα βάρη των κριτηρίων για 

να αποτυπώσουν τη γνώμη του λήπτη της απόφασης για τη σημασία του 

κάθε κριτηρίου. Η εικόνα αποσαφηνίζεται πλήρως με τη χρήση των 

κατωφλίων προτίμησης και αδιαφορίας και των veto. 

- H μέθοδος AHP χρησιμοποιεί σχετικά βάρη σε κάθε επίπεδο ιεράρχησης και 

διαμορφώνει τη σχετική προτίμηση ανάμεσα σε εναλλακτικές με χρήση 

δυαδικών συγκρίσεων 

- Η μέθοδος UTA χρησιμοποιεί την κατάταξη των επιλογών που ταιριάζει 

καλύτερα στο σύστημα προτιμήσεων του αποφασίζοντα, όπως αυτό έχει 

καθοριστεί στα προηγούμενα βήματα. Οι εναλλακτικές κατατάσσονται βάσει 

των σχέσεων αδιαφορίας και προτίμησης. 

 

    Τέλος, παρατίθεται το αποτέλεσμα μίας σφυγμομέτρησης που 

διενεργήθηκε από τον Jacek Zak το 2002 ανάμεσα σε λήπτες αποφάσεων 

που έχουν χρησιμοποιήσει τις κυριότερες μεθόδους Πολυκριτηριακής 

Ανάλυσης. Στην έρευνα δεν χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Promethee, ως 

συγγενική της Electre. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται οι θετικές, οι 

ουδέτερες και οι αρνητικές απόψεις που εκφράστηκαν από τους 

αποφασίζοντες.    
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6.3     Προοπτικές-δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και κατασκευής 
νέων μεθόδων 

 

    Η Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνου (Analysis and Management of Risk) 

αποτελεί ένα καινούριο, αναγκαίο πλέον και κατ’ επέκταση συνεχώς 

αναπτυσσόμενο κλάδο του Management, ο οποίος χρησιμοποιείται σε ένα 

ολοένα και αυξανόμενο εύρος δραστηριοτήτων. Επίσης, η μεθοδολογία που 

αναπτύχθηκε, για αρκετά μεγάλα επιχειρησιακά προγράμματα, με μεγάλο 

πλήθος έργων, απαιτεί τεράστιο αριθμό πράξεων, που δυσκολεύουν  πολύ το 

έργο των αποφασιζόντων-κριτών και χρειάζονται ένα πολύπλοκο 

Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα (ΟΠΣ) για την υποστήριξή τους. Για 

τους λόγους αυτούς, η Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνου, στη μορφή που 

είναι σήμερα και τη γνωρίσαμε όσο μπορούσαμε στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας, είναι ακόμα σε βρεφικό στάδιο. 

     Υπάρχουν προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη των σταδίων 

Αναγνώρισης και Αποτίμησης του Κινδύνου και ανακάλυψης νέων μεθόδων 

Εκτίμησης Κινδύνου, ποιοτικής και κυρίως ποσοτικής, εύκολα 

χρησιμοποιήσιμες, αποδεδειγμένες και ελεγμένες, μέσα από αρκετό χρόνο 

εφαρμογής. Επίσης, με τα χρόνια θα αναπτυχθούν και εργαλεία λογισμικού, 

προγράμματα και ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για την ακριβή, 

εύκολη και έγκυρη εφαρμογή των μεθόδων και μεθοδολογιών Ανάλυσης και 

Διαχείρισης Κινδύνου. Τέλος, άλλο ένα πεδίο με προοπτικές ανάπτυξης είναι 

η λήψη συλλογικών αποφάσεων και κυρίως η σύνθεση των επιμέρους 

αποφάσεων. 
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