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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η  παρούσα  διατριβή  πραγματεύεται  το  πρόβλημα  επιλογής  διοικητικών  στελεχών  στους  σύγχρονους 

οργανισμούς. Λαμβάντοντας υπόψη ότι 1) η βάση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ενός οργανισμού 

έγκειται  στην  κινητοποίηση  των  πόρων  που  διαθέτει,  2)  οι  ανθρώπινοι  πόροι  είναι  ο  σημαντικότερος 

πόρος ενός οργανισμού και 3) τα στελέχη είναι οι πιο σημαντικοί ανθρώπινοι πόροι για έναν οργανισμό, 

αυτοί  που  λαμβάνουν  τις  αποφάσεις,  που  καθορίζουν  στρατηγικές  και  διοικούν  τους  μη  διοικητικούς 

εργαζόμενους,  αντικείμενο  της  διατριβής  είναι  η  ανάπτυξη  μιας  ολοκληρωμένης  μεθοδολογίας 

υποστήριξης  της  αξιολόγησης  και  απόφασης  επιλογής  διοικητικών  στελεχών.  Η  διατριβή  εστιάζει  στον 

πολυκριτήριο χαρακτήρα του προβλήματος και προτείνει μια σειρά από προσαρμογές της πολυκριτήριας 

μεθόδου TOPSIS (Hwang και Yoon, 1981) έτσι ώστε 1) να επεκτείνεται η μέθοδος σε περιβάλλον ομάδας 

αποφασιζόντων,  2)  να  λαμβάνεται  υπόψη  η  ασάφεια  των  δεδομένων  καθώς  και  η  ασάφεια  των 

προτιμήσεων των αποφασιζόντων, 3) να αποτρέπονται φαινόμενα μεροληψίας, 4) να λαμβάνεται υπόψη 

η  ιδιότητα  του  κάθε  αποφασίζοντος  και  5)  να  λαμβάνονται  υπόψη  οι  ιδιαίτερες  προτιμήσεις  των 

αποφασιζόντων.  Για  αυτό  το  σκοπό  εισάγονται  τρεις  νέες  παραμέτροι,  η  σχετική  σημαντικότητα  των 

αποφασιζόντων  ανά  κριτήριο  αξιολόγησης,  οι  βαθμοί  εγγύτητας  και  συμφωνίας  μεταξύ  των 

αποφασιζόντων  και  τα  σημεία  ελαχίστων  απαιτήσεων  των  αποφασιζόντων.  Επιπλέον,  τα  κριτήρια 

αξιολόγησης  που  έχουν  επιλεχθεί  και  προτείνονται  αντιστοιχούν  στις  σύγχρονες  εκείνες  διοικητικές 

ικανότητες, συνδεδεμένες με συγκεκριμένες συμπεριφορές, που απαιτούνται από τα διοικητικά στελέχη 

για επιτυχημένη  εφαρμογή διοικητικών πρακτικών. Η εφαρμογή  του βασικού μέρους  της μεθοδολογίας 

υλοποιήθηκε σε ελληνική εταιρία τηλεπικοινωνιών, η οποία και επιβεβαίωσε την εφικτότητα εφαρμογής 

της μεθόδου κάτω από πραγματικές συνθήκες. 

 

Λέξεις‐κλειδιά:  επιλογή  διοικητικών  στελεχών,  πολυκριτήρια  ανάλυση,  μέθοδος  TOPSIS,  ελάχιστες 

απαιτήσεις  

  

   



   



ABSTRACT 
 

This Thesis focuses on the managers’ selection problem, considering the complexity of the current business 

settings. Taking into account the fact that 1) the main pillar of the competitive advantage of an organisation 

lies  on  the mobilisation  of  its  resources;  2)  human  resources  are  the most  important  resource  of  an 

organisation and 3) managers are the most significant human resources, the ones who make the decisions, 

design the strategies and lead the non‐managerial personnel, the aim of the Thesis is the development of a 

holistic methodology to support the evaluation process and the final decision on managers’ selection. The 

Thesis highlights  the multi criteria nature of  the problem and presents an extension of  the multi criteria 

method TOPSIS  (Hwang και Yoon, 1981)  in order to take  into consideration 1) the group decision making 

environment; 2) the  fuzziness of data and decision makers’ opinions; 3) phenomena of bias against or  in 

favour of  the  candidates; 4)  the  capacity of each decision maker  and 5)  the  specific preferences of  the 

decision makers on each criterion. In this respect, three new parameters have been introduced, namely the 

relative  importance  of  the  decision  makers  per  criterion,  the  similarity‐proximity  degree  among  the 

decision makers  and  the minimum  requirements of  the decision makers per  criterion.  Furthermore,  the 

evaluation  criteria  correspond  to  the  critical management  skills  that  can  lead  to  effective management 

practices. The application of the core component of the methodology  in a Greek telecommunication firm 

confirmed the feasibility of the method into the real business environment. 

 

Keywords: managers’ selection, multi criteria analysis, TOPSIS method, minimum requirements 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ι.1. Εισαγωγή 

Η περίοδος συγγραφής της διατριβής συμπίπτει με τη μεγαλύτερη ίσως κρίση και ύφεση που γνωρίζει η 

παγκόσμια οικονομία και κατ’ επέκταση η κοινωνία τα τελευταία 40 χρόνια. Στη χώρα μας, βασικοί τομείς 

της σύγχρονης οικονομίας όπως ο τραπεζικός, ο τουριστικός και ο ενεργειακός (ενεργειακές επενδύσεις) 

βρίσκονται σε κρίση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, πλήττονται οι τομείς των μεταφορών, των κατασκευών, των 

αυτοκινητοβιομηχανιών. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες αγγίζουν 

τόσο τους εργαζόμενους σε προσωπικό επίπεδο όσο και τους οργανισμούς ως ολότητες. Το 

επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα προκαλώντας το φόβο και την 

αδράνεια των οργανισμών. 

Πέρα πλέον του έντονου ανταγωνισμού αναφορικά με στόχους όπως τα κέρδη και τα μερίδια αγοράς, οι 

οργανισμοί καλούνται βραχυπρόθεσμα να εξασφαλίσουν κυρίως την επιβίωσή τους, τη διατήρηση των 

οικονομικών μεγεθών τους παρά την ανάπτυξη. Σε ορισμένες βέβαια περιπτώσεις ενδεχομένως υπάρχουν 

ακόμα και ευκαιρίες ανάπτυξης των οργανισμών εν μέσω ύφεσης, ακολουθώντας κατάλληλες 

στρατηγικές. Είναι προφανές πως η διοίκηση των οργανισμών καθορίζει το παρόν και το μέλλον τους. Οι 

πολιτικές, οι διαδικασίες, τα εργαλεία, οι δομές και τα συστήματα διοίκησης παίζουν σπουδαίο ρόλο στην 

εκμετάλλευση των ευκαιριών και στην αποφυγή των απειλών.  

Το σπουδαιότερο όμως ρόλο έχουν οι άνθρωποι της διοίκησης, τα διοικητικά στελέχη, σε κάθε διοικητικό 

επίπεδο (λειτουργικό, τακτικό, στρατηγικό). Αυτοί είναι που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, ηγούνται της 

υλοποίησης και αξιολογούν τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τα εργαλεία, τις δομές και τα συστήματα 

διοίκησης. Αυτοί είναι που επωμίζονται την ευθύνη και έχουν τον τελικό λόγο για την πορεία ενός 

οργανισμού. Οι αποφάσεις των διοικητικών στελεχών κρίνουν την επιτυχία και την ανάπτυξη ή την 

αποτυχία και την κατάρρευση ενός οργανισμού. 

Είναι, λοιπόν, κρίσιμη παράμετρος τα στελέχη να διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες 

ώστε να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προσταγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι γνώσεις και οι 

ικανότητες ως αποτέλεσμα τυπικής εκπαίδευσης, εμπειρίας ή κληρονομικών προσωπικών 

χαρακτηριστικών είναι τα εχέγγυα για την εφαρμογή κατάλληλων συμπεριφορών διοίκησης, που αποτελεί 

τη βάση για την επιτυχία ενός οργανισμού. 
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Οι οργανισμοί, επομένως, που έχουν στη διάθεση τους ποιοτικά διοικητικά στελέχη διαθέτουν 

ταυτόχρονα και ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτή η διαπίστωση είναι αποτέλεσμα τριών 

αλληλένδετων θεωρήσεων,  

 της θεώρησης ενός οργανισμού από την οπτική των πόρων που διαθέτει (resource-based view), που 

θέλει τη βάση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος να έγκειται στην κινητοποίηση των πόρων που 

βρίσκονται στην κατοχή του οργανισμού, 

 στη θεώρηση ότι οι ανθρώπινοι πόροι είναι ο σημαντικότερος πόρος ενός οργανισμού, μια και δε 

μπορεί να αντιγραφεί από τους ανταγωνιστές (όπως ενδεχομένως η τεχνολογία ή τα συστήματα) και 

 στη θεώρηση ότι τα στελέχη είναι οι πιο σημαντικοί ανθρώπινοι πόροι για έναν οργανισμό, αυτοί 

που λαμβάνουν τις αποφάσεις, που καθορίζουν στρατηγικές και διοικούν τους μη διοικητικούς 

εργαζόμενους. 

Η βελτίωση της ποιότητας των ικανοτήτων των διοικητικών στελεχών μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης με πρωτοβουλία του οργανισμού, καθώς και μέσα από την 

εμπειρία τους στην πράξη. Παρ’ όλα αυτά, το πρώτο και καθοριστικό βήμα είναι η επιλογή από τον 

οργανισμό των στελεχών εκείνων που διαθέτουν σε έναν κατ’ ελάχιστο βαθμό ένα σύνολο από τις 

απαιτούμενες ικανότητες διοίκησης. 

Ι.2. Αντικείμενο, στόχος και συμβολή της διατριβής 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αντικείμενο της διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης 

μεθοδολογίας υποστήριξης της αξιολόγησης και απόφασης επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, εστιάζοντας 

στο πρόβλημα αξιολόγησης και επιλογής διοικητικών στελεχών. Γι’ αυτό το λόγο γίνεται εστίαση σε 

συγκεκριμένες ικανότητες διοίκησης που απαιτούνται στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, που 

χαρακτηρίζεται από μεγάλη κινητικότητα, πολυποικιλότητα, έντονες και ταχείς μεταβολές και αυξημένες 

απαιτήσεις παραγωγικότητας σε προσωπικό επίπεδο. 

Στόχος της διατριβής είναι η συμβολή στην κάλυψη του επιστημονικού «κενού» που εντοπίσθηκε για 

εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση του προβλήματος αξιολόγησης και επιλογής 

ανθρώπινου δυναμικού ως ένα σαφώς πολυκριτήριο πρόβλημα απόφασης. Ο τελικός σκοπός είναι η 

διαμόρφωση ενός διαφανούς και συνεπούς πλαισίου υποστήριξης των αποφασιζόντων. 

Η προτεινόμενη διατριβή συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος επιλογής διοικητικών στελεχών 

τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, μπορούν να διακριθούν τρεις άξονες 

συμβολής, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ του όπως φαίνεται στο Σχήμα I. 

 Ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο προσέγγισης του προβλήματος επιλογής διοικητικών 

στελεχών 
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 Προσαρμοσμένη πολυκριτήρια μέθοδος υποστήριξης αποφάσεων κατάταξης εναλλακτικών  

 Εργαλείο υποστήριξης της απόφασης επιλογής ανθρώπινου δυναμικού 

 

Σχήμα Ι – Οι άξονες συμβολής της διατριβής 

ΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 

ΙΙ.1. Τα στελέχη στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον 

Ένα πλήθος αλληλοσχετιζόμενων τάσεων επηρεάζουν έντονα τη φύση της διοίκησης στη σύγχρονη εποχή. 

Αρχικά, είναι κοινώς αποδεκτό ότι το σύγχρονο επιχειρηματικό σκηνικό υπόκειται σε ένα πρωτοφανή 

ρυθμό συνεχούς αλλαγής. Σε μία κριτική επισκόπηση πάνω στο θέμα της οργανωσιακής αλλαγής, ο 

Todnem (2005) αναφέρεται σε μια σειρά από μελέτες που υποστηρίζουν την ύπαρξη αυτού του 

φαινομένου και καταλήγει στο συμπέρασμα πως η επιτυχής διοίκηση των αλλαγών είναι πλέον 

καθοριστικός παράγοντας για την ίδια την επιβίωση ενός οργανισμού. Ως φαινόμενο, οι αιτίες αυτού του 

άνευ προηγουμένου επιπέδου αλλαγών έχουν περιγραφεί και μελετηθεί από διάφορους ερευνητές και 

επαγγελματίες. Μια από τις πιο συνεκτικές και ολοκληρωμένες εργασίες είναι αυτή του Thomas Friedman 

(2005) στο βιβλίο του «Ο κόσμος είναι επίπεδος». Κάνοντας μια εκτεταμένη αναφορά στις σύγχρονες 

παγκόσμιες οικονομικές, τεχνολογικές, κοινωνικές πολιτικές και οργανωσιακές τάσεις που έχουν 

μεταβάλλει τους κανόνες του ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά, ο Friedman ισχυρίζεται ότι η 

«ισοπέδωση» του πλανήτη έχει επιτρέψει στις επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Αυτό το γεγονός, με τη σειρά του, έχει ανοίξει μια «νέα πύλη προκλήσεων» για τους ηγέτες των 
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επιχειρήσεων. Ως απάντηση στις συνθήκες ανταγωνισμού, είναι επιτακτική για τους οργανισμούς η 

ικανότητα προσαρμογής ώστε να μπορούν να επιβιώνουν και να παραμένουν ανταγωνιστικοί (Price, 

2006). 

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό φαινόμενο του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος είναι η υψηλή 

πίεση που έχει μεταφερθεί στα διοικητικά στελέχη όλων των επιπέδων να βελτιώνουν συνεχώς την 

οργανωσιακή απόδοση. Η όλο και μεγαλύτερη πίεση που ασκείται στα στελέχη να επιτυγχάνουν 

περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα φαίνεται στους κύριους τίτλους των επαγγελματικών εντύπων 

(βλέπε Deutschman, 2005) καθώς και στην πρόσφατη βιβλιογραφία επιστημονικών άρθρων. Για 

παράδειγμα, οι Hambrick et al. (2005) επισημαίνουν ότι στο σύγχρονο περιβάλλον, τα στελέχη πρέπει να 

διατηρούν και συνεχώς να βελτιώνουν την οργανωσιακή απόδοση, διαφορετικά υπόκεινται σε απόλυση. 

Δύο μελέτες σε περιπτώσεις οργανωσιακής συρρίκνωσης (downsizing) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 

ικανότητα ενός στελέχους να παρουσιάζει αποτελέσματα ήταν είτε το κυριότερο κριτήριο (Longenecker 

και Ariss, 2004) είτε το δεύτερο σε σημαντικότητα (Longenecker et al., 1997) που καθόριζε την παραμονή 

του σε έναν οργανισμό. Δύο μελέτες σχετικές με τους παράγοντες επιτυχούς σταδιοδρομίας, η μια 

περιλαμβάνοντας πάνω από 2000 στελέχη (Longenecker και Simonetti, 2001) και η δεύτερη πάνω από 

5000 στελέχη (Simonetti, 1999), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επίδειξη εξαιρετικής απόδοσης και κατ’ 

επέκταση η επίτευξη των αναμενομένων αποτελεσμάτων ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη 

διατήρηση της θέσης εργασίας και γενικότερα της σταδιοδρομίας στη σωστή κατεύθυνση. Επιπλέον, οι 

Van Velsor και Leslie (1995) συνέθεσαν έναν αριθμό από μελέτες και προσδιόρισαν την αποτυχία 

επίτευξης των οργανωσιακών στόχων ως έναν από τους πρωταρχικούς λόγους εκτροχιασμού της 

σταδιοδρομίας. 

Το τελευταίο σημείο που χαρακτηρίζει τη διοίκηση του 21ου αιώνα είναι το γεγονός πως πολλά διοικητικά 

στελέχη, σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού, έχουν κριθεί ανίκανοι να ανταποκριθούν στις προκλήσεις 

του ταχύτατα μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα οι αδυναμίες τους 

καθίστανται πιο εύκολα εμφανείς κάτω από αυτές τις νέες συνθήκες της αγοράς. Σε ένα άρθρο που 

δημοσιεύτηκε στο γνωστό επιστημονικό περιοδικό Harvard Business Review, ο Kotter (1995) σχολιάζει τα 

αποτελέσματα πάνω από 100 προσπαθειών μετασχηματισμού, συνδέοντας ξεκάθαρα την οργανωσιακή 

επιτυχία ή αποτυχία με τις δεξιότητες και την απόδοση των στελεχών, σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, να 

ηγηθούν της επιδιωκόμενης αλλαγής. Οι προκλήσεις διαχείρισης της αλλαγής, μέσα από εφαρμογή 

καινοτομιών, συνεχείς πρωτοβουλίες βελτίωσης, αυξημένη λειτουργική ταχύτητα και άμεση ανταπόκριση 

στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών, μπορούν πολύ εύκολα να απαξιώσουν τις 

ικανότητες ενός στελέχους (Longenecker και Ariss, 2005). Όπως έδειξαν οι Higgs και Rowland (2005), 

πολλά στελέχη δε διαθέτουν τη γνώση και το σύνολο ικανοτήτων να διαχειριστούν πιθανές αλλαγές κάτω 
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από πολύπλοκες συνθήκες, όπου ο παραδοσιακός τρόπος σκέψης και επίλυσης προβλημάτων σπάνια 

λειτουργεί αποτελεσματικά. 

Συγκεντρωτικά, οι λόγοι αποτυχίας των στελεχών στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας είναι οι ακόλουθοι: 

 Αναποτελεσματικές επικοινωνιακές ικανότητες 

 Φτωχές επαγγελματικές σχέσεις/διαπροσωπικές ικανότητες 

 Αποτυχία στη χάραξη κατεύθυνσης 

 Αποτυχία προσαρμογής 

 Ανικανότητα ανάθεσης εργασιών και ενδυνάμωσης 

 Έλλειψη προσωπικής ακεραιότητας και αξιοπιστίας 

 Ανικανότητα στην ανάπτυξη συνεργασίας και ομαδικής εργασίας 

 Ανικανότητα ηγεσίας και παρακίνησης 

 Ελλιπείς πρακτικές σχεδιασμού 

 Ελλιπής παρακολούθηση απόδοσης και παροχή επαναπληροφόρησης 

 Προβλήματα στάσης και εγωισμού 

 Αποτυχία επιλογής και ανάπτυξης των σωστών ανθρώπων 

Οι λόγοι αποτυχίας των διοικητικών στελεχών και οι επακόλουθες συνέπειες στους συνεργάτες τους και 

στους οργανισμούς τους φαίνονται συγκεντρωτικά στο Σχήμα ΙΙ. 

 

Σχήμα ΙΙ – Οι λόγοι αποτυχίας των διοικητικών στελεχών και οι συνέπειές τους 

ΙΙ.2. Το πρόβλημα επιλογής διοικητικών στελεχών 

Το πρόβλημα επιλογής διοικητικών στελεχών έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  

Αναποτελεσματική
επικοινωνία

Ελλειπής πληροφόρηση

Αποτυχία στη χάραξη
κατεύθυνσης

Ελλειπής σχεδιασμός

Αναποτελεσματική κατανομή
πόρων

Αποτυχία προσαρμογής
Ανικανότητα ανάθεσης

εργασιών

Έλλειψη ακεραιότητα

Έλλειψη ικανότητας
διαχείρισης ομάδας

Φτωχές διαπροσωπικές
σχέσεις ανασφάλεια

άγχος

αβεβαιότητα

σύγχυση

Αδράνεια πόρων

Οργανωσιακή
ακαμψία

Ανικανότητα ηγεσίας και
παρακίνησης

Ανικανότητα
παρακολούθησης απόδοσης

Προβλήματα στάσεων και
εγωισμού

Αποτυχία επιλογής και
ανάπτυξης ανθρώπων

Ανεπάρκεια διοικητικών
στελεχών

Αποτελέσματα
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 Αποτελεί στρατηγικής σημασίας διαδικασία, καθώς είναι το σημείο αναφοράς για τις υπόλοιπες 

πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (ΔΑΔ) που ακολουθούν χρονικά την είσοδο ενός 

στελέχους σε έναν οργανισμό (εκπαίδευση, αξιολόγηση, ανταμοιβές) 

 Είναι πρόβλημα ανθρώπινης φύσεως, περικλείοντας ζητήματα ακεραιότητας και αμεροληψίας των 

αξιολογητών, προσανατολισμένες ή ειλικρινείς αποκρίσεις των υποψηφίων, καθώς και ασάφεια, 

ανακρίβεια και αβεβαιότητα δεδομένων που οδηγεί σε ασάφεια και αβεβαιότητα στην κρίση των 

αξιολογητών 

 Είναι πρόβλημα απόφασης, μια και η διαδικασία καταλήγει σε μια τελική απόφαση επιλογής. 

Επιπλέον, όσο πιο υψηλή είναι η θέση που πρόκειται να καλυφθεί ή κρίσιμη η περίσταση κάτω από 

την οποία πραγματοποιείται η διαδικασία, τόσο πιο σημαντική είναι η απόφαση που λαμβάνεται 

 Κατά τη διαδικασία πρέπει να εξεταστούν πολλά χαρακτηριστικά ώστε η απόφαση να λαμβάνει 

υπόψη όλες τις οπτικές γωνίες και τους ατομικούς και οργανωσιακούς στόχους 

 Κατά τη διαδικασία πρέπει να συμμετέχουν περισσότεροι του ενός αξιολογητή/αποφασίζοντος, 

ώστε να αποτραπούν πιθανά φαινόμενα μεροληψίας, λανθασμένης απόφασης λόγω έλλειψης 

γνώσης και μελλοντικές συγκρούσεις λόγω έλλειψης συντονισμού κατά την επιλογή. Με τη 

συμμετοχή των κατάλληλων ανθρώπων εξασφαλίζεται η εκτίμηση των προσωπικών επιδιώξεων και 

η αμοιβαία συμφωνία μεταξύ τους. 

 Ως πολυκριτήριο πρόβλημα, οι εναλλακτικές είναι οι υποψήφιοι για μια θέση εργασίας σε έναν 

οργανισμό και βρίσκονται είτε εντός (εργαζόμενοι ήδη στον οργανισμό) είτε εκτός. Τα κριτήρια 

επιλογής είναι τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων βάσει των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση με 

διάφορες μεθόδους, που αποτελούν τις πηγές της πληροφορίας. Το ζητούμενο του προβλήματος 

είναι η κατάταξη των υποψηφίων από τον καλύτερο στο χειρότερο και σε δεύτερο επίπεδο η 

επιλογή του καλύτερου ή των καλύτερων βάσει κατάταξης. Οι αποφασίζοντες είναι οι αξιολογητές 

που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία και βρίσκονται είτε εντός είτε εκτός οργανισμού. 

ΙΙΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ 

 

ΙΙΙ.1. Ερευνητικές προσπάθειες στο πρόβλημα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού 

Ο επόμενος πίνακας συνοψίζει τις πιο πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες πάνω στο πρόβλημα επιλογής 

ανθρώπινου δυναμικού από τη σκοπιά της της υποστήριξης αποφάσεων. 
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Πίνακας Ι – Επισκόπηση πρόσφατης βιβλιογραφίας σχετικά με το πρόβλημα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού 

Εργασία Ασάφεια Τεχνικές Μελέτη 

Περίπτωσης 

Παράδειγμα Ομαδική 

Απόφαση 

Βασικά Κριτήρια 

Shih et al. 

(2005) 

ΟΧΙ Ονομαστική Τεχνική 

Ομάδας (NGT), ΑΙΔ, 

TOPSIS, συνάρτηση του 

Borda 

Επιλογή On line 

manager 

ΟΧΙ NAI Βαθμολογίες σε τεστ γνώσεων και ικανοτήτων 

(γλώσσα, υπολογιστές, κανόνες ασφαλείας, 

επαγγελματικές γνώσεις), βαθμολογία στην 

προσωπική συνέντευξη 

Mehrabad 

και Brojeny 

(2007) 

ΟΧΙ Έμπειρα Συστήματα Επιλογή 

προσωπικού σε 

κέντρο Έρευνας & 

Ανάπτυξης 

ΟΧΙ ΟΧΙ Επίπεδο εκπαίδευσης, επαγγελματική εμπειρία, 

διοικητική εμπειρία 

Yeh (2003) ΟΧΙ Μέθοδοι συνολικού 

αθροίσματος (TS), 

σταθμισμένου 

αθροίσματος (SAW), 

σταθμισμένου προϊόντος 

(WP), TOPSIS 

Επιλογή φοιτητών 

για υποτροφία 

ΟΧΙ ΟΧΙ Ωριμότητα, ηγεσία, στάση ως προς την εργασία, 

προσωπικά ενδιαφέροντα, ικανότητα επικοινωνίας 

Storey 

Hooper et 

al. (1998) 

ΟΧΙ Έμπειρα Συστήματα Επιλογή 

αξιωματικών του 

Στρατού για 

εκπαιδευτικούς 

λόγους 

ΟΧΙ ΟΧΙ Βαθμός στην ιεραρχία, επίπεδο εκπαίδευσης, 

σωματικά προσόντα (ύψος, βάρος), βαθμός 

αξιολόγησης ανωτέρων, ιστορικό επιτυχίας 

ανατεθέντων έργων 
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Εργασία Ασάφεια Τεχνικές Μελέτη 

Περίπτωσης 

Παράδειγμα Ομαδική 

Απόφαση 

Βασικά Κριτήρια 

Cho και 

Ngai (2003) 

ΟΧΙ Ανάλυση διάκρισης, 

δέντρα αποφάσεων, 

τεχνητά νευρωνικά 

δίκτυα 

Επιλογή 

ασφαλιστών 

ΟΧΙ ΟΧΙ Εργασιακή θέση, προηγούμενες πωλήσεις, συζυγική 

κατάσταση, φύση της προηγούμενης εργασίας, ηλικία, 

επαγγελματική εμπειρία 

Chien και 

Chen 

(2008) 

ΟΧΙ Δέντρα αποφάσεων, 

κανόνες απόφασης 

Επιλογή 

προσωπικού σε 

κατασκευαστική 

εταιρία 

ΟΧΙ ΟΧΙ επαγγελματική εμπειρία, επίπεδο εκπαίδευσης, τύπος 

εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός φορέας αποφοίτησης 

Golec και 

Kahya 

(2007) 

ΝΑΙ Ασαφείς αριθμοί, 

ασαφείς κανόνες 

ΟΧΙ Επιλογή 

προσωπικού 

ΟΧΙ επικοινωνία, αυτό-παρακίνηση, διαπροσωπικές 

ικανότητες, λήψη αποφάσεων, τεχνικές γνώσεις, 

δυνατότητα σταδιοδρομίας, ικανότητα διοίκησης 

Karsak 

(2000) 

ΝΑΙ Ασαφής πολυκριτήριος 

μαθηματικός 

προγραμματισμός 

ΟΧΙ Επιλογή 

εκπατριζόμενου 

στελέχους 

ΟΧΙ προσωπικότητα, ηγεσία, επικοινωνιακή ικανότητα, 

εμπειρία, γνώσεις υπολογιστών και ξένων γλωσσών, 

βαθμολογία σε τεστ ικανοτήτων, απαίτηση ετήσιου 

μισθού 

Jereb et al. 

(2005) 

ΟΧΙ Έμπειρα συστήματα, 

κανόνες ΕΑΝ-ΤΟΤΕ 

ΟΧΙ Επιλογή 

προσωπικού 

ΟΧΙ Εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία, πρότερη 

εργασιακή απόδοση, προσωπικά χαρακτηριστικά 

Seol και 

Sarkis 

(2005) 

ΟΧΙ Αναλυτική Ιεραρχική 

Διαδικασία (ΑΙΔ) 

ΟΧΙ Επιλογή 

εσωτερικού 

ελεγκτή 

ΟΧΙ Τεχνικές ικανότητες, ικανότητες επίλυσης 

προβλημάτων, αντίληψη, οργανωσιακές ικανότητες 

προσωπικότητα, διαπροσωπικές ικανότητες, 
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Εργασία Ασάφεια Τεχνικές Μελέτη 

Περίπτωσης 

Παράδειγμα Ομαδική 

Απόφαση 

Βασικά Κριτήρια 

Butkiewicz 

(2002) 

ΝΑΙ Ασαφείς Αριθμοί ΟΧΙ Επιλογή 

υπαλλήλου σε 

τουριστικό 

γραφείο 

ΟΧΙ Εκπαίδευση, ξένες γλώσσες, «γεωγραφικές» γνώσεις, 

υπευθυνότητα, υπομονή, γνώσεις υπολογιστών, 

γνώσεις χειρισμού εξοπλισμού γραφείου, εξωτερική 

εμφάνιση 

Huang et 

al. (2004) 

ΝΑΙ Ασαφή Νευρωνικά 

Δίκτυα, Ασαφής ΑΙΔ 

Πρόσληψη 

διοικητικού 

στελέχους 

ΟΧΙ ΝΑΙ Δυνατότητα εξέλιξης, παρακίνηση, προσωπικότητα, 

διανοητικές ικανότητες, διαπροσωπικές ικανότητες, 

τεχνικές ικανότητες 

McIntyre et 

al. (1999) 

ΟΧΙ ΑΙΔ Επιλογή διευθυντή 

τομέα σε 

Πανεπιστημιακή 

Σχολή 

ΟΧΙ ΟΧΙ Ικανότητα διοίκησης, εμπειρία διδασκαλίας, 

ερευνητική δραστηριότητα, συμμετοχή στα κοινά, 

σχέση με βιομηχανία 

Baykasoglu 

et al. 

(2007) 

ΝΑΙ Ασαφής πολυκριτήριος 

μαθηματικός 

προγραμματισμός, 

προσομοιωμένη 

ανόπτηση 

ΟΧΙ Επιλογή μέλους 

ομάδας έργου 

ΟΧΙ ικανότητα επικοινωνίας, τεχνικές γνώσεις, ικανότητα 

επίλυσης προβλημάτων, ικανότητα λήψης 

αποφάσεων, διαδεσιμότητα χρόνου, μισθολογικές 

απαιτήσεις 

Saremi et 

al. (2009) 

ΝΑΙ Ασαφής TOPSIS Επιλογή 

εξωτερικού 

συμβούλου για 

εφαρμογή ΣΔΠ 

ΟΧΙ ΝΑΙ γνώση της αγοράς (στρατηγικές, διαδικασίες), σχετική 

εμπειρία, τεχνικές ικανότητες, ικανότητες διοίκησης, 

μισθολογικές απαιτήσεις 
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Εργασία Ασάφεια Τεχνικές Μελέτη 

Περίπτωσης 

Παράδειγμα Ομαδική 

Απόφαση 

Βασικά Κριτήρια 

Güngör et 

al. (2009) 

ΝΑΙ Ασαφής ΑΙΔ ΟΧΙ Επιλογή 

προσωπικού 

ΟΧΙ Γενικοί εργασιακοί παράγοντες (επαγγελματική 

εμπειρία, ξένες γλώσσες, εκπαίδευση, αναλυτική 

σκέψη), συμπληρωματικοί εργασιακοί παράγοντες 

(λήψη αποφάσεων, εργασία σε ομάδες, διαχείριση 

χρόνου, προθυμία), προσωπικά χαρακτηριστικά 

(εξωτερική εμφάνιση, ηλικία, κουλτούρα) 

Chen και 

Cheng 

(2005) 

ΝΑΙ Ασαφείς Αριθμοί ΟΧΙ Επιλογή 

εμπειρογνώμονα 

σε ΤΠΕ ως 

υπεύθυνο έργου 

ΝΑΙ Ικανότητα ανάλυσης και σχεδιασμού ΠΣ, ικανότητα 

ανάπτυξης λογισμικού/προγραμματισμός, 

διαπροσωπικές ικανότητες, ικανότητα διοίκησης ΠΣ, 

γνώση λειτουργικών συστημάτων/περιβαλλόντων 

εργασίας, γνώση εφαρμογών λογισμικού 

Shih et al. 

(2007) 

ΟΧΙ Ομαδική TOPSIS ΟΧΙ Πρόσληψη 

στελέχους σε 

εταιρία χημικών 

ΝΑΙ Τεχνικές γνώσεις, γενικές επαγγελματικές γνώσεις, 

γνώσεις υπολογιστών, βαθμολογία στην προσωπική 

συνέντευξη 

Mahdavi et 

al. (2008) 

ΝΑΙ Ασαφής TOPSIS ΟΧΙ Πρόσληψη 

αναλυτή ΠΣ 

ΝΑΙ Συναισθηματική σταθερότητα, προσωπικότητα, 

ικανότητα προφορικής επικοινωνίας, επαγγελματική 

εμπειρία, αυτοπεποίθηση 

Chen 

(2000) 

ΝΑΙ Ασαφής TOPSIS ΟΧΙ Πρόσληψη 

αναλυτή ΠΣ 

ΝΑΙ Συναισθηματική σταθερότητα, προσωπικότητα, 

ικανότητα προφορικής επικοινωνίας, επαγγελματική 

εμπειρία, αυτοπεποίθηση 



ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ |  XI 
 

Εργασία Ασάφεια Τεχνικές Μελέτη 

Περίπτωσης 

Παράδειγμα Ομαδική 

Απόφαση 

Βασικά Κριτήρια 

Saghafian 

και Hejazi 

(2005) 

ΝΑΙ Ασαφής TOPSIS ΟΧΙ Επιλογή 

καθηγητή 

πανεπιστημίου 

ΝΑΙ Δημοσιεύσεις/έρευνα, διδακτικές ικανότητες, 

πρακτική εμπειρία στη βιομηχανία και στις 

επιχειρήσεις, προηγούμενη διδακτική εμπειρία, 

διδακτική πειθαρχία 

Carlsson et 

al. (1997) 

ΟΧΙ Τελεστές OWA Επιλογή 

υποψηφίων 

διδακτόρων 

ΟΧΙ ΝΑΙ Ικανότητα εργασίας σε ερευνητικές ομάδες, 

ερευνητική δραστηριότητα, πανεπιστήμιο 

αποφοίτησης, βαθμός διπλώματος, χρόνος για την 

απόκτηση διπλώματος 

Dağdeviren 

(2010) 

ΟΧΙ Αναλυτική Δικτυακή 

Διαδικασία (ΑΔΔ), TOPSIS 

Επιλογή 

ηλεκτρονικού 

μηχανικού σε 

κατασκευαστική 

εταιρία 

ΟΧΙ ΟΧΙ Ικανότητα εργασίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα, 

εμπειρία, ομαδικότητα, στρατηγική σκέψη, ικανότητα 

επικοινωνίας, γνώση ξένης γλώσσας, γνώσεις 

υπολογιστών 

Drigas et al. 

(2004) 

ΝΑΙ Νευρο-ασαφή 

συστήματα 

Τοποθέτηση 

ανέργων 

ΟΧΙ ΟΧΙ Ηλικία, εκπαίδευση, επιπλέον επαγγελματική 

κατάρτιση, εμπειρία, γνώση ξένων γλωσσών, γνώσεις 

υπολογιστών 

Liang και 

Wang 

(1992) 

ΝΑΙ Ασαφείς αριθμοί ΟΧΙ Τοποθέτηση 

εργαζομένων 

ΝΑΙ Ταλέντο, ηγεσία, αυτοπεποίθηση, επαγγελματική 

γνώση 

Dursun και ΝΑΙ 2-tuple TOPSIS, τελεστές ΟΧΙ Επιλογή ΝΑΙ συναισθηματική σταθερότητα, η ηγεσία, η 
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Εργασία Ασάφεια Τεχνικές Μελέτη 

Περίπτωσης 

Παράδειγμα Ομαδική 

Απόφαση 

Βασικά Κριτήρια 

Karsak 

(2010) 

OWA μηχανικού 

παραγωγής 

αυτοπεποίθηση, η προφορική ικανότητα 

επικοινωνίας, η προσωπικότητα, το γενικό ταλέντο 

(general aptitude) και η κατανόηση (comprehension) 

Zhang και 

Liu (2011) 

ΝΑΙ διαισθητικά ασαφή 

σύνολα (Intuitionistic 

fuzzy sets), Ανάλυση 

Συσχέτισης Grey (Grey 

Relational Analysis) 

ΟΧΙ Επιλογή 

μηχανικού 

ανάλυσης 

συστημάτων 

ΝΑΙ συναισθηματική σταθερότητα, προφορική ικανότητα 

επικοινωνίας, προσωπικότητα, επαγγελματική 

εμπειρία και αυτοπεποίθηση 

Wang και 

Hwang 

(2011) 

ΝΑΙ ασαφής μέθοδος Delphi, 

ΑΙΔ 

Μελέτη 

δεξιοτήτων των 

εμπειρογνωμόνων 

σε θέματα 

δικαιωμάτων 

πνευματικής 

ιδιοκτησίας 

ΟΧΙ ΝΑΙ επαγγελματικές δεξιότητες (αφορούν την τεχνική 

γνώση πάνω στο αντικείμενο των πνευματικών 

δικαιωμάτων), βασικές δεξιότητες (αφορούν κυρίως 

δεξιότητες μάνατζμεντ), στοιχεία προσωπικότητας 

Gibney και 

Shang 

(2007) 

ΟΧΙ ΑΙΔ Επιλογή Προέδρου 

Πανεπιστημιακού 

Τμήματος 

ΟΧΙ ΝΑΙ Κύρια κριτήρια: Ηγεσία, Πόροι (συνολικά 13 υπο-

κριτήρια) 

Lin (2010) NAI Διαδικασίας Δικτυακής 

Ανάλυσης (ANP), 

Επιλογή 

ηλεκτρολόγου 

ΟΧΙ ΝΑΙ επαγγελματική γνώση και εξειδίκευση, επαγγελματική 

εμπειρία, επιτεύγματα και εκπαίδευση και 
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Εργασία Ασάφεια Τεχνικές Μελέτη 

Περίπτωσης 

Παράδειγμα Ομαδική 

Απόφαση 

Βασικά Κριτήρια 

Περιβάλλουσα Ανάλυση 

Δεδομένων (DEA) 

μηχανικού προσωπικότητα, ικανότητα υποψηφίου να 

ακολουθήσει την εταιρική κουλτούρα, να φέρει εις 

πέρας την αποστολή του οργανισμού (Mission 

accomplish), πιθανότητα εξέλιξης σε ανώτερα 

διοικητικά επίπεδα 

Liao και 

Chang 

(2009) 

ΟΧΙ Διαδικασία Δικτυακής 

Ανάλυσης 

Επιλογή 

εκφωνητών 

τηλεοπτικών 

σταθμών 

ΟΧΙ ΝΑΙ Κύρια κριτήρια: τεχνική γνώση, αποδοτικότητα, 

«ανθρώπινα» χαρακτηριστικά (συνολικά 12 υπο-

κριτήρια) 

Liao και 

Chang 

(2009) 

ΟΧΙ Διαδικασία Δικτυακής 

Ανάλυσης 

Επιλογή 

προσωπικού 

Δημοσίων Σχέσεων 

σε νοσοκομείο 

ΟΧΙ ΝΑΙ Κύρια κριτήρια: τεχνική γνώση, αποδοτικότητα, 

«ανθρώπινα» χαρακτηριστικά (συνολικά 12 υπο-

κριτήρια) 

Lin (2009) ΝΑΙ ΑΙΔ, μεικτός ακέραιος 

προγραμματισμός 

Επιλογή 

προσωπικού 

ΟΧΙ ΝΑΙ επαγγελματική γνώση, υπευθυνότητα, 

δημιουργικότητα, οργανωτική ικανότητα, 

συναισθηματική σταθερότητα 

Σπυριδάκος 
et al. 
(2001) 

ΝΑΙ Αναλυτικό-συνθετικό 
μοντέλο (UTA II) 

Αξιολόγηση 
θέσεων εργασίας 

ΟΧΙ ΝΑΙ Προσόντα και ικανότητες, διοίκηση ανθρώπινου 
δυναμικού, συνεισφορά στη λήψη αποφάσεων, 
πολυπλοκότητα της θέσης, υπευθυνότητα θέσης, 
οικονομικοί πόροι 
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Από την ανάλυση αυτών των εργασιών, μπορεί κάποιος να εξάγει το βασικό συμπέρασμα ότι υπάρχει 

έλλειψη κάποιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που να λαμβάνει υπόψη τις παραμέτρους που 

χαρακτηρίζουν το πρόβλημα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και δη διοικητικών στελεχών, που 

αποτελούν τον πιο κρίσιμο ανθρώπινο παράγοντα. Αυτές οι παράμετροι είναι συνοπτικά: 

 Το περιβάλλον ομαδικής απόφασης 

 Οι ιδιαίτερες προτιμήσεις και προτεραιότητες κάθε αποφασίζοντος 

 Οι ικανότητες, το υπόβαθρο και η ιδιότητα του κάθε αποφασίζοντος  

 Η ασάφεια των διαθέσιμων δεδομένων και η αβεβαιότητα των αποφασιζόντων 

 Ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κάτω από το οποίο να ορίζονται τα χαρακτηριστικά που αποτελούν τα 

κριτήρια αξιολόγησης 

Με βάση τα παραπάνω, υπάρχει ξεκάθαρη ανάγκη προσδιορισμού ενός ολοκληρωμένου πλαισίου και 

μίας νέας προσέγγισης του προβλήματος, με βάση τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι κρίσιμες 

παράμετροι που αποτελούν προϋπόθεση μίας άρτιας και ολοκληρωμένης διαδικασίας υποστήριξης της 

απόφασης. 
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ΙV. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

IV.1. Προϋποθέσεις εφαρμογής της μεθοδολογίας 

Προϋποθέσεις για την άρτια εφαρμογή της μεθοδολογίας αποτελούν η ύπαρξη συγκεκριμένων στάσεων 

και συμπεριφορών από το σύνολο των εμπλεκόμενων ανθρωπίνων πόρων του οργανισμού. Αυτές οι 

στάσεις και συμπεριφορές ενισχύουν τις ορθολογικές αποφάσεις και εξαλείφουν φαινόμενα όπως η 

διαφθορά, ο καιροσκοπισμός, η εμπάθεια, η αδικία, το προσωπικό συμφέρον. Οι προϋποθέσεις και η 

σχέση τους με τη μεθοδολογία και τις στάσεις που καλλιεργούνται εντός ενός οργανισμού φαίνονται στο 

Σχήμα ΙΙΙ. 

 

Σχήμα ΙΙΙ – Προϋποθέσεις και αποτελέσματα της εφαρμογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

IV.2. Η προτεινόμενη μεθοδολογία 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία χωρίζεται σε τρεις φάσεις, αυτές της προσέλκυσης και προεπιλογής 

(recruitment), της αξιολόγησης (evaluation) και της απόφασης και ένταξης (decision and induction). 

IV.2.1. Προσέλκυση και Προεπιλογή 

Η φάση της προσέλκυσης και προεπιλογής ουσιαστικά καταγράφει τα βήματα που προηγούνται της 

φάσης της αξιολόγησης, της βασικής φάσης της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Τα στάδια αυτά φαίνονται 

στο Σχήμα IV  

Ακεραιότητα

Δικαιοσύνη

Εμπιστοσύνη

Δέσμευση

Παρακίνηση

Εργασιακή
ΙκανοποίησηΠροϋποθέσεις

Στάσεις

Άρτια εφαρμογή της
προτεινόμενης
μεθοδολογίας
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Σχήμα IV – 1η Φάση: Προσέλκυση και Προεπιλογή 

Πιο αναλυτικά, τα βήματα που ακολουθούνται είναι: 

Δημιουργία κενής θέσης εργασίας 

Ένα κενό σε μια θέση εργασίας δημιουργείται με δύο τρόπους. Αυτοί είναι: 

 Αποχώρηση στελέχους και αναπλήρωση της συγκεκριμένης θέσης. Σε αυτή την περίπτωση, οι 

απαιτήσεις, τα καθήκοντα και οι προδιαγραφές της θέσης είναι ήδη γνωστά. Παρ’ όλα αυτά, 

προτείνεται ο επαναπροσδιορισμός και η επιβεβαίωση των παραπάνω χαρακτηριστικών την 

τρέχουσα χρονική στιγμή, με βάση τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού. Σε αυτή 

την κατηγορία, εκτός από περιπτώσεις αποχωρήσεων, ανήκουν και οι περιπτώσεις προαγωγών. Η 

προαγωγή ενός στελέχους εντός του οργανισμού αυτόματα συνεπάγεται την «εσωτερική» 

αποχώρηση από τη θέση που κατείχε και τη δημιουργία του αντίστοιχου κενού.  

 Δημιουργία νέας θέσης, είτε έπειτα από αναδιοργάνωση του οργανισμού, είτε λόγω ανάπτυξης σε 

νέες αγορές, είτε λόγω ανάληψης νέων έργων.  

Ανάλυση της θέσης εργασίας που πρόκειται να καταληφθεί 

Χρησιμοποιείται για την επίτευξη τριών στόχων, (1) της προσέλκυσης των κατάλληλων υποψηφίων, (2) της 

τελικής επιλογής του καταλληλότερου και (3) της αξιολόγησης της απόδοσής του. Για να εκπληρώσει 

αυτούς τους στόχους, η ανάλυση θα πρέπει να είναι ενδελεχής ώστε να δοθεί η δυνατότητα συλλογής των 

απαιτούμενων πληροφοριών για τη συγκεκριμένη θέση. Από την ανάλυση της θέσης εργασίας 

προκύπτουν επιμέρους αναλύσεις της θέσης. Αυτές είναι  

Δημιουργία κενής
θέσης εργασίας

Φάση 1: Προεπιλογή

Ανάλυση θέσης
εργασίας

Περιγραφή θέσης Προδιαγραφές
θέσης

Ανάλυση
απόδοσης

Ανάλυση θέσης
εργασίας

Περιγραφή θέσης Προδιαγραφές
θέσης

Ανάλυση
απόδοσης

Προσέλκυση
υποψηφίων

Προεπιλογή τελικών
υποψηφίων
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 η περιγραφή της θέσης εργασίας, που περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν τα κύρια 

καθήκοντα και το περιεχόμενο της θέσης. Ουσιαστικά προσδιορίζει τις δραστηριότητες που 

αναμένεται να αναπτύξει ο κάτοχος της θέσης. 

 Οι προδιαγραφές της θέσης, που περιλαμβάνουν το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου καθώς και τις 

ικανότητες που απαιτούνται. 

 Η ανάλυση απόδοσης, που περιλαμβάνει τα επίπεδα απόδοσης που αναμένεται να επιτευχθούν 

από το στέλεχος που κατέχει τη συγκεκριμένη θέση. 

Προσέλκυση και προεπιλογή των τελικών υποψηφίων για την πλήρωση της κενής θέσης 

Σε αυτό το στάδιο, οι βασικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν αφορούν τις πηγές προσέλκυσης 

(εξωτερική ή εσωτερική κάλυψη της θέσης), τις μεθόδους προσέλκυσης και τον τρόπο προεπιλογής του 

τελικού αριθμού των υποψηφίων.  

Η απόφαση για τον τρόπο κάλυψης της θέσης εξαρτάται από τη φύση της θέσης, το επίπεδο ιεραρχίας 

της, την παρούσα κατάσταση και τους στόχους του οργανισμού.  

Οι μέθοδοι προσέλκυσης ποικίλουν και εξαρτώνται από την ταχύτητα ανταπόκρισης, το κόστος και την 

αποτελεσματικότητα. Μεταξύ άλλων, υπάρχουν οι ανεπίσημες μέθοδοι της σύστασης υποψηφίων, οι 

αγγελίες και καταχωρήσεις, η προσέλκυση μέσω γραφείων συμβούλων και η προσέλκυση μέσω 

διαδικτύου  

Τέλος, αποφασίζεται πόσοι και ποιοί θα είναι οι τελικοί υποψήφιοι που θα «προκριθούν» στη φάση της 

αξιολόγησης, όπου θα εξεταστεί με λεπτομέρεια κάθε ένας έναντι προκαθορισμένων κριτηρίων επιλογής 

από την ομάδα αποφασιζόντων (επόμενη φάση – φάση αξιολόγησης). 

IV.2.2. Αξιολόγηση 

Η φάση της αξιολόγησης αποτελεί την πιο κρίσιμη φάση της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Αποτελείται 

από σαφώς καθορισμένες συνιστώσες με σκοπό την αναλυτική περιγραφή του προβλήματος και την 

επαρκή υποστήριξη της τελικής απόφασης. Το πρώτο βήμα της φάσης είναι η επιλογή των κριτηρίων 

αξιολόγησης των υποψηφίων για την κάλυψη μίας διοικητικής θέσης εργασίας. Η κεντρική ιδέα της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι η επιλογή διοικητικών στελεχών να βασίζεται στις διοικητικές τους 

ικανότητες (skills-based manager selection). 

Επιλογή κριτηρίων αξιολόγησης 

Θεωρώντας ότι η απόδοση ενός στελέχους εξαρτάται από τις διοικητικές ικανότητες και τις συμπεριφορές 

που επιδεικνύει παρά από τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και τη νοητική του ικανότητα, κατά τη 

διαδικασία επιλογής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αντίστοιχα κριτήρια. 



ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ |  XVIII 
 

Οι διοικητικές ικανότητες έχουν τις εξής ιδιότητες: 

 Βασίζονται σε συμπεριφορές και όχι σε χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Οι διοικητικές ικανότητες 

αποτελούνται από αναγνωρίσιμα σύνολα δράσεων τις οποίες τα στελέχη εκτελούν ώστε να 

επιτύχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι ικανότητες είναι παρατηρήσιμες από τους υπολοίπους 

σε αντίθεση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τα οποία μπορεί να μην γίνονται εμφανή. 

Ίδιες συμπεριφορές είναι δυνατόν να επιδεικνύονται από άτομα με διαφορετικό προσωπικό στυλ ή 

προσωπικότητα. 

 Είναι ελέγξιμες. Η εφαρμογή των συμπεριφορών βρίσκεται υπό τον προσωπικό έλεγχο του κάθε 

στελέχους. Σε αντίθεση με οργανωσιακές πρακτικές όπως η «διαχείριση ρίσκου» ή η «επιλεκτική 

πρόσληψη», η επίδειξη, απόκρυψη και βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων εξαρτώνται 

αποκλειστικά από το ίδιο το άτομο, ακόμα και αν η αποτελεσματική εφαρμογή τους προϋποθέτει 

την εμπλοκή και συνεργασία και άλλων ανθρώπων. 

 Μπορούν να μεταφερθούν μέσω διαδικασιών μάθησης και να αναπτυχθούν. Οι εμπλεκόμενες 

συμπεροφορές μπορεί να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά μέσω εκπαίδευσης και εμπειρίας, εν 

αντιθέσει με τη νοητική ικανότητα (IQ) ή την προσωπικότητα που διατηρούνται σχετικά σταθερές σε 

όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου. 

Για τη διαμόρφωση μιας συνεπούς οικογένειας κριτηρίων επιλογής υιοθετείται το κλασικό μοντέλο του 

Katz (1955), ο οποίος πρότεινε την ταξινόμηση των διοικητικών ικανοτήτων σε τρεις κατηγορίες, τις 

τεχνικές ικανότητες, τις «ανθρώπινες» ικανότητες και τις διανοητικές ικανότητες. Με αυτό το μοντέλο ως 

βάση, η προτεινόμενη συνεπής οικογένεια κριτηρίων αποτελείται από έξι ικανότητες. Αυτές είναι: 

 Τεχνική ικανότητα (θεωρητικό υπόβαθρο και επαγγελματική εμπειρία) 

 Διαχείριση συγκρούσεων/Διαπραγμάτευση 

 Ικανότητα επικοινωνίας 

 Διαχείριση ομάδας 

 Επίλυση προβλημάτων/λήψη αποφάσεων 

 Στρατηγικός σχεδιασμός/Λήψη στρατηγικών αποφάσεων 

Μέθοδοι αξιολόγησης στελεχών 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες μέθοδοι αξιολόγησης στελεχών, ως αποτέλεσμα 

αναλυτικής επισκόπησης στην παγκόσμια βιβλιογραφία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των μεθόδων που 

έχουν προταθεί κατά καιρούς. Η επισκόπηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι βέλτιστες μέθοδοι για την 

αξιολόγηση διοικητικών στελεχών είναι ορισμένα τεστ που εξετάζουν συγκεκριμένες ιδιότητες και οι 

συνεντεύξεις, όπως παρουσιάζονται παρακάτω. 
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 Τεστ 

o Δείγματα εργασίας 

o Γνωσιακές ικανότητες 

o Προσωπικότητα:  

 Συνεντεύξεις 

o Δομημένες Συνεντεύξεις 

o Συμπεριφορικές Συνεντεύξεις 

Τέλος, μια σημαντική παρατήρηση που θα πρέπει να αναφερθεί είναι πως απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

συλλογή της απαιτούμενης και κατάλληλης πληροφορίας μέσω συνεντεύξεων είναι η άρτια κατάρτιση των 

αξιολογητών/αποφασιζόντων. 

Η προτεινόμενη πολυκριτήρια μέθοδος 

 Η μέθοδος TOPSIS 

o Η αξιολόγηση θα βασιστεί στη θεωρία της πολυκριτήριας ανάλυσης και πιο συγκεκριμένα σε μία 

παραλλαγή της πολυκριτήριας μεθόδου TOPSIS (η περιγραφή της μεθόδου παρουσιάζεται στο 

Κεφάλαιο 3 της διατριβής). Η TOPSIS είναι μια μέθοδος εύκολη στην κατανόηση και την 

εφαρμογή. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι θεμελιώδους σημασίας για την άμεση πρακτική 

εφαρμογή από τους αποφασίζοντες. Επιπλέον, δεν απαιτούνται οι διμερείς συγκρίσεις, οι οποίες 

αυξάνουν την πολυπλοκότητα και οδηγούν σε κίνδυνο ασυνέπειας και αντιστροφής σε 

προβλήματα κατάταξης εναλλακτικών, όπως το υπό μελέτη πρόβλημα (Bottani και Rizzi, 2006). 

Σύμφωνα με τους Zanakis et al., (1998), η απόδοση της TOPSIS επηρεάζεται ελάχιστα από τον 

αριθμό των εναλλακτικών και οι ασυνέπειες εμφανίζονται σε πολύ μικρότερο βαθμό με την 

αύξηση του αριθμού των εναλλακτικών ή των κριτηρίων. 

 Η ασάφεια των δεδομένων 

o Σε πολλές περιπτώσεις τα αυστηρά αριθμητικά δεδομένα (crisp data) είναι ανεπαρκή για να 

μοντελοποιήσουν πραγματικά προβλήματα. Επιπλέον, η τέλεια και ολοκληρωμένη γνώση είναι 

πολύ δύσκολο να αποκτηθεί. Η μη ποσοτικοποιημένη και ατελής πληροφορία κάνει την ακριβή 

κρίση αδύνατη (Ölçer και Odabaşi, 2005). Γι’ αυτούς τους λόγους, έχει προταθεί η επέκταση της 

TOPSIS σε ασαφές περιβάλλον (ασαφής TOPSIS) η οποία εφαρμόζεται στις σύγχρονες 

ερευνητικές προσπάθειες, όπου η σημαντικότητα των κριτηρίων και η αξιολόγηση των 

εναλλακτικών δίνεται μέσω γλωσσικών μεταβλητών οι οποίες εκφράζονται από ασαφείς 

αριθμούς. 

 Η προτεινόμενη προσέγγιση 
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o Η προτεινόμενη προσέγγιση βασίζεται στην πολυκριτήρια μέθοδο της ασαφούς TOPSIS, 

ενσωματώνοντας δύο νέα χαρακτηριστικά, τα οποία συνεισφέρουν σε μια πιο ολοκληρωμένη 

περιγραφή του προβλήματος. Το πρώτο από τα χαρακτηριστικά είναι η εισαγωγή της έννοιας της 

«ελάχιστης απαίτησης». Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, το ύστατο κριτήριο για τη λήψη της 

απόφασης δεν είναι οι αποστάσεις από τις ιδεατές – θετικές και αρνητικές – λύσεις (κλασική 

TOPSIS) αλλά η απόσταση από ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς που βρίσκεται ανάμεσα στο 

εύρος των λύσεων. Το δεύτερο χαρακτηριστικό αναφέρεται στη σημαντικότητα της κρίσης των 

αποφασιζόντων που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία. Σύμφωνα με την προτεινόμενη 

μεθοδολογία, οι κρίση του κάθε αποφασίζοντος δεν έχει ίση σημαντικότητα σε σχέση με την 

κρίση των υπολοίπων σε ένα κριτήριο και επιπλέον η κρίση του κάθε αποφασίζοντος δεν έχει την 

ίδια σημαντικότητα σε κάθε κριτήριο. Με αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, η μοντελοποίηση του 

συγκεκριμένου προβλήματος πραγματοποιείται με πιο αποδοτικό τρόπο, ανταποκρινόμενη 

καλύτερα στην πραγματικότητα. 

Ο ρόλος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού στη διαδικασία αξιολόγησης 

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ορίζεται ως «η διοικητική λειτουργία ενός οργανισμού που σχεδιάζει 

και εφαρμόζει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, 

αντιμετωπίζοντας το ως επένδυση που μπορεί να οδηγήσει σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την 

επίτευξη των οργανωσιακών στόχων». Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει τους ρόλους του τμήματος σε 

έναν οργανισμό (Μπουραντάς και Παπαλεξανδρή, 2002).  

 

Σχήμα V – Οι ρόλοι του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού 

Από αυτούς τους ρόλους, η διατριβή εστιάζει στην ευθύνη για την επιλογή των στελεχών του οργανισμού. 

Πιο συγκεκριμένα και με βάση αυτό το πλαίσιο, ο διευθυντής του τμήματος ΔΑΔ καλείται να λάβει το ρόλο 

του συντονιστή στην όλη διαδικασία και να αποφασίσει για τις εξής δύο παραμέτρους:  

 Ποια είναι η ομάδα αποφασιζόντων για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας 

 Ποια είναι η σημαντικότητα του κάθε αποφασίζοντος σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης 
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Τα βήματα της διαδικασίας αξιολόγησης 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα βήματα της διαδικασίας αξιολόγησης παρουσιάζονται στο Σχήμα 

VI και αναλύονται όπως παρακάτω: 

 

Σχήμα VI – 2η Φάση: Αξιολόγηση στελεχών 

1. Σχηματισμός της ομάδας των αποφασιζόντων 

Η επιλογή ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μια κρίσιμη διαδικασία για έναν οργανισμό. Σε αυτή, 

ορθολογικότερες και πιο δίκαιες αποφάσεις λαμβάνονται από ομάδα αποφασιζόντων παρά από ένα 

άτομο ξεχωριστά. Συνήθως, ειδικοί από διάφορα τμήματα μαζί με διοικητικά στελέχη σε υψηλές 

ιεραρχικά θέσεις σχηματίζουν την ομάδα των αξιολογητών. Η απόφαση για τον καθορισμό της ομάδας 

των αποφασιζόντων λαμβάνεται από το διευθυντή ΔΑΔ, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη 

παράγραφο. 

2. Καθορισμός ενός πεπερασμένου συνόλου κατάλληλων κριτηρίων 

Τα κριτήρια περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα και αφορούν όλες τις βαθμίδες διοικητικών 

θέσεων εργασίας. Τα κριτήρια αναφέρονται σε ικανότητες που διαμορφώνουν ένα ιδανικό προφίλ 

στελέχους. Οι ικανότητες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές και στάσεις που ακολουθούνται. 

Αν και ορισμένες συμπεριφορές και στάσεις είναι αποτέλεσμα των εμφύτων χαρακτηριστικών του ατόμου, 

1. Υπολογισμός 
του βαθμού 

εγγύτητας και 
συμφωνίας

2. Υπολογισμός 
των αθροιστικών 

τιμών

3. Κατασκευή του 
ασαφούς πίνακα 

απόφασης

4. Κατασκευή του 
κανονικοποιημένου 

ασαφούς πίνακα 
απόφασης

5. Κατασκευή του 
σταθμισμένου 

κανονικοποιημένου 
ασαφούς πίνακα 

απόφασης

6. Υπολογισμός της 
απόστασης των 

εναλλακτικών από 
τις ελάχιστες 

απαιτήσεις

7. Κατάταξη των 
εναλλακτικών

Φάση 2: Αξιολόγηση

Τελικοί υποψήφιοι

Συντονιστής

Αποφασίζοντες

Σημαντικότητα 
αποφασιζόντων

Επιδόσεις 
εναλλακτικών

Σημαντικότητα 
κριτηρίων

Ελάχιστες 
απαιτήσεις

Εναλλακτικές

Προεπιλογή τελικών 
υποψηφίων

Φάση 1: 
Προεπιλογή

Διοικητικές 
Ικανότητες

Κριτήρια

Αποφασίζοντες
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το κοινό γνώρισμα όλων είναι η δυνατότητα καλλιέργειας – και συνεπώς ανάπτυξης – μέσα από την 

εμπειρία και την εκπαίδευση. Επιπλέον, όλες οι ικανότητες απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση 

των καθηκόντων οποιασδήποτε στελεχιακής θέσης, σε διαφορετικό γενικά βαθμό η κάθε μια, ανάλογα με 

τη φύση της θέσης. 

3. Επιλογή των κατάλληλων γλωσσικών όρων και της αντίστοιχης κλίμακας για τη σημαντικότητα των 

κριτηρίων και την αξιολόγηση των εναλλακτικών σε κάθε ένα από τα κριτήρια 

Μια γλωσσική μεταβλητή είναι μια μεταβλητή της οποίας η τιμές εκφράζονται σε γλωσσικούς όρους. Στην 

περίπτωση της διατριβής, η γλωσσικές μεταβλητές είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων. Οι 

γλωσσικοί όροι θα πρέπει να επιλεχθούν προσεκτικά τόσο ως προς το νόημά τους όσο και ως προς το 

πλήθος τους. Οι όροι θα πρέπει να είναι σε θέση να διευκολύνουν τους αποφασίζοντες, ώστε οι 

τελευταίοι να μπορούν να αξιολογήσουν τις εναλλακτικές και να ορίσουν τη σημαντικότητα των κριτηρίων 

χρησιμοποιώντας αυτούς τους όρους και μόνο αυτούς. Προτείνεται οι γλωσσικοί όροι να αναπαρίστανται 

από ασαφείς τριγωνικούς αριθμούς, οι οποίοι προσδιορίζονται από κατάλληλες συναρτήσεις κατανομής. 

Προτείνονται οι όροι και οι αντίστοιχες συναρτήσεις κατανομής, σε 11-βάθμια κλίμακα, όπως φαίνονται 

στον Πίνακα ΙΙ. 

Πίνακας ΙΙ – Γλωσσικοί όροι και αντίστοιχοι ασαφείς αριθμοί για τις σημαντικότητες και τις επιδόσεις 

Σημαντικότητα Επίδοση 

Γλωσσικός όρος Ασαφής Αριθμός Γλωσσικός όρος Ασαφής Αριθμός 

Εξαιρετικά Χαμηλή (ΕΧ) ω0=(0, 0, 0.1) Εξαιρετικά Κακή (ΕΚΚ) σ0=(0, 0, 1) 

Πολύ Χαμηλή (ΠΧ) ω1=(0, 0.1, 0.2) Πολύ Κακή (ΠΚΚ) σ1=(0, 1, 2) 

Αρκετά Χαμηλή (ΑΧ) ω2=(0.1, 0.2, 0.3) Αρκετά Κακή (ΑΚΚ) σ2=(1, 2, 3) 

Χαμηλή (Χ) ω3=(0.2, 0.3, 0.4) Κακή (ΚΚ) σ3=(2, 3, 4) 

Μετρίως Χαμηλή (ΜΧ) ω4=(0.3, 0.4, 0.5) Μετρίως Κακή (ΜΚΚ) σ4=(3, 4, 5) 

Μέτρια (Μ) ω5=(0.4, 0.5, 0.6) Μέτρια (Μ) σ5=(4, 5, 6) 

Μετρίως Υψηλή (ΜΥ) ω6=(0.5, 0.6, 0.7) Μετρίως Καλή (ΜΚΛ) σ6=(5, 6, 7) 

Υψηλή (Υ) ω7=(0.6, 0.7, 0.8) Καλή (ΚΛ) σ7=(6, 7, 8) 

Αρκετά Υψηλή (ΑΥ) ω8=(0.7, 0.8, 0.9) Αρκετά Καλή (ΑΚΛ) σ8=(7, 8, 9) 

Πολύ Υψηλή (ΠΥ) ω9=(0.8, 0.9, 1) Πολύ Καλή (ΠΚΛ) σ9=(8, 9, 10) 

Εξαιρετικά Υψηλή (ΕΥ) ω10=(0.9, 1, 1) Εξαιρετικά Καλή (ΕΚΛ) σ10=(9, 10, 10) 

4. Ορισμός της σημαντικότητας των αποφασιζόντων σε κάθε κριτήριο 

Ο ορισμός της σημαντικότητας των αποφασιζόντων στηρίζεται στο γεγονός ότι οι αποφασίζοντες δεν 

έχουν όλοι την ίδια γνώση και εξειδίκευση. Η γνώμη τους δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει την ίδια 

βαρύτητα σε όλα τα κριτήρια, αν αυτά αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικά διαφορετικού περιεχομένου και 

φύσης. Ας εξετάσουμε την περίπτωση της επιλογής υποψηφίου για μια διοικητική θέση, σύμφωνα με τα 

κριτήρια που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Είναι λογικό να θεωρηθούν μέλη της ομάδας 
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απόφασης τόσο ο άμεσος προϊστάμενος για τη συγκεκριμένη θέση όσο και ένας ειδικός (εσωτερικός ή 

εξωτερικός) στο πεδίο της οργανωσιακής ψυχολογίας. Ωστόσο, η εξειδίκευση του καθενός θα πρέπει να 

μεταφραστεί στη σημαντικότητα της αξιολόγησής του σε κάθε κριτήριο. Για παράδειγμα, θα περιμένουμε 

μια υψηλότερη βαρύτητα στη γνώμη ενός ψυχολόγου/ειδικού σε θέματα οργανωσιακής ψυχολογίας 

αναφορικά με το κριτήριο της ικανότητας επικοινωνίας και αντίστροφα χαμηλότερη στο κριτήριο της 

επαγγελματικής εμπειρίας και του θεωρητικού υποβάθρου. Η απόφαση για τη σημαντικότητα των 

αποφασιζόντων λαμβάνεται από το διευθυντή ΔΑΔ, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, 

και μεταφράζεται σε γλωσσικούς όρους σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ. 

5. Επιλογή της σημαντικότητας των κριτηρίων 

Κάθε αποφασίζων προσδιορίζει τη σημαντικότητα κάθε κριτηρίου σε γλωσσικούς όρους, όπως αυτοί 

παρουσιάζονται στον Πίνακα ΙΙ. Δεν είναι απαραίτητη η διμερής σύγκριση μεταξύ κριτηρίων, καθώς η 

σημαντικότητα κάθε ενός ορίζεται αυτόνομα, γεγονός που διευκολύνει τους ίδιους τους αποφασίζοντες 

και τη διαδικασία. Ο ορισμός από τον κάθε ένα γίνεται με βάση τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις 

προσδοκίες του από τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Η προδιαγραφή της θέσης παρέχει μια βασική 

ένδειξη για τα προσόντα, τις δραστηριότητες και τις συμπεριφορές που απαιτούνται, εντούτοις 

επιτρέπεται σε κάθε αποφασίζοντα να προβάλλει τις προσωπικές του θέσεις σχετικά με το πόσο 

σημαντικό θεωρεί ένα κριτήριο ή όχι.  

6. Προσδιορισμός των ελαχίστων απαιτήσεων 

Η έννοια των ελαχίστων απαιτήσεων εισάγεται με σκοπό να προσομειωθεί καλύτερα η πραγματικότητα 

και η συμπεριφορά των αποφασιζόντων. Κάθε αποφασίζων προσδιορίζει την ελάχιστη απαίτησή του για 

κάθε κριτήριο, χρησιμοποιώντας τους γλωσσικούς όρους που παρουσιάζονται στον Πίνακα ΙΙ. Οι 

πολυκριτήριες μέθοδοι που βασίζονται στις σχέσεις υπεροχής (γίνεται αναφορά στο Κεφάλαιο 3) εισάγουν 

το κατώφλι βέτο για να υποδείξουν καταστάσεις στις οποίες η διαφορά των τιμών δύο εναλλακτικών σε 

ένα κριτήριο αναιρεί πιθανή σχέση υπεροχής που ίσως υποδεικνύεται από τα άλλα κριτήρια. Αυτό 

σημαίνει ότι όταν η τιμή μιας εναλλακτικής είναι σημαντικά κακή σε ένα κριτήριο συγκρινόμενη με την 

τιμή μιας άλλης εναλλακτικής σε αυτό το κριτήριο, τότε η πρώτη εναλλακτική δεν μπορεί να υπερέχει της 

δεύτερης, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις αμφοτέρων στα υπόλοιπα κριτήρια. Μέσω της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας «δανειζόμαστε» αυτή την έννοια, επιτρέποντας σε κάθε αποφασίζοντα να ορίσει την 

ελάχιστη απαίτηση για κάθε κριτήριο. Βάσει αυτού, κάθε αποφασίζων προσδιορίζει τις ελάχιστες 

ικανότητες που ζητάει από έναν υποψήφιο για κάθε κριτήριο επιλογής. Επειδή στην πραγματικότητα 

μπορεί να υπάρξουν καταστάσεις, στις οποίες οι ελάχιστες απαιτήσεις των αξιολογητών έχουν τεθεί πολύ 

υψηλά και όλες οι εναλλακτικές να βρίσκονται «κάτω» από αυτές, προτείνεται για την κατάταξη των 
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εναλλακτικών να λαμβάνει υπόψη τη συνολική απόσταση κάθε εναλλακτικής από τις ελάχιστες απαιτήσεις 

για όλα τα κριτήρια (Kelemenis και Askounis, 2009, Kelemenis και Askounis, 2010, Kelemenis et al., 2011). 

7. Αξιολόγηση των εναλλακτικών 

Κάθε αποφασίζων αξιολογεί τις εναλλακτικές χρησιμοποιώντας τους γλωσσικούς όρους του 

παρουσιάζονται στον Πίνακα ΙΙ, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στα προηγούμενα 

σημεία. 

8. Υπολογισμός του βαθμού εγγύτητας και συμφωνίας 

Στο σημείο αυτό ορίζουμε τις εξής μεταβλητές: 

K, ο αριθμός των αποφασιζόντων 

n, ο αριθμός των κριτηρίων 

m, ο αριθμός των εναλλακτικών 

k = 1, 2, … , K, j = 1, 2, … , n, i = 1, 2, … , m, οι αντίστοιχοι δείκτες 

z�jk = �zjk
l , zjk

m , zjk
u  �, ο ασαφής τριγωνικός αριθμός που εκφράζει τη σημαντικότητα του αποφασίζοντος k 

στο κριτήριο j 

w� jk = �wjk
l , wjk

m , wjk
u  �, ο ασαφής τριγωνικός αριθμός που εκφράζει τη σημαντικότητα του κριτηρίου j κατά 

τη γνώμη του αποφασίζοντος k 

t̃jk = �tjk
l , tjk

m , tjk
u  �, ο ασαφής τριγωνικός αριθμός που εκφράζει την ελάχιστη απαίτηση του 

αποφασίζοντος k για το κριτήριο j 

s�jki = �sjki
l , sjki

m , sjki
u  �, ο ασαφής τριγωνικός αριθμός που εκφράζει την επίδοση της εναλλακτικής i στο 

κριτήριο j κατά τη γνώμη του αποφασίζοντος k 

Η κατασκευή και εισαγωγή των βαθμών εγγύτητας και συμφωνίας συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια 

αποφυγής περιπτώσεων κατά τις οποίες ένας ή περισσότεροι αξιολογητές μεροληπτούν υπέρ ή κατά ενός 

οι περισσοτέρων υποψηφίων. Θεωρήσαμε ως προϋποθέσεις άρτιας εφαρμογής της μεθοδολογίας 

χαρακτηριστικά όπως η ακεραιότητα, η δικαιοσύνη και η εμπιστοσύνη. Παρ’ όλα αυτά, κρίνεται σκόπιμο η 

μαθηματική μοντελοποίηση να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει μία αξιοκρατική διαδικασία.  

Ο βαθμός συμφωνίας αναφέρεται στην «απόσταση» των βαθμολογιών που δίνουν δύο αποφασίζοντες. Ο 

βαθμός εγγύτητας αναφέρεται στην απόσταση της βαθμολογίας ενός αποφασίζοντος από το μέσο όρο 

των βαθμολογιών. 
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Θεωρούμε ότι υπάρχει ελάχιστη συμφωνία (μέγιστη απόσταση) μεταξύ δύο αποφασιζόντων όταν ο ένας 

δίνει βαθμολογία «Εξαιρετικά Κακή» και ο άλλος «Εξαιρετικά Καλή» (συμφωνία = 0). Η μέγιστη συμφωνία 

(ελάχιστη απόσταση) όταν δίνουν τις ίδιες βαθμολογίες (συμφωνία = 1). Με 

 x�(σ10) − x�(σ0) = dσmax  (0.1) 

ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ δύο αποφασιζόντων k1, k2 στη βαθμολόγηση της επίδοσης μιας 

εναλλακτικής i σε ένα κριτήριο j δίνεται ως εξής 

 
dσmax −�x��s�jk 1i�−x��s�jk 2i��

dσmax
> δ (0.2) 

∀ j = 1, 2, … , n, ∀ i = 1, 2, … , m, ∀ k1, k2 = 1, 2, … , K, k1 ≠ k2 

Ο βαθμός εγγύτητας δίνεται από τις παρακάτω εξισώσεις 

 meanji = 1
K
∑ x��s�jki �K

k=1  (0.3) 

 
dσmax −�x��s�jki �−mean ji �

dσmax
> ε (0.4) 

∀ j = 1, 2, … , n, ∀ i = 1, 2, … , m, ∀ k = 1, 2, … , K 

𝛿𝛿 και 𝜀𝜀 είναι τα κατώφλια, κάτω από τα οποία η διαδικασία αξιολόγησης στο συγκεκριμένο κριτήριο για τη 

συγκεκριμένη εναλλακτική πρέπει να επαναληφθεί, για την εξασφάλιση της αξιοκρατίας της διαδικασίας. 

Ποιοτικά, οι παραπάνω εξισώσεις σημαίνουν ότι δε μπορεί οι βαθμολογίες που δίνουν δύο αξιολογητές 

στον ίδιο υποψήφιο σε ένα συγκεκριμένο κριτήριο να διαφέρουν υπερβολικά. 

9. Υπολογισμός αθροιστικών τιμών 

Η ιδέα που ακολουθεί τον υπολογισμό των αθροιστικών τιμών είναι η ενσωμάτωση της σχετικής 

σημαντικότητας του κάθε αποφασίζοντος και του κάθε κριτηρίου. Για τον υπολογισμό των αθροιστικών 

τιμών, θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του κέντρου βάρους (centroid) για την αποασαφοποίηση.  

Το κέντρο βάρους της σημαντικότητας του αποφασίζοντος k στο κριτήριο j μπορεί να εκφραστεί ως 

x��z�jk�,, επομένως η σταθμισμένη σημαντικότητα του αποφασίζοντος k στο κριτήριο j είναι 

 x��z�jk�
w =

x��z� jk �
∑ x��z� jk �K

k =1
 (0.5) 

Το αριστερό (κάτω) άκρο της σταθμισμένης επίδοσης της εναλλακτικής i στο κριτήριο j κατά τον 

αποφασίζοντα k είναι τότε 

 sijk
lw = sijk

l × x��z�jk�
w

 (0.6) 
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Για όλους τους αποφασίζοντες, η αθροιστική τιμή του αριστερού άκρου της επίδοσης της εναλλακτικής i 

στο κριτήριο j είναι  

 sij
l = ∑ sijk

lwK
k=1   (0.7) 

Αντίστοιχα, μπορούν να υπολογιστούν τα sij
m  και sij

u  (κορυφή και δεξιό/άνω άκρο), και η αθροιστική 

επίδοση της εναλλακτικής i στο κριτήριο j, s�ij = �sij
l , sij

m , sij
u  � και στη συνέχεια η αθροιστική σημαντικότητα 

w� j = �wj
l, wj

m , wj
u  � και η αθροιστική ελάχιστη απαίτηση t̃j = �tj

l , tj
m , tj

u  � για το κριτήριο j. 

10. Κατασκευή ασαφούς πίνακα απόφασης 

Ο ασαφής πίνακας απόφασης απεικονίζεται ως εξής 

 D� = �
s�11 ⋯ s�1n
⋮ ⋱ ⋮

s�m1 ⋯ s�mn

� (0.8) 

 W� j = [w�1, w�2, … , w�n ] (0.9) 

 T�j = [t̃1, t̃2, … , t̃n ] (0.10) 

με s�ij = �sij
l , sij

m , sij
u  �, w� j = �wj

l, wj
m , wj

u  �, t̃j = �tj
l , tj

m , tj
u  �, όπως υπολογίστηκαν από το προηγούμενο 

βήμα (βήμα 9). 

11. Κατασκευή του κανονικοποιημένου ασαφούς πίνακα απόφασης 

Εφαρμόζοντας έναν κατάλληλο τελεστή σε κάθε στοιχείο του ασαφούς πίνακα απόφασης, λαμβάνουμε 

τον κανονικοποιημένο ασαφή πίνακα. Με αυτό τον τρόπο, κάθε ασαφής τριγωνικός αριθμός βρίσκεται 

μεταξύ του μηδενός και της μονάδας. Ο πίνακας μπορεί να εκφραστεί ως ακολούθως 

 R� = �r�ij �m×n
 (0.11) 

 T�R = �t̃j
R�

1×n
 (0.12) 

 r�ij = �
sij

l

cj
∗ ,

sij
m

cj
∗ ,

sij
u

cj
∗� , j ∈ B (0.13) 

 t̃j
R = �

tj
l

cj
∗ ,

tj
m

cj
∗ ,

tj
u

cj
∗� , j ∈ B (0.14) 

cj
∗ = max�maxi sij

u , tj
u� αν j ∈ B 

όπου B είναι το σύνολο των κριτηρίων οφέλους και  

 r�ij = �
aj
−

sij
u ,

aj
−

sij
m ,

aj
−

sij
l � , j ∈ C (0.15) 
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 t̃j
R = �

aj
−

tj
u ,

aj
−

tj
m ,

aj
−

tj
l � , j ∈ C (0.16) 

aj
− = min�mini sij

l , tj
l� αν j ∈ C 

όπου C είναι το σύνολο των κριτηρίων κόστους, ακολουθώντας τη μέθοδο γραμμικής κανονικοποίησης 

(Shih et al., 2007). Όλα τα κριτήρια της συγκεκριμένης περίπτωσης που μελετάται είναι κριτήρια οφέλους. 

12. Κατασκευή του σταθμισμένου κανονικοποιημένου ασαφούς πίνακα απόφασης 

Σε αυτό το βήμα, ενσωματώνουμε την αθροιστική σημαντικότητα κάθε κριτηρίου, λαμβάνοντας τον 

πίνακα 

 V� = �v�ij �m×n
 (0.17) 

j = 1, 2, … , n, i = 1, 2, … , m 

 T�V = �t̃j
V�

1×n
 (0.18) 

όπου 

 v�ij = r�ij (∙)w� j  (0.19) 

και 

 t̃j
V = t̃j

R (∙)w� j  (0.20) 

13. Yπολογισμός της απόστασης των εναλλακτικών από τις ελάχιστες απαιτήσεις 

Αυτό είναι το τελικό βήμα πριν την κατάταξη των εναλλακτικών. Η κάθε εναλλακτική συγκρίνεται με τις 

ελάχιστες απαιτήσεις του κάθε αποφασίζοντος για κάθε κριτήριο και στη συνέχεια υπολογίζεται για κάθε 

εναλλακτική το άθροισμα των αποστάσεων συνολικά για όλα τα κριτήρια. Για να υπολογιστεί η απόσταση 

μιας εναλλακτικής από ένα σημείο ελάχιστης απαίτησης επιλέγεται η μέθοδος του κέντρου βάρους για την 

αποασαφοποίηση και τον υπολογισμό της απόστασης (Yager, 1980). Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, η 

απόσταση ανάμεσα σε δύο ασαφείς τριγωνικούς αριθμούς, u  and w , υπολογίζεται ως d(u, w) = x�(u) −

x�(w), όπου για έναν ασαφή τριγωνικό αριθμό u = (l, m, n) με συνάρτηση κατανομής  

 μ(x) = �

0, x < l
μL(x), l ≤ x < m
μR (x), m ≤ x < n

0, x > n

� (0.21) 

είναι 

 x�(u) = ∫ xμL (x)dxm
l +∫ xμR (x)dxn

m
∫ μL (x)dxm

l +∫ μR (x)dxn
m

 (0.22) 

Επομένως, η συνολική απόσταση κάθε εναλλακτικής από τα σημεία ελαχίστων απαιτήσεων είναι  
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 di = ∑ d�v�ij , t̃j
V�, i =n

j=1 1, 2, … , m (0.23) 

με d�v�ij , t̃j
V� = x��v� ij� − x��t̃j

V� 

14. Κατάταξη των εναλλακτικών 

Η προτιμώμενη εναλλακτική είναι αυτή με την υψηλότερη συνολική απόσταση από τα σημεία ελαχίστων 

απαιτήσεων όλων των κριτηρίων. 

IV.2.3. Απόφαση και Ένταξη 

Η εφαρμογή της προτεινόμενης πολυκριτήριας μεθόδου οδηγεί στην τελική κατάταξη των εναλλακτικών 

(υποψηφίων), βάσει της οποίας επιλέγονται οι εναλλακτικές με την καλύτερη συνολική επίδοση. Η 

εναλλακτική είναι συνήθως μία, αν και είναι πιθανό ένα σενάριο επιλογής περισσοτέρων του ενός 

υποψηφίων, στην περίπτωση που επιθυμείται η κάλυψη περισσοτέρων της μίας θέσεων εργασίας με τα 

ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά. Η τελική απόφαση για την τοποθέτηση ενός υποψηφίου σε μία θέση 

εργασίας αποτελεί το πρώτο στάδιο για την εφαρμογή άλλων πρακτικών ΔΑΔ. 

Οι πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού προσδίδουν μεγαλύτερο όφελος σε έναν οργανισμό όταν 

εφαρμόζονται με αρμονικό και συνεργατικό τρόπο και όχι ως μεμονωμένες πρακτικές. Η μελέτη άλλων 

πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού βρίσκεται εκτός των σκοπών της παρούσας διατριβής, 

μολαταύτα κρίνεται απαραίτητο, για την πληρότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας, να παρουσιαστεί η 

σχέση της επιλογής ανθρώπινου δυναμικού με άλλες πρακτικές που εφαρμόζονται σε έναν οργανισμό. 

Η απόφαση επιλογής μπορεί να καταδείξει τις ελλείψεις του υποψηφίου που τελικά επιλέχθηκε να 

καλύψει τη θέση εργασίας. Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής, εντοπίζονται τα σημεία 

(δηλ. οι ικανότητες) στα οποία ενδείκνυται η περαιτέρω εκπαίδευση ενός στελέχους. Ακόμα, τα κριτήρια 

επιλογής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης πλέον, ενώ παράλληλα οι 

ελάχιστες απαιτήσεις που εισάγονται ως έννοια κατά τη διαδικασία επιλογής να αποτελέσουν τα μέτρα 

(standards) απόδοσης, βάσει των οποίων θα κριθεί η υπεροχή ή η ανεπάρκεια ενός στελέχους. Επιπλέον, 

με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή και η σύγκριση των επιδόσεων κατά τη φάση της επιλογής και κατά τη 

φάση της αξιολόγησης της απόδοσης (προφανώς αναφερόμαστε στους επιτυχόντες υποψηφίους της 

φάσης της επιλογής) και ο εντοπισμός παραγόντων που συνέβαλλαν σε μία ενδεχόμενη διαφορά στις 

επιδόσεις (π.χ. ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης κατά την αρχική περίοδο ένταξης ενός στελέχους στον 

οργανισμό μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη επίδοση έναντι αυτής που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία 

επιλογής). Τα παραπάνω φαίνονται στο Σχήμα VII. 
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Σχήμα VII – 3η Φάση: Απόφαση και ένταξη 

IV.3. Συμπεράσματα  

Το παρόν κεφάλαιο έχει ως στόχο την αναλυτική παρουσίαση της προτεινόμενης μεθοδολογίας καθώς και 

του θεωρητικού πλαισίου το οποίο θέτει τις προϋποθέσεις άρτιας εφαρμογής της μεθοδολογίας. Τα 

γενικά συμπεράσματα του κεφαλαίου καταγράφονται ευθύς αμέσως: 

 Το υπό μελέτη είναι ένα πρόβλημα διοίκησης ανθρώπων, επομένως στην ανάλυσή του 

υπεισέρχονται «ανθρώπινες» παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η ακεραιότητα των 

εμπλεκομένων, η εμπιστοσύνη μεταξύ τους και το αίσθημα οργανωσιακής δικαιοσύνης αποτελούν 

τα προαπαιτούμενα συστατικά για την άρτια εφαρμογή της μεθοδολογίας, ενώ η έλλειψή τους 

μπορεί να θέσει σε κίνδυνο όλη τη διαδικασία και να αναδείξει φαινόμενα μεροληψίας, αδικίας και 

εμπάθειας. 

 Δεδομένης της πολυπλοκότητας του προβλήματος επιλογής διοικητικών στελεχών, η προτεινόμενη 

προσέγγισης ενσωματώνει όλες εκείνες τις παραμέτρους που απατούνται για την πλήρη περιγραφή 

του. Οι παράμετροι αυτές είναι  

o ο καθορισμός των κατάλληλων κριτηρίων αξιολόγησης των εναλλακτικών,  

o ο ορισμός της κατάλληλης ομάδας αποφασιζόντων,  

o η ενσωμάτωση της ασάφειας των δεδομένων και της κρίσης των αποφασιζόντων,  

o ο καθορισμός των διαφορετικών βαθμών σημαντικότητας ανά αποφασίζοντα και ανά κριτήριο,  

Επιλογή του/των καλύτερου/ων 
υποψηφίου/ων

Ένταξη στον οργανισμό

7. Κατάταξη των 
εναλλακτικών

Φάση 2: Αξιολόγηση Φάση 3: Απόφαση

Καθορισμός εκπαιδευτικού 
προγράμματος

Καθορισμός standards 
απόδοσης

Ελάχιστες 
απαιτήσεις

Κριτήρια
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o η θεώρηση των προτεραιοτήτων και των προτιμήσεων των αποφασιζόντων και  

o η δυνατότητα εντοπισμού και διαχείρισης περιπτώσεων ασυμφωνίας μεταξύ των 

αποφασιζόντων.  

 Επιπλέον, τεκμηριώνεται μέσω ανάλυσης ευαισθησίας, η αυξημένη χρησιμότητα της προτεινόμενης 

πολυκριτήριας μεθόδου σε σχέση με τη μέθοδο της ασαφούς TOPSIS. 

 Στα πλαίσια της διατριβής, αναπτύχθηκε ένα απλό, εύχρηστο και κατανοητό στη λογική που το 

διέπει εργαλείο υποστήριξης, το οποίο ενσωματώνει τα βασικά βήματα της προτεινόμενης 

διαδικασίας αξιολόγησης. Το εργαλείο αυτό μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο για το διαχειριστή 

όλης της διαδικασίας, το Διευθυντή του τμήματος ΔΑΔ του οργανισμού. 
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V. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

V.1. Οι στόχοι της εφαρμογής 

Οι στόχοι από την εφαρμογή της μεθοδολογίας είναι οι ακόλουθοι: 

 Επιβεβαίωση του πρακτικού ενδιαφέροντος που έχει η παρούσα διατριβή 

 Επιβεβαίωση της ευκολίας κατανόησης της συνολικής μεθοδολογίας και των βημάτων κάθε φάσης 

της 

 Επιβεβαίωση της εφικτότητας της μεθοδολογίας 

 Επιβεβαίωση της συνέπειας της μεθοδολογίας 

 Επιβεβαίωση της χρησιμότητας του εργαλείου υποστήριξης που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 

διατριβής, στην πράξη 

 Κατάδειξη ενδεχομένων αδυναμιών της μεθοδολογίας και του εργαλείου υποστήριξης 

 Κατάθεση προτάσεων για βελτίωση και τροποποίηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

Έπειτα από μία σύντομη περίοδο επικοινωνίας και βάσει χαρακτηριστικών, προτεραιοτήτων, εμποδίων, 

και περιορισμών, ο οργανισμός που επιλέχθηκε για την εφαρμογή της μεθοδολογίας ήταν η εταιρία 

INTRACOM TELECOM. 

 

V.2. Η μελέτη περίπτωσης 

 

V.2.1. Η θέση εργασίας 

Το Μάιο του 2009, η διεύθυνση Μάρκετινγκ Συστημάτων και Λύσεων (Systems and Solutions Marketing) 

άνοιξε μία θέση Μηχανικού Πωλήσεων/Μάρκετινγκ Προϊόντων Ασύρματης Τεχνολογίας (Wireless Product 

Marketing/Presales Engineer) και κάλεσε όσους επιθυμούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την 

κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης. Η θέση αυτή επιλέχθηκε για δύο λόγους. 

Πρώτον, ο πρακτικός λόγος ήταν ότι το άνοιγμα της θέσης συνέπεσε με τη χρονική στιγμή επικοινωνίας με 

την εταιρία. Επομένως, ήταν η ιδανική στιγμή για να μπορέσει η προτεινόμενη μεθοδολογία να 

εφαρμοστεί στην πράξη, σε πραγματική περίπτωση επιλογής ανθρώπινου δυναμικού. Δεύτερον, πρόκειται 

για μία θέση στελέχους πρώτης γραμμής, η οποία απαιτεί τόσο σε βάθος γνώσεις του τεχνικού 

αντικειμένου, όσο και σαφείς διοικητικές ικανότητες. Επομένως, αποτελεί μία ιδανική περίπτωση θέσης 

προς μελέτη. 
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V.2.2. Τα κριτήρια αξιολόγησης 

Για πρακτικούς λόγους εφικτότητας της εφαρμογής κάτω από απόλυτα πραγματικές συνθήκες, 

συμφωνήθηκε αμοιβαία να χρησιμοποιηθούν οι δέκα δεξιότητες που «χρησιμοποιεί» ο οργανισμός στην 

αξιολόγηση όλων των διοικητικών του στελεχών, είτε πρόκειται για διαδικασία πρόσληψης είτε για 

διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσής τους. Οι δεξιότητες αυτές κρίνονται επαρκείς για την εφαρμογή 

μίας αξιοκρατικής διαδικασίας που οδηγεί σε συνεπή αποτελέσματα.Αυτά είναι: 

 Γνώση Τεχνικού Αντικειμένου  Προσανατολισμός στον Πελάτη 

 Επικοινωνία  Διαχείριση Επαφών 

 Ικανότητα Παρουσιάσεων  Πρωτοβουλία 

 Επιχειρηματική Σκέψη  Προσανατολισμός στο Αποτέλεσμα 

 Στρατηγική Σκέψη  Δημιουργικότητα- Καινοτομία 

Συγκρίνοντας τις δύο προσεγγίσεις (της προτεινόμενης μεθοδολογίας και της εταιρικής προσέγγισης στην 

πράξη) μπορεί κανείς να διαπιστώσει την ομοιότητα τους και την κοινή τους λογική. Τόσο η πρόταση της 

παρούσας διατριβής όσο και οι δεξιότητες που υιοθετούνται από την INTRACOM για τα στελέχη της 

αποτελούν χαρακτηριστικά που αναπτύσσονται και εξελίσσονται με το πέρας του χρόνου. Επιπλέον, 

αναφέρονται σε διοικητικές ικανότητες, απαραίτητες για ένα στέλεχος ώστε να φέρει εις πέρας τα 

απαιτητικά καθήκοντά του. Τέλος, κατά μεγάλο ποσοστό και οι δύο προσεγγίσεις αναφέρονται στα ίδια 

χαρακτηριστικά. Οι παραπάνω διαπιστώσεις σαφώς επιβεβαιώνουν και ισχυροποιούν τη λογική της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας. 

V.2.3. Η διαδικασία αξιολόγησης 

Η ομάδα αξιολόγησης των υποψηφίων ορίστηκε από τη Διεύθυνση ΔΑΔ και αποτελείτο από τρία μέλη, τον 

άμεσο προϊστάμενο της εν λόγω θέσης καθώς και δύο διοικητικά στελέχη προερχόμενα από επιτελικές 

διευθύνσεις. Οι τελικοί υποψήφιοι ήταν τρεις, με σύντομη επαγγελματική εμπειρία, σπουδές στο 

ευρύτερο αντικείμενο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής και επιπλέον σπουδές στη διοίκηση 

επιχειρήσεων. Οι μέθοδοι αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η συνέντευξη, η εξέταση του 

βιογραφικού και τα υποθετικά σενάρια εργασίας (case studies), μέσω των οποίων οι αξιολογητές 

βαθμολόγησαν τους υποψηφίους στις προαναφερθείσες δεξιότητες. 

Ακολουθώντας τα βήματα της προτεινόμενης μεθοδολογίας, λάβαμε τα δεδομένα και την τελική κατάταξη 

των υποψηφίων, όπως φαίνεται στους Πίνακες III, IV, V, VI, VII. 
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Πίνακας III – Σημαντικότητες αποφασιζόντων ανά κριτήριο 

Δεξιότητες 
Σημαντικότητα 

Αξιολογητή Α 

Σημαντικότητα 

Αξιολογητή Β 

Σημαντικότητα 

Αξιολογητή Γ 

Γνώση Τεχνικού Αντικειμένου ΕΥ ΕΥ ΜΧ 

Επικοινωνία ΜΥ ΑΥ ΕΥ 

Ικανότητα Παρουσιάσεων ΜΥ ΕΥ ΑΥ 

Επιχειρ/κη Σκέψη ΜΥ ΜΥ ΠΥ 

Στρατηγική Σκέψη ΜΥ ΜΥ ΠΥ 

Προσανατολισμός στον Πελάτη ΜΥ ΑΥ ΠΥ 

Διαχείριση Επαφών ΜΥ ΑΥ ΠΥ 

Πρωτοβουλία ΠΥ ΠΥ Υ 

Προσανατολισμός στο 

Αποτέλεσμα 
ΠΥ ΠΥ Υ 

Δημιουργικότητα- Καινοτομία ΕΥ ΕΥ Υ 

Πίνακας IV – Σημαντικότητες κριτηρίων ανά αποφασίζοντα 

Δεξιότητες 

Σημαντικότητα 

Κριτηρίου 

(Αξιολογητής Α) 

Σημαντικότητα 

Κριτηρίου 

(Αξιολογητής 

Β) 

Σημαντικότητα 

Κριτηρίου 

(Αξιολογητής Γ) 

Γνώση Τεχνικού Αντικειμένου ΕΥ ΠΥ Υ 

Επικοινωνία Μ ΜΥ ΠΥ 

Ικανότητα Παρουσιάσεων ΜΥ ΜΥ ΠΥ 

Επιχειρ/κη Σκέψη Μ Μ ΠΥ 

Στρατηγική Σκέψη Μ Μ ΑΥ 

Προσανατολισμός στον Πελάτη ΜΥ ΜΥ ΑΥ 

Διαχείριση Επαφών Μ Μ ΜΥ 

Πρωτοβουλία Υ Υ ΜΥ 

Προσανατολισμός στο 

Αποτέλεσμα 
ΑΥ ΑΥ ΑΥ 

Δημιουργικότητα- Καινοτομία ΑΥ ΑΥ ΜΥ 
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Πίνακας V – Ελάχιστη απαίτηση ανά κριτήριο για κάθε αποφασίζοντα 

Δεξιότητες 

Ελάχιστη 

απαίτηση 

(Αξιολογητής Α) 

Ελάχιστη 

απαίτηση 

(Αξιολογητής Β) 

Ελάχιστη 

απαίτηση 

(Αξιολογητής Γ) 

Γνώση Τεχνικού Αντικειμένου ΜΚΛ Μ Μ 

Επικοινωνία ΜΚΛ Μ ΚΛ 

Ικανότητα Παρουσιάσεων ΚΛ ΜΚΛ ΚΛ 

Επιχειρ/κη Σκέψη Μ Μ Μ 

Στρατηγική Σκέψη Μ ΜΚΛ Μ 

Προσανατολισμός στον Πελάτη ΜΚΛ Μ ΜΚΛ 

Διαχείριση Επαφών Μ ΜΚΚ Μ 

Πρωτοβουλία ΜΚΛ Μ ΜΚΛ 

Προσανατολισμός στο 

Αποτέλεσμα 
ΜΚΛ Μ ΜΚΛ 

Δημιουργικότητα- Καινοτομία ΜΚΛ Μ Μ 
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Πίνακας VI – Επιδόσεις εναλλακτικών ανά κριτήριο για κάθε αποφασίζοντα 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Γνώση Τεχνικού 

Αντικειμένου 

Επικοινω

νία 

Ικανότητα 

Παρουσιάσεων 

Επιχειρ/κη 

Σκέψη 

Στρατηγική 

Σκέψη 

Προσανατολισμός 

στον Πελάτη 

Διαχείριση 

Επαφών 
Πρωτοβουλία 

Προσανατολισμός 

στο Αποτέλεσμα 

Δημιουργικότητα- 

Καινοτομία 

Αξιολογητής Α 

Υποψήφιος Α ΑΚΛ ΚΛ ΚΛ ΜΚΛ Μ Μ ΜΚΛ ΜΚΛ ΜΚΛ ΜΚΛ 

Υποψήφιος Β ΜΚΛ ΜΚΛ Μ ΜΚΚ ΜΚΚ ΜΚΚ ΜΚΚ ΚΚ ΜΚΚ Μ 

Υποψήφιος Γ ΑΚΛ ΚΛ ΚΛ ΚΛ ΚΛ ΚΛ ΜΚΛ ΑΚΛ ΚΛ ΚΛ 

Αξιολογητής Β 

Υποψήφιος Α ΜΚΛ ΜΚΛ ΜΚΛ ΚΛ ΚΛ ΜΚΚ Μ Μ Μ ΜΚΛ 

Υποψήφιος Β ΚΛ ΚΛ ΜΚΛ ΜΚΛ Μ Μ ΜΚΚ Μ ΜΚΚ ΜΚΛ 

Υποψήφιος Γ ΑΚΛ ΑΚΛ ΑΚΛ ΑΚΛ ΑΚΛ ΑΚΛ ΚΛ ΑΚΛ ΑΚΛ ΑΚΛ 

Αξιολογητής Γ 

Υποψήφιος Α ΜΚΛ ΜΚΛ ΜΚΛ ΜΚΛ ΜΚΛ ΑΚΛ Μ ΜΚΛ ΜΚΛ ΜΚΛ 

Υποψήφιος Β ΚΛ ΕΚΛ ΜΚΛ ΚΛ ΜΚΛ Μ Μ ΜΚΛ ΚΛ ΑΚΛ 

Υποψήφιος Γ ΑΚΛ ΠΚΛ ΚΛ ΑΚΛ ΑΚΛ ΚΛ Μ ΑΚΛ ΚΛ ΚΛ 
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Πίνακας VII – Οι συνολικές αποστάσεις των υποψηφίων από τις ελάχιστες απαιτήσεις 

Εναλλακτική Απόσταση 𝒅𝒅𝒊𝒊 

Υποψήφιος Α 0,397 

Υποψήφιος Β 0,03 

Υποψήφιος Γ 1,645 

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός της σαφούς και ξεκάθαρης υπεροχής του υποψηφίου Γ σε σχέση με τους 

λοιπούς. Η συνολική απόσταση των επιδόσεών του από τις ελάχιστες απαιτήσεις των αποφασιζόντων 

είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των υπολοίπων, οι οποίοι παρουσιάζουν θετικές τιμές επίσης (αυτό 

σημαίνει ότι «περνούν» τις ελάχιστες απαιτήσεις αλλά όχι τόσο ώστε να επιλεχθούν). Αν παρατηρήσει 

κανείς τις επιδόσεις των υποψηφίων, θα δει πως ο Υποψήφιος Γ παρουσιάζει σε όλα τα κριτήρια και για 

τους τρεις αξιολογητές τις καλύτερες επιδόσεις. Στο κριτήριο που υστερεί σε σχέση με τα υπόλοιπα είναι 

αυτό της «Διαχείρισης Επαφών», το οποίο δεν επηρεάζει δραστικά λόγω της μικρής σημαντικότητάς του. 

Ο Υποψήφιος Α σημειώνει επιδόσεις μικρότερες των αντιστοίχων ελαχίστων απαιτήσεων στα κριτήρια 

«Προσανατολισμός στον Πελάτη» για τους αξιολογητές Α και Β ενώ το ίδιο συμβαίνει και στα κριτήρια 

«Επικοινωνία» και «Ικανότητα Παρουσιάσεων» για τον Αξιολογητή Γ. Σε αυτά τα κριτήρια ο εν λόγω 

αξιολογητής έχει θέσει υψηλές τιμές σημαντικότητας. 

Αυτή η κατάταξη, ως το αποτέλεσμα από την εφαρμογή της μεθοδολογίας, παρουσιάστηκε στους τρεις 

αξιολογητές πριν ληφθεί η τελική πραγματική απόφαση. Λόγω του γεγονότος ότι ο ένας εκ των τριών 

υποψηφίων ξεχώριζε σημαντικά από τους υπόλοιπους, δεν υπήρχε κάποια αμφιβολία ή δισταγμός ως 

προς την τελική απόφαση. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μεθοδολογίας ουσιαστικά επιβεβαίωσε 

την εικόνα των αξιολογητών και αποτέλεσε ένα επιπλέον ισχυρό επιχείρημα που ενίσχυσε την πραγματική 

απόφασή τους. 

V.3. Συμπεράσματα της εφαρμογής 

Στο παρόν κεφάλαιο της διατριβής παρουσιάζεται η εφαρμογή της βασικής φάσης της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας σε πραγματικό περιβάλλον. Λόγω των περιορισμών που δεν επέτρεψαν την εφαρμογή της 

αρχικής και τελευταίας χρονικά φάσης της μεθοδολογίας, η διατριβή εστίασε στη φάση της διαδικασίας 

αξιολόγησης των εναλλακτικών από τους αποφασίζοντες. Όλοι οι στόχοι της εφαρμογής που είχαν τεθεί εξ 

αρχής επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Ως συμπεράσματα από αυτή την εφαρμογή μπορεί κανείς 

να εντοπίσει τα παρακάτω: 

 Στα πλαίσια της εφαρμογής, προσεγγίστηκαν επαγγελματίες της αγοράς, εργαζόμενοι στο σύγχρονο 

επιχειρηματικό περιβάλλον. Η συνεργασία μαζί τους κρίνεται αποτελεσματική και δημιουργική, κάτι 

που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι εφαρμοσμένες ερευνητικές προσπάθειες μπορούν να 
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προσελκύσουν το έντονο και ειλικρινές ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου και οι προτάσεις 

τους μπορούν να υλοποιηθούν κάτω από πραγματικές συνθήκες αγοράς.  

 Η προτεινόμενη μεθοδολογία εισάγει τέσσερις νέες παραμέτρους, τους βαθμούς εγγύτητας και 

συμφωνίας, τις διαφορετικές σημαντικότητες των αποφασιζόντων ανά κριτήριο, τις διαφορετικές 

σημαντικότητες των κριτηρίων και τις ελάχιστες απαιτήσεις των αποφασιζόντων ανά κριτήριο. 

Δύσκολα θα βρει κανείς πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων όρων και παραμέτρων. Ειδικότερα 

στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, πολλές, αν όχι οι περισσότερες, αποφάσεις επιλογής 

ανθρώπινου δυναμικού, λαμβάνονται με καθαρά διαισθητικό τρόπο. Αυτό το γεγονός κάνει τις 

παραμέτρους αυτές άγνωστες στους επαγγελματίες του χώρου. Παρ’ όλα αυτά, ως συμπέρασμα 

από τη συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να αναφερθεί η ευκολία στην κατανόηση των όρων που 

εισήγαγε η προτεινόμενη μεθοδολογία από τους επαγγελματίες. Στο ίδιο πλαίσιο, αποδείχθηκε και 

η εφικτότητα της εφαρμογής της μεθοδολογίας στην πράξη, ως αποτέλεσμα της κατανόησής της 

από τους εμπλεκόμενους αλλά και της ενσωμάτωσης όλων των κρίσιμων παραμέτρων του υπό 

μελέτη προβλήματος. 

 Στο αμέσως προηγούμενο συμπέρασμα αναφέρθηκε ο διαισθητικός τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στην πράξη κατά την επιλογή ανθρώπινου δυναμικού. Η μεθοδολογία 

στην ουσία της βασίζεται στη χρήση ποσοτικών μεθόδων για το χειρισμό των προτιμήσεων και των 

απόψεων των αποφασιζόντων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων με σκοπό την 

υποστήριξη των αποφάσεών τους. Στην παρούσα μελέτη περίπτωσης, η πρόταση απόφασης βάσει 

της προτεινόμενης μεθοδολογίας συνέπεσε με την πραγματική απόφαση, κατά την οποία δε 

χρησιμοποιήθηκε κάποιο μαθηματικό μοντέλο, παρά μόνο η εμπειρία των αποφασιζόντων. Αυτό 

συνέβη διότι η επιλογή ήταν εύκολο και προφανής μεταξύ των εναλλακτικών. Το συμπέρασμα από 

την παραπάνω συλλογιστική είναι ότι σε περιπτώσεις μικρών διαφορών στην ποιότητα των 

εναλλακτικών, είναι πιθανό ο διαισθητικός τρόπος να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα από 

αυτά μίας ολοκληρωμένης μαθηματικής προσέγγισης που λαμβάνει υπόψη της όλες τις κρίσιμες 

παραμέτρους. Επομένως, το σημαντικό πρόβλημα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και δη 

διευθυντικών στελεχών πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πολυκριτήριο πρόβλημα απόφασης, η οποία 

να λαμβάνεται έπειτα από συνυπολογισμό όλων των παραμέτρων και όχι με διαισθητικό τρόπο, 

όπως συνήθως γίνεται στην πράξη.  
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VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

VI.1. Γενικά συμπεράσματα 

Τα γενικά συμπεράσματα της διατριβής, που προέρχονται από την ανάλυση των προηγούμενων 

κεφαλαίων είναι τα ακόλουθα 

 Αποτυχία των στελεχών να ανταποκριθούν στα διοικητικά καθήκοντα, στα πλαίσια των σύγχρονων 

οργανισμών 

o Είναι έντονο το φαινόμενο ανεπάρκειας πολλών στελεχών να ανταποκριθούν στους ρόλους τους 

και να ηγηθούν των οργανισμών. Αναποτελεσματικές επικοινωνιακές ικανότητες, αποτυχία 

χάραξης στρατηγικής, αποτυχία προσαρμογής σε νέες συνθήκες, ανικανότητα ανάθεσης 

εργασιών στους υφισταμένους, ανικανότητα ηγετικών συμπεριφορών και διαχείρισης ομαδικής 

εργασίας είναι μερικές από τις πτυχές αυτής της ανεπάρκειας. 

 Αντιμετώπιση της επιλογή στελεχών ως κρίσιμο πρόβλημα απόφασης 

o Η επιλογή στελεχών, ενσωματώνοντας και τη γνώση από το πεδίο της οργανωσιακής 

ψυχολογίας, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πολυκριτήριο πρόβλημα απόφασης, η υποστήριξη 

της οποίας πραγματοποιείται αποτελεσματικότερα με την εισαγωγή κατάλληλων ποσοτικών 

μεθόδων που μοντελοποιούν όλες τις εμπλεκόμενες παραμέτρους. 

 Ανεπάρκεια των σημερινών ερευνητικών προσεγγίσεων στην υποστήριξη του προβλήματος 

επιλογής ανθρώπινου δυναμικού 

o Δεν υπάρχει κάποια ολοκληρωμένη προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους 

που χαρακτηρίζουν το πρόβλημα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και δη των διοικητικών 

στελεχών, που αποτελούν τον πιο κρίσιμο ανθρώπινο παράγοντα. Οι περισσότερες εργασίες 

προτείνουν γενικές (generic) μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλά πεδία και δεν 

είναι προσαρμοσμένες στην επιλογή ανθρώπινου δυναμικού. 

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας και του αντίστοιχου εργαλείου υποστήριξης απόφασης για 

την επιλογή στελεχών 

o Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας που ενσωματώνει όλες τις εμπλεκόμενες παραμέτρους σε όλα τα 

«χρονικά» στάδια εφαρμογής. Αυτά είναι η καταγραφή των προϋποθέσεων που πρέπει να 

τηρούνται για την άρτια διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης, η περιγραφή των αναλυτικών 

βημάτων της διαδικασίας αξιολόγησης των εναλλακτικών και η συσχέτιση των αποτελεσμάτων 

της διαδικασίας με άλλες κρίσιμες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. 

 Εφαρμογή του βασικού μέρους της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε πραγματικές συνθήκες 
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o Η κατάθεση μιας ολοκληρωμένης πρότασης προσέλκυσε το ενδιαφέρον του τμήματος 

ανθρώπινου δυναμικού του υπό μελέτη οργανισμού, το οποίο αποτέλεσε το συνεργάτη κατά την 

φάση εφαρμογής. Ακόμα, η προσέγγιση κρίθηκε σαφής, ξεκάθαρη και κατανοητή από τους 

συνεργάτες του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης. Επιπλέον, το μεγαλύτερο 

μέρος της μεθοδολογίας είναι άμεσα εφαρμόσιμο, όπως ακριβώς προτείνεται στη διδακτορική 

διατριβή. Τέλος, τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής κρίθηκαν συνεπή και συμφωνούν με 

τις πραγματικές αποφάσεις που είχαν ληφθεί στην πραγματικότητα.  

VI.2. Προοπτικές 

Οι προοπτικές που διαφαίνονται για μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες βασισμένες στα αποτελέσματα 

και τους περιορισμούς της διατριβής είναι οι ακόλουθες: 

 Προσαρμογή ορισμένων κρίσιμων παραμέτρων της μεθοδολογίας και εφαρμογή της με τη βοήθεια 

άλλων μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να ελεγχθεί η συνέπεια και η 

υπεροχή της προτεινόμενης μεθόδου έναντι άλλων τεχνικών. 

 Επέκταση του εργαλείου υποστήριξης ώστε να είναι βασισμένο στο διαδίκτυο (web based system), 

για να μπορεί ο χρήστης να διαχειρίζεται τα δεδομένα από οποιοδήποτε τερματικό, ανεξαρτήτως 

απόστασης.  

 Σύνδεση των αποτελεσμάτων της φάσης επιλογής και η χρήση τους ως είσοδοι/δεδομένα στην 

εφαρμογή των λοιπών συσχετιζόμενων πρακτικών.  
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1.1. Εισαγωγή 
Από τον προηγούμενο αιώνα, η βάση της οικονομίας έχει μετακινηθεί από τη γεωργία, στη βιομηχανία και 

από  εκεί  πλέον  στη  γνώση,  όπως  φαίνεται  στο  Σχήμα  1.1.  Κατά  τη  διάρκεια  της  γεωργικής  εποχής,  η 

εστίαση  ήταν  στη  γη  και  στους  τρόπους  βελτίωσης  της  καλλιέργειάς  της.  Κατά  τη  διάρκεια  της 

βιομηχανικής  περιόδου,  στο  πρώτο  μισό  του  20ου  αιώνα,  η  εστίαση  ήταν  στην  αποδοτικότητα  και  στα 

κέρδη που μπορούσαν να παραχθούν μέσω της χρήσης του μηχανολογικού εξοπλισμού. Ριζικές αλλαγές 

στην οικονομία και τους οργανισμούς έχουν στρέψει το ενδιαφέρον στους άυλους πόρους. Στη σύγχρονη 

εποχή, στην οικονομία της γνώσης, το κέντρο του ενδιαφέροντος είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο και πώς η 

γνώση χρησιμοποιείται για μια πιο παραγωγική και πιο αποδοτική οικονομία (Phillips, 2005). 

 

Σχήμα 1.1 – Εστίαση της οικονομίας 

Το ανθρώπινο κεφάλαιο ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

Οι σύγχρονοι οργανισμοί διαθέτουν πρόσβαση σε πολλούς παράγοντες  επιτυχίας. Οι οικονομικοί πόροι 

είναι  διαθέσιμοι  μέσω  ενός  βιώσιμου  επιχειρηματικού  μοντέλου,  ακόμα  και  σε  περιόδους  έντονης 

οικονομικής  ύφεσης.  Ένας  οργανισμός  δε  μπορεί  να  βασιστεί  στους  οικονομικούς  πόρους  του  ως 

καθοριστικό πλεονέκτημα έναντι  των ανταγωνιστών  του.  Επιπλέον,  ένας οργανισμός μπορεί  εύκολα και 

άμεσα να προσαρμόσει  τα  τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιεί σε μια δεδομένη κατάσταση.  Σε μια 

κοινωνία που δεσπόζουν οι τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής είναι δύσκολο κάποιος να έχει το 

τεχνολογικό  πλεονέκτημα  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα,  που  θα  του  εξασφαλίσει  μακροχρόνια  και 

βιώσιμη  επιτυχία.  Λαμβάνοντας,  λοιπόν,  υπόψη  ότι  η  πρόσβαση  είναι  εφικτή  στους  δύο  βασικούς 

σύγχρονους  πόρους,  το  κεφάλαιο  και  την  τεχνολογία,  ο  ανθρώπινος  παράγοντας  αποκτά  ιδιαίτερα 

σημαντική  θέση  σε  έναν  οργανισμό  και  μπορεί  να  θεωρηθεί  στρατηγικό  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα. 

Εντούτοις,  η  ύπαρξη  υψηλής  ποιότητας  ανθρώπινου  δυναμικού  εξασφαλίζει  την  επιτυχία  μόνο  αν 

ακολουθείται από την κατάλληλη διοίκησή του (Phillips, 2005). 

Γη Ανθρώπινος νουςΜηχανές

Βιομηχανική ΓνώσηΑγροτική
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Ο Collins (1994) στο βιβλίο του “Built to last” καταδεικνύει τη σημαντικότητα των ανθρώπων στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον, μέσα από τους λόγους που οδηγούν τους οργανισμούς σε μακροχρόνια 

επιτυχία. Ο Πίνακας 1.1 (Phillips, 2005) παρουσιάζει την κεντρική φιλοσοφία κάποιων από των 

επιχειρήσεων που μελετώνται από τον Collins, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα της συνεισφοράς των 

ανθρώπων ως τη βάση πάνω στην οποία οι εν λόγω επιχειρήσεις στηρίχθηκαν για να επιτύχουν 

μακροχρόνια επιτυχία.  

Πίνακας 1.1 – Κεντρική φιλοσοφία επιτυχημένων επιχειρήσεων, προσαρμοσμένο από Phillips (2005) 

Επιχείρηση Κεντρική φιλοσοφία 

3Μ • Απόλυτη ακεραιότητα 

• Επιείκεια σε έντιμα λάθη 

• Σεβασμός στην ιδιωτική πρωτοβουλία και την προσωπική ανάπτυξη 

American Express • Εστίαση στην εξυπηρέτηση πελατών 

• Παγκόσμια αξιοπιστία υπηρεσιών 

• Ενθάρρυνση ιδιωτικής πρωτοβουλίας 

Boeing • Αντιμετώπιση υψηλών προκλήσεων και κινδύνων 

• Ασφάλεια και ποιότητα προϊόντων 

• Ακεραιότητα και ηθική 

General Motors • Αλληλεξαρτώμενη ισορροπία μεταξύ υπευθυνότητας προς τους πελάτες, 

εργαζόμενους, κοινωνία και μετόχους 

• Προσωπική ευθύνη και ευκαιρία 

• Εντιμότητα και ακεραιότητα 

Ford • Οι άνθρωποι ως πηγή ισχύος 

• Τα προϊόντα ως «το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας» 

• Τα κέρδη ως τα απαραίτητα μέσα και μέτρο επιτυχίας 

ΙΒΜ • Πλήρης υπόληψη στον κάθε εργαζόμενο 

• Αφιέρωση χρόνου για την ικανοποίηση του πελάτη 

• Προσπάθεια στο έπακρο για να γίνονται τα πράγματα σωστά 

• Αναζήτηση υπεροχής σε οτιδήποτε αναλαμβάνουμε 

Marriott • Φιλικές υπηρεσίες και εξαιρετική αξία 

• Οι άνθρωποι είναι το #1 – συμπεριφερθείτε τους καλά, αναμένετε και τα 

υπόλοιπα θα ακολουθήσουν 

• Σκληρή εργασία με αίσθημα χαράς 

• Συνεχής αυτοβελτίωση 
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Επιχείρηση Κεντρική φιλοσοφία 

Procter & Gamble • Συνεχής αυτοβελτίωση 

• Ειλικρίνεια και αμεροληψία 

• Σεβασμός και ενδιαφέρον για το άτομο 

Wal-Mart • Συνεργασία με τους εργαζόμενους 

• Εργασία με πάθος, δέσμευση και ενθουσιασμό 

• Αναζήτηση συνεχώς υψηλότερων στόχων 

Walt Disney • Δεν επιτρέπεται η κυνική συμπεριφορά 

• «Φανατική» προσοχή στη συνέπεια και τη λεπτομέρεια 

• Συνεχής πρόοδος μέσω δημιουργικότητας, ονείρων και φαντασίας 

Στο επόμενο βιβλίο του (Good to Great) ο Collins (2001) προσπάθησε να μελετήσει τα συστατικά τα οποία 

διαφοροποιούν τις καλές επιχειρήσεις από τις άριστες. Ο Collins κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα 

και η εστίαση στους εργαζόμενους αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας. Συγκεκριμένα, το 

σημείο εκκίνησης είναι η φιλοσοφία της ηγεσίας. Οι ηγέτες των άριστων επιχειρήσεων διακρίνονται από 

ταπεινότητα, καλή θέληση, ηρεμία. Οι ηγέτες σε κάθε επίπεδο ιεραρχίας εστιάζουν στη σημαντικότητα 

του κάθε εργαζόμενου και στην προσωπική συνεισφορά ως αποτέλεσμα του ταλέντου, της γνώσης, των 

ικανοτήτων και της σωστής συμπεριφοράς. Ένα δεύτερο σημείο αναφοράς είναι η εξασφάλιση των 

σωστών ανθρώπων στις σωστές θέσεις, οι οποίοι θα λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις ή θα τις εκτελούν 

σωστά. Έμφαση δίνεται και στο κατά πόσο οι εργαζόμενοι σε έναν οργανισμό διακρίνονται για την 

πειθαρχία και το αίσθημα οργανωσιακής δέσμευσης. Ο Collins συμπεραίνει ότι πειθαρχημένοι άνθρωποι 

οδηγούνται σε πειθαρχημένες σκέψεις και κατ’ επέκταση σε πειθαρχημένες δράσεις. Ως γενικό 

συμπέρασμα θεωρείται πως το πραγματικό πλεονέκτημα των άριστων – μακροχρόνια – επιχειρήσεων 

είναι οι άνθρωποι σε αντίθεση με τα καινοτόμα προϊόντα ή την τεχνολογική υπεροχή. 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ο ανθρώπινος παράγοντας 

Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει οδηγήσει πολλούς οργανισμούς στην αυτοματοποίηση μέρους και σε 

ορισμένες περιπτώσεις όλων των εργασιών. Η αυτοματοποίηση είναι πράγματι ενδεδειγμένη σε 

περιπτώσεις εργασιών που θεωρούνται μονότονες και κουραστικές, σε επικίνδυνες εργασίες, σε εργασίες 

που βασίζονται στη συνδιαλλαγή δύο ή περισσότερων μερών και τέλος, σε εργασίες για τις οποίες είναι 

δύσκολη η προσέλκυση ικανών υποψηφίων. Η αυτοματοποίηση συνδυάζεται συνήθως με τη συρρίκνωση 

(downsizing). Η συρρίκνωση εργασιών δεν είναι απαραίτητα λανθασμένη στρατηγική. Με κριτήρια την 

αποδοτικότητα, την ευημερία των εργαζομένων και την ύπαρξη εργασιών με ενδιαφέρον περιεχόμενο, 

ορισμένες από αυτές πρέπει να περιοριστούν ή και να εξαλειφθούν. Εντούτοις, το ερώτημα που τίθεται 

είναι σε ποιό βαθμό η τεχνολογία μπορεί να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα και ποιοί είναι οι 
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κίνδυνοι σε ενδεχόμενες δυσλειτουργίες λόγω τεχνικών προβλημάτων. Η απάντηση είναι πως ο 

ανθρώπινος παράγοντας δεν μπορεί να εξαλειφθεί, οι ανθρώπινες ικανότητες μπορούν να φανούν 

ουσιώδεις για τη διαχείριση της νέας τεχνολογίας (Phillips, 2005). 

Η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό είναι απαραίτητη. Καταρχάς, οι άνθρωποι είναι απαραίτητοι για το 

συντονισμό και την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας. Επιπλέον, ακόμα και σε μια πλήρως 

αυτοματοποιημένη εργασία, οι άνθρωποι εμπλέκονται στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, στην επίλυση 

προβλημάτων και στην εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας. Στην ιδανική πλέον κατάσταση, καθώς οι 

εργασίες περιορίζονται, οι ικανότητες αναβαθμίζονται. Το προσωπικό διατηρείται, ενώ ενδέχεται, σε 

ορισμένες περιπτώσεις περαιτέρω ανάπτυξης του οργανισμού, ακόμα και να αυξάνεται. Ένας οργανισμός 

που αυτοματοποιεί τις λειτουργίες του ενώ παράλληλα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας συνεισφέρει 

καθοριστικά στην οικονομία. Επομένως, ο ανθρώπινος παράγοντας, όχι μόνο δεν μπορεί να 

αντικατασταθεί αλλά κρίνεται ο απολύτως απαραίτητος οργανωσιακός πόρος (Phillips, 2005). 

Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στο σύγχρονο περιβάλλον 

Στο σύγχρονο, λοιπόν, επιχειρηματικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές σε τομείς 

όπως ο χρηματοοικονομικός και ο τεχνολογικός, η επιστήμη της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού 

(ΔΑΔ), που αντιμετωπίζει τον εργαζόμενο ως την κύρια πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, δίνει τη 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να ανταποκριθούν άμεσα και δυναμικά στις διάφορες 

προκλήσεις, να θωρακίσουν την κερδοφορία τους και να επιτύχουν τους στρατηγικούς στόχους τους. Ένα 

στρατηγικά προσανατολισμένο σύστημα ΔΑΔ επιτυγχάνει τον στόχο του λαμβάνοντας υπόψη τις νέες 

συνθήκες που δημιουργούνται από τις εξελίξεις του κοινωνικού, οικονομικού, τεχνολογικού 

περιβάλλοντος (παγκοσμιοποίηση, διαδίκτυο, ηλεκτρονικό εμπόριο) και μεριμνά για το συντονισμό και 

τον έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων του οργανισμού, τον έγκαιρο και εμπεριστατωμένο 

προγραμματισμό των μελλοντικών απαιτήσεων σε προσλήψεις και εκπαίδευση καθώς και την ανάπτυξη 

ενός υγιούς συστήματος αξιολόγησης και αποζημίωσης του ανθρώπινου δυναμικού. 
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1.2. Αντικείμενο και στόχος της διατριβής 

Η περίοδος συγγραφής της διατριβής συμπίπτει με τη μεγαλύτερη ίσως κρίση και ύφεση που γνωρίζει η 

παγκόσμια οικονομία και κατ’ επέκταση η κοινωνία τα τελευταία 40 χρόνια. Στη χώρα μας, βασικοί τομείς 

της σύγχρονης οικονομίας όπως ο τραπεζικός, ο τουριστικός και ο ενεργειακός (ενεργειακές επενδύσεις) 

βρίσκονται σε κρίση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, πλήττονται οι τομείς των μεταφορών, των κατασκευών, των 

αυτοκινητοβιομηχανιών. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες αγγίζουν 

τόσο τους εργαζόμενους σε προσωπικό επίπεδο όσο και τους οργανισμούς ως ολότητες. Το 

επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα προκαλώντας το φόβο και την 

αδράνεια των οργανισμών. 

Πέρα πλέον του έντονου ανταγωνισμού αναφορικά με στόχους όπως τα κέρδη και τα μερίδια αγοράς, οι 

οργανισμοί καλούνται βραχυπρόθεσμα να εξασφαλίσουν κυρίως την επιβίωσή τους, τη διατήρηση των 

οικονομικών μεγεθών τους παρά την ανάπτυξη. Σε ορισμένες βέβαια περιπτώσεις ενδεχομένως υπάρχουν 

ακόμα και ευκαιρίες ανάπτυξης των οργανισμών εν μέσω ύφεσης, ακολουθώντας κατάλληλες 

στρατηγικές. Είναι προφανές πως η διοίκηση των οργανισμών καθορίζει το παρόν και το μέλλον τους. Οι 

πολιτικές, οι διαδικασίες, τα εργαλεία, οι δομές και τα συστήματα διοίκησης παίζουν σπουδαίο ρόλο στην 

εκμετάλλευση των ευκαιριών και στην αποφυγή των απειλών.  

Το σπουδαιότερο όμως ρόλο έχουν οι άνθρωποι της διοίκησης, τα διοικητικά στελέχη, σε κάθε διοικητικό 

επίπεδο (λειτουργικό, τακτικό, στρατηγικό). Αυτοί είναι που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, ηγούνται της 

υλοποίησης και αξιολογούν τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τα εργαλεία, τις δομές και τα συστήματα 

διοίκησης. Αυτοί είναι που επωμίζονται την ευθύνη και έχουν τον τελικό λόγο για την πορεία ενός 

οργανισμού. Οι αποφάσεις των διοικητικών στελεχών κρίνουν την επιτυχία και την ανάπτυξη ή την 

αποτυχία και την κατάρρευση ενός οργανισμού. 

Είναι, λοιπόν, κρίσιμη παράμετρος τα στελέχη να διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες 

ώστε να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προσταγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι γνώσεις και οι 

ικανότητες ως αποτέλεσμα τυπικής εκπαίδευσης, εμπειρίας ή κληρονομικών προσωπικών 

χαρακτηριστικών είναι τα εχέγγυα για την εφαρμογή κατάλληλων συμπεριφορών διοίκησης, που αποτελεί 

τη βάση για την επιτυχία ενός οργανισμού. 

Οι οργανισμοί, επομένως, που έχουν στη διάθεση τους ποιοτικά διοικητικά στελέχη διαθέτουν 

ταυτόχρονα και ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτή η διαπίστωση είναι αποτέλεσμα τριών 

αλληλένδετων θεωρήσεων,  
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 της θεώρησης ενός οργανισμού από την οπτική των πόρων που διαθέτει (resource-based view), που 

θέλει τη βάση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος να έγκειται στην κινητοποίηση των πόρων που 

βρίσκονται στην κατοχή του οργανισμού, 

 στη θεώρηση ότι οι ανθρώπινοι πόροι είναι ο σημαντικότερος πόρος ενός οργανισμού, μια και δε 

μπορεί να αντιγραφεί από τους ανταγωνιστές (όπως ενδεχομένως η τεχνολογία ή τα συστήματα) και 

 στη θεώρηση ότι τα στελέχη είναι οι πιο σημαντικοί ανθρώπινοι πόροι για έναν οργανισμό, αυτοί 

που λαμβάνουν τις αποφάσεις, που καθορίζουν στρατηγικές και διοικούν τους μη διοικητικούς 

εργαζόμενους. 

Η βελτίωση της ποιότητας των ικανοτήτων των διοικητικών στελεχών μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης με πρωτοβουλία του οργανισμού, καθώς και μέσα από την 

εμπειρία τους στην πράξη. Παρ’ όλα αυτά, το πρώτο και καθοριστικό βήμα είναι η επιλογή από τον 

οργανισμό των στελεχών εκείνων που διαθέτουν σε έναν κατ’ ελάχιστο βαθμό ένα σύνολο από τις 

απαιτούμενες ικανότητες διοίκησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αντικείμενο της διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης 

μεθοδολογίας υποστήριξης της αξιολόγησης και απόφασης επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, εστιάζοντας 

στο πρόβλημα αξιολόγησης και επιλογής διοικητικών στελεχών. Γι’ αυτό το λόγο γίνεται εστίαση σε 

συγκεκριμένες ικανότητες διοίκησης που απαιτούνται στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, που 

χαρακτηρίζεται από μεγάλη κινητικότητα, πολυποικιλότητα, έντονες και ταχείς μεταβολές και αυξημένες 

απαιτήσεις παραγωγικότητας σε προσωπικό επίπεδο. 

Στόχος της διατριβής είναι η συμβολή στην κάλυψη του επιστημονικού «κενού» που εντοπίσθηκε για 

εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση του προβλήματος αξιολόγησης και επιλογής 

ανθρώπινου δυναμικού ως ένα σαφώς πολυκριτήριο πρόβλημα απόφασης. Ο τελικός σκοπός είναι η 

διαμόρφωση ενός διαφανούς και συνεπούς πλαισίου υποστήριξης των αποφασιζόντων. 

Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η διατριβή θεωρεί οργανισμούς δομημένους σε κάποιο τύπο 

ιεραρχίας, στους οποίους εφαρμόζονται συγκεκριμένες διαδικασίες και λειτουργούν συγκεκριμένα 

συστήματα βάσει κάποιων επίσημων αξιών, νορμών και κανόνων. Αποκλείονται οι πολύ μικρές 

επιχειρήσεις, οι οικογενειακές επιχειρήσεις καθώς και οι οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μια 

και σε αυτές τις περιπτώσεις οι δομές, η κουλτούρα και το μέγεθος επιδρούν αρνητικά και αποτρέπουν 

προσεγγίσεις όπως η προτεινόμενη. 
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1.3. Πρόταση και συμβολή της διατριβής 

Η προτεινόμενη διατριβή συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος επιλογής διοικητικών στελεχών 

τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, μπορούν να διακριθούν τρεις άξονες 

συμβολής, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ του όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.2. 

 

Σχήμα 1.2 – Οι άξονες συμβολής της διατριβής 

 Ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο προσέγγισης του προβλήματος επιλογής διοικητικών 

στελεχών 

o Η επιλογή ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μια από τις βασικές πρακτικές διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού. Τα «ανθρώπινα» χαρακτηριστικά της έχουν προσελκύσει το 

ενδιαφέρον ερευνητών και επαγγελματιών από το χώρο της οργανωσιακής ψυχολογίας, οι 

οποίοι βασίζονται σε θεωρητικές προσεγγίσεις μάνατζμεντ. Η παρούσα διατριβή αντιμετωπίζει 

την επιλογή ανθρώπινου δυναμικού ως πρόβλημα απόφασης, στο «ανθρώπινο» πλαίσιο του 

οποίου εμπλέκονται πολλαπλά κριτήρια αξιολόγησης, πολλοί αποφασίζοντες, πολλές 

εναλλακτικές και κυρίως η ανθρώπινη κρίση που χαρακτηρίζεται από ασάφεια, αβεβαιότητα και 

ελλιπή γνώση. Η διατριβή συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός πλήρους και περιεκτικού πλαισίου, 

μέσα στο οποίο μια αξιοκρατική και συνεπής διαδικασία επιλογής λαμβάνει χώρα με σκοπό την 

υποστήριξη της τελικής απόφασης επιλογής διοικητικών στελεχών. Η προτεινόμενη προσέγγιση 

ενσωματώνει όλες τις εμπλεκόμενες παραμέτρους περιλαμβάνοντας όλα τα «χρονικά» στάδια 

εφαρμογής. Αυτά είναι η καταγραφή των προϋποθέσεων που πρέπει να τηρούνται για την άρτια 

διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης, η περιγραφή των αναλυτικών βημάτων της 
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διαδικασίας αξιολόγησης των εναλλακτικών και η συσχέτιση των αποτελεσμάτων της 

διαδικασίας με άλλες κρίσιμες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.  

 Προσαρμοσμένη πολυκριτήρια μέθοδος υποστήριξης αποφάσεων επιλογής και κατάταξης 

εναλλακτικών  

o Όπως αναφέρθηκε στο αμέσως προηγούμενο σημείο, το υπό μελέτη πολυκριτήριο πρόβλημα 

χαρακτηρίζεται από την «ανθρώπινη» φύση του, με τη λογική ότι οι αποφασίζοντες είναι 

άνθρωποι με συγκεκριμένες απαιτήσεις, επιθυμίες και προσόντα, οι εναλλακτικές είναι 

άνθρωποι (οι υποψήφιοι για μια διοικητική θέση εργασίας) και πρέπει να αντιμετωπίζονται με 

αξιοκρατικό τρόπο και τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ιδιότητες – με την ευρεία έννοια – που 

χαρακτηρίζουν κάποιους ανθρώπους και συνήθως αποτιμώνται με ποιοτικό τρόπο. Με βασική 

επιδίωξη την ενσωμάτωση των παραπάνω παραμέτρων και ιδιαιτεροτήτων του προβλήματος, 

προτείνεται μια σειρά από προσαρμογές της πολυκριτήριας μεθόδου TOPSIS (Hwang και Yoon, 

1981) έτσι ώστε (1) να επεκτείνεται η μέθοδος σε περιβάλλον ομάδας αποφασιζόντων, (2) να 

λαμβάνεται υπόψη η ασάφεια των δεδομένων καθώς και η ασάφεια των προτιμήσεων των 

αποφασιζόντων, (3) να αποτρέπονται φαινόμενα μεροληψίας με τον προσδιορισμό δεικτών 

εγγύτητας και συμφωνίας μεταξύ των αποφασιζόντων, (4) να λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα του 

κάθε αποφασίζοντος, αποδίδοντας στον καθένα διαφορετική σημαντικότητα σε κάθε κριτήριο 

αξιολόγησης και (5) να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες προτιμήσεις των αποφασιζόντων 

αναφορικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις τους από τους υποψηφίους σε κάθε κριτήριο, με την 

εισαγωγή αντίστοιχων σημείων αναφοράς.  

Επιπλέον, τα κριτήρια που έχουν επιλεχθεί και προτείνονται αντιστοιχούν στις σύγχρονες 

εκείνες διοικητικές ικανότητες, συνδεδεμένες με συγκεκριμένες συμπεριφορές, που 

απαιτούνται από τα διοικητικά στελέχη για επιτυχημένη εφαρμογή διοικητικών πρακτικών. Η 

μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας πάνω στην επιλογή κριτηρίων, όταν το εν λόγω πρόβλημα 

αντιμετωπίζεται από τη σκοπιά της πολυκριτήριας ανάλυσης, καταδεικνύει την έλλειψη 

ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης προσέγγισης. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η παρούσα 

διατριβή. 

 Εργαλείο υποστήριξης της απόφασης επιλογής ανθρώπινου δυναμικού 

o Ο τρίτος άξονας συμβολής της διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου υποστήριξης, το 

οποίο είναι βασισμένο στην προτεινόμενη προσαρμογή της μεθόδου TOPSIS, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ιδιαίτερες παραμέτρους του προβλήματος, όπως περιγράφηκαν στο ανωτέρω σημείο 

και αναλύονται στο Κεφάλαιο 4. Το εργαλείο υποστήριξης της απόφασης υλοποιεί τους 

αλγορίθμους και τις μεθόδους που προτείνονται στη μεθοδολογία, λαμβάνει ως εισόδους τις 

τιμές των παραμέτρων και παράγει ως έξοδο την τελική κατάταξη των υποψηφίων διοικητικών 

στελεχών.  
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1.4. Δομή της διατριβής 

Η διατριβή είναι δομημένη σε έξι κεφάλαια, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.3, ακολουθώντας μια σειρά 

λογικών βημάτων, από την παρουσίαση και τεκμηρίωση του προβλήματος έως την εφαρμογή της 

πρότασης της διατριβής και των μελλοντικών ερευνητικών προκλήσεων. Αναλυτικότερα, τα κεφάλαια 

έχουν ως εξής: 

 Κεφάλαιο 1: Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται αρχικά στον ανθρώπινο παράγοντα ως το κέντρο του 

ενδιαφέροντος στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον της οικονομίας της γνώσης. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται οι ανθρώπινοι πόροι ως η πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τη 

μακροχρόνια επιτυχία των οργανισμών και υπογραμμίζεται το γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες δε 

μπορούν σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο, κάτι που καθιστά σταθερή την 

ανάγκη επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό. Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται το αντικείμενο της 

διατριβής και ο στόχος της να καλύψει το ερευνητικό κενό για εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη 

προσέγγιση του προβλήματος αξιολόγησης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού ως ένα σαφώς 

πολυκριτήριο πρόβλημα απόφασης. Τέλος, γίνεται σύντομη αναφορά στην ολοκληρωμένη πρόταση 

και συμβολή της διατριβής.  

 Κεφάλαιο 2: Στο Κεφάλαιο 2 αναλύεται διεξοδικά το πρόβλημα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού με 

ιδιαίτερη εστίαση στην επιλογή διοικητικών στελεχών. Αρχικά, τεκμηριώνεται η συνεισφορά των 

πρακτικών ΔΑΔ σε μία σειρά από δείκτες οργανωσιακής απόδοσης. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται 

σύντομα το πρόβλημα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού από τη σκοπιά της οργανωσιακής 

ψυχολογίας. Έπειτα, αφού περιγραφούν η θέση των στελεχών, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 

και οι αιτίες αναποτελεσματικότητάς τους στο σύγχρονο περιβάλλον, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο 

πρόβλημα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού ως ένα σαφές πολυκριτήριο πρόβλημα απόφασης. 

Τέλος, αναλύονται όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προβλήματος που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη για την ολοκληρωμένη υποστήριξη της απόφασης. 

 Κεφάλαιο 3: Το Κεφάλαιο 3 έχει ως στόχο την επισκόπηση των σχετιζομένων με το εν λόγω 

πρόβλημα μεθοδολογιών, παρουσιάζοντας τις βασικές αρχές των ασαφών συνόλων και αριθμών και 

τις τεχνικές και εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις μεθόδους 

πολυκριτήριας ανάλυσης, ως τη βασική προσέγγιση για την υποστήριξη του υπό μελέτη 

προβλήματος. Τέλος, παρουσιάζονται οι πιο αντιπροσωπευτικές πρόσφατες ερευνητικές 

προσπάθειες πάνω στο πρόβλημα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και γίνεται μία κριτική 

αξιολόγησή τους με βασικό σκοπό τον εντοπισμό των αδυναμιών τους. 

 Κεφάλαιο 4: Στο Κεφάλαιο 4 αναλύεται διεξοδικά η ολοκληρωμένη πρόταση της διατριβής. Αρχικά, 

παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις άρτιας εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής 
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διοικητικών στελεχών, στους σύγχρονους οργανισμούς. Στη συνέχεια, περιγράφονται τα «χρονικά» 

βήματα όλης της διαδικασίας, υπογραμμίζοντας τις ιδιαίτερες παραμέτρους του εν λόγω 

προβλήματος και προτείνοντας μία νέα προσέγγιση αντιμετώπισής του. Στο πλαίσιο αυτό, 

παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα που τεκμηριώνουν την ανάγκη της νέας προσέγγισης. 

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην ανάγκη σύνδεσης της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής 

διοικητικών στελεχών με άλλες πρακτικές ΔΑΔ. Τέλος, παρουσιάζεται το εργαλείο υποστήριξης που 

αναπτύχθηκε για την υλοποίηση της νέας πρότασης. 

 Κεφάλαιο 5: Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η εφαρμογή της βασικής φάσης της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας σε πραγματικό περιβάλλον. Αρχικά παρουσιάζονται οι στόχοι της εφαρμογής, οι εν 

γένει περιορισμοί, η διαδικασία εντοπισμού κατάλληλου οργανισμού και η παρουσίαση του 

επιλεχθέντος οργανισμού. Στη συνέχεια, περιγράφεται η ακολουθία των βημάτων, τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν από τον οργανισμό ως είσοδοι στη διαδικασία αξιολόγησης και η υλοποίηση των 

βημάτων. Τέλος, παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής. 

 Κεφάλαιο 6: Στο Κεφάλαιο 6 συνοψίζονται τα προηγούμενα κεφάλαια, γίνεται αποτίμηση τόσο της 

θεωρητικής προσέγγισης και πρότασης της διατριβής όσο και της πρακτικής εφαρμογής της. 

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, τα γενικά συμπεράσματα και οι περιορισμοί της διατριβής. 

Τέλος, γίνεται αναφορά στις προοπτικές για ερευνητική δραστηριότητα, βασισμένη στα 

αποτελέσματα και τη συνολική συνεισφορά της διατριβής. 

 

Σχήμα 1.3 – Η δομή της διατριβής 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Κεφάλαιο 3: Επισκόπηση
Σχετιζόμενων

Μεθοδολογιών

Κεφάλαιο 2: Το πρόβλημα

Κεφάλαιο 5: Εφαρμογή

Κεφάλαιο 4: Προτεινόμενη
Μεθοδολογία

Κεφάλαιο 6:
Συμπεράσματα και

Προοπτικές
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2.1. Σημασία της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Η σημασία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (ΔΑΔ) στους σύγχρονους οργανισμούς έχει απασχολήσει 

και εξακολουθεί να απασχολεί τους ερευνητές και τους επαγγελματίες στην πράξη. Είναι κοινώς αποδεκτή 

η ιδιαίτερη σημασία της ΔΑΔ και η δυνατότητα συμβολής της στην πρόοδο και ανάπτυξη των οργανισμών. 

Οι ερευνητικές προσπάθειες εστιάζουν στη σχέση μεταξύ των πρακτικών που χρησιμοποιούνται ως 

ανεξάρτητες μεταβλητές και των χαρακτηριστικών της οργανωσιακής απόδοσης ως εξαρτημένες 

μεταβλητές.  

Η συνεισφορά της ΔΑΔ στην οργανωσιακή απόδοση 

Δύο είναι οι βασικές προσεγγίσεις για τη σχέση των πρακτικών ΔΑΔ και της οργανωσιακής απόδοσης. Οι 

Osterman (1994), Pfeffer (1994) και Huselid (1995) υιοθετούν το καθολικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο 

ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών συνεισφέρουν σε εξέχουσα οργανωσιακή απόδοση ανεξαρτήτως τύπου 

οργανισμού και περιβάλλοντος δραστηριότητας. Το «ανά περίπτωση» μοντέλο αναφέρει ότι η σχέση 

μεταξύ ανεξαρτήτων και εξαρτημένων μεταβλητών ποικίλει ανάλογα με μια σειρά παραμέτρων όπως το 

μέγεθος του οργανισμού, η ηλικία, η τεχνολογική ένταση, η ένταση κεφαλαίου, ο βαθμός ύπαρξης 

σωματειακών ενώσεων, ο τομέας, η τοποθεσία. Το μοντέλο υποστηρίζει την ύπαρξη πολύπλοκων μορφών 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών ΔΑΔ (εφαρμοσμένων πρακτικών), μεταξύ των μεταβλητών ΔΑΔ 

και των δεικτών απόδοσης και μεταξύ των μεταβλητών ΔΑΔ, των δεικτών απόδοσης και των παραμέτρων 

της συγκεκριμένης περίπτωσης (Schuler και Jackson, 1987, Gomez-Meija και Balkin, 1992).  

Το πλαίσιο των Paauwe και Richardson (1997) συνθέτει τα προηγούμενα μοντέλα. Με βάση αυτό το 

πλαίσιο, οι πρακτικές ΔΑΔ οδηγούν σε αποτελέσματα ΔΑΔ τα οποία επηρεάζουν την απόδοση του 

οργανισμού. Οι Πίνακες 2.1, 2.2 και 2.3 συνοψίζουν τα αποτελέσματα εμπειρικών εργασιών. 
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Πίνακας 2.1 – Ερευνητική επισκόπηση της συνεισφορά της ΔΑΔ στην οργανωσιακή απόδοση 

Πρακτικές ΔΑΔ Προσέλκυση και επιλογή Οι πρακτικές ΔΑΔ που τίθενται σε εφαρμογή για την τοποθέτηση των κατάλληλων 

ανθρώπων στις κατάλληλες θέσεις την κατάλληλη χρονική στιγμή συνεισφέρουν σε 

υψηλότερους δείκτες παραγωγικότητας και αξίας του οργανισμού στην αγορά. Επιπλέον, 

παρουσιάζουν αρνητικό αντίκτυπο στην αποχώρηση εργαζομένων. 

Huselid, 1995 

  Η επιλεκτικότητα στις προσλήψεις είναι θετικά συνδεδεμένη με την απόδοση (μερίδιο) στην 

αγορά. 

Delaney και 

Huselid, 1996 

  Η επένδυση στην προσέλκυση και την επιλογή και η συνεχής αξιολόγησή τους είναι θετικά 

συνδεδεμένες με την παραγωγικότητα. 

Koch και 

McGrath, 1996 

  Η επιλεκτική επιλογή είναι αρνητικά συνδεδεμένη με την αποχώρηση του προσωπικού. Verburg, 1998 

  Η επιλεκτική επιλογή είναι θετικά συνδεδεμένη με το παρατηρούμενο κέρδος, το μερίδιο 

αγοράς και τις επενδύσεις στο άμεσο μέλλον. 

Verburg, 1998 

  Οι προαγωγές εκ των έσω είναι θετικά συνδεδεμένες με το παρατηρούμενο κέρδος, το 

μερίδιο αγοράς και τις επενδύσεις στο άμεσο μέλλον. 

Verburg, 1998 

 Προγραμματισμός ΑΔ Οι μεθοδικές πρακτικές προγραμματισμού ΑΔ είναι θετικά συσχετισμένες με την 

παραγωγικότητα. 

Koch και 

McGrath, 1996 

 Ανταμοιβές Οι ανταμοιβές είναι θετικά συνδεδεμένες με διάφορες διαστάσεις της οργανωσιακής 

απόδοσης, ποιότητα προϊόντος, ανάπτυξη προϊόντος, κέρδος, μερίδιο αγοράς, ικανοποίηση 

πελατών, αύξηση πωλήσεων. 

Kalleberg και 

Moody, 1994 

  Οι υψηλότερες ανταμοιβές συνεισφέρουν σε ένα καλύτερο κοινωνικό κλίμα μεταξύ της Kalleberg και 
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διοίκησης και των εργαζομένων. Moody, 1994, 

Fernie et al., 1995 

  Οι υψηλότερες ανταμοιβές συνεισφέρουν σε μειωμένο ποσοστό αποχωρήσεων. Arthur, 1994 

  Οι αμοιβές που βασίζονται σε κίνητρα παρουσιάζουν θετικό αντίκτυπο στην οργανωσιακή 

απόδοση. 

Delaney και 

Huselid, 1996 

  Οι αμοιβές που βασίζονται στην απόδοση επηρεάζουν θετικά την παραγωγικότητα. Lazear, 1996 

  Οι αμοιβές που βασίζονται στην απόδοση επηρεάζουν θετικά την παρακίνηση των 

εργαζομένων. 

Dowling και 

Richardson, 1997 

  Η ευέλικτη αποζημίωση είναι θετικά συνδεδεμένη με το κέρδος. Leget, 1997 

  Τα εξελιγμένα συστήματα αμοιβών είναι θετικά συνδεδεμένα με το παρατηρούμενο κέρδος, 

το μερίδιο αγοράς και τις επενδύσεις στο άμεσο μέλλον. 

Verburg, 1998 

  Τα σχήματα ιδιοκτησίας και οι αμοιβές που βασίζονται στο κέρδος και στην απόδοση 

συνδέονται θετικά με την οικονομική απόδοση. 

McNabb και 

Whitfield, 1999 

  Τα σχέδια διάθεσης μετοχών επιδρούν θετικά στην παραγωγικότητα. Meijhuizen, 1999 

 Συμμετοχή εργαζομένων Οι πρακτικές συμμετοχής και εμπλοκής των εργαζομένων, με ενδιάμεσο στόχο τη 

δημιουργία αισθήματος δέσμευσης, έχουν θετική επίδραση στην παραγωγικότητα και την 

ποιότητα του προϊόντος. 

Fernie et al., 1995 

  Η συμμετοχή των εργαζομένων καταλήγει σε καλύτερο εταιρικό κλίμα. Fernie et al., 1995 

  Τα συστήματα ΔΑΔ που είναι προσανατολισμένα στη δέσμευση (σε αντίθεση με αυτά που 

προσανατολίζονται στον έλεγχο) παρουσιάζουν θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και 

σε μειωμένο ποσοστό αποχωρήσεων. 

Arthur, 1994 
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  Η συμμετοχή στις αποφάσεις είναι θετικά συνδεδεμένη με την οργανωσιακή δέσμευση. Wallace, 1995 

  Η συμμετοχή των εργαζομένων μέσω της αποκέντρωσης εξουσίας και ευθυνών καταλήγει σε 

μειωμένο ποσοστό αποχωρήσεων. 

Arthur, 1994 

  Η εργασία σε ομάδες βελτιώνει με το πέρασμα του χρόνου την ποιότητα και την 

παραγωγικότητα. 

Banker et al., 

1996a 

  Η αυτονομία είναι θετικά σχετιζόμενη με την εργασιακή ικανοποίηση. Wallace, 1995 

 Εκπαίδευση Η εκπαίδευση εργαζομένων έχει θετικό αντίκτυπο σε διάφορες διαστάσεις της 

οργανωσιακής απόδοσης, όπως αυτές της ποιότητας προϊόντος, της ανάπτυξης προϊόντος, 

του μεριδίου αγοράς και των πωλήσεων. 

Kalleberg και 

Moody, 1994 

  Η επένδυση στην εκπαίδευση οδηγεί σε υψηλότερα κέρδη. Kalleberg και 

Moody, 1994, 

d’Arcimoles, 1997 

  Η επένδυση στην εκπαίδευση οδηγεί σε χαμηλότερα ποσοστά αποχωρήσεων. Arthur, 1994 

  Η εκπαίδευση έχει θετικό αποτέλεσμα στη σχέση μεταξύ της διοίκησης και των 

εργαζομένων. 

Kalleberg και 

Moody, 1994 

  Η εκπαίδευση παρουσιάζει θετική επίδραση στην παρατηρούμενη οργανωσιακή απόδοση. Delaney και 

Huselid, 1996 

  Η ανάπτυξη στελεχών έχει θετική επιρροή στα κέρδη. Leget, 1997 

  Η εστίαση στην εκπαίδευση είναι θετικά συνδεδεμένη με τα κέρδη, το μερίδιο αγοράς και τις 

επενδύσεις στο άμεσο μέλλον. 

Verburg, 1998 

  Οι πρακτικές εκπαίδευσης επηρεάζουν θετικά την οργανωσιακή απόδοση. Harel και Tzafrir, 
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1999 

  Η εκπαίδευση μέσω καθοδήγησης είναι θετικά συνδεδεμένη με το κέρδος. Leget, 1997 

  Η εκπαίδευση των εργαζομένων έχει θετική επίπτωση στην παρακίνησή τους και στην 

καλλιέργεια αισθήματος οργανωσιακής δέσμευσης.. 

MacDuffie, 1995 

Αποτελέσματα 

ΔΑΔ 

Εργασιακή ικανοποίηση Η εργασιακή ικανοποίηση είναι θετικά συνδεδεμένη με την οργανωσιακή δέσμευση. Wallace, 1995 

  Η εργασιακή ικανοποίηση έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ποσοστό απουσιών των εργαζομένων 

λόγω (δήλωσης) ασθένειας. 

Boselie et al., 

1998 

  Η ικανοποίηση των εργαζομένων είναι θετικά συσχετισμένη με την παραγωγικότητα και τη 

μείωση των λειτουργικού κόστους. 

Guest, 1999b 

 Παρακίνηση εργαζομένων Η παρακίνηση ως αποτέλεσμα των συστημάτων ανταμοιβών συνεισφέρει στην 

παραγωγικότητα. 

Arthur, 1994, 

Fernie et al., 

1995, Huselid, 

1995 

  Η παρακίνηση μέσω ανταμοιβών συνεισφέρει στην αξία της επιχείρησης. Huselid, 1995 

  Η παρακίνηση σχετίζεται θετικά με την εργασιακή ικανοποίηση και την οργανωσιακή 

δέσμευση. 

Guest, 1999a 

 Διατήρηση εργαζομένων 

(το συμπληρωματικό της 

αποχώρησης 

εργαζομένων) 

Τα αυξημένα ποσοστά αποχωρήσεων καταλήγουν σε μειωμένη παραγωγικότητα. Katz et al., 1985, 

Arthur, 1994 
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  Οι εθελούσιες έξοδοι έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην κερδοφορία. d’Arcimoles, 1997 

  Η διατήρηση των εργαζομένων έχει αρνητική επίδραση στο ποσοστό απουσιών των 

εργαζομένων λόγω ασθένειας. 

Boselie et al., 

1998 

 Παρουσία εργαζομένων 

(συμπληρωματικό της 

συστηματικής απουσίας) 

Η συστηματική απουσία οδηγεί σε μειωμένη παραγωγικότητα. Katz et al., 1985, 

Arthur, 1994 

  Η συστηματική απουσία έχει αρνητικό αντίκτυπο στα κέρδη. d’Arcimoles, 1997 

 Εταιρικό κοινωνικό κλίμα 

μεταξύ των εργαζομένων 

και της διοίκησης 

Το θετικό εταιρικό κλίμα και η δέσμευση των εργαζομένων έχουν θετικό αντίκτυπο στην 

παραγωγικότητα και στην ποιότητα του προϊόντος. 

Katz et al., 1985 

 Εμπλοκή εργαζομένων, 

πίστη/δέσμευση 

Η οργανωσιακή δέσμευση είναι θετικά συνδεδεμένη με την παραγωγικότητα, την ποιότητα 

και την οικονομική απόδοση. 

Guest, 1999b 

 

Πίνακας 2.2 – Παράμετροι σε οργανωσιακό επίπεδο ως ανεξάρτητες μεταβλητές σε σχέση με πρακτικές και αποτελέσματα ΔΑΔ 

Παράμετροι σε οργανωσιακό επίπεδο ως ανεξάρτητες μεταβλητές σε σχέση με πρακτικές και αποτελέσματα ΔΑΔ 

Η δράση των σωματείων σχετίζεται θετικά με την παραγωγικότητα Arthur, 1994, Huselid, 1995 

Η παρουσία των σωματείων είναι αρνητικά συνδεδεμένη με την ικανοποίηση των εργαζομένων αναφορικά με την 

επίδρασή των εργαζομένων στην ποιότητα και τη φύση της εργασίας τους 

Delbridge και Whitfield, 1999 

Το μέγεθος του οργανισμού (αριθμός εργαζομένων) έχει θετικό αποτέλεσμα στην ύπαρξη παροχών εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης και στο ποσοστό απουσιών λόγω ασθένειας 

Leijten, 1992 

Το μέγεθος του οργανισμού έχει θετική σχέση με την κερδοφορία και αρνητική σχέση με τα ποσοστά αποχωρήσεων των Huselid, 1995 
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εργαζομένων 

Το μέγεθος του οργανισμού είναι θετικά συνδεδεμένο με το καθαρό κέρδος Koene et al., 1998 

Το μέγεθος του οργανισμού είναι αρνητικά σχετιζόμενο με την ικανοποίηση των εργαζομένων αναφορικά με την 

επίδρασή τους στην ποιότητα και τη φύση της εργασίας τους 

Delbridge και Whitfield, 1999 

Το μέγεθος του οργανισμού είναι θετικά συσχετιζόμενο με την οργανωσιακή δέσμευση Scholarios et al., 1999 

Το μέγεθος του οργανισμού (όταν ο οργανισμός απασχολεί μεταξύ 200-10000 εργαζόμενους) έχει θετική επίδραση στην 

οικονομική απόδοση 

McNabb και Whitfield, 1999 

Η ηλικία του οργανισμού έχει αρνητική σχέση με την παρατηρούμενη οργανωσιακή απόδοση Delaney και Huselid, 1996 

Η ηλικία του οργανισμού είναι θετικά συνδεδεμένη με την οργανωσιακή δέσμευση Scholarios et al., 1999 

Η ένταση δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης έχει αρνητική επίδραση στο ποσοστό αποχωρήσεων και στην 

κερδοφορία 

Huselid, 1995 

Η ένταση κεφαλαίου είναι θετικά συνδεδεμένη με την παραγωγικότητα και το κέρδος και αρνητικά συνδεδεμένη με το 

ποσοστό αποχωρήσεων των εργαζομένων 

Huselid, 1995 

Η εργασία στο δημόσιο παρά στον ιδιωτικό τομέα σχετίζεται θετικά με την παρακίνηση των εργαζομένων Guest, 1999a 

Η εργασία στο δημόσιο τομέα είναι αρνητικά συνδεδεμένη με την ικανοποίηση των εργαζομένων αναφορικά με την 

επίδρασή τους στην ποιότητα της εργασίας τους 

Delbridge και Whitfield, 1999 

Η εργασία σε τομείς παραγωγής είναι αρνητικά σχετιζόμενη με την οργανωσιακή δέσμευση Scholarios et al., 1999 

Η βαθιά οικονομική ύφεση οδηγεί σε φτωχή οργανωσιακή απόδοση και φτωχό σύστημα ΔΑΔ Lahteenmaki et al., 1998 
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Πίνακας 2.3 – Παράμετροι σε ατομικό επίπεδο ως ανεξάρτητες μεταβλητές σε σχέση με πρακτικές και αποτελέσματα ΔΑΔ 

Παράμετροι σε ατομικό επίπεδο ως ανεξάρτητες μεταβλητές σε σχέση με πρακτικές και αποτελέσματα ΔΑΔ 

Η ηλικία ενός εργαζομένου είναι αρνητικά συνδεδεμένη με την παρακίνησή του Guest, 1999a 

Η ηλικία ενός εργαζομένου είναι αρνητικά συνδεδεμένη με το αίσθημα δέσμευσής του Scholarios et al., 1999 

Η εργασία με προκαθορισμένους όρους έχει θετική επίδραση στην παρακίνηση του εργαζομένου Guest, 1999a 

Ένα μειωμένο εισόδημα επιδρά αρνητικά στην παρακίνηση του εργαζομένου Guest, 1999a 

Η τοποθέτηση σε υψηλή στην ιεραρχία θέση είναι θετικά σχετιζόμενη με την παρακίνηση του εργαζομένου Guest, 1999a 

Η ηλικία ενός εργαζομένου έχει θετική επιρροή στην τάση παραμονής στον ίδιο οργανισμό Flood et al., 1999 

Οι γυναίκες εργαζόμενοι είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τους άνδρες ως προς το βαθμό επίδρασής τους στην 

ποιότητα και τη φύση της εργασίας τους 

Delbridge και Whitfield, 1999 

Οι γυναίκες εργαζόμενοι διαθέτουν ισχυρότερο αίσθημα δέσμευσης συγκριτικά με τους άνδρες Scholarios et al., 1999  
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Το Σχήμα 2.1 δείχνει αυτή τη σχέση. Ορισμένες πρακτικές ΔΑΔ επηρεάζουν άμεσα την απόδοση (άνω 

βέλος). Το διακεκομμένο ανάστροφο βέλος υποδηλώνει την πιθανότητα ανάστροφης αιτιότητας, δηλαδή 

την περίπτωση η οργανωσιακή απόδοση να προκαλεί αλλαγές (συχνά βελτιώσεις) στις πρακτικές ΔΑΔ. 

 

Σχήμα 2.1 – Σχέση πρακτικών ΔΑΔ, αποτελεσμάτων ΔΑΔ και δεικτών απόδοσης 

Οι Πίνακες 2.1, 2.2 και 2.3 καθιστούν σαφή και αναμφισβήτητη τη συνεισφορά των πρακτικών ΔΑΔ στην 

επίτευξη των στόχων σε οργανωσιακό επίπεδο, είτε άμεσα είτε μέσω ενδιάμεσων αποτελεσμάτων ΔΑΔ. 

Πάντως, αυτό που έχει σημειωθεί από διάφορους ερευνητές είναι το γεγονός ότι η εξέχουσα 

οργανωσιακή απόδοση είναι αποτέλεσμα της επίδρασης των συστημάτων ΔΑΔ και όχι μόνο 

συγκεκριμένων πρακτικών. Αυτή είναι η βασική θεώρηση της λεγόμενης στρατηγικής ΔΑΔ, η οποία 

εστιάζει σε ολόκληρο τον οργανισμό και την ανάπτυξή του, δίνοντας έμφαση στο ρόλο των συστημάτων 

ως λύσεις στα επιχειρηματικά προβλήματα (Becker και Huselid, 2006). 

Ως σύστημα ορίζεται ένα σύνολο από αλληλεπιδρούσες και αλληλεξαρτώμενες οντότητες, κάθε μια εκ των 

οποίων περιγράφεται από μια σειρά χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, οι οποίες σχηματίζουν μία ενιαία 

ολότητα που βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον. Ένα από τα κύρια 

χαρακτηριστικά ενός συστήματος είναι οι σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων. Αυτό διαφοροποιεί ένα σύστημα 

από ένα άθροισμα ή μια ομάδα οντοτήτων. Έτσι, πιο συγκεκριμένα, δε μπορεί να θεωρηθεί ένα σύστημα 

ΔΑΔ μόνο ως ένα σύνολο ασυσχέτιστων πρακτικών ΔΑΔ, χωρίς να έχει προηγηθεί η μελέτη, ο σχεδιασμός 

και η ανάπτυξη των κατάλληλων σχέσεων μεταξύ των κατάλληλων πρακτικών, οι οποίες θα οδηγήσουν 

προσέλκυση

επιλογή

ανταμοιβές

προγραμματισμός

συμμετοχή

εκπαίδευση

Εργασιακή ικανοποίηση

Διατήρηση εργαζομένων

Παρουσία εργαζομένων

Παρακίνηση εργαζομένων

Θετικό (εταιρικό) κλίμα

Εμπλοκή εργαζομένων

Παραγωγικότητα

Οργανωσιακή απόδοση

Κερδοφορία

Ικανότητα καινοτομίας

Αυξημένες πωλήσεις

Αυξημένο μερίδιο αγοράς

Ικανοποίηση πελατών

Ανάπτυξη προϊόντων

Παράμετροι σε οργανωσιακό επίπεδο ως ανεξάρτητες μεταβλητές : Ηλικία, μέγεθος, τύπος, ένταση έρευνας &
ανάπτυξης, δράση σωματείων, ένταση κεφαλαίου

Παράμετροι σε ατομικό επίπεδο ως ανεξάρτητες μεταβλητές : Ηλικία, όροι εργασίας, εισόδημα, θέση εργασίας,
φύλο

Πρακτικές ΔΑΔ Αποτελέσματα ΔΑΔ Δείκτες απόδοσης
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στη βασική υπόθεση που αναφέρουν οι Ichniowski et al. (1997) ότι «η αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε 

πρακτικής ΔΑΔ εξαρτάται από τις υπόλοιπες πρακτικές που τίθενται σε εφαρμογή. Αν όλες οι πρακτικές 

ταιριάξουν σε ένα συνεκτικό σύστημα, η επίδρασή του θα είναι ισχυρότερη από το άθροισμα των 

επιδράσεων των μεμονωμένων πρακτικών». 

Επομένως, γίνεται σαφές ότι κατά τη σχεδίαση οποιασδήποτε πρακτικής ΔΑΔ πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη η δυνατότητα σύνδεσης και συσχέτισης της πρακτικής με άλλες πρακτικές, στα πλαίσια της γενικής 

στρατηγικής κατεύθυνσης και των στόχων του οργανισμού. Με αυτό τον τρόπο μια πρακτική μπορεί να 

ενσωματωθεί και να λειτουργήσει αρμονικά μέσα σε ένα σύστημα πρακτικών ΔΑΔ με σκοπό την αύξηση 

της συνεισφοράς της ΔΑΔ στην διαρκή επιτυχία του οργανισμού. 

2.2. Επιλογή ανθρώπινου δυναμικού 

 

2.2.1. Γενικό πλαίσιο των αλλαγών στην επιλογή ανθρώπινου δυναμικού 

 

Οργανωσιακές αλλαγές 

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι σύγχρονοι οργανισμοί λειτουργούν με τελείως διαφορετικό τρόπο 

από αυτόν που επικρατούσε πριν από λίγα μόλις χρόνια. Η έντονη επιθυμία για άμεση κερδοφορία σε 

περιόδους ανάπτυξης και η απεγνωσμένη προσπάθεια επιβίωσης σε περιόδους ύφεσης έχουν οδηγήσει 

σε πρακτικές αύξησης της παραγωγικότητας με χρήση λιγότερων οργανωσιακών πόρων. Το αποτέλεσμα 

είναι η αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας αλλά παράλληλα η αύξηση της πίεσης 

στους χρησιμοποιούμενους πόρους. Οι οργανωσιακές αλλαγές που παρατηρούνται είναι: 

 Η ανάθεση δραστηριοτήτων και διαδικασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες 

o Το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την εστίαση των οργανισμών στις 

βασικές δραστηριότητες και ταυτόχρονη ισχυροποίηση από την εκμετάλλευση εξωτερικών 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Επομένως, οι πιο σημαντικές προκλήσεις είναι η αναγνώριση των 

βασικών οργανωσιακών δεξιοτήτων, ικανών να υλοποιήσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες και 

η επιλογή των κατάλληλων συνεργατών που θα υποστηρίζουν τις υπόλοιπες (Hätönen και 

Eriksson, 2009). 

 Η συρρίκνωση εργασιών 

o Σε συνδυασμό με την προηγούμενη αλλαγή έρχεται η συρρίκνωση εργασιών και η διατήρηση 

των απολύτως απαραίτητων θέσεων εργασίας. Η συρρίκνωση αποτελεί ένα κοινότυπο 
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χαρακτηριστικό των σύγχρονων οργανισμών και ενώ παλαιότερα ήταν η έσχατη λύση των 

διοικούντων (Lewin, 2009), σήμερα θεωρείται ως προληπτικό στρατηγικό μέτρο σε μια συνεχή 

αναζήτηση μείωσης του κόστους (Ferraro et al., 2005). 

 Η οργάνωση γύρω από διαδικασίες παρά γύρω από τμήματα 

o Παλαιότερα τα διάφορα τμήματα ενός οργανισμού ήταν απομονωμένα, χωρίς διαύλους 

επικοινωνίας και πραγματική συνεργασία. Πλέον, τα ιεραρχικά επίπεδα έχουν μειωθεί, οι 

διαλειτουργικές και αυτό-οργανωμένες ομάδες αποτελούν τον κύριο τρόπο εργασίας και η 

οριζόντια επικοινωνία καθορίζει την αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού και την ταχεία 

απόκρισή του στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι οργανισμοί οφείλουν 

να είναι ευέλικτοι, οι εργασίες να βασίζονται σε διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται παρά 

σε συγκεκριμένα καθήκοντα που αναφέρονται στη λειτουργία ενός μεμονωμένου τμήματος 

(Wood και Payne, 1998). 

Αυτές οι αλλαγές μέσα στους οργανισμούς, που ακολουθούνται από την πίεση για επίτευξη περισσότερων 

και πιο δύσκολων στόχων από λιγότερους ανθρώπους, δίνουν την αίσθηση ότι χάνεται σημαντική 

εμπειρία και ικανότητα εσωτερικά σε έναν οργανισμό, ενώ τίθεται το ερώτημα ποιοί θα είναι οι άνθρωποι 

εκείνοι και ποιές οι ικανότητές τους ώστε να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις προκλήσεις.  

Αλλαγές στην εργασία 

Καθώς οι οργανισμοί μεταβάλλονται σε πιο ευέλικτες δομές, η δομή και η φύση της εργασίας 

μεταβάλλεται και αυτή. Στο βιβλίο του “Job Shift”, o William Bridges (1994) αναφέρεται στην κατάργηση 

της παραδοσιακής, καλά ορισμένης εργασίας (τουλάχιστον σε διοικητικό επίπεδο) με τις σαφείς 

υπευθυνότητες και τα σαφή καθήκοντα. Παρατηρείται μια μετακίνηση προς τις διαλειτουργικές ομάδες, 

οι ρόλοι ευθυγραμμίζονται με τις διαδικασίες παρά με τα τμήματα του οργανισμού και ιδιαίτερη σημασία 

δίνεται στην ατομική πρωτοβουλία και συνεισφορά πρόσθετης αξίας. Ορισμένοι ερευνητές προτείνουν οι 

οργανισμοί να βασίζονται σε δεξιότητες και ικανότητες παρά σε εργασίες και οι άνθρωποι, ανάλογα με τα 

προσόντα τους, να συνεισφέρουν στις προσαρμοσμένες γι’ αυτούς εργασίες (Lawler και Mohrman, 2003). 

Επιπλέον, οι αλλαγές στη φύση της εργασίας έχει επιφέρει αλλαγές και στα «συμβόλαια» εργασίας. Η 

φύση του νέου ψυχολογικού συμβολαίου σε σχέση με αυτό που ίσχυε πριν πάνω από 30 χρόνια φαίνεται 

στον Πίνακα 2.4 (Herriot και Pemberton, 1995). 
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Πίνακας 2.4 – Η αλλαγή στη φύση του ψυχολογικού συμβολαίου (1975-1995) 

Προσφορά εργαζομένων Προσφορά εργοδοτών 

1975  

Πίστη Ασφάλεια εργασίας 

Υπακοή Προοπτικές προαγωγής 

Δέσμευση Εκπαίδευση 

Εμπιστοσύνη Ενδιαφέρον σε περιπτώσεις ανάγκης 

1995  

Πολλές ώρες Υψηλές αμοιβές 

Επιπρόσθετη ευθύνη Ανταμοιβή στην απόδοση 

Ευρύτερες ικανότητες Εργασία 

Ανεκτικότητα στην αλλαγή και την αμφιβολία  

Όπως εκτιμούν οι Herriot και Pemberton (1995), το νέο «ψυχολογικό» συμβόλαιο έχει επιβληθεί και 

μάλιστα εις βάρος του εργαζομένου. Οι εργοδότες αναζητούν ανθρώπους με μεγάλη ικανότητα 

παραγωγικότητας και άμεσα αποτελέσματα και οι εργαζόμενοι αναζητούν οργανισμούς που αναπτύσσουν 

και επιβραβεύουν τις ικανότητές τους. 

Κοινωνικές αλλαγές 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, σήμερα παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα ενεργού πληθυσμού, γεγονός που 

μεταλλάζει τις κοινωνίες από κλειστές και συμπαγείς σε ανοικτές και πολυπολιτισμικές. Σε αυτό το 

πλαίσιο, άνθρωποι που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες αναζητούν εργασία σε ένα διαφορετικό 

περιβάλλον από αυτό που μεγάλωσαν και συνήθισαν. Επιπλέον, οι οικογενειακές δομές και οι ανάγκες 

έχουν οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού των ενεργών γυναικών στην απασχόληση, ενώ οι σπουδές και οι 

γνώσεις τους σε ανώτατο επίπεδο τις καθιστούν υποψήφιες για υψηλές θέσεις ευθύνης. Τέλος, στις 

δυτικές κοινωνίες, αναγνωρίζεται πλέον ένα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, όπου ο μέσος όρος ηλικίας 

των ενεργών ανθρώπων αυξάνεται συνεχώς, ενώ παράλληλα παρατηρούνται φαινόμενα «ηλικιωμένων» 

ανέργων που βρίσκονται πλησίον των ορίων συνταξιοδότησης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες στο χώρο 

εργασίας, ανεξάρτητα από τα απαιτούμενα μέτρα σε επίπεδο πολιτείας, η επιλογή προσωπικού από την 

πλευρά των οργανισμών αποκτά μια νέα διάσταση. Οι διοικούντες πρέπει καταρχάς να 

συνειδητοποιήσουν τις νέες συνθήκες και να αναγνωρίσουν ότι στη στενή οργανωσιακή κοινωνία θα 

συμμετέχουν άνθρωποι με διαφορετικά υπόβαθρα, αξίες, συνήθειες και πιστεύω. Αυτό θα τους κάνει να 

επιλέγουν υποψηφίους σύμφωνα με το ταλέντο και τις ικανότητές τους, χωρίς να αποκλείουν ανθρώπους 

λόγω «εξωτερικών» παραγόντων (φύλο, ηλικία, καταγωγή). Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης έχει 
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επηρεάσει κυρίως την απασχόληση και η σωστή διαχείριση της διαφορετικότητας αποτελεί πλέον ένα 

κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας και ισορροπίας στους οργανισμούς. 

Νομοθετικές αλλαγές 

Οι διακρίσεις στο χώρο εργασίας, αποτέλεσμα και των προαναφερθέντων κοινωνικών αλλαγών, 

αποτελούν μία νέα παράμετρο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή προσωπικού. Πέρα 

από τις περιπτώσεις εις βάρος γυναικών και ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες, διακρίσεις 

παρατηρούνται και εις βάρος ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για παράδειγμα, κρίνεται πολύ σημαντική η 

σωστή συμπεριφορά των αξιολογητών σε μία διαδικασία πρόσληψης όταν απέναντί τους βρίσκεται ένας 

υποψήφιος με πρόβλημα δυσλεξίας, αλλά η θέση εργασίας απαιτεί υψηλή ικανότητα γραπτού λόγου. 

Ακόμα, οι διακρίσεις λόγω ηλικίας φαίνονται πολύ εύκολα σε αγγελίες θέσεων εργασίας όπου 

αναγράφεται πως «ο ιδανικός υποψήφιος είναι μέχρι 35 ετών». Τέτοια φαινόμενα έχουν γίνει η αφορμή 

για πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές ανά τον κόσμο, σε μια προσπάθεια προσφοράς ίσων ευκαιριών σε 

εργαζόμενους. Στη Ελλάδα, την υποχρεωτική πρόσληψη σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις 

συγκεκριμένου αριθμού προστατευόμενων κατηγοριών πολιτών προβλέπει ο νόμος 2643/98. Σύμφωνα με 

τον νόμο, όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που λειτουργούν  με 

οποιαδήποτε μορφή  στην Ελλάδα, καθώς και οι θυγατρικές τους, εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω 

από 50 άτομα, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προστατευόμενα άτομα (πολύτεκνους, ανάπηρους με 

συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας, κλπ.) σε ποσοστό 8% επί του συνόλου του προσωπικού της. Οι 

νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο σε θέματα επιλογής προσωπικού που 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους διοικούντες των οργανισμών.  

Τεχνολογικές αλλαγές 

Η πρόοδος της τεχνολογίας, με κεντρικό πυλώνα το διαδίκτυο, έχει φέρει αλλαγές στη διαδικασία 

επιλογής προσωπικού. Αν και ακόμα χρησιμοποιούνται οι παραδοσιακοί τρόποι συμμετοχής σε τεστ 

δεξιοτήτων (με το λεγόμενο τρόπο «χαρτιού και μολυβιού»), σε πολλές περιπτώσεις κατά τη διαδικασία 

επιλογής κυριαρχούν οι νέες τεχνολογίες. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούνται τα κέντρα αξιολόγησης 

ως μέθοδος επιλογής, οι υποψήφιοι επιδεικνύουν τις ικανότητες παρουσίασης μέσω γνωστών πακέτων 

λογισμικού και κατάλληλων εργαλείων όπως το MS Powerpoint. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η χρήση του 

διαδικτύου για την οργάνωση και διαχείριση τεστ που απευθύνονται σε τελειόφοιτους φοιτητές, 

υποψηφίους για μελλοντικούς εργαζομένους. Τα πλεονεκτήματα είναι αρκετά. Η αύξηση της 

αποδοτικότητας και της ταχύτητας διαχείρισης των αποτελεσμάτων, η καλύτερη παρακίνηση των 

συμμετεχόντων, η ακρίβεια των αποτελεσμάτων αναφέρονται ως μερικά. Επιπλέον, μέσω της 

παρουσίασης με ηλεκτρονική μορφή, τα τεστ μπορούν να προσαρμοστούν, με βάση τις διαδοχικές 

απαντήσεις του συμμετέχοντα. Αυτό σημαίνει διαβάθμιση της δυσκολίας των ερωτήσεων που τίθενται 
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ανάλογα με τις ικανότητες του συμμετέχοντα και τις προσδοκίες από την απόδοσή του και τελικά πιο 

ακριβή αξιολόγηση των ικανοτήτων υπό εξέταση. Ως συμπέρασμα, οι τεχνολογικές εξελίξεις και αλλαγές 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής και να αντικαταστήσουν πλήρως τις 

χρονοβόρες και μη αποδοτικές παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης των υποψηφίων. 

2.2.2. Οργανωσιακή Ψυχολογία και επιλογή ανθρώπινου δυναμικού 

Η επιλογή ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα με τα οποία ασχολείται η επιστήμη 

της οργανωσιακής ψυχολογίας. Επιστήμονες από το πεδίο της ψυχολογίας μελετούν τα ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά της εργασίας και των εργαζομένων με σκοπό την αποκωδικοποίηση της συμπεριφοράς 

τους και το ρόλο των προσωπικών χαρακτηριστικών ως παράγοντες πρόβλεψης της μελλοντικής 

εργασιακής απόδοσης. Τα θέματα που κυριαρχούν στη διεθνή έρευνα αλλά και στην πράξη σχετικά με την 

«ψυχολογία της εργασίας» παρατίθενται εν συντομία στις ακόλουθες παραγράφους. 

Προσωπικότητα 

Εκτεταμένη είναι η επιστημονική έρευνα που εστιάζει στο ρόλο της προσωπικότητας ως ανεξάρτητη 

μεταβλητή και παράγοντας που προβλέπει τη μελλοντική απόδοση ενός εργαζομένου. Πολλά μοντέλα 

ταξινόμησης των χαρακτηριστικών προσωπικότητας έχουν προταθεί κατά καιρούς με το μοντέλο των 

πέντε παραγόντων (Goldberg, 1981) να είναι το επικρατέστερο. Σύμφωνα με αυτό, η προσωπικότητα στο 

οργανωσιακό περιβάλλον αποτελείται από πέντε διαστάσεις, ήτοι εξωστρέφεια, ευσυνειδησία, 

νευρωτισμός, προσήνεια και δεκτικότητα στην εμπειρία, κάθε μια εκ των οποίων συνοψίζει ένα σύνολο 

από σχετικά μεταξύ τους και πιο εξειδικευμένα χαρακτηριστικά. 

Βάσει της εργασίας των Hogan et al. (1996), σωστά σχεδιασμένα μέτρα προσωπικότητας μπορούν να 

προβλέψουν με έγκυρο τρόπο την απόδοση σε όλο το φάσμα των επαγγελμάτων. Εντούτοις, στις 

περισσότερες των περιπτώσεων, δεν εμπλέκονται όλα τα χαρακτηριστικά με την ίδια σημαντικότητα στη 

σχέση προσωπικότητας-απόδοσης. Η ευσυνειδησία και ο νευρωτισμός (ή με την αντίστοιχη θετική του 

διάσταση η λεγόμενη συναισθηματική σταθερότητα) θεωρούνται οι καθοριστικοί παράγοντες που 

προβλέπουν την απόδοση στο σύνολο των επαγγελμάτων (Barrick et al., 2001, Smithikrai, 2007, Morgeson 

et al., 2005, Salgado και Rubo, 1997). Ορισμένες μελέτες εστιάζουν στη σχέση προσωπικότητας και 

αντιπαραγωγικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με αυτές, χαμηλά σκορ στην ευσυνειδησία και υψηλά σκορ 

νευρωτισμού συνδέονται με συμπεριφορές καχυποψίας, απομόνωσης, μελαγχολίας, απαισιοδοξίας και 

εκκεντρικότητας μεταξύ άλλων (Moscoso και Salgado, 2004, Salgado, 2002). Άλλες έρευνες και μετα-

αναλύσεις τεστ εστιάζουν στο σύνδεσμο μεταξύ προσωπικότητας και εργασιακών συμπεριφορών, όπως η 

φιλότιμη εργασιακή συμπεριφορά (Organ και Ryan, 1995, King et al., 2005) και η εργασιακή ικανοποίηση 

(Dormann και Zapf, 2001, Dormann et al., 2006, Ilies και Judge, 2002). Τέλος, εμπειρικές μελέτες έχουν 
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καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η προσωπικότητα σχετίζεται κυρίως με την «κοινωνική» απόδοση 

συγκριτικά με την καθαρά εργασιακή απόδοση (Motowildo et al., 1997, Viswesvaran και Ones, 2000). 

Νοημοσύνη 

Η έννοια και η προσπάθεια ορισμού της νοημοσύνης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών-

ψυχολόγων από τις αρχές και κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα (Binet και Simon, 1916, Spearman, 

1904, Thurstone, 1938, Guilford, 1959, Vernon, 1950, Piaget, 1952, Gardner, 1983, Sternberg, 1985). Αν και 

σε παλαιότερες μελέτες επικρατούσε η άποψη ότι η νοημοσύνη δε σχετίζεται με την επαγγελματική 

απόδοση (βλέπε Jencks, 1972), οι πιο πρόσφατες και οι σύγχρονες εργασίες αποδεικνύουν εμπειρικά 

ακριβώς το αντίθετο. Πιο συγκεκριμένα, στο πεδίο της οργανωσιακής ψυχολογίας, έχει δοθεί ιδιαίτερη 

έμφαση στην ανάλυση της σχέσης μεταξύ της νοημοσύνης (έχει επικρατήσει η έννοια της Γενικής Νοητικής 

Ικανότητας της θεωρίας του Spearman) και δύο διαστάσεων της συνολικής απόδοσης, αυτών της καθαρά 

εργασιακής απόδοσης και της απόδοσης κατά την εκπαίδευση. Επιπλέον, οι περισσότερες έρευνες έχουν 

μελετήσει τη συσχέτιση της Γενικής Νοητικής Ικανότητας και της απόδοσης σε πολύπλοκα επαγγέλματα 

(Higgins et al., 2007, Schmidt και Hunter, 1998) παρά σε επαγγέλματα όπου η εργασία είναι 

αυτοματοποιημένη και απλή. Στη δεύτερη κατηγορία, η επαγγελματική εμπειρία παρά η νοημοσύνη ή η 

προσωπικότητα έχει των πρωταρχικό ρόλο όσον αφορά στην πρόβλεψη της απόδοσης (Higgins et al., 

2007). Ακόμα, μέσω ερευνητικών προσπαθειών έχουν μελετηθεί οι ειδικές νοητικές ικανότητες, όπως η 

γλωσσική, η αριθμητική, η χωρική, η συλλογιστική, η μηχανική, και η σχέση τους με την απόδοση. Τα 

συμπεράσματα ήταν άλλοτε θετικά (Salgado et al., 2003a) και άλλοτε αρνητικά (Schmidt και Hunter, 2004) 

ως προς τη συνεισφορά αυτών των παραγόντων. 

Συναισθηματική Νοημοσύνη (ΣΝ) 

Η συναισθηματική νοημοσύνη, όντας μια νέα έννοια στο χώρο της οργανωσιακής ψυχολογίας, αποτελεί 

ήδη ένα πεδίο διαφωνιών και επικρίσεων. Υπάρχουν τρία κύρια μοντέλα. Οι Mayer και Salovey (1990, 

1997) πρότειναν τέσσερις τύπους ικανοτήτων, αυτούς της έκφρασης συναισθημάτων, του ελέγχου των 

συναισθημάτων, της χρήσης των συναισθημάτων και της ενσυναίσθησης. Το μοντέλο του Goleman (1995) 

βασίζεται σε δεξιότητες που σχετίζονται με το άτομο και το κοινωνικό περιβάλλον, περιγράφοντας 

τέσσερις κατηγορίες δεξιοτήτων, την αυτοεπίγνωση, την αυτοδιαχείριση, την κοινωνική επίγνωση και τη 

διαχείριση σχέσεων. Το τρίτο μοντέλο προέρχεται από τον Bar-On (2000) και αναφέρεται σε πέντε 

διαστάσεις, την ικανότητα αναγνώρισης συναισθημάτων, την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης 

συναισθημάτων, την κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων, την ικανότητα διαχείρισης και ελέγχου 

των συναισθημάτων, την ικανότητα επίλυσης προσωπικών και διαπροσωπικών προβλημάτων και την 

ικανότητα θετικής ενέργειας και αυτό-παρακίνησης. Πολλοί ερευνητές, χρησιμοποιώντας ένα από τα 

προαναφερθέντα μοντέλα, έχουν μελετήσει τη σχέση της ΣΝ με την απόδοση στην εργασία και κυρίως τη 
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σχέση με την ηγεσία (Cherniss και Goleman, 2001, McClelland, 1998, Bar-On, 1997, Bar-On, 2004, Bar-On 

et al., 2005, Handley, 1997, Rosete και Ciarrochi, 2005, Day και Carroll, 2004). Ορισμένοι διαφωνούν με τη 

χρήση της ΣΝ όπως αυτή έχει αναπτυχθεί, θεωρώντας την έννοια και το λειτουργικό ορισμό της ασαφή 

(Landy, 2005), ενώ άλλοι τη χαρακτηρίζουν ως «απατηλή» νοημοσύνη (Zeidner et al., 2001). Στο ίδιο 

πλαίσιο, ο Schaie (2001) σημείωσε πως αν και η ΣΝ αξίζει προσοχής, μια σειρά ερωτημάτων παραμένουν 

αναπάντητα, κυρίως ως προς την επάρκεια της εγκυρότητας των διαφόρων εννοιολογικών κατασκευών. Ο 

Izard (2001) και οι Roberts et al. (2001) συμφωνούν στο γεγονός ότι απαιτείται πιο ενδελεχής έρευνα 

σχετικά με την προβλεπτική εγκυρότητα των μέτρων της ΣΝ, στο πλαίσιο παρεμφερών παραγόντων 

(νοημοσύνη, προσωπικότητα). Ο Locke (2005) άσκησε έντονη κριτική, ισχυριζόμενος ότι τα μοντέλα των 

Goleman και Salovey και Mayer επικαλύπτονται, ενώ πρότεινε να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά της 

ΣΝ μέσω κάποιου χαρακτηριστικού προσωπικότητας. 

Μέθοδοι επιλογής 

Οι μέθοδοι επιλογής προσωπικού έχουν μελετηθεί εκτεταμένα από πολλούς ερευνητές. Οι ιδιότητες βάσει 

των οποίων αξιολογούνται είναι η αξιοπιστία και η εγκυρότητα. Η αξιοπιστία αναφέρεται στη συνέπεια, τη 

σταθερότητα και την ακρίβεια μιας μεθόδου. Είναι η διαδικασία κατά την οποία υπολογίζεται κατά πόσο 

μια μέθοδος μετρά με ακρίβεια αυτό για το οποίο κατασκευάστηκε. Η εγκυρότητα αποτελεί το 

σημαντικότερο κριτήριο βάσει του οποίου αποφασίζεται η καταλληλότητα μιας μεθόδου. Μια μέθοδος 

μπορεί να είναι αξιόπιστη χωρίς να είναι έγκυρη, αλλά προκειμένου να είναι έγκυρη απαιτείται υψηλή 

αξιοπιστία. Εγκυρότητα είναι η διαδικασία κατά την οποία υπολογίζεται κατά πόσο η μέθοδος μετρά 

πράγματι αυτό που επιδιώκει να μετρήσει και επίσης πόσο καλά το μετράει (Νικολάου, 2004). Σε μια 

επισκόπηση που αναφέρεται εκτεταμένα στην παγκόσμια βιβλιογραφία σε εργασίες που ασχολούνται με 

το ζήτημα των μεθόδων επιλογής, οι Schmidt και Hunter (1998) μελέτησαν ένα πλήθος σχετικών ερευνών 

και κατέληξαν σε συμπεράσματα αναφορικά με τη χρησιμότητα και την εγκυρότητα των μεθόδων 

επιλογής. Μελετήθηκαν δεκαεννέα διαφορετικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται κατά την επιλογή 

προσωπικού, για ένα μεγάλο φάσμα επαγγελμάτων και ιεραρχικών επιπέδων των υπό μελέτη θέσεων 

εργασίας. Το γενικό συμπέρασμα που εξήχθη είναι πως τα τεστ νοημοσύνης, τα τεστ δειγμάτων εργασίας, 

τα τεστ ακεραιότητας και ευσυνειδησίας, οι συνεντεύξεις και τα τεστ πάνω στις πρακτικές γνώσεις για μια 

θέση εργασίας είναι οι πιο έγκυρες μέθοδοι. Αντίθετα, η ηλικία, η μέθοδος γραφολογίας, τα ενδιαφέροντα 

και τα χρόνια εκπαίδευσης αποτελούν τις λιγότερο έγκυρες μεθόδους. 

Σύγχρονα θέματα στην επιλογή προσωπικού 

 Εναρμόνιση ατόμου-οργανισμού 

o Η Kristof (1996) όρισε την «εναρμόνιση ατόμου-οργανισμού» ως «τη συμβατότητα μεταξύ 

ανθρώπων και οργανισμών που παρατηρείται όταν (1) τουλάχιστον η μία πλευρά παρέχει ό, τι 
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χρειάζεται η άλλη, ή/και (2) οι δύο πλευρές μοιράζονται όμοια θεμελιώδη χαρακτηριστικά». Η 

εφαρμογή της εναρμόνισης ατόμου-οργανισμού στο πρόβλημα προσέλκυσης και επιλογής 

προσωπικού βασίστηκε στο μοντέλο «έλξη-επιλογή-φθορά» του Schneider (1987). Ο Schneider 

πρότεινε ότι η προσέλκυση, η επιλογή και η παραμονή σε έναν οργανισμό εξαρτώνται από την 

αντιλαμβανόμενη ομοιότητα μεταξύ του ατόμου και του εργασιακού περιβάλλοντος. Πιο 

συγκεκριμένα, η ομοιότητα αναφέρεται στην προσωπικότητα, τις στάσεις, τις αξίες του ατόμου 

σε σχέση με τις αξίες, τους στόχους, τις δομές, τις διαδικασίες και την κουλτούρα του 

οργανισμού (Schneider et al., 1995). Πλούσια είναι η σχετική βιβλιογραφία κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων ετών, εστιασμένη σε αυτό το χαρακτηριστικό κατά τη διαδικασία επιλογής (Adkins et 

al., 1994, Cable και Judge, 1997, Carless, 2005, Garcia, 2004a, b, Higgins και Judge, 2004, Karren 

και Graves, 1994, Kristof-Brown, 2000, McCulloch και Turban, 2007, Rynes και Gerhart, 1990). 

 Αντιδράσεις υποψηφίων 

o Η έρευνα πάνω στις αντιδράσεις των υποψηφίων κατά τη διαδικασία επιλογής αποτελεί μια 

ταχύτατα αναπτυσσόμενη περιοχή ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια. Τα αποτελέσματα των 

μελετών βρίσκουν πρακτική εφαρμογή στο σχεδιασμό των διαδικασιών αξιολόγησης (Anderson 

και Witvliet, 2008). Η σημαντικότητα του ζητήματος έγκειται στο αίσθημα δικαιοσύνης που 

αντιλαμβάνονται οι υποψήφιοι, ένα χαρακτηριστικό που καθορίζει την απόφασή τους για την 

αποδοχή της προσφοράς εργασίας αλλά επίσης και την υπόληψη του οργανισμού. Περιεκτικές 

εργασίες έχουν έχουν λάβει χώρα από πολλούς ερευνητές, μεταξύ των οποίων αυτές των Schmitt 

και Chan (1998, 1999), των Ryan και Ployhart (2000), των Anderson et al. (2001), των Chan και 

Schmitt (2004), των Hausknecht et al. (2004) και των Nikolaou και Judge (2007). Οι περισσότερες 

έρευνες, χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο των Steiner και Gilliland (1996), έφθασαν στο 

συμπέρασμα ότι οι πιο «δίκαιες» μέθοδοι είναι κατά σειρά (1) οι συνεντεύξεις, (2) τα τεστ 

δειγμάτων εργασίας (3) τα βιογραφικά, (4) τα γραπτά τεστ ικανοτήτων, (5)οι προσωπικές 

συστάσεις, (6) τα τεστ προσωπικότητας, (7) τα τεστ ειλικρίνειας/ακεραιότητας, (8) οι προσωπικές 

επαφές και (9) η γραφολογία.  

 Αρνητικό αντίκτυπο 

o Σε περιπτώσεις που παρατηρούνται διαφορές στη μέση απόδοση μεταξύ διαφορετικών υπο-

ομάδων υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής (π.χ. υπο-ομάδα μειονότητας σε μια ομάδα), τότε 

ενδέχεται η χρήση κάποιας συγκεκριμένης μεθόδου επιλογής να οδηγήσει σε διαφορετικά 

ποσοστά επιλογής ατόμων από τις διαφορετικές υπο-ομάδες. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 

αρνητικό αντίκτυπο (Bartrarn, 1995, Dunleavy et al., 2008). Για παράδειγμα, υποθέτοντας ότι 

υπάρχουν 1000 υποψήφιοι από την υπο-ομάδα Α και 300 υποψήφιοι από την υπο-ομάδα Β. Αν 

τελικά επιλεγούν 100 υποψήφιοι από την υπο-ομάδα Α, το ποσοστό επιλογής είναι 10%. Αν 

επιλεγούν 15 υποψήφιοι από την υπο-ομάδα Β, το αντίστοιχο ποσοστό της υπο-ομάδας είναι 
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5%. Επομένως, η αναλογία είναι 5%/10%=0.5, δηλαδή αρνητικό αντίκτυπο εις βάρος της υπο-

ομάδας Β. Το θέμα αυτό έχει λάβει σημαντική προσοχή στην πρόσφατη σχετική βιβλιογραφία 

(Collins και Morris, 2008, De Corte et al., 2006, Morris και Lobsenz, 2000, Myors et al., 2008, Roth 

et al., 2006). Αναλύσεις που συγκρίνουν τα ποσοστά επιλογής υπο-ομάδων χρησιμοποιούνται 

συχνά ως αποδείξεις διακρίσεων σε πολλές χώρες (Myors et al., 2008). Για παράδειγμα, η έρευνα 

έχει δείξει ότι οι υποψήφιοι που δεν ανήκουν σε μειονότητα έχουν καλύτερες επιδόσεις από 

υποψηφίους που ανήκουν σε μειονότητα σε ορισμένα μέτρα ειδικών νοητικών ικανοτήτων 

(Murphy, 2002, Roth et al., 2001). Εν μέρει, όταν χρησιμοποιούνται αυτά τα μέτρα για την 

επιλογή, υποψήφιοι που ανήκουν σε μειονότητες επιλέγονται σε μικρότερο ποσοστό (Hough et 

al., 2001). Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουν βρεθεί σε μεθόδους που υπολογίζουν φυσική 

ικανότητα. Σε αυτή την περίπτωση παρατηρήθηκε αρνητικό αντίκτυπο εις βάρος των γυναικών 

σε σχέση με τους άνδρες υποψηφίους (Hogan, 1991). 

2.3. Διοικητικά Στελέχη 

 

2.3.1. Εισαγωγή 

Μέχρι στιγμής έγινε αναφορά στον κρίσιμο χαρακτήρα του ανθρώπινου κεφαλαίου στους σύγχρονους 

οργανισμούς καθώς και στη σημασία των πρακτικών και των συστημάτων ΔΑΔ στην επιτυχία των 

οργανισμών. Το επόμενο μέρος του κεφαλαίου θα επικεντρωθεί στους ανθρώπους που διοικούν τους 

οργανισμούς, λαμβάνουν τις αποφάσεις και ουσιαστικά καθορίζουν την πορεία τους. Η παρούσα ενότητα 

αναφέρεται στις έννοιες του οργανισμού, της διοίκησης ενός οργανισμού και των διοικητικών στελεχών. 

Εν συνεχεία, παρουσιάζονται οι λειτουργίες και τα επίπεδα της διοίκησης, οι διοικητικοί ρόλοι και οι 

ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν τα στελέχη.  

Ο οργανισμός ορίζεται ως ένα σύνολο ανθρώπων που εργάζονται μαζί με συντονισμένο τρόπο έτσι ώστε 

να επιτύχουν μια σειρά από στόχους, δηλαδή τα επιθυμητά μελλοντικά αποτελέσματα. Η διοίκηση ενός 

οργανισμού είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η ηγεσία και ο έλεγχος των πόρων του με τρόπο ώστε να 

επιτευχθούν οι οργανωσιακοί στόχοι αποδοτικά και αποτελεσματικά. Οι πόροι περιλαμβάνουν τους 

ανθρώπους, το μηχανολογικό εξοπλισμό, τις πρώτες ύλες, την πληροφορία, τις ικανότητες και το 

κεφάλαιο. Τα διοικητικά στελέχη είναι οι άνθρωποι με την ευθύνη της διοίκησης ενός οργανισμού, 

δηλαδή την ευθύνη του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της ηγεσίας και του ελέγχου των πόρων (Jones et al., 

2002). 
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2.3.2. Λειτουργίες της διοίκησης 

Η εργασία των διοικητικών στελεχών είναι να χρησιμοποιούν με βέλτιστο τρόπο τους πόρους ενός 

οργανισμού ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του. Σύμφωνα με το Γάλλο εργοστασιάρχη Henri Fayol (1841-

1925) η εργασία των στελεχών πραγματοποιείται μέσω τεσσάρων βασικών λειτουργιών, του σχεδιασμού, 

της οργάνωσης, της ηγεσίας και του ελέγχου. Η προσέγγιση αυτή, αν και εμφανίστηκε στις αρχές του 

προηγούμενου αιώνα, υποστηρίζεται ακόμα από τους σύγχρονους ερευνητές της διοικητικής επιστήμης 

(Daft, 2000, Jones και George, 2007, Williams,2007) και είναι αυτή που υιοθετείται και στην παρακάτω 

ανάλυση. 

 Σχεδιασμός 

o Ο σχεδιασμός είναι η διαδικασία που εκτελεί ένα στέλεχος με σκοπό τον προσδιορισμό και την 

επιλογή κατάλληλων στόχων και τρόπων δράσης. Υπάρχουν τρία βήματα στη διαδικασία του 

σχεδιασμού. Το πρώτο είναι η απόφαση ως προς τους στόχους που ο οργανισμός θα επιδιώξει 

να επιτύχει. Το δεύτερο βήμα είναι η απόφαση ως προς τους τρόπους δράσης που θα πρέπει να 

ακολουθηθούν για την επίτευξη των στόχων. Το τρίτο βήμα είναι η απόφαση ως προς την 

κατανομή των οργανωσιακών πόρων που θα ενεργοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων. Το 

πόσο καλά ένα στέλεχος σχεδιάζει, καθορίζει και το επίπεδο απόδοσης του οργανισμού. Το 

αποτέλεσμα του σχεδιασμού είναι η στρατηγική, ένα σύνολο αποφάσεων βάσει των τριών 

προαναφερθέντων βημάτων. Ο σχεδιασμός αποτελεί πολύπλοκη λειτουργία μια και τυπικά οι 

στόχοι που πρέπει ο οργανισμός να εκπληρώσει και ο τρόπος για να το επιτύχει δεν είναι άμεσα 

ξεκάθαροι. 

 Οργάνωση 

o Η οργάνωση είναι η διαδικασία που εκτελεί ένα στέλεχος σε σκοπό το σχηματισμό εργασιακών 

σχέσεων που επιτρέπουν στα μέλη του οργανισμού να εργάζονται μαζί για την επίτευξη των 

στόχων. Η οργάνωση αφορά τη δημιουργία τμημάτων, ομάδων, υπο-ομάδων ή μονάδων 

σύμφωνα με το είδος των καθηκόντων που σχετίζονται με την εκάστοτε εργασία. Κατά τη 

διαδικασία της οργάνωσης, τα στελέχη σχεδιάζουν τα όρια της εξουσίας και της υπευθυνότητας 

ανάμεσα στους ανθρώπους και τις ομάδες και αποφασίζουν για το συντονισμό των 

οργανωσιακών πόρων, κυρίως των ανθρώπων. Το αποτέλεσμα της οργάνωσης είναι η 

οργανωσιακή δομή, ένα επίσημο σύστημα καθηκόντων και σχέσεων που συντονίζει και 

παρακινεί τα μέλη του οργανισμού να εργάζονται μαζί προς την επίτευξη των στόχων. 

 Ηγεσία 

o Τα στελέχη κατά τη λειτουργία της ηγεσίας μεταφέρουν ένα ξεκάθαρο όραμα στα μέλη του 

οργανισμού και κινητοποιούν τα μέλη ώστε αυτά να αντιληφθούν το ρόλο τους στην επίτευξη 
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των στόχων. Η ηγεσία εξαρτάται από τη χρήση δύναμης, επιρροής, οράματος, πειθούς και 

επικοινωνιακής ικανότητας έτσι ώστε να συντονιστούν οι συμπεριφορές των ανθρώπων και των 

ομάδων και κατ’ επέκταση οι δραστηριότητές τους να εκτελούνται με αρμονία. Επιπλέον, τα 

στελέχη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους υφιστάμενούς τους ώστε οι τελευταίοι να εργάζονται 

σε υψηλό επίπεδο απόδοσης. Το αποτέλεσμα της ηγεσίας είναι το υψηλό επίπεδο παρακίνησης 

και οργανωσιακής δέσμευσης ανάμεσα στα μέλη του οργανισμού. 

 Έλεγχος 

o Τα στελέχη κατά τη λειτουργία του ελέγχου αξιολογούν σε ποιό βαθμό ο οργανισμός έχει 

επιτύχει τους στόχους που είχαν τεθεί και αναλαμβάνουν δράσεις με σκοπό να διατηρήσουν την 

καλή ή να βελτιώσουν τη μέτρια ή κακή απόδοση. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας ελέγχου είναι 

η ικανότητα ακριβούς μέτρησης της απόδοσης και η ρύθμιση της παρατηρούμενης 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Για να ασκήσουν έλεγχο, τα στελέχη πρέπει να 

αποφασίσουν ποιοί στόχοι είναι προς μέτρηση και εν συνεχεία να σχεδιάσουν πληροφοριακά 

συστήματα ελέγχου που θα παρέχουν την απαραίτητη πληροφορία ώστε να αξιολογηθεί η 

απόδοση έναντι των στόχων. Επιπλέον, η λειτουργία του ελέγχου επιτρέπει στα στελέχη να 

αξιολογήσουν τη δική τους απόδοση στις άλλες τρεις λειτουργίες και να λάβουν τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα. 

 

Σχήμα 2.2 – Οι λειτουργίες της διοίκησης 

2.3.3. Τύποι στελεχών 

Κάθε οργανισμός απασχολεί τρεις τύπους στελεχών με βάση την ιεραρχία τους, τα στελέχη πρώτης 

γραμμής, τα μεσαία στελέχη και τα ανώτερα στελέχη. Αυτός ο διαχωρισμός ενίοτε διαφέρει, όταν γίνεται 

λόγος για μικρομεσαίες ή πολύ μικρές επιχειρήσεις ή οργανισμούς που βασίζονται σε έργα και όχι σε μια 

Διοικητικό
Στέλεχος

Σχεδιασμός

Οργάνωση

Ηγεσία

Έλεγχος
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σταθερή οργανωσιακή δομή βασισμένη σε τμήματα, προϊόντα ή γεωγραφική τοποθεσία. Στην πρώτη 

περίπτωση συνήθως έχουμε ιεραρχία δύο ή τριών επιπέδων, με τους εργαζόμενους στο επίπεδο βάσης 

και τα στελέχη που διοικούν σε ένα ή δύο επίπεδα, ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού και τις 

διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την παροχή των υπηρεσιών ή την παραγωγή του προϊόντος. 

Στην περίπτωση οργανισμού βασισμένου στα έργα, υπάρχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση από έργο σε 

έργο. Μπορεί να παρατηρηθούν ομάδες έργων ακόμα και με στελέχη μόνο του ίδιου επιπέδου, οι οποίες 

ενδέχεται να συνιστούν μια υπο-ομάδα της ευρύτερης ομάδας έργου, σε συνεργασία με άλλους 

οργανισμούς. Παρ’ όλα αυτά, τόσο η βιβλιογραφία όσο και η εφαρμογή στην πράξη ακολουθούν το γενικό 

διαχωρισμό σε τρεις τύπους, όπως προαναφέρθηκαν (βλέπε Mitchell, 1989, Mantere, 2008, Fenton-

O'Creevy, 2001, Dopson και Fitzgerald, 2006, Mestre et al., 2007, Nehles et al., 2006, Hales, 2005, Dopson 

και Stewart, 1990, Dopson et al., 1992, Livian, 1997, Pavett και Lau, 1983, Stewart, 1989, Zhang et al., 2008, 

Sanders, 2008, Meulbroek, 2002, Li, 2008, Hallock, 2006). 

 Στελέχη πρώτης γραμμής 

o Στη βάση της διοικητικής ιεραρχίας βρίσκονται τα στελέχη πρώτης γραμμής (συχνά 

επονομαζόμενοι και ως επιβλέποντες). Είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή επίβλεψη των μη 

διοικητικών εργαζομένων, οι οποίοι εκτελούν τις απαραίτητες δραστηριότητες για την παραγωγή 

των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών. Παραδείγματα στελεχών πρώτης γραμμής είναι οι 

επιβλέποντες μιας ομάδας εργασίας παραγωγής αυτοκινήτων σε ένα εργοστάσιο ή η επικεφαλής 

νοσοκόμα σε ένα μαιευτήριο ή ο επιβλέπων σε ένα εργοτάξιο. 

 Μεσαία στελέχη 

o Οι επιβλέποντες των στελεχών πρώτης γραμμής είναι τα μεσαία στελέχη. Η βασική τους ευθύνη 

είναι η εύρεση του καλύτερου τρόπου οργάνωσης των οργανωσιακών (ανθρωπίνων και άλλων) 

πόρων ενός οργανισμού για την επίτευξη των στόχων. Ως προς την αποδοτικότητα, τα μεσαία 

στελέχη προσπαθούν να βρουν τρόπους ώστε να υποστηρίξουν τα στελέχη πρώτης γραμμής και 

τους μη διοικητικούς εργαζόμενους στη χρήση των άλλων πόρων ώστε να μειωθεί το κόστος και 

να βελτιωθούν οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα προς τους πελάτες. Ως προς την αποτελεσματικότητα, 

τα  μεσαία στελέχη είναι υπεύθυνα να αξιολογήσουν αν οι στόχοι που προσπαθεί ο οργανισμός 

να επιτύχει είναι κατάλληλοι και επιπλέον να προτείνουν στα ανώτερα στελέχη τρόπους αλλαγής 

των ακατάλληλων στόχων. Ο ρόλος των μεσαίων στελεχών είναι πολύ σημαντικός μια και μέσω 

των αποφάσεών τους προς τα κατώτερα επίπεδα και μέσω των προτάσεών τους προς τα 

ανώτερα, μπορούν να συνεισφέρουν αισθητά στη βελτίωση της οργανωσιακής απόδοσης. 

 Ανώτερα στελέχη 

o Τα ανώτερα στελέχη είναι εκείνα που καθορίζουν τους οργανωσιακούς στόχους, όπως τα 

προϊόντα που πρέπει να παραχθούν ή οι υπηρεσίες που πρέπει να προσφερθούν. Επιπλέον, 
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αποφασίζουν για την οργανωσιακή δομή και τον τρόπο που τα διάφορα τμήματα/ομάδες 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ελέγχουν πόσο καλά τα μεσαία στελέχη φερνουν εις πέρας τα 

καθήκοντά τους. Τα ανώτερα στελέχη είναι οι τελικοί υπεύθυνοι για την επιτυχία ή την αποτυχία 

ενός οργανισμού και η απόδοσή τους συνεχώς παρακολουθείται από ανθρώπους εντός και εκτός 

οργανισμού (εργαζόμενοι, επενδυτές). Τα ανώτερα στελέχη αναφέρονται στο διευθύνοντα 

σύμβουλο (ή γενικό διευθυντή) ή στον πρόεδρο του οργανισμού. Οι δύο τελευταίοι είναι 

υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και διατήρηση καλών επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ των 

ανώτερων στελεχών ενώ όλοι μαζί αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο ενός οργανισμού. 

 

Σχήμα 2.3 – Η ιεραρχία της διοίκησης 

2.3.4. Διοικητικοί ρόλοι 

Σύμφωνα με τον Mintzberg (1973), τα στελέχη, καθώς σχεδιάζουν, οργανώνουν, ηγούνται και ελέγχουν, 

πρέπει να παίξουν ορισμένους συγκεκριμένους ρόλους. Τα στελέχη αναλαμβάνουν αυτούς τους ρόλους 

ώστε να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των εμπλεκομένων εντός και εκτός οργανισμού. Εντός οργανισμού, 

τα άλλα στελέχη και τους εργαζομένους. Εκτός οργανισμού, τους μετόχους, τους επενδυτές, τους πελάτες, 

τους προμηθευτές και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Ο Mintzberg χώρισε τους διοικητικούς ρόλους 

σε τρεις γενικές κατηγορίες, τους διαπροσωπικούς, τους πληροφοριακούς και τους λήψης αποφάσεων. 

Στο Σχήμα 2.4 φαίνονται συγκεντρωτικά οι ρόλοι χωρισμένοι στις γενικές κατηγορίες. 

 Τα στελέχη αναλαμβάνουν διαπροσωπικούς ρόλους με σκοπό να συντονίζουν και να αλληλεπιδρούν 

με τα υπόλοιπα μέλη του οργανισμού, κατευθύνοντας και επιβλέποντάς τα. 

o Βιτρίνα: Ο άνθρωπος που συμβολίζει τον οργανισμό, καθορίζοντας την αποστολή, το όραμα, 

τους στόχους και τα πρότυπα συμπεριφοράς. 

o Ηγέτης: Ο άνθρωπος που ενθαρρύνει τους υφισταμένους του να εργασθούν σε υψηλά επίπεδα 

απόδοσης και λαμβάνει μέτρα βελτίωσής τους μέσα από την εκπαίδευση, τη συμβουλή και την 

καθοδήγηση. Ο ρόλος σχηματίζεται τόσο μέσα από την επίσημη θέση του στελέχους όσο και από 

τα προσωπικά του χαρακτηριστικά (υπόληψης, προσωπικότητας, ικανοτήτων) 
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o Συνδετικός κρίκος: Ο άνθρωπος που συνδέει και συντονίζει τις δραστηριότητες των ατόμων και 

των ομάδων, εντός και εκτός οργανισμού. Μέσα στον οργανισμό, το στέλεχος είναι υπεύθυνο για 

το συντονισμό με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητας συνεργασίας. Εκτός οργανισμού, το 

στέλεχος είναι υπεύθυνο να δημιουργεί συνδέσμους με τους προμηθευτές, τους πελάτες και το 

ευρύτερο περιβάλλον. Ο ρόλος αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός αφού πολύ συχνά, οι 

συνεργάτες εκτός οργανισμού ταυτίζουν τον οργανισμό με τα στελέχη με τα οποία έρχονται σε 

επαφή. 

 Οι πληροφοριακοί ρόλοι είναι στενά συνδεδεμένοι με τα απαραίτητα καθήκοντα για τη λήψη και τη 

διάδοση της πληροφορίας. 

o Δέκτης: Ο άνθρωπος που παρακολουθεί και αναλύει την πληροφορία εντός και εκτός 

οργανισμού. Με αυτή την πληροφορία, το στέλεχος μπορεί αποτελεσματικά να οργανώσει και να 

ελέγξει τους οργανωσιακούς πόρους. 

o Πομπός: Ο άνθρωπος που μεταδίδει την πληροφορία σε άλλα μέλη του οργανισμού ώστε να 

επηρεάσει τις εργασιακές τους στάσεις και συμπεριφορές. 

o Εκπρόσωπος/Ομιλητής: Ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί την πληροφορία ώστε να προωθήσει τον 

οργανισμό ώστε οι εμπλεκόμενοι εντός και εκτός οργανισμού να αποκτήσουν θετική εικόνα για 

τον οργανισμό. 

 Οι ρόλοι λήψης απόφασης είναι στενά συνδεδεμένοι με τις μεθόδους που τα στελέχη εφαρμόζουν 

για να σχεδιάσουν στρατηγικές και να χρησιμοποιήσουν πόρους. 

o Επιχειρηματίας: Ο άνθρωπος που αποφασίζει ποιά έργα και προγράμματα θα υλοποιηθούν και 

πώς θα επενδυθούν οι διαθέσιμοι πόροι. 

o Διαχειριστής κρίσεων: Ο άνθρωπος που αναλαμβάνει την ευθύνη χειρισμού απρόοπτων 

γεγονότων ή κρίσεων που μπορεί να απειλούν την πρόσβαση του οργανισμού σε πολύτιμους 

πόρους. 

o Διαχειριστής πόρων: Ο άνθρωπος που αποφασίζει για τον τρόπο που θα κατανεμηθούν οι πόροι 

με σκοπό την αύξηση της οργανωσιακής απόδοσης. Σε αυτό το ρόλο, το στέλεχος πρέπει να 

εκτελέσει σωστά και το ρόλο του διαπραγματευτή. 

o Διαπραγματευτής: Ο άνθρωπος που καταλήγει σε συμφωνίες με τα υπόλοιπα στελέχη και 

ομάδες αναφορικά με τη διαχείριση και κατανομή των πόρων. Εκτός οργανισμού, ο άνθρωπος 

που καταλήγει σε συμφωνίες με τους μετόχους, τους προμηθευτές και τους πελάτες. 
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Σχήμα 2.4 – Οι διοικητικοί ρόλοι 

2.3.5. Διοικητικές ικανότητες 

Το 1955 ο Katz (Katz, 1955) ισχυρίστηκε ότι η απόδοση ενός στελέχους εξαρτάται από θεμελιώδεις 

ικανότητες περισσότερο από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Ο Katz ήταν αντίθετος στην 

υπόθεση της ύπαρξης ενός τύπου προσωπικότητας που χαρακτηρίζει το ιδανικό στέλεχος. Η αναζήτηση 

του ιδανικού τύπου προκάλεσε τον αποπροσανατολισμό από το πραγματικό ζήτημα, την απόδοση του 

στελέχους. Ο Katz εστίασε στον προσδιορισμό του τί τα στελέχη έκαναν και όχι του τί ήταν. Έπειτα, όρισε 

τις ικανότητες με βάση του τί παρουσιαζόταν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, όχι με βάση τις 

υποθετικές δυνατότητες. Ακολουθώντας την παραπάνω συλλογιστική, οι διοικητικές ικανότητες 

χωρίζονται σε τρεις γενικές κατηγορίες, τις τεχνικές, τις ανθρώπινες και τις νοητικές. Οι τεχνικές 

ικανότητες είναι εκείνες που υποδηλώνουν την κατανόηση και τη βαθιά γνώση σε επίπεδο τεχνικών, 

διαδικασιών και μεθόδων που απαιτούνται για την εκτέλεση συγκεκριμένου τύπου εργασιών. Οι 

ανθρώπινες ικανότητες ορίζονται ως «η ικανότητα ενός στελέχους να εργάζεται αποτελεσματικά ως μέλος 

μιας ομάδας και να καλλιεργεί αίσθημα συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας της οποίας ηγείται» 

(Katz, 1955). Επιπλέον, ένας γενικότερος ορισμός περιλαμβάνει την ικανότητα αντίληψης, αλλαγής, 

ηγεσίας και ελέγχου της συμπεριφοράς άλλων ατόμων και ομάδων (Jones et al., 2002). Τέλος, οι νοητικές 

ικανότητες αφορούν την ικανότητα ενός στελέχους να μπορεί να αντιλαμβάνεται τον οργανισμό ως 

ολότητα και σε σχέση με τα ανταγωνιστικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Ένας 

συμπληρωματικός ορισμός είναι η ικανότητα ανάλυσης και διάγνωσης μιας κατάστασης και η ικανότητα 
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διαχωρισμού μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος. Αν και οι τρεις αυτές κατηγορίες ικανοτήτων 

αλληλοσχετίζονται, οι τεχνικές ικανότητες είναι πιο σημαντικές στα κατώτερα επίπεδα της διοικητικής 

ιεραρχίας (στελέχη πρώτης γραμμής) και η σημαντικότητά τους μειώνεται καθώς ένα στέλεχος 

μετακινείται σε υψηλότερα επίπεδα. Σε ανώτερο επίπεδο (ανώτερα στελέχη) οι τεχνικές ικανότητες 

ουσιαστικά εξαλείφονται, ενώ οι νοητικές ικανότητες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες (Guglielmino και 

Carroll, 1979). 

2.3.6. Τα στελέχη στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον 

Ένα πλήθος αλληλοσχετιζόμενων τάσεων επηρεάζουν έντονα τη φύση της διοίκησης στη σύγχρονη εποχή. 

Αρχικά, είναι κοινώς αποδεκτό ότι το σύγχρονο επιχειρηματικό σκηνικό υπόκειται σε ένα πρωτοφανή 

ρυθμό συνεχούς αλλαγής. Σε μία κριτική επισκόπηση πάνω στο θέμα της οργανωσιακής αλλαγής, ο 

Todnem (2005) αναφέρεται σε μια σειρά από μελέτες που υποστηρίζουν την ύπαρξη αυτού του 

φαινομένου και καταλήγει στο συμπέρασμα πως η επιτυχής διοίκηση των αλλαγών είναι πλέον 

καθοριστικός παράγοντας για την ίδια την επιβίωση ενός οργανισμού. Ως φαινόμενο, οι αιτίες αυτού του 

άνευ προηγουμένου επιπέδου αλλαγών έχουν περιγραφεί και μελετηθεί από διάφορους ερευνητές και 

επαγγελματίες. Μια από τις πιο συνεκτικές και ολοκληρωμένες εργασίες είναι αυτή του Thomas Friedman 

(2005) στο βιβλίο του «Ο κόσμος είναι επίπεδος». Κάνοντας μια εκτεταμένη αναφορά στις σύγχρονες 

παγκόσμιες οικονομικές, τεχνολογικές, κοινωνικές πολιτικές και οργανωσιακές τάσεις που έχουν 

μεταβάλλει τους κανόνες του ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά, ο Friedman ισχυρίζεται ότι η 

«ισοπέδωση» του πλανήτη έχει επιτρέψει στις επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Αυτό το γεγονός, με τη σειρά του, έχει ανοίξει μια «νέα πύλη προκλήσεων» για τους ηγέτες των 

επιχειρήσεων. Ως απάντηση στις συνθήκες ανταγωνισμού, είναι επιτακτική για τους οργανισμούς η 

ικανότητα προσαρμογής ώστε να μπορούν να επιβιώνουν και να παραμένουν ανταγωνιστικοί (Price, 

2006). 

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό φαινόμενο του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος είναι η υψηλή 

πίεση που έχει μεταφερθεί στα διοικητικά στελέχη όλων των επιπέδων να βελτιώνουν συνεχώς την 

οργανωσιακή απόδοση. Η όλο και μεγαλύτερη πίεση που ασκείται στα στελέχη να επιτυγχάνουν 

περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα φαίνεται στους κύριους τίτλους των επαγγελματικών εντύπων 

(βλέπε Deutschman, 2005) καθώς και στην πρόσφατη βιβλιογραφία επιστημονικών άρθρων. Για 

παράδειγμα, οι Hambrick et al. (2005) επισημαίνουν ότι στο σύγχρονο περιβάλλον, τα στελέχη πρέπει να 

διατηρούν και συνεχώς να βελτιώνουν την οργανωσιακή απόδοση, διαφορετικά υπόκεινται σε απόλυση. 

Δύο μελέτες σε περιπτώσεις οργανωσιακής συρρίκνωσης (downsizing) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 

ικανότητα ενός στελέχους να παρουσιάζει αποτελέσματα ήταν είτε το κυριότερο κριτήριο (Longenecker 

και Ariss, 2004) είτε το δεύτερο σε σημαντικότητα (Longenecker et al., 1997) που καθόριζε την παραμονή 
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του σε έναν οργανισμό. Δύο μελέτες σχετικές με τους παράγοντες επιτυχούς σταδιοδρομίας, η μια 

περιλαμβάνοντας πάνω από 2000 στελέχη (Longenecker και Simonetti, 2001) και η δεύτερη πάνω από 

5000 στελέχη (Simonetti, 1999), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επίδειξη εξαιρετικής απόδοσης και κατ’ 

επέκταση η επίτευξη των αναμενομένων αποτελεσμάτων ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη 

διατήρηση της θέσης εργασίας και γενικότερα της σταδιοδρομίας στη σωστή κατεύθυνση. Επιπλέον, οι 

Van Velsor και Leslie (1995) συνέθεσαν έναν αριθμό από μελέτες και προσδιόρισαν την αποτυχία 

επίτευξης των οργανωσιακών στόχων ως έναν από τους πρωταρχικούς λόγους εκτροχιασμού της 

σταδιοδρομίας. 

Το τελευταίο σημείο που χαρακτηρίζει τη διοίκηση του 21ου αιώνα είναι το γεγονός πως πολλά διοικητικά 

στελέχη, σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού, έχουν κριθεί ανίκανοι να ανταποκριθούν στις προκλήσεις 

του ταχύτατα μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα οι αδυναμίες τους 

καθίστανται πιο εύκολα εμφανείς κάτω από αυτές τις νέες συνθήκες της αγοράς. Σε ένα άρθρο που 

δημοσιεύτηκε στο γνωστό επιστημονικό περιοδικό Harvard Business Review, ο Kotter (1995) σχολιάζει τα 

αποτελέσματα πάνω από 100 προσπαθειών μετασχηματισμού, συνδέοντας ξεκάθαρα την οργανωσιακή 

επιτυχία ή αποτυχία με τις δεξιότητες και την απόδοση των στελεχών, σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, να 

ηγηθούν της επιδιωκόμενης αλλαγής. Οι προκλήσεις διαχείρισης της αλλαγής, μέσα από εφαρμογή 

καινοτομιών, συνεχείς πρωτοβουλίες βελτίωσης, αυξημένη λειτουργική ταχύτητα και άμεση ανταπόκριση 

στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών, μπορούν πολύ εύκολα να απαξιώσουν τις 

ικανότητες ενός στελέχους (Longenecker και Ariss, 2005). Όπως έδειξαν οι Higgs και Rowland (2005), 

πολλά στελέχη δε διαθέτουν τη γνώση και το σύνολο ικανοτήτων να διαχειριστούν πιθανές αλλαγές κάτω 

από πολύπλοκες συνθήκες, όπου ο παραδοσιακός τρόπος σκέψης και επίλυσης προβλημάτων σπάνια 

λειτουργεί αποτελεσματικά. 

2.3.7. Λόγοι αποτυχίας των στελεχών και συνέπειες τους1 

 Αναποτελεσματικές επικοινωνιακές ικανότητες 

o Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από ταχύτατες και απρόβλεπτες 

αλλαγές. Η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών και των εργαζομένων είναι συχνά το 

αποτέλεσμα των αυξημένων απαιτήσεων συντονισμού των λειτουργιών του οργανισμού. Κάτω 

από συνθήκες υψηλής πίεσης και άγχους, τα στελέχη δε μοιράζονται σημαντική πληροφορία ενώ 

παράλληλα δεν δίνουν την απαιτούμενη προσοχή στις απόψεις και τις ανησυχίες των 

συναδέλφων και υφισταμένων τους. Οι συνέπειες είναι η καλλιέργεια αισθήματος ανασφάλειας 

και άγχους στους εργαζομένους που οδηγεί σε μειωμένα επίπεδα παραγωγικότητας και 

αυξημένα ποσοστά αποχωρήσεων. Οι εργαζόμενοι δεν αντιλαμβάνονται πιθανά νέα καθήκοντα 

                                                            
1 Προσαρμοσμένο από Longenecker et al. (2007) 
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που τους ανατίθενται χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη. Τα στελέχη λαμβάνουν τις αποφάσεις 

χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη πληροφορία. 

 Φτωχές επαγγελματικές σχέσεις/διαπροσωπικές ικανότητες 

o Οι αποτελεσματικές εργασιακές σχέσεις θεωρούνται πλέον βασικό στοιχείο της καλής διοίκησης. 

Στο σύγχρονο περιβάλλον, οι διαπροσωπικές ικανότητες και η ανάπτυξη εσωτερικών και 

εξωτερικών δικτύων γίνονται ολοένα και πιο επιτακτικές. Για να αποκομίσουν τη δέσμευση των 

συνεργατών τους, τα στελέχη πρέπει να καλλιεργούν αποτελεσματικές σχέσεις 360ο. Η 

ανικανότητα ανάπτυξης σχέσεων απομονώνει τα στελέχη από τα ανεπίσημα δίκτυα γνώσης και 

τις πηγές που χρειάζονται και θέτει εμπόδια στην αποτελεσματική αποπεράτωση των 

καθηκόντων τους. 

 Αποτυχία στη χάραξη κατεύθυνσης 

o Ανεξάρτητα από τη δομή της εργασίας τους (ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες) οι 

εργαζόμενοι επιθυμούν μια σαφή περιγραφή των καθηκόντων τους, των στόχων που πρέπει να 

εκπληρώσουν και των κριτηρίων βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν. Ένα στέλεχος που 

παραμελεί να θέτει στόχους, να προσδιορίζει τις κρίσιμες δραστηριότητες και να κάνει σαφή 

στους εργαζόμενους τα αναμενόμενα αποτελέσματα, δε λαμβάνει την προσδοκώμενη απόδοση 

από αυτούς. Επιπλέον, σε οργανωσιακό επίπεδο, η αποτυχία των στελεχών να θέσουν μια 

ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση επηρεάζει αρνητικά το σχεδιασμό, μειώνει την παρακίνηση 

των εργαζομένων, οδηγεί σε αναποτελεσματική κατανομή πόρων και κατ’ επέκταση αυξάνει το 

κλίμα αβεβαιότητας με συνέπεια τη μειωμένη απόδοση. 

 Αποτυχία προσαρμογής 

o Καθώς το περιβάλλον και μαζί του οι οργανισμοί μεταβάλλονται, ζητείται πλέον από τα στελέχη 

να εφαρμόσουν νέες πρακτικές ως μέρος αυτής της αλλαγής. Αυτό προϋποθέτει ευθυγράμμιση 

των συμπεριφορών, των ρόλων, των πράξεων και της απόδοσης με τις τρέχουσες οργανωσιακές 

ανάγκες. Η ανικανότητα των στελεχών να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα οφείλεται στην 

ανικανότητά τους να αντιληφθούν τα «σήματα» του περιβάλλοντος για αλλαγή. Η αποτυχία αυτή 

διαιωνίζει συμπεριφορές και πράξεις που δεν προσθέτουν πιο αξία στον οργανισμό και 

παράλληλα αποτρέπει την ανάληψη νέων ρόλων και δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την 

επίτευξη των στόχων. 

 Ανικανότητα ανάθεσης εργασιών και ενδυνάμωσης 

o Τα φαινόμενα ανικανότητας ανάθεσης εργασιών και εφαρμογής πρακτικών ενδυνάμωσης των 

υφισταμένων είναι κοινός τόπος στα αναποτελεσματικά στελέχη. Οι αποφάσεις αναθέσεων ήταν 

πάντοτε ένα απαιτητικό καθήκον για τα στελέχη, η σημασία του οποίου έχει αναβαθμιστεί στο 

σύγχρονο δυναμικό περιβάλλον. Η ανάθεση υπευθυνοτήτων και η παραχώρηση εξουσίας και 

πόρων είναι μια διαδικασία που προϋποθέτει σχεδιασμό, επικοινωνία και εμπιστοσύνη. Η 
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έλλειψη αυτών των χαρακτηριστικών σε συνδυασμό με τις ραγδαίες αλλαγές του περιβάλλοντος 

οδηγούν εύκολα σε αρνητικές συνέπειες όπως η σύγχυση και η ακινητοποίηση εργαζομένων και 

πόρων και κατ’ επέκταση η μειωμένη απόδοση. Επιπλέον, τα στελέχη «αναγκάζονται» να 

εκτελέσουν εργασίες χαμηλού επιπέδου, οι οποίες τους αποσπούν από τις κύριες λειτουργίες 

του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της ηγεσίας και του ελέγχου. Τέλος, οι εργαζόμενοι 

αποτρέπονται από το να αναλάβουν πρωτοβουλίες, αφού δεν είναι βέβαιοι για το ποιός έχει την 

εξουσία και το ποιός ευθύνεται για το αποτέλεσμα. 

 Έλλειψη προσωπικής ακεραιότητας και αξιοπιστίας 

o Η πιθανότητα επιτυχίας ενός στελέχους περιορίζεται αισθητά όταν οι συνεργάτες του διακρίνουν 

έλλειψη προσωπικής ακεραιότητας από την πλευρά του. Σε περιόδους αβεβαιότητας, οι 

εργαζόμενοι έχουν ανάγκη να εμπιστεύονται το χαρακτήρα και τις δεξιότητες του προϊστάμενού 

τους. Οι εργαζόμενοι αξιολογούν ένα στέλεχος και στα δύο αυτά σκέλη. Ένα ακέραιο στέλεχος, 

με ήθος, κρίση και αποφασιστικότητα συνεισφέρει στην καταπολέμηση των φοβιών και των 

αμφιβολιών. Ακόμα, όταν τα στελέχη χαρακτηρίζονται από έλλειψη δεξιοτήτων, οι εργαζόμενοι 

αντιστέκονται σε πιθανές αλλαγές, κάτι που οδηγεί στη μη επίτευξη των αναμενομένων 

αποτελεσμάτων. 

 Ανικανότητα στην ανάπτυξη συνεργασίας και ομαδικής εργασίας 

o Οι λειτουργίες ενός οργανισμού απαιτούν τη συνεργασία και τη δέσμευση όλων των μελών, τα 

συμφέροντα και οι στόχοι των οποίων ενδέχεται να είναι αντικρουόμενα. Ένα στέλεχος θα 

πρέπει να δημιουργεί το περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι ενθαρρύνονται να εργάζονται μαζί 

και να επιβραβεύονται για αυτό. Επιπλέον, πολύ σημαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι τα ίδια 

τα στελέχη να συνεργάζονται μεταξύ τους με αρμονικό τρόπο. Όταν ένα στέλεχος δεν καλλιεργεί 

την ανάπτυξη συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, τα παρατηρούμενα αποτελέσματα δεν είναι 

τα αναμενόμενα. Σε περιόδους ταχύτατων αλλαγών, η απουσία συνεργασίας και ομαδικότητας 

επιτρέπει την αυτό-συντήρηση, την αυτό-προβολή και τις προσωπικές επιδιώξεις να κυριαρχούν, 

υποβαθμίζοντας τις συλλογικές προσπάθειες. Οι συνέπειες είναι η βραδύτερη και χαμηλής 

ποιότητας εφαρμογή των στρατηγικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων. 

 Ανικανότητα ηγεσίας και παρακίνησης 

o Όταν τα στελέχη αποτυγχάνουν να επιδείξουν αποτελεσματικές ηγετικές συμπεριφορές και την 

ικανότητα παρακίνησης των υφισταμένων τους, θέτουν τον οργανισμό σε κίνδυνο. Σε ένα 

δυναμικό περιβάλλον οι εργαζόμενοι αναζητούν να ακολουθήσουν κάποιον που μπορεί να 

καθορίσει για αυτούς τις σωστές κινήσεις ώστε να παραμείνουν «εντός πλάνου» σε περιόδους 

ύφεσης. Ένα στέλεχος που είναι ανεπαρκής ηγέτης και δε μπορεί να λάβει τον καλύτερο εαυτό 

των υφισταμένων του είναι βέβαιο πως θα αποτύχει σε οργανισμούς που λειτουργούν σε ένα 

δυναμικό περιβάλλον. Έλλειψη σεβασμού και δέσμευσης των εργαζομένων οδηγεί σε κουλτούρα 
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μειωμένης απόδοσης, μη συμμόρφωσης, ακόμα και αντίστασης όταν η προσαρμογή σε ένα νέο 

περιβάλλον απαιτεί επιπρόσθετη προσπάθεια. 

 Ελλιπείς πρακτικές σχεδιασμού 

o Ένα κοινό απόφθεγμα στον επιχειρηματικό κόσμο είναι το «αν αποτύχεις στο σχεδιασμό, 

σχεδιάζεις την αποτυχία». Σχεδιασμός, άμεση και αποτελεσματική συλλογή πληροφορίας, 

επισκόπηση περιβάλλοντος και ανάλυση κατάστασης αποτελούν κεντρικές έννοιες για τα 

στελέχη στο σύγχρονο επιχειρηματικό σκηνικό. Παρ’ όλα αυτά η πράξη δείχνει ότι τα στελέχη 

όλων των επιπέδων δεν αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο για το σχεδιασμό και τις προβλέψεις 

των μελλοντικών οργανωσιακών αναγκών. Επομένως, όταν ζητούνται άμεσες απαντήσεις στις 

αλλαγές του περιβάλλοντος, τα στελέχη απλά αντιδρούν (re-action), αφού δεν έχουν σχεδιάσει 

κατάλληλους τρόπους πρόληψης (pro-action). Έτσι, τα στελέχη αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 

στην επίλυση επειγόντων περιστατικών και καταστάσεων σε βάρος του αναλυτικού σχεδιασμού 

και της προ-ενεργής συμπεριφοράς. Οι συνέπειες αυτού του φαινομένου είναι η μειωμένη 

αποδοτικότητα και παραγωγικότητα, το μειωμένο ηθικό και αυτοπεποίθηση των εργαζομένων 

και η αύξηση του αρνητικού άγχους. 

 Ελλιπής παρακολούθηση απόδοσης και παροχή επαναπληροφόρησης 

o Τα στελέχη πρέπει να προσανατολίζονται στα αποτελέσματα και να γνωρίζουν ανά πάσα χρονική 

στιγμή σε ποιό σημείο βρίσκονται οι υφιστάμενοί τους συγκριτικά με τα πρότυπα απόδοσης που 

έχουν τεθεί. Επιπλέον, τα στελέχη πρέπει α γνωρίζουν πώς να συνδυάζουν και να συνθέτουν την 

πληροφορία που λαμβάνουν από διάφορες πηγές ώστε να κατανοούν καλύτερα τους δείκτες 

απόδοσης. Πολύ σημαντική είναι επίσης η παροχής επαναπληροφόρησης στους εργαζομένους 

ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να είναι ενήμεροι για την παρούσα κατάσταση και σε θέση να 

προβαίνουν στα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Η ελλιπής παρακολούθηση, αφαιρεί την 

δυνατότητα χρήσης της πληροφορίας ως εργαλείο βελτίωσης της απόδοσης, με αποτέλεσμα τις 

βραδείς αντιδράσεις προσαρμογής και τις καθυστερημένες επιβραβεύσεις των εξαιρετικών 

αποδόσεων. 

 Προβλήματα στάσης και εγωισμού 

o Ένα κρίσιμο ζήτημα που αφορά την αποτυχία των στελεχών είναι η εγωιστική (ή αλλιώς 

ναρκισσιστική) στάση τους. Οι εργαζόμενοι χρειάζονται προϊσταμένους που καθησυχάζουν, 

ηρεμούν και μεταδίδουν αίσθημα αισιοδοξίας. Όταν, αντίθετα, αυτοί είναι αλαζόνες, 

απαισιόδοξοι και αρνητικοί δημιουργούν γύρω τους ένα κλίμα εχθρότητας και απώθησης με 

συνέπεια να αποξενώνουν τους ανθρώπους που χρειάζονται περισσότερο. Ως αποτέλεσμα, αυτά 

τα στελέχη στερούνται την πρόσβαση σε σημαντική πληροφορία και δεν αναπτύσσουν της 

επαγγελματικές σχέσεις που απαιτούνται για την επίτευξη του συντονισμού και της συνεργασίας 

για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που οδηγούν στα ζητούμενα αποτελέσματα.  
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 Αποτυχία επιλογής και ανάπτυξης των σωστών ανθρώπων 

o Η ποιότητα της απόδοσης εξαρτάται κατά πολύ από την ποιότητα των εμπλεκομένων ανθρώπων. 

Τα στελέχη αποτυγχάνουν να φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα όταν αντιμετωπίζουν τους 

ανθρώπους ως ένα κοινό πόρο και παραλείπουν να εστιάσουν στην επιλογή και ανάπτυξη 

εργαζομένων υψηλής απόδοσης (high performers). Η επιλογή κατάλληλων ανθρώπων απαιτεί 

χρόνο, σχεδιασμό, ικανότητα, βαθιά γνώση, έγκυρες μεθόδους και λήψη απόφασης με σωστό 

τρόπο. Η ανάπτυξη εξαιρετικών εργαζομένων απαιτεί, επιπλέον των προαναφερθέντων, 

εκπαίδευση σε διάφορους τομείς, καθοδήγηση, αξιολόγηση της απόδοσης, κυκλική εργασία, 

ανάθεση ειδικών καθηκόντων, αξιολόγηση σταδιοδρομίας κτλ. Η αποτυχία των στελεχών να 

επιλέγουν και να αναπτύσσουν αποτελεσματικά τους υφισταμένους τους οδηγεί σε 

οργανωσιακή ακαμψία και περιορισμένες δυνατότητες οργανωσιακής απόδοσης και 

προσαρμογής σε αλλαγές.  

 

Σχήμα 2.5 – Οι λόγοι αποτυχίας των διοικητικών στελεχών και οι συνέπειές τους 
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2.4. Υποστήριξη Αποφάσεων και πρόβλημα επιλογής 

διοικητικών στελεχών 

Ενώ η προηγούμενη ανάλυση βασίζεται στη συμπεριφορική προσέγγιση, το πρόβλημα επιλογής 

ανθρωπίνων πόρων έχει και μια άλλη διάσταση στην οποία εστιάζει η επιχειρησιακή έρευνα (ή αλλιώς η 

επιστήμη υποστήριξης αποφάσεων). Σύμφωνα με αυτή τη διάσταση, η επιλογή προσωπικού θεωρείται ως 

ένα πρόβλημα, η μαθηματική μοντελοποίηση του οποίου μπορεί να υποστηρίξει τη διαδικασία 

απόφασης. 

2.4.1. Μεθοδολογικό Πλαίσιο Υποστήριξης Αποφάσεων2 

Ο Bernard Roy, τη δεκαετία του ’70, πρότεινε ένα γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο μοντελοποίησης των 

προβλημάτων απόφασης, το οποίο αποτελείται από τέσσερα διαδοχικά και αλληλεπιδρώντα στάδια 

(Σχήμα 2.6) 

 

Σχήμα 2.6 – Γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο μοντελοποίησης των προβλημάτων απόφασης 

 Στάδιο Ι: Αντικείμενο της απόφασης 

Στο στάδιο αυτό ορίζεται αρχικά το συνόλο των δράσεων/εναλλακτικών. Το σύνολο μπορεί να 

είναι είτε συνεχές είτε διακριτό. Ένα συνεχές σύνολο ορίζεται μέσω μαθηματικών σχέσεων 

(γραμμικές ανισοεξισώσεις) και συνήθως αναφέρεται σε προβλήματα κατανομής πόρων. με Για το 

πρόβλημα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, το σύνολο των εναλλακτικών είναι σαφώς διακριτό 

                                                            
2 Προσαρμοσμένο από Σίσκος (2008) 
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(οι υποψήφιοι για μια θέση εργασίας). Επιπλέον, καθορίζεται η προβληματική, ο στόχος δηλαδή 

της ανάλυσης. Διακρίνονται τέσσερις προβληματικές αναφοράς: 

 Προβληματική α (επιλογή): Στην προβληματική επιλογής η πολυκριτήρια ανάλυση καλείται 

να υποστηρίξει τον αποφασίζοντα στην επιλογή μιας βέλτιστης εναλλακτικής ή ενός 

μικρού συνόλου καλύτερων εναλλακτικών λύσεων. Η χωροθέτηση εγκατάστασης εμπίπτει 

σε αυτή την προβληματική (Aras et al., 2004). 

 Προβληματική β (Προβληματική ταξινόμησης): Στην προβληματική ταξινόμησης 

συντελείται η κατάταξη των εναλλακτικών σε προκαθορισμένες ομοιογενείς κατηγορίες. Η 

αξιολόγηση έργων και η ταξινόμησή τους σε κατηγορίες ανάλογα με τη συνεισφορά τους 

στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων εμπίπτει σε αυτή την προβληματική (Φλάμος, 2005, 

Flamos et al., 2004). 

 Προβληματική γ (Προβληματική κατάταξης): Στην προβληματική κατάταξης έχουμε την 

κατάταξη των εναλλακτικών λύσεων σε φθίνουσα σειρά από την καλύτερη στην χειρότερη. 

Για παράδειγμα, η κατάταξη Πανεπιστημίων από το καλύτερο προς το χειρότερο βάσει 

ορισμένων προκαθορισμένων κριτηρίων (Giannoulis και Ishizaka, 2009) και η κατάταξη 

τραπεζικών προϊόντων (Xidonas et al., 2007) ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. 

 Προβληματική δ (Προβληματική περιγραφής): Η προβληματική περιγραφής περιγράφει τις 

εναλλακτικές και τις συνέπειές τους με συστηματικό τρόπο και σύμφωνα με την επίδοσή 

τους στα διάφορα κριτήρια. 

Η επιλογή της κατάλληλης προβληματικής έχει να κάνει αποκλειστικά με τη φύση του 

προβλήματος που εξετάζεται. Ορισμένα προβλήματα, μπορούν να περιγραφούν και να 

αξιολογηθούν με συνδυασμό δύο προβληματικών, με σκοπό την πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπισή 

του (Δούμπος, 2007). 

Ένα πρόβλημα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να έχει στόχο την επιλογή ενός 

υποψηφίου για την κάλυψη μιας θέσης εργασίας, την ταξινόμηση υποψηφίων σε κατηγορίες (π.χ. 

σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα) ή την κατάταξη υποψηφίων και την επιλογή των 

«καλύτερων» για τη δημιουργία ομάδας ή την κάλυψη ορισμένων θέσεων με ίδιες προδιαγραφές. 

 Στάδιο ΙΙ: Συνεπής Οικογένεια Κριτηρίων 

Ως κριτήριο θεωρείται μια μονότονη συνάρτηση 𝑓𝑓(𝑥𝑥), δηλωτική των προτιμήσεων του 

αποφασίζοντος τέτοια ώστε για κάθε δύο εναλλακτικές 𝛼𝛼1,𝛼𝛼2 να ισχύει: 

 f(α1) > 𝑓𝑓(α2) ⇔ α1 ≻ α2 (2.1) 

 f(α1) = f(α2) ⇔ α1 ∼ α2 (2.2) 

όπου ≻ και ∼ είναι αντίστοιχα οι σχέσεις προτίμησης και αδιαφορίας οριζόμενες έτσι ώστε: 
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α1 ≻ α2 ⇔ η εναλλακτική α1 προτιμάται της εναλλακτικής α2 

α1 ∼ α2 ⇔ υπάρχει αδιαφορία μεταξύ των εναλλακτικών α1 και α2 

Για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων με πολλά κριτήρια θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το 

σύνολο των κριτηρίων διαμορφώνει μια συνεπή οικογένεια κριτηρίων. Ένα σύνολο κριτηρίων 

θεωρείται ότι διαμορφώνει μια συνεπή οικογένεια κριτηρίων εάν και μόνο εάν διαθέτει τις 

ακόλουθες τρεις ιδιότητες: 

 Μονοτονία: Ένα σύνολο κριτηρίων διαθέτει την ιδιότητα της μονοτονίας αν και μόνο αν 

για οποιεσδήποτε δύο εναλλακτικές 𝛼𝛼1,𝛼𝛼2 τέτοιες ώστε 𝑓𝑓𝑖𝑖(𝛼𝛼1) > 𝑓𝑓𝑖𝑖(𝛼𝛼2) για κάποιο 

κριτήριο 𝑖𝑖 και 𝑓𝑓𝑗𝑗 (𝛼𝛼1) = 𝑓𝑓𝑗𝑗 (𝛼𝛼2) για κάθε άλλο κριτήριο 𝑗𝑗 ≠ 𝑖𝑖 συμπεραίνεται ότι 𝛼𝛼1 ≻ 𝛼𝛼2.  

 Επάρκεια: Ένα σύνολο κριτηρίων διαθέτει την ιδιότητα της επάρκειας αν και μόνο αν για 

οποιεσδήποτε δύο εναλλακτικές 𝛼𝛼1,𝛼𝛼2 τέτοιες ώστε 𝑓𝑓𝑖𝑖(𝛼𝛼1) = 𝑓𝑓𝑖𝑖(𝛼𝛼2) για κάθε κριτήριο 𝑖𝑖 

συμπεραίνεται ότι 𝛼𝛼1 ∼ 𝛼𝛼2. 

 Μη πλεονασμός: Ένα σύνολο κριτηρίων διαθέτει την ιδιότητα του μη πλεονασμού αν και 

μόνο αν η διαγραφή ενός οποιουδήποτε κριτηρίου οδηγεί σε παραβίαση των ιδιοτήτων 

της μονοτονίας ή της επάρκειας. 

Σε πολλές περιπτώσεις η αξιολόγηση των εναλλακτικών απαιτεί την ανάλυση παραγόντων που δεν 

ακολουθούν την ιδιότητα της μονοτονίας όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω. Για παράδειγμα, ο 

παράγοντας (κριτήριο) «κόστος» προσδιορίζει μια αρνητική κατάταξη των εναλλακτικών, υπό την 

έννοια ότι υψηλότερο κόστος υποδεικνύει χειρότερες εναλλακτικές. Στην περίπτωση αυτή, μια 

απλή αλλαγή του προσήμου αρκεί για τη μετατροπή τέτοιων παραγόντων σε μονότονα κριτήρια 

σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό. Τέλος, συχνά χρησιμοποιούνται κριτήρια, η μονοτονία των 

οποίων εμφανίζει πολύπλοκη μορφή. Για παράδειγμα, στο πρόβλημα αξιολόγησης της ποιότητας 

ενός εργασιακού χώρου, το κριτήριο «θερμοκρασία» δεν παρουσιάζει ξεκάθαρη μονοτονία στη 

λογική ότι υψηλότερη ή χαμηλότερη θερμοκρασία υποδηλώνει υψηλότερη ποιότητα (Δούμπος, 

2007). 

Αναφορικά με τις δύο τελευταίες συνθήκες (επάρκεια και μη πλεονασμός) θα πρέπει να 

αναφερθούν τα ακόλουθα: Εάν υποθέσουμε ότι ο αποφασίζων κρίνει ότι, παρά το γεγονός ότι δύο 

δράσεις έχουν τις ίδιες τιμές στα κριτήρια, η μία προτιμάται από τη δεύτερη, σημαίνει ότι 

απουσιάζει κριτήριο στο οποίο η πρώτη υπερέχει της δεύτερης (μη επάρκεια κριτηρίων). 

Επιπλέον, αν διαγραφεί κάποιο κριτήριο και η δομή των προτιμήσεων του αποφασίζοντος 

παραμένει ίδια για τα διάφορα ζεύγη δράσεων, σημαίνει ότι το κριτήριο που διαγράφηκε είναι 

πλεοναστικό (και δε χρειαζόταν να συμπεριληφθεί αρχικά). Γενικά, μια συνεπής οικογένεια 
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ερμηνεύεται ως το σύνολο των κριτηρίων που ακριβώς απαιτείται για την υποστήριξη/λήψη της 

απόφασης, χωρίς να υπάρχουν ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα. 

Στη διαδικασία ορισμού κριτηρίων, θα πρέπει να ορισθεί για το καθένα η κατάλληλη κλίμακα 

προτίμησης (preference scale) η οποία ορίζει μία διάταξη (order) ως προς τις προτιμήσεις του 

αποφασίζοντος. Διακρίνονται δύο κύριοι τύποι κλίμακας. 

Κλίμακα ποσοτική ή μετρική κλίμακα μέτρου (Measurable scale): Πρόκειται για ένα διάστημα της 

πραγματικής ευθείας. Βασική ιδιότητα μιας ποσοτικής κλίμακας είναι ότι επιτρέπει τη σύγκριση 

διαστημάτων στο εσωτερικό της. Παράδειγμα κλίμακας μέτρου είναι μια ποσοστιαία κλίμακα 

απόδοσης (μετοχών, ομολόγων). 

Κλίμακα διάταξης (ordinal scale): Πρόκειται για ένα σύνολο διακεκριμένων καταστάσεων (π.χ. 

κακός, μέτριος, καλός, άριστος) οι οποίες είναι προτιμησιακά διατεταγμένες από τη χειρότερη 

στην καλύτερη. Μία κλίμακα διάταξης δεν επιτρέπει τη σύγκριση διαστημάτων στο εσωτερικός 

της. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει πληροφορία σύγκρισης μεταξύ των διαστημάτων (κακός-

μέτριος) και (μέτριος-καλός) σε μία κλίμακα (κακός-άριστος). 

 Στάδιο ΙΙΙ: Μοντέλα Ολικής Προτίμησης 

Το μοντέλο ολικής προτίμησης ουσιαστικά αναφέρεται στον κανόνα σύνθεσης των κριτηρίων. Το 

σύνολο των δράσεων (σ.σ. εναλλακτικών) συγκρίνονται με βάση το μοντέλο αυτό και τον τύπο της 

προβληματικής. Πρέπει να καθοριστεί μία μέθοδος πολυκριτήριας σύνθεσης με την οποία θα 

συγκρίνονται οι δράσεις βάσει των αποδόσεών τους στα κριτήρια της συνεπούς οικογένειας. Τα 

μοντέλα σύνθεσης πολλαπλών κριτηρίων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

 Αντισταθμιστικά μοντέλα (compensatory models): Μοντέλα στα οποία η υποβάθμιση της 

απόδοσης σε ένα κριτήριο είναι δυνατόν να αποζημιωθεί από τη βελτίωση της απόδοσης 

σε ένα άλλο κριτήριο 

 Μη αντισταθμιστικά μοντέλα (non compensatory models): Μοντέλα στα οποία η 

αντιστάθμιση ενός κριτηρίου από ένα άλλο δεν είναι επιτρεπτή.  

Από θεωρητικής πλευράς, οι κυριότερες κατηγορίες πολυκριτήριων μεθόδων είναι τρεις: 

 Συναρτησιακές μέθοδοι, στις οποίες η σύνθεση των κριτηρίων επιτυγχάνεται μέσω μιας ή 

περισσοτέρων συναρτήσεων αξίας ή χρησιμότητας 

 Σχεσιακές μέθοδοι, στις οποίες η σύνθεση των κριτηρίων επιτυγχάνεται μέσω μίας ή 

περισσοτέρων σχέσεων υπεροχής 

 Αναλυτικές μέθοδοι, στις οποίες το μοντέλο σύνθεσης των κριτηρίων συμπεραίνεται 

έμμεσα από δεδομένα ολικής προτίμησης του αποφασίζοντος 
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Οι βασικότερες από τις μεθόδους αυτές θα περιγραφούν στο Κεφάλαιο 3. 

 Στάδιο ΙV: Υποστήριξη της απόφασης 

Πρόκειται για συμπληρωματικό στάδιο του προηγούμενου, ο κυριότερος λόγος ύπαρξης του 

οποίου είναι το γεγονός ότι μία λύση που δίνει ένα μοντέλο δεν είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμη στα 

πεδία λήψης αποφάσεων και/ή διαπραγματεύσεων. Οι τεχνικές που συμβάλλουν στην αρτιότερη 

υποστήριξη ή τεκμηρίωση διαφόρων επιλογών εξαρτώνται κάθε φορά από το μοντέλο ολικής 

προτίμησης του Σταδίου ΙΙΙ. 

2.4.2. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, το πρόβλημα επιλογής διοικητικών στελεχών έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Αποτελεί στρατηγικής σημασίας διαδικασία, καθώς είναι το σημείο αναφοράς για τις υπόλοιπες 

πρακτικές ΔΑΔ που ακολουθούν χρονικά την είσοδο ενός στελέχους σε έναν οργανισμό 

(εκπαίδευση, αξιολόγηση, ανταμοιβές) 

 Είναι πρόβλημα ανθρώπινης φύσεως, περικλείοντας ζητήματα ακεραιότητας και αμεροληψίας των 

αξιολογητών, προσανατολισμένες ή ειλικρινείς αποκρίσεις των υποψηφίων, καθώς και ασάφεια, 

ανακρίβεια και αβεβαιότητα δεδομένων που οδηγεί σε ασάφεια και αβεβαιότητα στην κρίση των 

αξιολογητών 

 Είναι πρόβλημα απόφασης, μια και η διαδικασία καταλήγει σε μια τελική απόφαση επιλογής. 

Επιπλέον, όσο πιο υψηλή είναι η θέση που πρόκειται να καλυφθεί ή κρίσιμη η περίσταση κάτω από 

την οποία πραγματοποιείται η διαδικασία, τόσο πιο σημαντική είναι η απόφαση που λαμβάνεται 

 Κατά τη διαδικασία πρέπει να εξεταστούν πολλά χαρακτηριστικά ώστε η απόφαση να λαμβάνει 

υπόψη όλες τις οπτικές γωνίες και τους ατομικούς και οργανωσιακούς στόχους 

 Κατά τη διαδικασία πρέπει να συμμετέχουν περισσότεροι του ενός αξιολογητή/αποφασίζοντος, 

ώστε να αποτραπούν πιθανά φαινόμενα μεροληψίας, λανθασμένης απόφασης λόγω έλλειψης 

γνώσης και μελλοντικές συγκρούσεις λόγω έλλειψης συντονισμού κατά την επιλογή. Με τη 

συμμετοχή των κατάλληλων ανθρώπων εξασφαλίζεται η εκτίμηση των προσωπικών επιδιώξεων και 

η αμοιβαία συμφωνία μεταξύ τους. 

 Ως πολυκριτήριο πρόβλημα, οι εναλλακτικές είναι οι υποψήφιοι για μια θέση εργασίας σε έναν 

οργανισμό και βρίσκονται είτε εντός (εργαζόμενοι ήδη στον οργανισμό) είτε εκτός. Τα κριτήρια 

επιλογής είναι τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων βάσει των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση με 

διάφορες μεθόδους, που αποτελούν τις πηγές της πληροφορίας. Το ζητούμενο του προβλήματος 

είναι η κατάταξη των υποψηφίων από τον καλύτερο στο χειρότερο και σε δεύτερο επίπεδο η 

επιλογή του καλύτερου ή των καλύτερων βάσει κατάταξης. Οι αποφασίζοντες είναι οι αξιολογητές 

που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία και βρίσκονται είτε εντός είτε εκτός οργανισμού.  
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2.5. Γενικά Συμπεράσματα Κεφαλαίου 

Η ανάγνωση των προηγούμενων ενοτήτων οδηγεί στη διατύπωση των παρακάτω γενικών συμπερασμάτων 

ως προς το πρόβλημα επιλογής διοικητικών στελεχών στους σύγχρονους οργανισμούς: 

 Η συνεισφορά των πρακτικών ΔΑΔ σε μια σειρά συνιστωσών οργανωσιακής απόδοσης είναι 

αναμφισβήτητη, όπως έχουν δείξει εμπειρικά ένα πλήθος ερευνητικών προσπαθειών κατά το 

πρόσφατο παρελθόν. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός κατάλληλου συστήματος επιλογής 

ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μία από τις βασικές πρακτικές ΔΑΔ που αποφέρουν θετικά 

αποτελέσματα σε έναν οργανισμό. 

 Οι σύγχρονοι οργανισμοί λειτουργούν κάτω από ένα γενικότερο πλαίσιο αλλαγών που έχουν 

παρατηρηθεί το τελευταία χρόνια. Αυτές αφορούν θέματα εσωτερικής οργάνωσης των εργασιών και 

των διαδικασιών, αλλαγές στη φύση και τις απαιτήσεις των εργασιών, καθώς και κοινωνικές, 

νομοθετικές και τεχνολογικές αλλαγές. Είναι ανάγκη οι εμπλεκόμενοι διοικούντες καταρχάς να 

αντιλαμβάνονται και να αναγνωρίζουν αυτές τις αλλαγές και κατ’ επέκταση να τις λαμβάνουν 

υπόψη τους κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού με σκοπό την εναρμόνιση με τις προσταγές 

του περιβάλλοντος 

 Τα διοικητικά στελέχη αποτελούν τους ανθρώπους εκείνους που διοικούν τους οργανισμούς, 

λαμβάνουν τις αποφάσεις και ουσιαστικά καθορίζουν την πορεία τους. Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον έχει μεταφερθεί στα διοικητικά στελέχη όλων των επιπέδων υψηλή πίεση για βελτίωση 

της προσωπικής τους και της οργανωσιακής απόδοσης. Σε αυτό το πλαίσιο, παρατηρείται έντονα το 

φαινόμενο της ανεπάρκειας των στελεχών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του ταχύτατα 

μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος που απαιτεί νέους τρόπους σκέψης και επίλυσης 

προβλημάτων 

 Το πρόβλημα επιλογής διοικητικών στελεχών αποτελεί στρατηγικής σημασίας διαδικασία, καθώς 

είναι το σημείο αναφοράς για τις υπόλοιπες πρακτικές ΔΑΔ που ακολουθούν χρονικά την είσοδο 

ενός στελέχους σε έναν οργανισμό (εκπαίδευση, αξιολόγηση, ανταμοιβές). Επιπλέον, πρόκειται για 

πρόβλημα απόφασης, μια και η διαδικασία καταλήγει σε μια τελική απόφαση επιλογής. Όσο πιο 

υψηλή είναι η θέση που πρόκειται να καλυφθεί ή κρίσιμη η περίσταση κάτω από την οποία 

πραγματοποιείται η διαδικασία, τόσο πιο σημαντική είναι η απόφαση που λαμβάνεται. Τέλος, 

χαρακτηρίζεται από την πολυκριτήρια φύση του, μια και στην όλη διαδικασία λαμβάνουν μέρος 

πολλές εναλλακτικές, πολλοί αποφασίζοντες και πολλά κριτήρια αξιολόγησης. Επομένως, κρίνεται 

σκόπιμη μία προσέγγιση τέτοια ώστε να λαμβάνει υπόψη τις όλες αυτές τις παραμέτρους που 

απαιτούνται για την πλήρη και σωστή περιγραφή του και την υποστήριξη της τελικής απόφασης. 
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3.1. Βασικές Αρχές Ασαφών Συνόλων και Αριθμών 

 

3.1.1. Κλασσική Λογική 

Το βασικό στοιχείο της λογικής είναι η πρόταση, δηλαδή μια δήλωση στην οποία κάποια έννοια 

επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται, έτσι ώστε αυτή η δήλωση να χαρακτηρίζεται ως αληθής ή ψευδής. Μια 

απλή πρόταση θα μπορούσε να είναι «Το μικρό όνομα του προέδρου είναι Κώστας» ή «Η ηλικία του 

προέδρου είναι 48». Μια πιο πολύπλοκη πρόταση είναι «Το μικρό όνομα του προέδρου είναι Κώστας ΚΑΙ 

η ηλικία του είναι 48». Αναμφισβήτητα, μπορεί κάποιος να προσδιορίσει αν αυτές οι προτάσεις είναι 

αληθείς ή ψευδείς. Στην κλασσική λογική, οι προτάσεις είναι είτε αληθείς είτε ψευδείς, τίποτα 

διαφορετικό. Είναι επίσης σύνηθες να ανατίθενται αριθμητικές τιμές στην αλήθεια των προτάσεων, με τη 

μονάδα (1) να αντιπροσωπεύει το αληθές και το μηδέν (0) να αντιπροσωπεύει το ψευδές. Σημαντικές 

αρχές της κλασσικής λογικής είναι ο Νόμος του Αποκλειόμενου Μέσου, η οποία δηλώνει ότι μια πρόταση 

πρέπει να είναι είτε αληθής είτε ψευδής και μόνο και ο Νόμος της Μη-Αντίφασης, που δηλώνει ότι μια 

πρόταση δεν μπορεί να είναι αληθής και ψευδής ταυτόχρονα. 

3.1.2. Ασαφής Λογική 

Όπως και η κλασσική λογική, η ασαφής λογική ασχολείται με την αλήθεια των προτάσεων. Εντούτοις, οι 

προτάσεις στον πραγματικό κόσμο είναι συχνά εν μέρει αληθείς. Επιπλέον, για το χαρακτηρισμό μιας 

πρότασης, χρησιμοποιούμε όρους των οποίων δεν είναι επακριβώς ορισμένο το νόημά τους. 

Παραδείγματος χάριν, είναι δύσκολο να χαρακτηρίσει κάποιος την πρόταση «Ο Γιάννης είναι γέρος» ως 

αναμφίβολα αληθή ή ψευδή, αν ο Γιάννης είναι 60 ετών. Για αυτό το λόγο επιτρέπεται η αλήθεια της 

πρότασης «Ο Γιάννης είναι γέρος» να λαμβάνει αριθμητικές τιμές στο διάστημα [0, 1], όχι μόνο μηδέν ή 

ένα. Αυτή η πρόταση ονομάζεται ασαφής πρόταση. 

Η τιμής αλήθειας μιας ασαφούς πρότασης είναι ένα μέτρο, στο διάστημα [0, 1], του πόσο σίγουροι 

είμαστε ότι αυτή η πρόταση είναι αληθής ή όχι, δηλαδή σύμφωνη με τα στοιχεία που τη συνθέτουν. Τιμές 

αλήθειας δε χαρακτηρίζουν μόνο τις προτάσεις, αλλά και τα δεδομένα. Η τιμής αλήθειας ενός δεδομένου 

είναι το μέτρο του βαθμού στον οποίο οι τιμές του δεδομένου είναι έγκυρες. Ακόμα, ένας κανόνας 

χαρακτηρίζεται από την τιμή αλήθειας του, η οποία παρέχει το βαθμό εγκυρότητας αυτού του κανόνα. 

Όπως και στην κλασσική λογική, μια ασαφής πρόταση είναι ένας ισχυρισμός του οποίου η αλήθεια μπορεί 

να εξεταστεί. Οι περισσότεροι ισχυρισμοί αποτελούν συγκρίσεις μεταξύ παρατηρούμενων και 

καθορισμένων τιμών δεδομένων. 
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Όπως αναφέρθηκε, μια πρόταση μπορεί να είναι εν μέρει αληθής. Δύο είναι οι λόγοι που συμβαίνει αυτό. 

Πρώτον, τα δεδομένα που εξετάζονται μπορεί να είναι εν μέρει αληθή, δηλαδή μπορεί να λαμβάνουν 

τιμές αλήθειας μικρότερες της μονάδας. Δεύτερον, η σύγκριση καθεαυτή μπορεί να λαμβάνει χώρα 

μερικώς, ώστε η τιμή αλήθειας μιας σύγκρισης να είναι μικρότερη της μονάδας. Η δομή των ασαφών 

προτάσεων μπορεί να είναι σημαντικά πιο πολύπλοκη από τη δομή μιας κλασσικής πρότασης. Τα 

δεδομένα μιας κλασσικής πρότασης σπάνια λαμβάνουν πολλαπλές τιμές και οι τιμές αλήθειας τους (αν 

βεβαίως υπάρχουν τα δεδομένα) είναι πάντα μονάδα. Οι κλασσικές συγκρίσεις είναι όλες λογικού τύπου, 

επιστρέφοντας τιμές αλήθειας για τις προτάσεις μηδέν ή ένα. Στις ασαφείς συγκρίσεις, τα δεδομένα 

μπορεί να λαμβάνουν πολλαπλές τιμές και οι συγκρίσεις μεταξύ τους γενικά επιστρέφουν τιμές αλήθειας 

για τις προτάσεις ανάμεσα στο μηδέν και τη μονάδα. 

3.1.3. Κλασσικά και Ασαφή Σύνολα 

Ας θεωρήσουμε ότι το Χ είναι μία συλλογή αντικειμένων και ας ονομάσουμε αυτό το σύνολο καθολικό 

σύνολο. Τα σύνολα στα οποία θα γίνεται αναφορά είναι όλα υποσύνολα του καθολικού συνόλου Χ. Για να 

εξηγηθεί η μετάβαση από τα κλασσικά σύνολα στα ασαφή, γίνεται μια αναφορά στα κλασσικά υποσύνολα 

του Χ.  

Ας υποθέσουμε ότι το Α είναι ένα κλασσικό υποσύνολο του Χ. Για κάθε x που ανήκει στο Χ γνωρίζουμε εάν 

το x ανήκει ή δεν ανήκει στο υποσύνολο Α. Ας ορίσουμε μια συνάρτηση στο Χ, της οποίας οι τιμές είναι 

μηδέν ή μονάδα με βάση τα ακόλουθα: (1) η τιμή της συνάρτησης του x είναι μονάδα αν το x ανήκει στο 

υποσύνολο Α και (2) η τιμή της συνάρτησης είναι μηδέν αν το x δεν ανήκει στο υποσύνολο Α. Ας 

γράψουμε αυτή τη συνάρτηση ως Α(x)=1 αν x ∈ Α και Α(x)=0 διαφορετικά. Αυτή η συνάρτηση ονομάζεται 

χαρακτηριστική συνάρτηση στο Α και κάθε τέτοια συνάρτηση, η οποία λαμβάνει τιμές είτε μηδέν είτε 

μονάδα, προσδιορίζει ένα κλασσικό υποσύνολο του Χ. Τα ασαφή σύνολα γενικεύουν τη χαρακτηριστική 

συνάρτηση επιτρέποντας όλες τις τιμές μεταξύ του μηδενός και της μονάδας. Ένα ασαφές υποσύνολο F 

του Χ προσδιορίζεται από την αντίστοιχη συνάρτηση συμμετοχής (μια γενίκευση της χαρακτηριστικής 

συνάρτησης), F(x), η οποία, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να λάβει τιμές στο διάστημα [0, 1]. Η τιμές της F(x) 

αντικατοπτρίζουν το βαθμό συμμετοχής της μεταβλητής x στο ασαφές υποσύνολο F. Συχνά, η συνάρτηση 

συμμετοχής συμβολίζεται ως μ(x). Αν οι τιμές της μ(x) είναι μόνο μηδέν ή ένα τότε πρόκειται για τη 

χαρακτηριστική συνάρτηση ενός κλασσικού συνόλου. 

Υποθέτοντας πως η μ(x) λαμβάνει τιμές στο [0, 1] και όχι μόνο μηδέν ή ένα, δηλώνουμε πως η μεταβλητή 

x ∈ F αν μF(x)=1, x ∉ F αν μF(x)=0 και η μεταβλητή x ∈ F με συμμετοχή μF(x) αν 0< μF(x)<1. Το καθολικό 

σύνολο πάντα έχει μΧ(x)=1 για όλα τα x ∈ Χ και το κενό σύνολο περιγράφεται από τη συνάρτηση 

συμμετοχής του να έχει την τιμή μηδέν (μΟ(x)=0, για όλα τα x ∈ Χ). Γενικά, τα κλασσικά σύνολα 

θεωρούνται ειδικές περιπτώσεις των ασαφών συνόλων. 
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3.1.4. Διακριτά Ασαφή Σύνολα 

Αν το σύνολο Χ είναι πεπερασμένο, ένα διακριτό ασαφές υποσύνολο D του X μπορεί να είναι το ακόλουθο 

 D = �μ1
x1

, μ2
x2

, … , μn
xn
� (3.1) 

όπου η τιμή συμμετοχής του x1 στο υποσύνολο D είναι μ1. Επίσης, αν το σύνολο Χ δεν είναι πεπερασμένο 

αλλά D(x)≠0 μόνο για x = {x1, x2, … , xn } τότε πάλι το υποσύνολο D μπορεί να εκφραστεί με τη Σχέση 

(3.1). Τα διακριτά ασαφή υποσύνολα μπορεί να είναι αριθμητικά ή μη-αριθμητικά. Ένα παράδειγμα μη-

αριθμητικού είναι το ασαφές υποσύνολο «Διάγνωση» του συνόλου των ψυχιατρικών διαγνώσεων, όπως 

φαίνεται στη Σχέση (3.2) 

 Διάγνωση = � μ1
κατάθλιψη

, μ2
διπολική διαταραχή

, μ3
σχιζοφρένεια

� (3.2) 

Πρόκειται για ένα μη-αριθμητικό ασαφές υποσύνολο, μια και τα μέλη του περιγράφουν μη-αριθμητικές 

ποσότητες. Ένα αριθμητικό ασαφές υποσύνολο δίνεται στη Σχέση (3.3) 

 Μέγεθος = � μ1
μικρό

, μ2
μεσαίο

, μ3
μεγάλο

� (3.3) 

του οποίου τα μέλη περιγράφουν μια αριθμητική ποσότητα, το μέγεθος. Τέτοια διακριτά ασαφή 

υποσύνολα ονομάζονται γλωσσικές μεταβλητές, των οποίων τα μέλη ονομάζονται γλωσσικές τιμές. 

3.1.5. Πράξεις Ασαφών Συνόλων 

Ας θεωρήσουμε τρία ασαφή σύνολα Α� και Β�  στο καθολικό σύνολο Χ. Για ένα δεδομένο στοιχείο x του 

καθολικού συνόλου, ορίζονται οι επόμενες πράξεις για την ένωση, την τομή και το συμπλήρωμα των Α� και 

Β�  

 μΑ�⋃Β�(x) = μΑ�(x)⋁μΒ�(x) (3.4) 

 μΑ�⋂Β�(x) = μΑ�(x)⋀μΒ�(x) (3.5) 

 μΑ��(x) = 1 − μΑ�(x) (3.6) 

Κάθε ασαφές σύνολο Α� ορισμένο στο καθολικό σύνολο Χ είναι ένα υποσύνολο του καθολικού συνόλου. 

Ακόμα, εξ ορισμού, όπως και στα κλασσικά σύνολα, ο βαθμός (τιμή) συμμετοχής οποιουδήποτε στοιχείου 

x στο κενό σύνολο  είναι μηδέν και ο βαθμός συμμετοχής οποιουδήποτε στοιχείου x στο καθολικό σύνολο 

Χ είναι μονάδα. Ας σημειωθεί ότι το κενό σύνολο και το καθολικό σύνολο δεν είναι ασαφή σύνολα υπό 

αυτή την έννοια. Οι κατάλληλοι συμβολισμοί είναι οι ακόλουθοι 

 Α� ⊆ Χ ⇒ μΑ�(x) ≤ μΧ(x) (3.7) 

Για όλα τα x ∈ Χ, μØ(x) = 0 και για όλα τα x ∈ Χ, μΧ(x) = 1. 
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Ο κανόνας του De Morgan για τα κλασσικά σύνολα ισχύει και στα ασαφή, όπως φαίνεται από τις 

εκφράσεις 

 Α� ⋃ Β��������� = Α�� ⋂ Β�� (3.8) 

 Α� ⋂ Β��������� = Α�� ⋃ Β�� (3.9) 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, όλες οι πράξεις που ισχύουν στα κλασσικά σύνολα, μεταφέρονται και 

στα ασαφή. Εξαιρέσεις αποτελούν οι Νόμοι του Αποκλειόμενου Μέσου. Τα ασαφή σύνολα μπορεί να 

επικαλύπτονται, επομένως και ένα σύνολο με το συμπληρωματικό του μπορεί να επικαλύπτονται. Οι 

Νόμοι του Αποκλειόμενου Μέσου για τα ασαφή σύνολα εκφράζονται ως εξής 

 Α�  ∪  Α�� ≠ Χ (3.10) 

 Α�  ∩  Α�� ≠ Ø (3.11) 

3.1.6. Ασαφείς Αριθμοί 

Οι ασαφείς αριθμοί αναπαριστούν έναν αριθμό για του οποίου την τιμή είμαστε αβέβαιοι. Αποτελούν ένα 

ιδιαίτερο είδος ασαφούς συνόλου, του οποίου τα μέλη είναι πραγματικοί αριθμοί. Οι ασαφείς αριθμοί 

μπορεί να λάβουν οποιοδήποτε σχήμα (αν και συμβατικά είναι κυρτοί με πεπερασμένο εμβαδόν). Συχνά 

είναι τριγωνικοί (γραμμικοί ανά τμήματα), σχήματος-s (τετραγωνικοί ανά τμήματα) ή κανονικοί (σε σχήμα 

καμπάνας) Ακόμα, μπορεί να είναι τραπεζοειδείς, με ένα διάστημα στο οποίο η συμμετοχή είναι μονάδα. 

Αυτού του τύπου οι ασαφείς αριθμοί ονομάζονται και ασαφή διαστήματα. Τα ασαφή διαστήματα μπορεί 

να έχουν γραμμική, τετραγωνική ή σχήματος-s «πλευρές». 

3.1.7. Πράξεις Ασαφών Αριθμών 

Ας θεωρήσουμε μια απλή σχέση μεταξύ μιας ανεξάρτητης και μιας εξαρτημένης μεταβλητής, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 3.1. 

 

Σχήμα 3.1 – Η ανεξάρτητη μεταβλητή x συνδέεται με τη σχέση f(x) με την εξαρτημένη μεταβλητή y 

Αυτή η σχέση είναι μια διαδικασία μίας εισόδου μιας εξόδου, όπου η συνάρτηση μεταφοράς 

αντιπροσωπεύει την απεικόνιση που παρέχεται από τη γενική συνάρτηση f. Στη γενική περίπτωση η 

συνάρτηση f έχει αναλυτική μορφή, y=f(x), η είσοδος x και η έξοδος y είναι ντετερμινιστικές. Το ζήτημα 

είναι να επεκταθεί η απεικόνιση αυτή σε περιπτώσεις στις οποίες η είσοδος x είναι ασαφής μεταβλητή ή 

ασαφές σύνολο και η συνάρτηση μπορεί να είναι η ίδια ασαφής. Με άλλα λόγια, το ζητούμενο είναι ο 
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προσδιορισμός της ασάφειας της εξόδου y με βάση την ασάφεια της εισόδου ή/και την ασάφεια της 

συνάρτησης μεταφοράς. Ο Zadeh (1975) ανέπτυξε και ο Yager (1986) επεξεργάστηκε τη λεγόμενη Αρχή της 

Επέκτασης, η οποία επιτρέπει την επέκταση των συμβατικών τελεστών στα ασαφή σύνολα και τους 

ασαφείς αριθμούς. 

Ας θεωρήσουμε δύο ασαφείς αριθμούς Ι̃ και J̃, με τον Ι̃ να είναι ορισμένος στο σύνολο X και τον J̃ ορισμένο 

στο σύνολο Υ. Ακόμα, ας θεωρήσουμε το σύμβολο ∗ ως το γενικό αριθμητικό τελεστή, δηλαδή ∗≡

{+,−,×,÷}. Μια αριθμητική πράξη (απεικόνιση) μεταξύ δύο ασαφών αριθμών, Ι̃ ∗  J̃, θα ορίζεται στο 

σύνολο Ζ και θα εκτελείται βάσει της Σχέσης (3.12) 

 μΙ̃∗ J̃ (z) = ⋁x+y=z(μΙ̃(x)⋀μJ̃(y)) (3.12) 

Η Σχέση (3.12) καταλήγει σε ένα νέο ασαφές σύνολο, τον ασαφή αριθμό από την εκτέλεση της 

αριθμητικής πράξης μεταξύ των ασαφών αριθμών Ι̃ και J̃. Σε περιπτώσεις αυθαίρετων μορφών των 

συναρτήσεων συμμετοχής, οι υπολογισμοί των πράξεων γίνονται ιδιαίτερα πολύπλοκοι. Παρ’ όλα αυτά, 

σε πρακτικές εφαρμογές οι συναρτήσεις λαμβάνουν ειδικές μορφές. Παρακάτω δίνονται απλουστευμένες 

εκδόσεις του υπολογισμού αλγεβρικών πράξεων με τριγωνικούς ασαφείς αριθμούς. 

Ας θεωρήσουμε δύο τριγωνικούς ασαφείς αριθμούς, Α� = (a1, a2, a3) και Β� = (b1, b2, b3). Τότε οι 

αλγεβρικές πράξεις μεταξύ τους καθώς και ο αντίθετος και ο αντίστροφος ενός ασαφούς αριθμού 

ορίζονται όπως παρακάτω:  

 Α�⊕ Β� = (a1, a2, a3) ⊕ (b1, b2, b3) = (a1 + b1, a2 + b2, a3 + b3) (3.13) 

 Α�⊖ Β� = (a1, a2, a3) ⊖ (b1, b2, b3) = (a1 − b3, a2 − b2, a3 − b1) (3.14) 

 Α�⊙ Β� = (a1, a2, a3) ⊙ (b1, b2, b3) = (a1b1, a2b2, a3b3) (3.15) 

 Α�⊘ Β� = (a1, a2, a3) ⊘ (b1, b2, b3) = (a1 ∕ b3, a2 ∕ b2, a3 ∕ b1),  a1 ≥ 0, b1 > 0 (3.16) 

 ∀k > 0,𝛫𝛫 ∈ ℝ: k ⊙Α� = k ⊙ (a1, a2, a3) = (ka1, ka2, ka3) (3.17) 

 ∀k < 0,𝛫𝛫 ∈ ℝ: k ⊙Α� = k ⊙ (a1, a2, a3) = (ka2, ka2, ka1) (3.18) 

 −(a1, a2, a3) = (−a3,−a2,−a1) (3.19) 

 (a1, a2, a3)−1 = � 1
a3

, 1
a2

, 1
a1
� , a1, a2, a3 ≠ 0, a1 ≥ 0 (3.20) 

Ένας άλλος τρόπος να υπολογιστούν οι πράξεις μεταξύ ασαφών αριθμών είναι να θεωρήσουμε τις α-τομές 

των συναρτήσεων συμμετοχής. Γενικά, μια κυρτή συνάρτηση συμμετοχής ορίζοντας ένα ασαφές σύνολο, 

μπορεί να περιγραφεί από διαστήματα που συνδέονται με διάφορα επίπεδα α-τομών. 

Ας θεωρήσουμε ένα ασαφές σύνολο Α� και συμβολίσουμε την α-τομή του Α� ως Αα , όπου 0≤α≤1. Το σύνολο 

Αα  είναι ένα κλασσικό σύνολο, η α-τομή του Α�, όπου Αα = {x|μΑ�(x) ≥ α}. Κάθε ασαφές σύνολο Α� μπορεί 
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να μετατραπεί σε ένα μη πεπερασμένο πλήθος α-τομών, μια και υπάρχουν μη πεπερασμένες τιμές α στο 

διάστημα [0, 1]. Κάθε στοιχείο x ∈ Αα  ανήκει στο Α� με βαθμό συμμετοχής μεγαλύτερο ή ίσο από την τιμή 

του α.  

Ας θεωρήσουμε δύο α-τομές Ι1 και Ι2 ορισμένοι από διατεταγμένα ζεύγη πραγματικών αριθμών κάτω και 

άνω ορίων 

Ι1 = [a, b], με a ≤ b 

Ι2 = [c, d], με c ≤ d 

Οι αλγεβρικές πράξεις μεταξύ τους ορίζονται όπως παρακάτω 

 [a, b] + [c, d] = [a + c, b + d] (3.21) 

 [a, b] − [c, d] = [a − d, b − c] (3.22) 

 [a, b] ∙ [c, d] = [min(ac, ad, bc, bd) , max(ac, ad, bc, bd)] (3.23) 

 [a, b] ÷ [c, d] = [a, b] ∙ �1
d

, 1
c
�, με 0 ∉ [c, d] (3.24) 

 ∀k > 0,𝛫𝛫 ∈ ℝ: k[a, b] = [ka, kb] (3.25) 

 ∀k < 0,𝛫𝛫 ∈ ℝ: k[a, b] = [kb, ka] (3.26) 

3.1.8. Γλωσσικές Μεταβλητές και Συναρτήσεις Συμμετοχής 

Όπως προαναφέρθηκε, ορισμένα διακριτά ασαφή σύνολα περιγράφουν αριθμητικές ποσότητες. Τα 

αριθμητικά διακριτά ασαφή σύνολα έχουν γίνει γνωστά με τον όρο γλωσσικές μεταβλητές, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από το όνομα τους, τα ονόματα των μελών του συνόλου, δηλαδή των γλωσσικών τιμών, 

και τις συναρτήσεις συμμετοχής αυτών των τιμών. Το πεδίο στο οποίο μια γλωσσική μεταβλητή παίρνει 

τιμές είναι το σύνολο των πραγματικών αριθμών, αν και σε ορισμένες εφαρμογές απαιτείται ο 

περιορισμός σε ένα μικρότερο σύνολο, όπως αυτό των μη αρνητικών πραγματικών αριθμών. Ένα 

παράδειγμα γλωσσικής μεταβλητής είναι η «Ταχύτητα». Τα μέλη μπορεί να είναι «Χαμηλή», «Μέτρια» και 

«Υψηλή» και οι συναρτήσεις συμμετοχής τους όπως παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.2. 

 

Σχήμα 3.2 – Οι συναρτήσεις συμμετοχής των τιμών της γλωσσικής μεταβλητής «Ταχύτητα» 
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Οι γλωσσικές μεταβλητές έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον στη σχετική βιβλιογραφία. Η ορολογία που 

χρησιμοποιείται δεν είναι συνεπής. Οι γλωσσικές τιμές συναντώνται πολύ συχνά και με την ονομασία 

γλωσσικοί όροι (στην αγγλική χρησιμοποιούνται οι όροι labels, terms ή values). Ακόμα, αξίζει να 

σημειωθεί πως οι συναρτήσεις συμμετοχής αποτελούν ένα συγκεκριμένο είδος ασαφών συνόλων με μη 

πεπερασμένο πλήθος μελών. Παρ’ όλα αυτά, στη βιβλιογραφία λανθασμένα ο όρος «ασαφές σύνολο» 

ταυτίζεται με τον όρο «συνάρτηση συμμετοχής». 

3.1.9. Αποασαφοποίηση 

Το συμπέρασμα στη έξοδο του ασαφούς συστήματος είναι ένα ασαφές σύνολο. Για να υπολογιστεί μια 

αριθμητική τιμή για την έξοδο, μια πραγματική αριθμητική τιμή αντιπροσωπευτική του ασαφούς συνόλου 

πρέπει να υπολογιστεί. Ο υπολογισμός αυτής της αριθμητικής τιμής ονομάζεται αποασαφοποίηση γιατί 

από ένα ασαφές σύνολο διαλέγεται μια αριθμητική τιμή. Η αποασαφοποίηση επιτυγχάνεται με πολλές 

μεθόδους, εκ των οποίων οι πιο διαδεδομένες είναι οι εξής: 

 Κέντρο βάρους: Η τεταγμένη του κέντρου βάρους της καμπύλης της συνάρτησης συμμετοχής 

 Διχοτόμος: Το σημείο στο οποίο η κάθετη ευθεία χωρίζει το εμβαδόν της καμπύλης της συνάρτησης 

συμμετοχής στα δύο 

 Μέση τιμή του μεγίστου: Η μέση τιμή του διαστήματος στο οποίο η συνάρτηση συμμετοχής λαμβάνει 

τη μέγιστη τιμής της (μονάδα) 

 Ελάχιστη τιμή του μεγίστου: Η ελάχιστη τιμή του διαστήματος στο οποίο η συνάρτηση συμμετοχής 

λαμβάνει τη μέγιστη τιμής της (μονάδα) 

 Μέγιστη τιμή του μεγίστου: Η μέγιστη τιμή του διαστήματος στο οποίο η συνάρτηση συμμετοχής 

λαμβάνει τη μέγιστη τιμής της (μονάδα) 

Το επόμενο σχήμα (Σχήμα 3.3) δείχνει τις παραπάνω μεθόδους αποασαφοποίησης. 
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Σχήμα 3.3 – Συνάρτηση συμμετοχής και οι μέθοδοι απο-ασαφοποίησής της 

3.1.10. Αποστάσεις μεταξύ Ασαφών Αριθμών 

Σε πολλές εφαρμογές η κατάταξη ασαφών αριθμών αποτελεί μία σημαντική συνιστώσα της διαδικασίας 

λήψης απόφασης. Ο τύπος ασαφών αριθμών που χρησιμοποιείται σε προβλήματα λήψης αποφάσεων 

είναι ο τριγωνικός. Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας κατέδειξε πως οι ακόλουθες προσεγγίσεις κατάταξης 

τριγωνικών ασαφών αριθμών χρησιμοποιούνται ευρύτατα ως αναφορές σε σχετικές ερευνητικές 

προσπάθειες. Ας θεωρήσουμε τρεις ασαφείς αριθμούς, τους Α� = (l, m, u), Α�1 = (l1, m1, u1) και 

Α�2 = (l2, m2, u2). Η συνάρτηση συμμετοχής του Α� είναι 

 μΑ�(x) = �

0, x < l
μL(x), l ≤ x < m
μR (x), m ≤ x ≤ u

0, x > u

� (3.27) 

και μ− η αντίστροφη συνάρτηση της μ. 

 Απόσταση προσήμου (sign distance) 

Η απόσταση ενός ασαφούς αριθμού Α� από το σημείο αναφοράς (0,0,0) είναι d�Α�, 0� = γ ∗ D(Α�, 0), όπου 

γ = 1 αν inf μ(x) ≥ 0 και γ = −1 αν sup μ (x) < 0 και μ(x) = l + (m − l) ∗ x, μ(x) = u − (u − m) ∗ x. H 

D(Α�, 0) υπολογίζεται ως εξής 

 D�Α�, 0� = �∫ ��μ(x)�
P

+ |μ(x)|P� dx1
0 �

1
P

, P ≥ 1 (3.28) 

Η απόσταση μεταξύ δύο ασαφών αριθμών Α�1 και Α�2 είναι d�Α�1,Α�2� = d�Α�1, 0� − d�Α�2, 0�. 

 Προσημασμένη απόσταση (signed distance) 

Η απόσταση ενός ασαφούς αριθμού Α� από το σημείο αναφοράς (0,0,0) είναι  

 d�Α�, 0� = 1
2 ∫ [l + (m − l) ∗ x + u − (u − m) ∗ x]dx = 1

4
(2 ∗ m + l + u)1

0  (3.29) 
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και όπως και προηγουμένως η απόσταση δύο ασαφών αριθμών Α�1 και Α�2 είναι d�Α�1,Α�2� = d�Α�1, 0� −

d�Α�2, 0�. 

 Η μέθοδος του Cheng (1998) 

Η μέθοδος βασίζεται στο δείκτη απόστασης ανάμεσα στο κέντρο βάρους (x�, y�) και στο σημείο αναφοράς 

(0,0,0). Τα x� και y� υπολογίζονται από τις παρακάτω συναρτήσεις 

 x��Α�� = ∫ xμL (x)dx +∫ xμR (x)dxu
m

m
l
∫ μL (x)dx +∫ μR (x)dxu

m
m

l
 (3.30) 

 y��Α�� = ∫ yμ−L (y)dy +∫ yμ−R (y)dy1
0

1
0

∫ μ−L (y)dy +∫ μ−R (y)dy1
0

1
0

 (3.31) 

και η απόσταση από το (0,0,0) είναι R�Α�� = �(x�)2 + (y�)2. Η απόσταση δύο ασαφών αριθμών Α�1 και Α�2 

είναι d�Α�1,Α�2� = R�Α�1� − R�Α�2�.  

 Η μέθοδος των Chu και Tsao (2002) 

Η μέθοδος ακολουθεί τη λογική της μεθόδου του Cheng με μόνη διαφορά τον τρόπο υπολογισμού της 

απόστασης από το σημείο αναφοράς, που κατά τη συγκεκριμένη προσέγγιση δίνεται από τη σχέση 

S�Α�� = x��Α�� ∗ y��Α�� και η απόσταση δύο ασαφών αριθμών Α�1 και Α�2 είναι d�Α�1,Α�2� = S�Α�1� − S�Α�2�. 

 Η μέθοδος του Yager (1980) 

Χρησιμοποιώντας την τεταγμένη του κέντρου βάρους, x�, ο Yager πρότεινε τον υπολογισμό της απόστασης 

δύο ασαφών αριθμών Α�1 και Α�2 ως d�Α�1,Α�2� = x��Α�1� − x��Α�2�. 
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3.2. Τεχνικές και Εργαλεία Υποστήριξης Αποφάσεων 

 

3.2.1. Έμπειρα Συστήματα 

Τα έμπειρα συστήματα βασισμένα στη γνώση είναι υπολογιστικά προγράμματα σχεδιασμένα να 

αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον τρόπο που θα τα αντιμετώπιζε ένας ειδικός του συγκεκριμένου 

πεδίου. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τη κωδικοποιημένη τη γνώση που υπάρχει στο πεδίο και μια 

εξειδικευμένη στρατηγική ελέγχου για να οδηγείται σε λύσεις. Η βάση γνώσης είναι αναπόσπαστο 

κομμάτι του συστήματος και επομένως ο προσδιορισμός «βασισμένα στη γνώση» συνήθως παραλείπεται. 

Ένα έμπειρο σύστημα διαθέτει τα χαρακτηριστικά των συστημάτων, αποτελούμενο από ένα πλήθος 

διαφορετικών συνιστωσών όπως τη βάση γνώσης, τους μηχανισμούς εξαγωγής συμπερασμάτων, τη 

μονάδα επεξήγησης κτλ. Όλες αυτές οι συνιστώσες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ώστε να προσομοιώσουν 

καλύτερα τον τρόπο σκέψης ενός εμπειρογνώμονος κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης. 

Η προσεκτική εξέταση οποιασδήποτε διαδικασίας λήψης απόφασης από έναν ειδικό αποκαλύπτει τη 

χρήση γεγονότων και ευρετικών κανόνων για να καταλήξει σε μία απόφαση. Ο ευρετικός τύπος της 

γνώσης, οι περιορισμοί και οι οδηγίες μπορούν να αναπαρασταθούν με τη μορφή ΕΑΝ-ΤΟΤΕ κανόνων. Οι 

ΕΑΝ-ΤΟΤΕ κανόνες κατανοούνται εύκολα, αναπαρίστανται εύκολα και επομένως υλοποιούνται εύκολα σε 

έναν υπολογιστή. Βασισμένοι στα παραπάνω, τα δύο κύρια στοιχεία ενός έμπειρου συστήματος είναι, 

εκτός των άλλων, η βάση γνώσης, στην οποία συλλέγεται η απαιτούμενη γνώση για την επίλυση του 

προβλήματος και ο μηχανισμός ελέγχου, όπου ελέγχονται τα διαθέσιμα γεγονότα, επιλέγεται η κατάλληλη 

πηγή γνώσης από τη βάση, σχετίζονται τα γεγονότα με τη γνώση και παράγονται επιπλέον γεγονότα. 

Καθώς ένα πρόβλημα γίνεται περισσότερο πολύπλοκο, για την περιγραφή του απαιτείται η παραγωγή 

περισσότερων επιπλέον γεγονότων από τα διαθέσιμα γεγονότα. Σε μια εφαρμογή, οι αποφάσεις 

λαμβάνονται βάσει των επιπλέον γεγονότων, τα οποία παράγονται με συνεχή τρόπο, χρησιμοποιώντας τα 

υπάρχοντα διαθέσιμα γεγονότα. Αυτή η επαναλαμβανόμενη διαδικασία συνεχίζεται σαν αλυσίδα έως 

ότου παραχθεί το γεγονός που έχει ορισθεί ως στόχος. Ο μηχανισμός ελέγχου κυρίως χρησιμοποιεί 

σύμβολα για την επεξεργασία της πληροφορίας και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Υπάρχουν πολλοί 

τρόποι με τους οποίους η γνώση που περιέχεται στους ΕΑΝ-ΤΟΤΕ κανόνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την εξαγωγή συμπερασμάτων. Επομένως, ο μηχανισμός ελέγχου αποτελείται από πολλές διαφορετικές 

στρατηγικές εξαγωγής συμπερασμάτων. Αυτές, λοιπόν, οι δύο συνιστώσες – βάση γνώσης και ο 

μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων – αποτελούν τα βασικά συστατικά ενός έμπειρου συστήματος. 
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Αρχιτεκτονική Έμπειρου Συστήματος 

Όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα, η βάση γνώσης και η μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων, 

αποτελούμενη από έναν ή περισσότερους μηχανισμούς εξαγωγής συμπερασμάτων, σχηματίζουν τα κύρια 

μέρη ενός έμπειρου συστήματος. Όταν ένα έμπειρο σύστημα εκκινεί τη διαδικασία εξαγωγής 

συμπερασμάτων, απαιτείται η αποθήκευση των διαθέσιμων γεγονότων για μελλοντική χρήση. Το σύνολο 

των διαθέσιμων γεγονότων εκφράζει το πλαίσιο, δηλαδή την παρούσα κατάσταση του υπό επίλυση 

προβλήματος. Για αυτό το λόγο, το δυναμικό αυτό κομμάτι του συστήματος ονομάζεται πλαίσιο ή χώρος 

εργασίας (working memory).  

Κάθε φορά που ένας εμπειρογνώμονας λαμβάνει μία απόφαση, τίθεται το ερώτημα πώς ο 

εμπειρογνώμονας οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση. Επίσης, όταν ένας ειδικός αναζητά πληροφορία και 

δεδομένα, το ερώτημα βρίσκεται στο λόγο για τον οποίο απαιτείται η εύρεση αυτής της πληροφορίας. Ο 

ειδικός χρησιμοποιεί τη γνώση του και το πλαίσιο του προβλήματος για να απαντήσει στα παραπάνω 

ερωτήματα. Αντίστοιχα, ένα έμπειρο σύστημα περιέχει ένα δομικό στοιχείο, τη μονάδα επεξήγησης, η 

οποία προσομοιώνει τη διαδικασία απαντήσεων σε ερωτήματα τύπου «πώς» και «γιατί».   

Η διαδικασία συλλογής, οργάνωσης και σύνθεσης της γνώσης και εφαρμογής της σε ένα σχήμα βάση 

γνώσης αποτελεί συνεχή εργασία, δεν ολοκληρώνεται με την ανάπτυξη ενός συστήματος. Η βάση γνώσης 

πρέπει συνεχώς να ανανεώνεται και να προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος της γνώσης σε ένα 

συγκεκριμένο πεδίο. Η μονάδα απόκτησης γνώσης, η οποία ενεργεί ως διασύνδεση μεταξύ του μηχανικού 

γνώσης και της βάσης γνώσης, αποτελεί ένα ξεχωριστό μέρος στην αρχιτεκτονική ενός έμπειρου 

συστήματος. 

Ένας χρήστης ενός έμπειρου συστήματος πρέπει να αλληλεπιδρά με το σύστημα, παρέχοντας δεδομένα, 

ορίζοντας γεγονότα και παρακολουθώντας την κατάσταση της διαδικασίας επίλυσης του προβλήματος. Η 

μεταβίβαση πληροφορίας, σε μορφή κειμένου ή σε γραφική μορφή, προς το χρήστη πρέπει να γίνεται με 

άκρως αποτελεσματικό τρόπο. Επομένως, η διασύνδεση χρήστη αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι ενός 

έμπειρου συστήματος. 

Η βάση γνώσης και η μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων είναι το πιο σημαντικά συστατικά ενός έμπειρου 

συστήματος γνώσης. Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται αναλυτικότερα αυτά τα δύο μέρη ενός 

συστήματος. 

Βάση γνώσης 

Η βάση γνώσης περιέχει τη σχετική με το συγκεκριμένο πεδίο γνώση που απαιτείται για την επίλυση του 

προβλήματος. Η βάση γνώσης δημιουργείται από το μηχανικό γνώσης, οποίος διεξάγει μια σειρά 

συνεντεύξεων με τον εμπειρογνώμονα και οργανώνει τη ληφθείσα γνώση σε τέτοια μορφή ώστε να 
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μπορεί αυτή να χρησιμοποιηθεί άμεσα από το σύστημα. Ο μηχανικός γνώσης πρέπει να διαθέτει γνώσεις 

πάνω στις τεχνολογίες ανάπτυξης έμπειρων συστημάτων. Δεν είναι απαραίτητο να έχει βαθιά γνώση του 

πεδίου εφαρμογής αλλά ένα καλό επίπεδο γνώσης του πεδίου διευκολύνει την επικοινωνία του 

μηχανικού γνώσης με τον εμπειρογνώμονα. Προτού αποφασιστεί η δομή της βάσης γνώσης, ο μηχανικός 

γνώσης πρέπει να γνωρίζει τα διαθέσιμα σχήματα αναπαράστασης γνώσης και την καταλληλότητα 

καθενός υπό διαφορετικές καταστάσεις. 

Η γνώση που εισάγεται στο σύστημα μπορεί να ταξινομηθεί σε τρεις γενικές κατηγορίες, τη 

«μεταγλωττισμένη» γνώση, την ποιοτική γνώση και την ποσοτική γνώση. Η γνώση που προέρχεται από 

τους εμπειρογνώμονες του πεδίου, η γνώση που συλλέγεται από έγγραφα, αρχεία, βιβλία, προδιαγραφές 

κτλ, αποτελεί τη «μεταγλωττισμένη» γνώση. Η ποιοτική γνώση προέρχεται από εμπειρικούς κανόνες, 

προσεγγιστικές θεωρίες, αιτιολογικά μοντέλα διαδικασιών και κοινή λογική. Η ποσοτική γνώση σχετίζεται 

με τη χρήση μεθόδων βασισμένων σε μαθηματικές θεωρίες, αριθμητικών τεχνικών κτλ. Η 

«μεταγλωττισμένη» και η ποιοτική γνώση μπορούν περαιτέρω να ταξινομηθούν σε δύο υποκατηγορίες, τη 

δηλωτική γνώση και τη διαδικαστική γνώση. Η δηλωτική γνώση προέρχεται από φυσικές ιδιότητες ενώ η 

διαδικαστική συνδέεται με τεχνικές επίλυσης προβλημάτων. Η ανάπτυξη ενός έμπειρου συστήματος 

προϋποθέτει τη χρήση όλων των κατηγοριών γνώσης ,αλλά ο όγκος και η χρησιμότητα κάθε κατηγορίας 

εξαρτάται από το πεδίο εφαρμογής. 

Η ανάπτυξη ενός έμπειρου συστήματος εμπλέκει εργασίες όπως η απόκτηση γνώσης, η τεκμηρίωσή της 

και η οργάνωσή της σε ένα δίκτυο γνώσης, όπου ελέγχονται οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων πηγών 

γνώσης και η συνέπεια και η συνοχή της γνώσης και τελικά η μετατροπή αυτού του δικτύου σε ένα 

πρόγραμμα υπολογιστή (έμπειρο σύστημα) χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία.  

Γενικά, ένα έμπειρο σύστημα περιέχει γνώση για φυσικά αντικείμενα, σχέσεις μεταξύ αντικειμένων, 

γεγονότα, σχέσεις μεταξύ γεγονότων και σχέσεις μεταξύ αντικειμένων και γεγονότων. Ανάλογα με τον 

τύπο του προβλήματος, διαφορετικοί τύποι γνώσης πρέπει να αναπαρίστανται, όπως χρονικές σχέσεις, 

επίπεδα αβεβαιότητας των γεγονότων και των ισχυρισμών, επίπεδα απόδοσης, διαφορές στη 

συμπεριφορά των αντικειμένων κάτω από διαφορετικές καταστάσεις, υποθέσεις, γνώση για τη γνώση 

(μετα-γνώση), επιπλέον εξηγήσεις για τα γεγονότα και τις σχέσεις κτλ. Η τυποποίηση της γνώσης και η 

επιλογή των στρατηγικών επίλυσης ενός προβλήματος αποτελούν κύριες συνιστώσες στην ανάπτυξη ενός 

έμπειρου συστήματος. Η ίδια γνώση μπορεί να αναπαρασταθεί με περισσότερα από ένα τυπικά σχήματα. 

Ο μηχανικός γνώσης πρέπει να αποφασίσει ποιά γνώση θα αναπαρασταθεί με ποιο σχήμα, ανάλογα με τη 

φύση της γνώσης και την αποδοτικότητα χρήσης της. Οι πιο κοινές μέθοδοι αναπαράστασης γνώσης είναι 

(1) η δηλωτική λογική, (2) οι κανόνες παραγωγής, (3) τα πλαίσια και τα σημασιολογικά δίκτυα και (4) τα 

συμβατικά προγράμματα. 
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Μηχανισμοί εξαγωγής συμπερασμάτων 

Οι μηχανισμοί εξαγωγής συμπερασμάτων είναι στρατηγικές ελέγχου οι οποίες εκτελούν αναζητήσεις στη 

βάση γνώσης και οδηγούνται σε αποφάσεις. Η γνώση βάσης είναι ο στατικός χώρος και ο μηχανισμός 

εξαγωγής συμπερασμάτων είναι μια διαδικασία αναζήτησης. Καθώς τα έμπειρα συστήματα 

επεξεργάζονται σύμβολα, η διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων μεταχειρίζεται τα σύμβολα 

επιλέγοντας τους κανόνες, ταιριάζοντας τα σύμβολα των γεγονότων και, πυροδοτώντας τους κανόνες, 

παράγει νέα γεγονότα. Η διαδικασία είναι συνεχής σαν αλυσίδα έως ότου επιτευχθεί ένας καθορισμένος 

στόχος. Η εξαγωγή συμπερασμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους, την προς τα πίσω και 

την προς τα εμπρός αλυσίδα εκτέλεσης. Η προς τα πίσω αλυσίδα εκτέλεσης προχωρεί από ένα στόχο πίσω 

στα γεγονότα για να εξετάσει αν τα γεγονότα αυτά καλύπτουν τις προϋποθέσεις ικανοποίησης του 

στόχου. Γι’ αυτό χαρακτηρίζεται ως «κατευθυνόμενη από το στόχο» (goal-driven). Ο τρόπος αυτός είναι 

προτιμότερος στην περίπτωση πολλών αρχικών καταστάσεων και λιγότερων καταστάσεων-στόχων. Η προς 

τα εμπρός αλυσίδα εκτέλεσης προχωρεί από τα δεδομένα προς τους στόχους και για αυτό χαρακτηρίζεται 

ως «κατευθυνόμενη από τα δεδομένα» (data-driven). Έχοντας δηλαδή μία υπόθεση ως δεδομένο, 

θεωρείται ότι πραγματοποιείται και το συμπέρασμα της ως στόχος. Ο τρόπος αυτός ενδείκνυται στις 

περιπτώσεις που υπάρχουν λίγες αρχικές καταστάσεις και πολλές καταστάσεις-στόχοι. Σε μεγάλα έμπειρα 

συστήματα, υπάρχουν πολλές αρχικές καταστάσεις και πολλές καταστάσεις-στόχοι. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, ένας υβριδικός μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων είναι κατάλληλος, ξεκινώντας με της 

προς τα εμπρός εκτέλεση με κενό περιεχόμενο, προσπαθώντας να θέσει τα γεγονότα όπως εμφανίζονται 

στη βάση γνώσης και στη συνέχεια με προς τα πίσω αλυσίδες να τα πιστοποιήσει ή να τα αναιρέσει. 

3.2.2. Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα 

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (ΤΝΔ) παράγουν τις δικές τους λύσεις βασισμένα σε παραδείγματα. Μια 

άλλη ονομασία είναι τα συνδεσμικά συστήματα (connectionist systems). Η βασική ιδέα για την ανάπτυξή 

τους ήταν η προσομοίωση των λειτουργιών του ανθρώπινου κεντρικού νευρικού συστήματος. Τα 

επιθυμητά χαρακτηριστικά της διαδικασίας επεξεργασίας της πληροφορίας, όπως είναι αυτά της 

μάθησης, της γενίκευσης και της ανεκτικότητας στο σφάλμα, υιοθετούνται από τα ΤΝΔ.  
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Σχήμα 3.4 – Τα επίπεδα ενός Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου  

Βασικά στοιχεία λειτουργίας ενός ΤΝΔ 

Ένα νευρωνικό δίκτυο αποτελείται από ένα αριθμό στοιχείων, τους νευρώνες. Σε κάθε νευρώνα 

καταφθάνει ένας αριθμός σημάτων, τα οποία έρχονται ως είσοδοι. Η εσωτερική δομή του νευρώνα 

μπορεί να βρεθεί σε κάποιες πιθανές καταστάσεις ενώ παρέχει μία μόνο έξοδο, η οποία είναι συνάρτηση 

των σημάτων εισόδου. Κάθε σήμα που μεταδίδεται από ένα νευρώνα σε ένα άλλο μέσα στο δίκτυο 

συνδέεται με την τιμή βάρους . Το βάρος εκφράζει τη σπουδαιότητα της συνεισφοράς του συγκεκριμένου 

σήματος στη διαμόρφωση της δομής του δικτύου για τους δύο νευρώνες τους οποίους συνδέει. Όλα τα 

σήματα που φθάνουν σε ένα νευρώνα υπόκεινται σε μια διαδικασία και παράγουν ως έξοδο ένα νέο σήμα 

το οποίο μεταδίδεται περαιτέρω στους επόμενους νευρώνες.  

 

Σχήμα 3.5 – Ένας νευρώνας με τρεις εισόδους και μία έξοδο 

Η διαδικασία δεν είναι πάντα η ίδια. Ο πρώτος τρόπος είναι δυαδικός. Ένας νευρώνας μπορεί να βρεθεί σε 

μία από δύο δυνατές καταστάσεις, να είναι ενεργός ή να είναι αδρανής. Η τιμή της σύνθεσης των 

σημάτων, έστω x, που δέχεται ένας νευρώνας συγκρίνεται με την τιμή ενός κατωφλίου, η οποία είναι 

χαρακτηριστική (σταθερή) και ορισμένη από την αρχή για το νευρώνα αυτό. Αν η τιμή της σύνθεσης είναι 

μεγαλύτερη από την τιμή κατωφλίου τότε λέμε ότι ο νευρώνας ενεργοποιείται. Αν είναι μικρότερη τότε 

παραμένει αδρανής, δηλαδή στη δεδομένη στιγμή δε μεταδίδει κανένα σήμα περαιτέρω στο δίκτυο. Η 
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έξοδος του νευρώνα, f(x), θα είναι μονάδα, αν είναι ενεργοποιημένος, και μηδέν αν είναι αδρανής. Με το 

δεύτερο τρόπο δεν υπάρχει χαρακτηριστική τιμή κατωφλίου με την οποία γίνεται η σύγκριση. Η μετάδοση 

του σήματος γίνεται πάλι μέσω της συνάρτησης f(x), η οποία τώρα έχει μία ειδική μορφή. Η ονομασία της 

f(x) είναι συνάρτηση μεταφοράς ή συνάρτηση ενεργοποίησης. Το κοινό χαρακτηριστικό οποιασδήποτε 

συνάρτησης μεταφοράς είναι ότι πρέπει να είναι μη γραμμική. Δεν αρκούν γραμμικές συναρτήσεις γιατί 

τότε η έξοδος θα ήταν ευθέως ανάλογη με την είσοδο, κάτι που δε μπορεί να συμβεί στα ΤΝΔ. 

Για να μπορέσει να εκπληρώσει το σκοπό της λειτουργίας του, δηλαδή να μπορεί να δίνει λύσεις σε 

συγκεκριμένα προβλήματα, ένα ΤΝΔ πρέπει πρώτα να εκπαιδευτεί. Τα σήματα που δίνονται στην είσοδο 

του δικτύου αποτελούν κάποιο πρότυπο. Για ένα πρόβλημα μπορεί να απαιτούνται πολλά πρότυπα για να 

περιγραφεί επαρκώς. Σε κάθε πρότυπο αντιστοιχεί και μια σωστή απάντηση, η οποία είναι το σήμα που 

πρέπει να πάρουμε στην έξοδο ή αλλιώς ο στόχος. Η εκπαίδευση γίνεται με το να παρουσιάζουμε μια 

ομάδα από τέτοια πρότυπα στο δίκτυο, αντιπροσωπευτικά ή παρόμοια με αυτά που θέλουμε να μάθει το 

δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι δίνουμε ως εισόδους κάποια πρότυπα για τα οποία γνωρίζουμε ποιά πρέπει να 

είναι η έξοδος στο δίκτυο. Το δίκτυο χρησιμοποιεί την κατάλληλη συνάρτηση μεταφοράς f(x) για να 

μεταδίδει το σήμα σε όλη τη δομή του από την είσοδο ως την έξοδο. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης το 

μόνο που αλλάζει είναι οι τιμές των βαρών των συνδέσεων των νευρώνων. Το δίκτυο τροποποιεί την 

εσωτερική του δομή ώστε να μπορεί να κάνει την ίδια αντιστοιχία εισόδου-εξόδου που του δώσαμε εμείς. 

Ενώ αρχικά ξεκινάει με τυχαίες τιμές στα βάρη, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης μεταβάλλει τις τιμές 

αυτές μέχρι να εκπαιδευτεί πλήρως. Ακολούθως, αφού βρει τη σωστή εσωτερική δομή του, τότε μπορεί να 

λύνει και άλλα ανάλογα προβλήματα τα οποία δεν τα έχει δει προηγουμένως.  

ΤΝΔ και έμπειρα συστήματα 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται θέματα αναφορικά με την ολοκλήρωση των ΤΝΔ και των έμπειρων 

συστημάτων βασισμένων στη γνώση. Η βασική διαφορά ανάμεσα στο ΤΝΔ και στα έμπειρα συστήματα 

είναι πως τα ΤΝΔ δεν απαιτούν την ύπαρξη βάσης γνώσης κατά τη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος. 

Εντούτοις, απαιτούν έναν αριθμό λυμένων προβλημάτων (δεδομένα εισόδου και εξόδου) με σκοπό την 

εκπαίδευση του δικτύου.  

Τα έμπειρα συστήματα και τα ΤΝΔ μπορούν να συνδυάζουν τα δυνατά τους σημεία. Τα έμπειρα 

συστήματα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία ενός ΤΝΔ και αντίστροφα. Αυτή η 

προσέγγιση είναι χρήσιμη όταν ένα μοντέλο είναι διαθέσιμο και αναμένεται το άλλο να διαθέτει καλύτερα 

χαρακτηριστικά κατά την επίλυση του προβλήματος. Αυτή η σύνθεση ονομάζεται αναπτυξιακή 

ολοκλήρωση. Σε περιπτώσεις όπου κανένα από τα δύο μοντέλα δεν είναι διαθέσιμο και είναι ευκολότερο 

να αναπτυχθεί πρώτα ένα μοντέλο και στη συνέχεια αυτό να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του 

άλλου, υιοθετείται η λεγόμενη μεταθετική ολοκλήρωση. Παραδείγματος χάριν, ένας κανόνας μπορεί να 
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μετασχηματιστεί σε ένα σύνδεσμο ενός ΤΝΔ και ένα συμπέρασμα ενός κανόνα να αντιστοιχίσει σε ένα 

νευρώνα. Η ισχύς του κανόνα μπορεί να μεταφραστεί σε μια τιμή βάρους και η διαδικασία εξαγωγής 

συμπερασμάτων να μετατραπεί στη συνάρτηση ενεργοποίησης. Αντίστροφα, ένα εκπαιδευμένο ΤΝΔ 

μπορεί να μετατραπεί σε έμπειρο σύστημα, με τους νευρώνες του να μετασχηματίζονται σε κανόνες. Οι 

υποθέσεις των κανόνων μπορούν να σχηματιστούν από τα βάρη των συνδέσεων προς τα κρυμμένα 

επίπεδα, ενώ η σπουδαιότητα ενός κανόνα μπορεί να ορισθεί από τα βάρη των συνδέσεων των νευρώνων 

εξόδου. Αυτή η σύνθεση θεωρείται κατάλληλη σε περιπτώσεις στις οποίες η γνώση δεν είναι διαθέσιμη 

και δημιουργείται έπειτα από επίλυση ενός μεγάλου πλήθους προβλημάτων ως παραδείγματα. Ένας 

τρίτος τύπος σύνθεσης (exemplification) είναι αυτός κατά τον οποίο ζητείται από ένα ΤΝΔ η παραγωγή 

ενός συνόλου κανόνων για την ανάπτυξη ενός έμπειρου συστήματος ή από ένα έμπειρο σύστημα η 

παραγωγή παραδειγμάτων για την εκπαίδευση ενός ΤΝΔ. Η μεταθετική ολοκλήρωση απαιτεί την ύπαρξη 

αντιστοιχίας ένα-προς-ένα ανάμεσα στα στοιχεία ενός έμπειρου συστήματος και ενός ΤΝΔ. Σε περιπτώσεις 

στις οποίες δε μπορεί να δημιουργηθεί τέτοια αντιστοιχία, η τελευταία προσέγγιση κρίνεται κατάλληλη. 

Τέλος, μια χρήσιμη προσέγγιση είναι ένα μοντέλο στο οποίο το ΤΝΔ και το έμπειρο σύστημα εργάζονται 

μαζί. Έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς σειριακές και παράλληλες λειτουργίες. Κατά τη σειριακή 

λειτουργία, ένα μοντέλο επεξεργάζεται την πληροφορία και «παραδίδει» τα αποτελέσματα στο άλλο 

μοντέλο. Κατά την παράλληλη λειτουργία, και τα δύο μοντέλα εργάζονται ταυτόχρονα σε διαφορετικά 

μέρη του προβλήματος, όπου το καθένα είναι καταλληλότερο. 

3.2.3. Πολυκριτήρια Ανάλυση 

 

3.2.3.1. Σχεσιακά Μοντέλα 

Μέθοδοι της οικογένειας ELECTRE 

Οι σημαντικότερες μέθοδοι υπεροχής είναι οι μέθοδοι ELECTRE. Μία δράση a κυριαρχεί μίας δράσης b, 

όταν η a έχει τουλάχιστον καλύτερες αξιολογήσει από τη b σε όλα τα κριτήρια. Η δράση a υπερέχει της b 

όταν η a έχει τουλάχιστον καλύτερες αξιολογήσεις από τη b στη μεγάλη πλειονότητα των κριτηρίων ενώ 

στα λιγοστά κριτήρια όπου η b είναι καλύτερη οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Οι μέθοδοι ELECTRE 

διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς την προβληματική στην οποία ανταποκρίνονται και στον τύπο 

κριτηρίων που χρησιμοποιούν (πραγματικά κριτήρια - ψευδοκριτήρια). Έτσι προκύπτουν έξι μέθοδοι, 

όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ  
 

ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ |  63 
 

 

Πίνακας 3.1 – Οι έξι μέθοδοι ELECTRE σε σχέση με την προβληματική στην οποία ανταποκρίνονται και τον τύπο κριτηρίων που 
χρησιμοποιούν 

ELECTRE I 

Η μέθοδος ELECTRE I αφορά την προβληματική της επιλογής με πραγματικά κριτήρια. Η μέθοδος απαιτεί 

την ύπαρξη δεδομένων τριών τύπων: 

 Συντελεστές σημαντικότητας (βάρη) των κριτηρίων p1, p2, … , pn  : πρόκειται για θετικά βάρη των 

κριτηρίων, χωρίς συγκεκριμένη φυσική σημασία, τα οποία εκφράζουν τη σχετική σημαντικότητα των 

κριτηρίων και κανονικοποιούνται από τη σχέση 

 ∑ pi
n
i=1 = 1 (3.32) 

 Κατώφλι συμφωνίας s: Είναι καθαρός αριθμός που δίνεται από τον αναλυτή του προβλήματος και 

κυμαίνεται από 0,5 έως 1, είναι δηλαδή s ∈ (0,5, 1] 

 Κατώφλια βέτο v1, v2, … , vn : Πρόκειται για n αριθμούς, όσα και τα κριτήρια, που έχουν ως στόχο τους 

τον έλεγχο των μεγάλων διαφορών μεταξύ των τιμών των δράσεων. Για ένα ζεύγος δράσεων (a, b) η 

σχέση της υπερσοχής ορίζεται με τον εξής τρόπο: 

aSb ⟺ (a, b) ικανοποιεί τις συνθήκες συμφωνίας και διαφωνίας 

Έλεγχος συμφωνίας 

Ορίζεται ως δείκτης συμφωνίας για κάθε ζεύγος δράσεων (a, b) η συνάρτηση: 

C(a, b): AxA → [0,1] 

 C(a, b) = ∑ pii∗  (3.33) 

με i∗ ∈ {i/gi(a) ≥ gi(b)}  

δηλαδή C(a, b) είναι το άθροισμα των βαρών των κριτηρίων για τα οποία η δράση a προτιμάται ή είναι 

αδιάφορη της δράσης b. Η ποσότητα αυτή ισούται με τη μονάδα όταν η a κυριαρχεί της b. Το ζεύγος (a,b) 

ικανοποιεί τη συνθήκη συμφωνίας όταν ισχύει: 

C(a, b) ≥ s,όπου s είναι το κατώφλι συμφωνίας  

Έλεγχος διαφωνίας 

Το ζεύγος (a,b) ικανοποιεί τη συνθήκη διαφωνίας όταν ισχύει 
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gj∗(b) − gj∗(a) ≤ vj∗  όπου με j∗ ∈ �j/gj(a) < gj(b)� 

Ο δείκτης j∗ ανήκει στο σύνολο των κριτηρίων για τα οποία η δράση b προτιμάται της a, ενώ vj∗  είναι το 

κατώφλι βέτο του κριτηρίου j∗. Σε περίπτωση που μία διαφορά τιμών υπέρ της δράσης b υπερβεί το 

κατώφλι βέτο ενός κριτηρίου, το κριτήριο αυτό θέτει βέτο στην υπεροχή της a έναντι της b. 

Η σχέση υπεροχής στην ELECTRE I ορίζεται από τις 

aSb ⟺ 

 C(a, b) = ∑ pi∗ i∗∈{i/gi (a)≥gi (b)} ≥ s (3.34) 

με 

0, 5 < 𝑠𝑠 ≤ 1 − minj∈F pj  (έλεγχος συμφωνίας) 

και 

∀j ∈ F, gj(b) − gj(a) ≤ vj  (έλεγχος διαφωνίας) 

Για να γίνει έλεγχος διαφωνίας για ένα ζεύγος δράσεων πρέπει πρώτα να είναι θετικός ο έλεγχος 

συμφωνίας. 

Η σχέση υπεροχής S θα μπορούσε να παρασταθεί με τη βοήθεια μήτρας (όταν aSb τίθεται 1, αλλιώς 0) 

και/ή γραφήματος όπως στο παρακάτω σχήμα 

 

Σχήμα 3.6 - Γράφημα Σχέσης υπεροχής στην ELECTRE I 

Κατασκευή του πυρήνα 

Ορίζουμε ς πυρήνα (kernel) του γραφήματος υπεροχής ένα υποσύνολο  Π του Α για το οποίο ισχύουν οι 

δύο παρακάτω ιδιότητες  

∀b ∈ A − Π,∃a ∈ Π για το οποίο aSb (εξωτερική συνθήκη) 

∀a1 ∈ Π και a2 ∈ Π, a1$a2 και a2$a1 (εσωτερική συνθήκη) 

Ερμηνεύοντας αυτό τον ορισμό, ο πυρήνας θα περιέχει τις καλύτερες μη συγκρίσιμες δράσεις του 

συνόλου Α μία από τις οποίες ο αποφασίζων θα πρέπει να επιλέξει. Προφανώς, θα πρέπει, μέσω 
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ανάλυσης ευαισθησίας των παραμέτρων p, s και v, ο πυρήνας να περιέχει τουλάχιστον μία δράση στο 

εσωτερικό του (ή κάποιες ελάχιστες). 

Κριτική της μεθόδου 

 Η μέθοδος δε διαθέτει την απαραίτητη θεωρητική βάση χαρακτηρισμού της, δηλαδή δεν έχουν 

προσδιοριστεί επαρκώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το μοντέλο απόφασης ενός ατόμου είναι η 

ELECTRE I. 

 Τα κατώφλια βέτο δε μπορούν να προσδιοριστούν στην περίπτωση κριτηρίων διάταξης όπου οι 

κλίμακες είναι ποιοτικές και ορίζουν απλά μία διάταξη των επιπέδων της κλίμακας, παρά μόνο αν 

ποσοτικοποιηθεί αυθαίρετα η κλίμακα. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τα σύνολα διαφωνίας, 

δηλαδή ζεύγη τιμών της κλίμακας. 

 Τα κατώφλια βέτο δημιουργούν προβλήματα στους μη εξοικειωμένους αναλυτές με τη μέθοδο. Για τη 

διευκόλυνση του αποφασίζοντος, ο αναλυτής πρέπει να παρουσιάσει ζεύγη εικονικών δράσεων όπου 

η πρώτη υπερτερεί της δεύτερης σε όλα τα κριτήρια εκτός από ένα του οποίου αναζητείται το 

κατώφλι βέτο. Στο τελευταίο κριτήριο αυξάνεται συνεχώς η διαφορά υπέρ της δεύτερης δράσης, έως 

ότου ο αποφασίζων δηλώσει ότι η πρώτη εικονική δράση δεν υπερέχει πλέον της δεύτερης συνολικά. 

Η ελάχιστη ανεκτή διαφορά για την υπεροχή της πρώτης δράσης είναι το κατώφλι βέτο του 

κριτηρίου. 

 Το κατώφλι συμφωνίας s πρέπει να ορίζεται μετά τον υπολογισμό της μήτρας συμφωνίας C(a, b) 

ώστε να επιτρέπει το θετικό έλεγχο συμφωνίας σε έναν ικανό αριθμό ζευγών δράσεων και να παίρνει 

την υψηλότερη δυνατή τιμή κοντά στη μονάδα 

ELECTRE II 

Η μέθοδος ELECTRE II έχει αρκετές ομοιότητες με την ELECTRE I. Προσεγγίζει τα προβλήματα κατάταξη 

δράσεων με πραγματικά κριτήρια. Η κατάταξη προκύπτει μέσω εκμετάλλευσης του γραφήματος 

υπερχοής, εφαρμόζοντας έναν ειδικό αλγόριθμο. Η μέθοδος περιγράφεται ως εξής: 

Σχέση υπεροχής 

Προτείνονται δύο σχέσεις υπεροχής 

 Ισχυρή υπεροχή S1: Υψηλό κατώφλι συμφωνίας s1 

Χαμηλά (αυστηρά) κατώφλια βέτο: vj
1, j = 1,2, … , n 

 Ασθενής υπεροχή S2: Χαμηλό κατώφλι συμφωνίας s2 < s1 

Υψηλά (χαλαρά) κατώφλια βέτο: vj
2 ≥ vj

1 

Για τα κατώφλια συμφωνίας ισχύουν οι σχέσεις  
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 0, 5 < si ≤ 1 − minj∈F pj , i = 1,2 (3.35) 

και S1 ⊂ S2 

Κάθε μία από τις παραπάνω σχέσεις υπεροχής πρέπει να ικανοποιεί τους κανόνες συμφωνίας και 

διαφωνίας 

aSib ⟺ 

 C(a, b) = ∑ pi∗ i∗∈{i/gi (a)≥gi (b)} ≥ si  (3.36) 

και 

C(a, b) ≥ C(b, a) (έλεγχος συμφωνίας) 

και 

∀j ∈ F, gj(b) − gj(a) ≤ vj  (έλεγχος διαφωνίας), , i = 1,2 

Στο γράφημα υπεροχής που προκύπτει, η σχέση ισχυρής υπεροχής σημειώνεται με συνεχή τόξα ενώ η 

σχέση ασθενούς υπεροχής με διακεκομμένα τόξα. 

Αλγόριθμος κατάταξης ELECTRE II 

Για την κατάταξη των δράσεων του συνόλου Α ακολουθούνται τέσσερα βήματα: 

 Απαλοιφή κυκλωμάτων: Εντοπισμός/αντικατάσταση των μέγιστων κυκλωμάτων του γραφήματος 

υπεροχής S1 με πλασματικές δράσεις 

 Πλήρης κατάταξη Ζ1 (κατερχόμενη): Στο γράφημα S1 τοποθετούνται στην κεφαλή της κατάταξης ως 

ισοδύναμες οι δράσεις (σύνολο Β1) των οποίων δεν υπερέχει καμία άλλη δράση του Α. Στη συνέχεια, 

επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία στο γράφημα Α-Β1, κ.ο.κ. Τέλος, η σχέση υπεροχής S2 

χρησιμοποιείται για ενίσχυση/ξεκαθάρισμα της κατάταξης στο εσωτερικό των Βi . 

 Πλήρης κατάταξη Ζ2 (ανερχόμενη): Στο γράφημα S1 τοποθετούνται στην ουρά της κατάταξης ως 

ισοδύναμες οι δράσεις που δεν υπερέχουν καμίας δράσης του συνόλου Α. Μετά την αφαίρεση του 

συνόλου αυτού από το Α, ακολουθείται παρόμοια διαδικασία με εκείνη της κατάταξης Ζ1, από κάτω 

προς τα πάνω, ενώ η σχέση S2 ξεκαθαρίζει περισσότερο την κατάταξη στο εσωτερικό κάθε κλάσης 

ισοδυναμίας.  

 Καθορισμός μερικής κατάταξης Ζ: 

Ζ = Ζ1 ∩ Ζ2 

 aZb ⟺ aΖ1b και aΖ2b (3.37) 

όπου aΖib σημαίνει «η a στην ίδια ή ανώτερη κλάση από τη b στην κατάταξη Ζi . Δράσεις για τις οποίες δεν 

επαληθεύεται η σχέση Ζ θεωρούνται ως μη συγκρίσιμες. 
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ELECTRE IS 

Η κυριότερη καινοτομία της μεθόδου ELECTRE IS είναι η χρήση ψευδοκριτηρίων, αντί πραγματικών 

κριτηρίων που χρησιμοποιούνται στην ELECTRE I. Η προβληματική παραμένει η επιλογή. Η μέθοδος έχει 

διπλό στόχο (1) να λάβει υπόψη της την πιθανή ύπαρξη κατωφλίων αδιαφορίας και προτίμησης σε 

ορισμένα κριτήρια της συνεπούς οικογένειας F και (2) να αυξήσει την επίδραση του κατωφλίου βέτο σε 

περιπτώσεις όπου η συμφωνία κριτηρίων αδυνατίζει. Πέρα από τους ελέγχους συμφωνίας και διαφωνίας 

που μεταβάλλονται, η υπόλοιπη δομή της ELECTRE I παραμένει. 

Ένα ψευδοκριτήριο διαθέτει ένα κατώφλι αδιαφορίας, το οποίο είναι η μέγιστη διαφορά τιμών μεταξύ 

δύο δράσεων ώστε ο αποφασίζων να δηλώσει αδιάφορος και ένα κατώφλι προτίμησης p, το ποίο είναι η 

ελάχιστη διαφορά τιμών μεταξύ δύο δράσεων πέραν της οποίας ο αποφασίζων δηλώνει προτίμηση υπέρ 

της καλύτερης.  

Τα κατώφλια αδιαφορίας, προτίμησης και βέτο είναι γενικά συναρτήσεις της τιμής μίας δράσης g(a) ως 

εξής: 

 αg(a) + β,α ≥ 0 (3.38) 

όπου α είναι συνήθως ένα μικρό ποσοστό (π.χ. 0,1 ή 0,2). 

Έλεγχος συμφωνίας 

Αρχικά ορίζονται τα ακόλουθα δύο σύνολα δεικτών 

 JS = �j ∈ J / gj(a) + qj�gj(a)� ≥ gj(b) � (3.39) 

που είναι οι δείκτες των κριτηρίων  που συνηγορούν υπέρ της πρότασης: aSb (aΙb ή aQb ή aPb) και 

 JQ = �j ∈ J / gj(a) + qj�gj(a)� < 𝑔𝑔j(b) ≤ gj(a) + pj�gj(a)� � (3.40) 

που είναι οι δείκτες κριτηρίων για τα οποία bQa (η b προτιμάται ασθενώς της a). 

Ο έλεγχος συμφωνίας είναι θετικός για την πρόταση aSb όταν: 

 C(a, b) = ∑ wjj∈JS + ∑ ϕjwjj∈JQ ≥ s (3.41) 

όπου: 

 ϕj = gj (a)+pj �gj (a)�−<𝑔𝑔j (b)
pj �gj (a)�−qj �gj (a)�

 (3.42) 

wj  συμβολίζει εδώ το βάρος του κριτηρίου gj  και ο συντελεστής ϕj  μειώνεται γραμμικά από 1 έως 0 όσο 

το gj  διατρέχει το διάστημα �gj(a) + qj�gj(a)�, gj(a) + pj�gj(a)�� 

Έλεγχος διαφωνίας 
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Ο έλεγχος διαφωνίας είναι θετικός όταν για κάθε κριτήριο gj  ισχύει: 

 gj(b) − gj(a) ≤ vj�gj(a)� − ηjqj�gj(b)� (3.43) 

όπου 

 ηj = 1−C(a,b)−wj

1−s−wj
 (3.44) 

Εδώ, όταν C(a, b) = s τότε ηj = 0 και ο έλεγχος διαφωνίας είναι εκείνος της ELECTRE I, ενώ όταν 

C(a, b) > 𝑠𝑠, όσο υψηλότερο είναι το C(a, b) τόσο εξασθενεί και ο έλεγχος διαφωνίας. 

ELECTRE III 

Η ELECTRE III αναπτύχθηκε για την προβληματική κατάταξης με ψευδοκριτήρια. Η μέθοδος δανείζεται 

εργαλεία της θεωρίας ασαφών συνόλων. 

Μονοκριτήριες σχέσεις συμφωνίας 

Η μοντελοποίηση των προτιμήσεων του αποφασίζοντος υπό την παρουσία ψευδοκριτηρίων 

πραγματοποιείται με την κατασκευή αντίστοιχων ασαφών σχέσεων συμφωνίας, προκειμένου να ληφθεί 

υπόψη η στάση του αποφασίζοντος απέναντι σε φαινόμενα ανακρίβειας και αβεβαιότητας σχετικά με τα 

δεδομένα. Σε επίπεδο κριτηρίου gj  οι προτιμήσεις του αποφασίζοντος μοντελοποιούνται μέσω της 

ασαφούς σχέσης συμφωνίας 

cj: AxA ⟶ [0,1] 

που ορίζεται από την 

 cj(a, b) =

⎩
⎨

⎧ 1, εάν j ∈ JS

gj (a)−gj (b)+pj �gj (a)�
pj �gj (a)�−qj �gj (a)�

, εάν j ∈ JQ  

0, διαφορετικά

� (3.45) 

όπου τα JS , JQ  ορίζονται από τις σχέσεις 

 JS = �j ∈ J / gj(a) + qj�gj(a)� ≥ gj(b) � (3.46) 

 JQ = �j ∈ J / gj(a) + qj�gj(a)� < 𝑔𝑔j(b) ≤ gj(a) + pj�gj(a)� � (3.47) 
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Σχήμα 3.7 – Ασαφής σχέση συμφωνίας 𝐜𝐜𝐣𝐣(𝐚𝐚,𝐛𝐛) με 𝐠𝐠𝐣𝐣(𝐚𝐚) σταθερό και 𝐠𝐠𝐣𝐣(𝐛𝐛) μεταβαλλόμενο 

Στη συνέχεια, ορίζεται μία ολική (πολυκριτήρια) ασαφής σχέση συμφωνίας ως ο σταθμισμένος μέσος των 

cj, χρησιμοποιώντας τους συντελεστές βαρύτητας wj. 

 C(a, b) = ∑ wjcj(a, b)j∈J  (3.48) 

Ασαφείς σχέσεις διαφωνίας 

Η διαφωνία ενός κριτηρίου  gj  στην πρόταση aSb μοντελοποιείται μέσω μιας ασαφούς σχέσης διαφωνίας  

Dj(a, b): AxA ⟶ [0,1] που ορίζεται από τη σχέση 

 Dj(a, b) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧1, εάν gj(b) > gj(a) + vj�gj(a)�

0, εάν gj(b) ≤ gj(a) + pj�gj(a)� 
gj (b)−gj (a)+pj �gj (a)�

vj �gj (a)�−pj �gj (a)�
, διαφορετικά

� (3.49) 

 

Σχήμα 3.8 – Ασαφής σχέση συμφωνίας 𝐃𝐃𝐣𝐣(𝐚𝐚,𝐛𝐛) με 𝐠𝐠𝐣𝐣(𝐚𝐚) σταθερό και 𝐠𝐠𝐣𝐣(𝐛𝐛) μεταβαλλόμενο 

Οι δείκτες Dj  παίρνουν υπόψη τους έμμεσα τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων, μέσω των 

κατωφλίων βέτο. 

Ασαφής σχέση υπεροχής 

Η ασαφής σχέση υπεροχής στοχεύει στη σύνθεση της συμφωνίας και διαφωνίας των κριτηρίων στην 

πρόταση aSb. Είναι μία ασαφής σχέση d: AxA ⟶ [0,1] όπου d(a, b) ορίζει το βαθμό πιστότητας της 

πρότασης aSb, μέσω της ακόλουθης σχέσης: 
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 d(a, b) = �
C(a, b)εάν C(a, b) ≥ Dj(a, b)∀j

C(a,b)
1−C(a,b)

∏ �1 − Dj∗(a, b)�, j∗ ∈ �j /Dj(a, b) > 𝐶𝐶(a, b)�, διαφορετικάj∗
� (3.50) 

Όταν Dj(a, b) = 1 για κάποιο κριτήριο gj  (διαφωνία κριτηρίου) τότε d(a, b) = 0. 

Αλγόριθμος κατάταξης ELECTRE III 

Ο αλγόριθμος κατάταξης της μεθόδου είναι ένας ανεξάρτητος μηχανισμός μέσω του οποίου 

κατατάσσονται δράσεις που έχουν συγκριθεί ανά δύο μέσω μιας ασαφούς σχέσης τύπου d(a, b). 

Η εκμετάλλευση της ασαφούς υπεροχής της παραπάνω σχέσης πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Σε 

πρώτη φάση κατασκευάζονται δύο πλήρεις κατατάξεις (προδιατάξεις), μία κατερχόμενη Ζ1 και μία 

ανερχόμενη Ζ2. Σε δεύτερη φάση κατασκευάζεται μία μερική προδιάταξη Ζ ως το προϊόν τομής των Ζ1 και 

Ζ2. 

Η Ζ1 ορίζεται ως μια διαμέλιση του συνόλου Α σε r κατεταγμένες κλάσεις C�1, C�2, … , C�h , … , C�r , όπου C�1 

είναι η κεφαλή της κατάταξης. Κάθε κλάση C�h  μπορεί να περιέχει περισσότερες ισοδύναμες (αδιάφορες 

μεταξύ τους) δράσεις. Ομοίως, η Ζ2 ορίζεται ως η διαδοχή p κατεταγμένων κλάσεων C1, C2, … , Ch , … , Cp , 

όπου τώρα η κεφαλή της κατάταξης είναι η Cp . Οι διαδικασίες κατασκευής των Ζ1, Ζ2 ονομάζονται 

διαδικασίες διύλισης. Για να κατασκευάσουμε τη Ζ1 θέτουμε ως σημείο εκκίνησης της πρώτης διύλισης 

D0 = Α, απ’ όπου θα προκύψει η πρώτη τελική κλάση C�1. Γενικότερα, για να ξεκινήσουμε τη διύλιση που 

θα επιτρέψει να περάσουμε από την κλάση C�h  στην C�h+1 θέτουμε  

 D0 = Α − (C�1 ∪ C�2 ∪ …∪ C�h ) (3.51) 

Οι κλάσεις που βρίσκονται με τον τρόπο αυτό είναι τέτοιες ώστε οι δράσεις της κλάσης C�h  να προτιμώνται 

από τις δράσεις C�h+1 (κατερχόμενη διύλιση). Ανάλογη είναι και η διαδικασία της ανερχόμενης διύλισης 

για τη δημιουργία της κατάταξης Ζ2. Τρεις έννοιες χρησιμοποιούνται για τη διύλιση: 

 Κατώφλι διάκρισης s(λ) του δείκτη πιστότητας λ = d(a, b) που χαρακτηρίζει την πιστότητα της 

πρότασης aSb 

 Λ-πρόκριση μιας δράσης, πάνω στην οποία βασίζονται οι διαδοχικές επιλογές που καταλήγουν στις 

τελικές κλάσεις 

 Διαχωριστικά επίπεδα, που επιτρέπουν τον καθορισμό των διαδοχικών λ-τομών της ασαφούς σχέσης 

και δομούν τη διαδικασία διύλισης. 

Ορισμοί και συμβολισμοί 

 Ορίζουμε ως κατώφλι διάκρισης s(λ) του δείκτη πιστότητας d(a, b) = λ μία συνάρτηση για την οποία 

όταν ισχύει d(a, b) ≥ d(c, d) + s(λ) η υπεροχή της a επί της b είναι σαφώς πιο καθαρή απ’ όσο η 

υπεροχή της c επί της d. Το κατώφλι αυτό είναι μία τεχνική παράμετρος η οποία δεν πρέπει να 

απορρέει μόνο από την παρατήρηση του πίνακα d(a, b). 
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 Έστω ότι D ⊂ A και 0 ≤ λ ≤ 1. Ορίζουμε επί του D τη σχέση της λ-προτίμησης ≻D
λ  θέτοντας∀a, b ∈ D: 

 a ≻D
λ b ⇔ d(a, b) − s(d(a, b)) > 𝑑𝑑(𝑎𝑎, 𝑏𝑏) και d(a, b) > 𝜆𝜆 (3.52) 

Ακολουθούν οι ορισμοί που βασίζονται στην λ-προτίμηση 

 λ-ισχύς pD
λ  της a μέσα στο D είναι ο αριθμός δράσεων του D των οποίων η a λ-προτιμάται, δηλαδή 

 pD
λ (a) = ��b ∈ D /a ≻D

λ b �� (3.53) 

 λ-αδυναμία fD
λ  της a μέσα στο D είναι ο αριθμός δράσεων του D οι οποίες λ-προτιμώνται της a, 

δηλαδή 

 fD
λ(a) = ��b ∈ D /b ≻D

λ a �� (3.54) 

 λ-πρόκριση qD
λ  της a μέσα στο D είναι η εξής ποσότητα 

 qD
λ = pD

λ (a) − fD
λ(a) (3.55) 

 Τέλος, ορίζουμε για κάθε ζεύγος (λ,D) το διαχωριστικό επίπεδο Δ(λ,D) του D για την τιμή λ ως εξής 

 Δ(λ, D) = �
0,αν d(a, b) ≥ λ − s(λ),∀a, b ∈ D
max(a,b)∈Δ d(a, b) , διαφορετικά

� (3.56) 

με Δ = {(a, b) ∈ DxD/d(a, b) < 𝜆𝜆 − 𝑠𝑠(λ)} 

Αρχικοποίηση μίας διύλισης τάξης h 

Ας θεωρήσουμε πρώτα μια κατερχόμενη διύλιση. Μία διύλιση τάξης h h = (1,2, … ) σημαίνει ότι έχουν 

εξαχθεί ήδη οι κλάσεις C�1, C�2, … , C�h−1, οπότε 

 D0 = Α − (C�1 ∪ C�2 ∪ …∪ C�h−1) (3.57) 

είναι το σημείο εκκίνησης αυτής της διύλισης. Με ανάλογο τρόπο για την ανερχόμενη διύλιση τάξης h 

θέτουμε 

 D0 = Α − �C1 ∪ C2 ∪ …∪ Ch−1� (3.58) 

Στο σύνολο D0 αντιστοιχούμε, σε κάθε περίπτωση, μία αρχική τιμή διαχωριστικού επιπέδου που είναι 

 λ0 = max(a,b)∈D0 d(a, b) (3.59) 

Μετάβαση από το σύνολο Dk  στο Dk+1 

Έστω Dk  το τελευταίο σύνολο για διύλιση και λk  το αντίστοιχο διαχωριστικό επίπεδο. Αφού επαληθευτεί 

ότι καμία από τις συνθήκες πέρατος του αλγορίθμου δεν ισχύει, καθορίζεται το νέο διαχωριστικό επίπεδο 

 λk+1 = Δ(λk , Dk) (3.60) 
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και υπολογίζεται η λk+1-πρόκριση καθε μίας απο τις δράσεις του Dk . Το Dk+1 είναι το υποσύνολο του Dk  

που αποτελείται από τις δράσεις των οποίων η πρόκριση είναι 

 μέγιστη, στην περίπτωση της κατερχόμενης διύλισης 

 ελάχιστη, στην περίπτωση της ανερχόμενης διύλισης 

Συνθήκες πέρατος 

Μία κατερχόμενη ή ανερχόμενη διύλιση περατώνεται όταν 

λk = 0 ή |Dk| = 1 (το σύνολο Dk  έχει μία μόνο δράση) 

Τότε θέτουμε Dk = C�h  ή Ch  

Η διαδικασία διύλισης ολοκληρώνεται όταν η αρχικοποίηση για επόμενη διύλιση οδηγεί στο γεγονός 

D0 = ∅. 

Κατάταξη βασισμένη στην αρχική κυριαρχία 

Ο Σίσκος (1984) πρότεινε ένα διαφορετικό τρόπο εκμετάλλευσης της ασαφούς σχέσης υπεροχής 

d: AxA ⟶ [0,1].  

Στη βάση της ασαφούς σχέσης υπεροχής μπορεί να οριστεί η ασαφής σχέση κυριαρχίας dD : AxA ⟶ [0,1] 

η οποία για ένα ζεύγος δράσεων (a,b) μετρά την ένταση της υπεροχής d(a, b) − d(b, a) ως εξής: 

 dD (a, b) = �d
(a, b) − d(b, a), εάν d(a, b) ≥ d(b, a)  

0, διαφορετικά
� (3.61) 

Έτσι για μία σταθερή δράση b ∈ Α η συνάρτηση dD (b, a) είναι το ασαφές σύνολο των δράσεων a ∈ Α που 

κυριαρχούνται από τη b. Η ασαφής σχέση μη κυριαρχίας ορίζεται ως εξής: 

 dΝD (a, b) = 1 − dD (a, b) (3.62) 

Ομοίως, για μία σταθερή δράση b ∈ Α, dΝD (b, a) είναι το ασαφές σύνολο των δράσεων a ∈ Α που δεν 

κυριαρχούνται από τη b. Κατά συνέπεια, η τομή όλων αυτών των ασαφών συνόλων για όλες τις δράσεις 

b ∈ Α θα δώσει το ασαφές σύνολο των δράσεων που δεν κυριαρχούνται από καμία δράση του Α. Το 

τελευταίο σύνολο ονομάζεται ασαφές σύνολο μη κυριαρχούμενων δράσεων μND (a) = minb∈Α dND (b, a) 

και λόγω των (3.61) και (3.62) 

 μND (a) = min[1 − dD (b, a)] = 1 − maxb∈Α dD (b, a) = 1 − maxb∈Α[d(b, a) − d(a, b)] (3.63) 

όπου μND (a) είναι ο δείκτης μη κυριαρχίας της δράσηςa από όλες ταυτόχρονα τις άλλες δράσεις του Α. 

Πρόκειται για την «ισχύ» της δράσης a σε όρους υπεροχής έναντι των άλλων. 

Προβληματική γ 
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Οι δράσεις του συνόλου Α μπορούν να καταταγούν σύμφωνα με τις τιμές του δεικτη μη κυριαρχίας, με 

κεφαλή της κατάταξης να παίρνει η/οι δράση/εις με την υψηλότερη τιμή του δείκτη αυτού. 

Προβληματική α 

Η επιλογή μίας δράσης από το σύνολο Α μπορεί να προσεγγιστεί με μεγιστοποίηση του δείκτη μND (a), 

a ∈ Α. Έτσι, επιλέγεται η δράση a∗ ∈ Α, για την οποία ισχύει 

 μND (a∗) = maxa∈Α μND (a) = 1 − mina∈Α maxb∈Α[d(b, a) − d(a, b)] (3.64) 

Παρατηρήσεις 

Οι δράσεις για τις οποίες μND (a) = 1 συνθέτουν το μη ασαφές σύνολο ΑND ⊆ Α των μη κυριαρχούμενων 

(αποτελεσματικών) δράσεων, δηλαδή εκείνων για τις οποίες η διαφορά d(a, b) − d(b, a), b ∈ Α είναι 

πάντα θετική ή μηδέν. Ο Orlovsky έδειξε ότι η ικανή συνθήκη για την ύπαρξη τέτοιων αποτελεσματικών 

δ΄ρασεων είναι η μεταφορικότητα της ασαφούς σχέσης d(a, b), που ορίζεται παρακάτω: 

d είναι μεταφορική⇔ 

 d(a, b) ≥ maxc∈Α  min[d(a, c), d(c, d)],∀a, b ∈ A (3.65) 

Κατά συνέπεια, η μη μεταφορικότητα της d(a, b) μπορεί να οδηγήσει σε κενό σύνολο ΑND . 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ορθολογικοποίηση των επιλογών μέσω του τελεστή maxmin στη 

σχέση (3.64) συνίσταται στην αποφυγή κακών δράσεων και αποτελεί έναν καλό κανόνα συναίνεσης σε 

περίπλοκες καταστάσεις. Στο πλαίσιο της λογικής αυτής, η παρουσία στο Α μεγάλου αριθμού δράσεων 

καθιστά τη μέθοδο περισσότερο εφαρμόσιμη και τα αποτελέσματα περισσότερο πειστικά και αξιόπιστα. 

ELECTRE IV 

Η μέθοδος ELECTRE IV προτείνεται σε περιπτώσεις όπου οι αναλυτές δε μπορούν, δεν ξέρουν ή δεν είναι 

ικανοί να προσδιορίσουν τους συντελέστες βαρύτητας των κριτηρίων για τις μεθόδους ELECTRE. 

Η μέθοδος συνίσταται στην κατασκευή ενός συνόλου σχέσεων υπεροχής, που η μία είναι υποσύνολο της 

επόμενης. Υπάρχουν πέντε τέτοιες σχέσεις, S1, S2, S3, S4, S5. Η σχέση Sr+1 (r = 1,2,3,4) δέχεται την 

υπεροχή κάτω από περιστάσεις λιγότερο αξιόπιστες από όσο η σχέση Sr . Στη συνέχεια, παρά το 

χαρακτήρα διάταξης που έχει η μία σχέση με την επόμενή της, καθορίζεται μία τιμή ϱr  για το δείκτη 

πιστότητας ϱ(aSb) της πρότασης (aSb). Οι τιμές που επιλέγονται είναι τέτοιες ώστε ϱr > ϱr+1, r =

1,2,3,4, π.χ. ϱ1 = 1, ϱ2 = 0,84, ϱ3 = 0,65, ϱ4 = 0,44, ϱ5 = 0,20.  

Η σχέση S1 ταυτίζεται με τη σχέση κυριαρχίας, ενώ οι επόμενες χαλαρώνουν όλο και περισσότερο.  
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Η εκμετάλλευση του δείκτη πιστότητας ϱ(a, b), που κατασκευάζεται από τις παραπάνω σχέσεις, για την 

κατάταξη των δράσεων γίνεται είτε με τον αλγόριθμο κατάταξης ELECTRE III είτε με χρήση άλλων τεχνικών 

της θεωρίας ασαφών συνόλων. 

ELECTRE TRI 

Η μέθοδος χρησιμοποιεί ψευδοκριτήρια και ανταποκρίνεται στην προβληματική της ταξινόμησης των 

δράσεων σε κατηγορίες, οι οποίες είναι προτιμησιακά διατεταγμένες. Το σύνολο των κατηγοριών C μπορεί 

να συμβολιστεί ως C = {C1, C2, … , Ch , … , Ck}. 

Η ταξινόμηση μιας δράσης a ∈ A σε μία συγκεκριμένη κατηγορία Ch  απορρέει από τη σύγκρισή της με τα 

πρότυπα ή προφίλ b1, b2, … , bk−1, τα οποία ορίζουν τα ανώτερα και κατώτερα όρια αντίστοιχα των 

κατηγοριών Ch  και Ch+1, h = 1,2, … , k. Τα πρότυπα bh  είναι εικονικές δράσεις οριζόμενες από τις τιμές 

που παίρνουν στα n κριτήρια. 

 

Σχήμα 3.9 – Ορισμός κατηγοριών μέσω προτύπων 

Η σύγκριση μίας δράσης a με ένα πρότυπο bh  πραγματοποιείται σε όρους υπεροχής (aSbh , bh Sa) μέσω 

της μεθόδου ELECTRE III, κατασκευάζοντας τους δείκτες πιστότητας d(a, bh ) και d(bh , a). Στη συνέχεια, 

εισάγεται ένα λ-τέμνον επίπεδο (l-cutting level) της ασαφούς σχέσης υπεροχής d, η οποία την μετατρέπει 

σε ντετερμινιστική, μέσω της σχέσης: 

 aSbh ⇔ d(a, bh ) ≥ λ (3.66) 

Έτσι ορίζεται και η σχέση προτίμησης ≻ μέσω του τύπου 

 a ≻ bn ⇔ aSbn  και bn $a (όχι bn Sa) (3.67) 

Υπάρχουν δύο διαδικασίες (κανόνες) ELECTRE TRI για την ένταξη των δράσεων του συνόλου Α σε 

κατηγορίες, η απαισιόδοξη και η αισιόδοξη. 
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 Απαισιόδοξος κανόνας ELECTRE TRI: Μία δράση a ταξινομείται στην υψηλότερη κατηγορία Ch  για την 

οποία ισχύει aSbh−1. Αυτό γίνεται ως εξής: 

Διαδοχική σύγκριση της a με br, r = k − 1, k − 2, … ,1. 

Το πρότυπο bh  είναι το πρώτο που επαληθεύει την πρόταση aSbh : 

Η a ταξινομείται στην κατηγορία Ch+1. 

 Αισιόδοξος κανόνας ELECTRE III: Μία δράση ταξινομείται στην κατώτερη κατηγορία Ch  για την οποία 

ισχύει bh ≻ a. Αυτό γίνεται ως εξής: 

Διαδοχική σύγκριση της a με br, r = 1,2, … , k − 1. 

Το πρότυπο bh  είναι το πρώτο που επαληθεύει την πρόταση bh ≻ a: 

Η a ταξινομείται στην κατηγορία Ch . 

Κριτική της μεθόδου 

Το βασικότερο πρόβλημα εφαρμογής της μεθόδου είναι ο καθορισμός των προτύπων bh  που αποτελούν 

τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των διαδοχικών κατηγοριών και τούτο με τρόπο μονοσήμαντο 

(απαιτείται ένα και μοναδικό διάνυσμα bh). Είναι προφανές ότι, εάν τον ίδιο ρόλο έπαιζαν περισσότερα 

του ενός διανύσματα τύπου bh , πράγμα που φαίνεται σχετικά φυσικολογικό, η μέθοδος ενδέχεται να 

παρουσιάσει επιπλοκές. 

Ένα άλλο ζήτημα έχει να κάνει με τη διαφοροποίηση των ταξινομήσεων μεταξύ της αισιόδοξης και 

απαισιόδοξης διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, ο αναλυτής θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια ανάλυση 

ευστάθειας του αποτελέσματος, μεταβάλλοντας τις τιμές των παραμέτρων της ELECTRE III καθώς και του 

τέμνοντος επιπέδου λ, προκειμένου να καταλήξει σε μια πειστική ταξινόμηση των δράσεων. 

Μέθοδοι PROMETHEE  

PROMETHEE I, II 

Οι μέθοδοι PROMETHEE βασίζονται στις διμερείς συγκρίσεις των δράσεων χωρίς όμως να ακολουθούν τη 

λογική των μη αντισταθμιστικών μεθόδων τύπου ELECTRE. 

Όπως και στις ELECTRE, τα κριτήρια έχουν σταθμιστεί από τον αποφασίζοντα μέσω συντελεστών 

βαρύτητας w1, w2, … , wn  τα οποία αθροίζουν στη μονάδα 

 ∑ wj = 1n
j=1  (3.68) 
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Η μέθοδος PROMETHEE χρησιμοποιεί την έννοια του γενικευμένου κριτηρίου για να μοντελοποιήσει την 

αξία που ενδεχομένως να αποδίδει ένας αποφασίζων στο εύρος της διαφοράς gj(a) − gj(b) στο κριτήριο 

gj  για ένα ζεύγος δράσεων (a, b). Τούτο γίνεται μέσω μιας συνάρτησης προτίμησης που ορίζεται ως εξής: 

 Pj(a, b) = Fj�dj(a, b)�∀a, b ∈ A (3.69) 

 όπου dj(a, b) = gj(a) − gj(b) (3.70) 

 0 ≤ Pj(a, b) ≤ 1 (3.71) 

 Pj(a, b) = 0, όταν gj(a) − gj(b) ≤ 0 (3.72) 

Όταν gj(a) − gj(b) > 0 η συνάρτηση Pj  παίρνει διάφορες τιμές, ανάλογα με την επιλογή του αναλυτή, 

από έξι προκαθορισμένους τύπους-καμπύλες, όπως φαίνονται στο Σχήμα 3.10 

 

Σχήμα 3.10 – Τυπολογία γενικευμένων κριτηρίων (συνάρτηση προτίμησης 𝐏𝐏(𝐝𝐝), 𝐝𝐝: διαφορά αξιολόγησης, Brans και Mareschal, 
2005) 
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Οι παράμετροι που ενδέχεται να χρειαστεί να προσδιοριστούν είναι: 

q: κατώφλι αδιαφορίας 

p: κατώφλι γνήσιας προτίμησης 

s: ενδιάμεσο κατώφλι μεταξύ q και p 

Πρόκειται για τα ήδη γνωστά κατώφλια και την έννοια του ψευδοκριτηρίου όπως αυτά ορίζονται στη 

μέθοδο ELECTRE III. 

Πολυκριτήριος δείκτης προτίμησης 

Για κάθε ζεύγος δράσεων (a,b) ορίζεται ο ακόλουθος σταθμισμένος δείκτης προτίμησης: 

 π(a, b) = ∑ wjPj(a, b)n
j=1  (3.73) 

ο οποίος εκφράζει το βαθμό ολικής προτίμησης της a έναντι της b. 

Ροές υπεροχής 

Για κάθε δράση a υπολογίζονται οι εξής δείκτες (υπεροχής): 

 Θετική ροή υπεροχής 

 φ+(a) = 1
n−1

∑ π(a, x)x∈A  (3.74) 

 Αρνητική ροή υπεροχής 

 φ−(a) = 1
n−1

∑ π(x, a)x∈A  (3.75) 

 Καθαρή ροή υπεροχής 

 φ(a) = φ+(a) − φ−(a) (3.76) 

Οι παραπάνω δείκτες είναι όμοιοι με αυτούς που χρησιμοποιούνται στην ELECTRE III με τη διαφορά ότι 

κανονικοποιούνται μέσω του διαιρέτη (n − 1), που είναι ο μέγιστος αριθμός δράσεων που μπορεί να 

υπερέχονται από μία δράση. 

Αλγόριθμοι κατάταξης PROMETHEE I και II 

Οι δράσεις οδηγούνται είτε σε μερική κατάταξη μέσω του αλγορίθμου PROMETHEE I είτε σε πλήρη 

κατάταξη μέσω του PROMETHEE II.  

 PROMETHEE I 

Ο αλγόριθμος προτείνει τη δημιουργία μερικής κατάταξης Z των δράσεων σε τρία βήματα: 

o Πλήρης κατάταξη των δράσεων (Z1) ως προς τις τιμές των εξερχομένων ροών φ+: 
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 aZ1b ⇔ φ+(a) ≥ φ+(b) (3.77) 

o Πλήρης κατάταξη των δράσεων (Z2) ως προς τις τιμές των εισερχόμενων ροών φ−: 

 aZ2b ⇔ φ−(a) ≤ φ−(b) (3.78) 

o Z = Z1 ∩ Z2, δηλαδή aZb ⇔ aZ1b και aZ2b (3.79) 

Σε αντίθετη περίπτωση οι δράσεις θεωρούνται ασύγκριτες. 

 PROMETHEE II 

Ο αλγόριθμος καταλήγει σε πλήρη κατάταξη των δράσεων σύμφωνα με τις τιμές του δείκτη καθαρών 

ροών: 

 φ(a) = φ+(a) − φ−(a) (3.80) 

 aZb ⇔  φ(a) ≥ φ(b) (3.81) 

PROMETHEE III, IV, V 

Η μέθοδος PROMETHEE III καταλήγει όχι σε μία μερική προδιάταξη των δράσεων αλλά σε διάταξη 

διαστημάτων, ενώ η PROMETHEE IV γενικεύει την PROMETHEE II στην περίπτωση που το σύνολο Α δεν 

είναι πεπερασμένο. 

Στην PROMETHEE V αναζητείται η επιλογή ενός συνόλου δράσεων από το σύνολο Α υπό το καθεστώς 

πρόσθετων περιορισμών. 

Συμβολίζουμε το σύνολο Α ως εξής: 

Α = {a1, a2, … , ai, … am } 

Ορίζονται οι παρακάτω δίτιμες μεταβλητές απόφασης: 

 xi = �1, αν επιλέγεται η ai  
0, διαφορετικά 

� (3.82) 

Η διαδικασία PROMETHEE V ολοκληρώνεται σε δύο βήματα: 

 Το πολυκριτήριο πρόβλημα θεωρείται αρχικά χωρίς περιορισμούς. Η κατάταξη της PROMETHEE II 

υπολογίζει για κάθε δράση ai  την καθαρή ροή φ(ai), i = 1,2, … , m. 

 Επιλύεται το {0,1} ακέραιο γραμμικό πρόγραμμα: 

 max{∑ φ(ai)xi
m
i=1 } (3.83) 

υ.π. 

 ∑ api xi~βp ,   p = 1,2, … , Pm
i=1  (3.84) 

xi ∈ {0,1}, i = 1,2, … , m 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ  
 

ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ |  79 
 

όπου το σύμβολο ~ σημαίνει =,≤  ή ≥. Οι συντελεστές των μεταβλητών απόφασης xi  στην 

αντικειμενική συνάρτηση είναι οι καθαρές ροές των δράσεων. Οι συντελεστές api  και βp  είναι 

πραγματικοί αριθμοί. 

3.2.3.2. Συναρτησιακά Μοντέλα 

Ένα συναρτησιακό μοντέλο χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μίας συνάρτησης αξίας ή αξιών, της οποίας ο 

ρόλος είναι η σύνθεση των πολλαπλών κριτηρίων g1,g2, … , gn  σε ένα και μοναδικό κριτήριο. Γι’ αυτό το 

λόγο η μοντελοποίηση της ολικής προτίμησης του αποφασίζοντος καλείται και μέθοδος του ολικού 

κριτηρίου. 

Η συνάρτηση αξίας είναι μια πραγματική συνάρτηση η οποία ορίζεται στο καρτεσιανό γινόμενο των 

κριτηρίων και εκφράζει την ολική αξία μιας δράσης aϵA ως εξής: 

 u: Xi=1
n [gi∗ , gi

∗] → ℜ (3.85) 

g(a) → u[g(a)] 

όπου gi∗  και gi
∗ η χειρότερη και η καλύτερη τιμή του κριτηρίου gi  αντίστοιχα και u[g(a)] ένας πραγματικός 

αριθμός που ονομάζεται ολική αξία της δράσης a. 

Η συνάρτηση u έχει τις ιδιότητες του κριτηρίου. Για κάθε ζεύγος δράσεων (a, b) πληρούνται οι εξής δύο 

ιδιότητες: 

 u[g(a)] > 𝑢𝑢[g(b)] ⟺ a προτιμάται της b (a > 𝑏𝑏) (3.86) 

 u[g(a)] = u[g(b)] ⟺ a αδιάφορη της b (a~b) (3.87) 

Το παρακάτω σχήμα δίνει παραστατικά τη μεθοδολογική διαδικασία που ακολουθείται σε τρία στάδια 

 

Σχήμα 3.11 – Μοντελοποίηση ολικής προτίμησης με ολικό κριτήριο 

Το ζητούμενο είναι ο προσδιορισμός της αναλυτικής μορφής της συνάρτησης u(g) = u(g1,g2, … , gn ) η 

οποία μοντελοποιεί την ολική προτίμηση ενός αποφασίζοντος. Οι πιο εύχρηστες μορφές είναι η γραμμική 

και η προσθετική. Γενικότερα, ανεξαρτήτως μορφής, τα τρία βασικά βήματα της διαδικασίας είναι τα 

ακόλουθα: 
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 Βήμα 1: Διερεύνηση επαλήθευσης των υποθέσεων για την ύπαρξη μιας αναλυτικής συνάρτησης αξίας 

u(g1,g2, … , gn ). 

 Βήμα 2: Μέθοδος κατασκευής της συνάρτησης αξίας. 

 Βήμα 3: Κατάταξη των δράσεων του συνόλου Α. 

Το μοντέλο απόφασης που προκύπτει από τη διαδικασία αυτή ανήκει στην κατηγορία των 

αντισταθμιστικών μοντέλων. 

Γραμμική συνάρτηση αξίας 

Η γραμμική συνάρτηση αξίας είναι το δημοφιλέστερο και πιο συζητημένο μοντέλο σύνθεσης κριτηρίων. Η 

αξία μίας δράσης aϵA υπολογίζεται από τον τύπο: 

 u[g(a)] = ∑ pigi(a) = p1g1(a) + p2g2(a) + ⋯+ pn gn (a)n
i=1  (3.88) 

όπου p1, p2, … , pn  είναι θετικοί πραγματικοί αριθμοί οι οποίοι εκφράζουν τους συντελεστές βαρύτητας 

των κριτηρίων. Το μοντέλο είναι η γνωστή μέθοδος του σταθμισμένου μέσου. 

Φυσική σημασία των βαρών 

Οι συντελεστές βαρύτητας υποδηλώνουν μοναδιαίες παραχωρήσεις μεταξύ των κριτηρίων. Αν 

θεωρήσουμε δύο δράσεις a και b των οποίων οι τιμές των κριτηρίων είναι παντού ίσες, με εξαίρεση στα 

κριτήρια gr  και gi  τότε έχουμε: 

a: g1 g2 … gr         … gi         … gn  

b: g1 g2 … gr − x … gi + 1 … gn  

Αν υποθέσουμε ότι ο αποφασίζων κρίνει τις δράσεις αυτές ισοδύναμες (a~b), η τιμή του x > 0 εκφράζει 

σε μονάδες του κριτηρίου gr  (κριτήριο αναφοράς) την αξία της μονάδας του gi . Δηλαδή, η παραχώρηση 

(απώλεια) μίας μονάδας του gi  αποζημιώνεται ακριβώς από x μονάδες του κριτηρίου gr  και αντίστροφα. 

Η σχέση αδιαφορίας μεταξύ a και b ισοδυναμεί με τις σχέσεις: 

u[g(a)] = u[g(b)] ⇔ 

p1g1 + p2g2 + ⋯+ prgr + ⋯+ pigi + ⋯+ pn gn

= p1g1 + p2g2 + ⋯+ pr(gr − x) + ⋯+ pi(gi + 1) + ⋯+ pn gn ⇔ 

−prx + pi = 0 ⇔ x = pi
pr

 (3.89) 

Ο λόγος pi
pr

 των βαρών pi  και pr  εκφράζει τις μονάδες του κριτηρίου gr  που ο αποφασίζων δέχεται να 

παραχωρήσει για να κερδίσει μία μονάδα στο κριτήριο gi , δηλαδή 

 sir
g = pi

pr
 (3.90) 
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και αν θέσουμε αρχικά pr = 1 τότε 

 pi = sir
g  (3.91) 

Άρα, 

το βάρος pi  ενός κριτηρίου gi  είναι η μοναδιαία παραχώρηση sir
g  μεταξύ του κριτηρίου gi  και ενός 

κριτηρίου αναφοράς gr , δηλαδή οι μονάδες κριτηρίου gr  που ο αποφασίζων δέχεται να παραχωρήσει για 

να κερδίσει μια μονάδα κριτηρίου gi . 

Ο Debreu πιστώνεται ένα σημαντικό θεώρημα αναφορικά με τις συνθήκες ισχύος του γραμμικού 

μοντέλου ως μοντέλου του αποφασίζοντος. 

Θεώρημα του Debreu: Το μοντέλο απόφασης ενός ατόμου είναι μια γραμμική συνάρτηση αξίας όταν, για 

το άτομο αυτό, οι μοναδιαίες παραχωρήσεις sir
g  μεταξύ των κριτηρίων (gi, gr)∀i ≠ r είναι ανεξάρτητες 

των τιμών που παίρνουν τα υπόλοιπα κριτήρια F − {gi , gr} και σταθερές. 

Κριτική της μεθόδου 

 Αδυνατεί να διαχειριστεί κριτήρια διάταξης (ordinal criteria). Απαιτεί όλα τα κριτήρια να είναι 

μετρικά. 

 Τα βάρη των κριτηρίων πρέπει να είναι σταθερές μοναδιαίες παραχωρήσεις, ανεξάρτητες του ύψους 

των επιπτώσεων των δράσεων. 

 Όπως κάθε αντισταθμιστικό μοντέλο, η γραμμική συνάρτηση αξίας δε μπορεί να μοντελοποιήσει τη 

διμερή σχέση της ασυγκρισιμότητας μεταξύ δράσεων. 

Προσθετική συνάρτηση αξίας 

Μια προσθετική συνάρτηση αξίας ορίζεται από τις σχέσεις 

 u(g) = ∑ piui(gi)n
i=1  (3.92) 

 ui(gi∗) = 0, ui(gi
∗) = 1, 0 ≤ ui(gi) ≤ 1  ∀i (3.93) 

 ∑ pi = 1n
i=1  (3.94) 

όπου ui(gi), i = 1,2, … , n είναι μη φθίνουσες περιθώριες συναρτήσεις αξίας, κανονικοποιημένες μεταξύ 0 

και 1, gi∗  και gi
∗ το χειρότερο και το καλύτερο επίπεδο της κλίμακας του κριτηρίου gi  και pi ,  i = 1,2, … , n 

οι συντελεστές βαρύτητας των περιθωρίων συναρτήσεων με άθροισμα τη μονάδα. 
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Σχήμα 3.12 – Περιθώρια συνάρτηση αξίας με μετρικά κριτήρια και κριτήρια διάταξης 

Το μοντέλο αυτό χαρακτηρίζεται από διαφορετικές συνθήκες από εκείνες που χαρακτηρίζουν το γραμμικό 

μοντέλο. Η κυρίαρχη έννοια είναι αυτή της προτιμησιακής ανεξαρτησίας των κριτηρίων, η οποία ορίζεται 

ως εξής: 

 Ορισμός 1: Ένα ζεύγος κριτηρίων (gi, gj) είναι προτιμησιακά ανεξάρτητο του λοιπού συνόλου 

κριητρίων F − �gi, gj� όταν οι μοναδιαίες παραχωρήσεις μεταξύ των κριτηρίων gi, gj  δεν εξαρτώνται 

από τις τιμές που παίρνουν τα υπόλοιπα κριτήρια. 

 Ορισμός 2: Τα κριτήρια της συνεπούς οικογένειας κριτηρίων F είναι προτιμησιακά ανεξάρτητα, όταν 

κάθε ζεύγος κριτηρίων είναι προτιμησιακά ανεξάρτητο του συμπληρώματος του στη F.  

Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα κριτήριο αναφοράς gr . Ισχύουν τα παρακάτω: 

Πρόταση: Τα κριτήρια της συνεπούς οικογένειας κριτηρίων F είναι προτιμησιακά ανεξάρτητα εάν (gi, gj) 

είναι προτιμησιακά ανεξάρτητο των κριτηρίων F − �gr , gj�  ∀gj, j ≠ r. 

Θεώρημα: Το μοντέλο απόφασης ενός ατόμου είναι μια προσθετική συνάρτηση αξίας όταν, για το άτομο 

αυτό, τα κριτήρια της συνεπούς οικογένειας κριτηρίων είναι προτιμησιακά ανεξάρτητα. 

Παρατηρήσεις: 

 Το μοντέλο της προσθετικής συνάρτησης αξίας είναι γενικότερο από το γραμμικό, αφού το δεύτερο 

προκύπτει από το πρώτο αν απλά τεθεί ui(gi) = gi ∀i = 1,2, … , n. Κατά συνέπεια, οι συντελεστές 

βαρύτητας pi  του προσθετικού μοντέλου είναι οι μοναδιαίες παραχωρήσεις μεταξύ των ui(gi), που 

με τη σειρά τους, κατά το θεώρημα του Debreu, οφείλουν να είναι σταθερές. 

 Το προσθετικό μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί σε κριτήρια διάταξης, τα οποία συναντώνται πολύ 

συχνά στην πράξη. 

 Οι υποθέσεις του προσθετικού μοντέλου είναι πιο ήπιες από εκείνες του γραμμικού. 

 Στο προσθετικό μοντέλο, υπάρχει η απαίτηση οι μοναδιαίες παραχωρήσεις μεταξύ των κριτηρίων να 

είναι ανεξάρτητες των λοιπών κριτηρίων, όχι σταθερές. 
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Μέθοδοι κατασκευής περιθωρίων συναρτήσεων ui(gi) 

Οι σημαντικότερες μέθοδοι είναι οι: 

 Μέθοδος της άμεσης κατασκευής 

 Μέθοδος τεμαχισμού στο σημείο μέσης αξίας 

 Αναλυτική μέθοδος UTA I (ή UTASTAR) 

 Αναλυτική μέθοδος MACBETH 

o Μέθοδος της άμεσης κατασκευής 

Στη μέθοδο αυτή, ο αναλυτής ζητά από τον απαοφασίζοντα να προσδιορίσει εκείνος την 

αξία/θέση ενός σημείου gi
j  στην κλίμακα αξιών [0,1]. Όταν προσδιοριστούν οι αξίες κάποιων 

σημείων της κλίμακας [gi∗ , gi
∗], ο αναλυτής μπορεί να προσαρμόσει μία αναλυτική εξίσωση της 

ui(gi), η οποία διέρχεται από τα σημεία αυτά, ειδικά για μετρικά κριτήρια. 

o Μέθοδος τεμαχισμού στο σημείο μέσης αξίας 

Στη μέθοδο αυτή, ο αναλυτής προσπαθεί να εντοπίσει, από τις απαντήσεις του αποφασίζοντος, 

το ενδιάμεσο σημείο gi
m  της κλίμακας [gi∗ , gi

∗], το οποίο έχει την ιδιότητα «τόσο το κέρδος 

(gi
m − gi∗) όσο και το κέρδος (gi

∗ − gi
m ) στο κριτήριο gi  αποζημιώνουν ακριβώς την ίδια 

απώλεια μονάδων σε ένα κριτήριο αναφοράς gr». 

 

Σχήμα 3.13 – Τεμαχισμός της κλίμακας στο σημείο μέσης αξίας 

Το σημείο gi
m  έχει αξία ui(gi

m ) = 0,5. Πράγματι, αν τα υπόλοιπα κριτήρια παραμείνουν σταθερά, 

έχουμε: 

ui(gi
m ) − ui(gi∗) = ui(gi

∗) − ui(gi
m ) ⇒ 

 ui(gi
m ) − 0 = 1 − ui(gi

m ) ⇒ ui(gi
m ) = 0,5 (3.95) 

Αν η διαδικασία συνεχιστεί για τα επιμέρους διαστήματα [gi∗ , gi
m ] και [gi

m , gi
∗] χωριστά, θα 

προσδιοριστούν με τον ίδιο τρόπο, αντίστοιχα, τα σημεία αξίας 0,25 και 0,75. 
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o Μέθοδος υπολογισμού των συντελεστών βαρύτητας 

Οι συντελεστές βαρύτητας pi  της προσθετικής συνάρτησης αξίας υπολογίζονται κυρίως με τη 

μέθοδο των παραχωρήσεων. Ο αποφασίζων καλέιται να δηλώσει n − 1 σχέσεις αδιαφορίας 

μεταξύ των εικονικών δράσεων, ώστε να προκύψουν n − 1 εξισώσεις μεταξύ των βαρών των 

κριτηρίων. Η προσθήκη σε αυτές της σχέσης 6.12 (άθροισμα βαρών ίσο με τη μονάδα) θα 

οδηγήσει στην επίλυση ενός γραμμικού συστήματος n εξισώσεις με αγνώστους τα n βάρη των 

κριτηρίων. Μία άλλη μέθοδος, πιο γενική, είναι εκείνη που χρησιμοποιεί την ειδική τεχνική του 

γραμμικού προγραμματισμού «goal programming» για να επιτύχει τη βέλτιστη συμβατότητα 

ενός συνόλου εξισώσεων. Μέθοδος αυτού του τύπου είναι η UTA II. 

3.2.3.3. Αναλυτικά Μοντέλα 

Ενώ η πλειονότητα των μοντέλων πολυκριτήριας ανάλυσης βασίζονται στη λογική ότι η απόφαση 

καθορίζεται από τα κριτήρια (συνθετική προσέγγιση), η αναλυτική-συνθετική προσέγγιση δέχεται ότι η 

απόφαση και τα κριτήρια επιδέχονται προοδευτική επεξεργασία αλληλοδομούμενα μέσα στο χρόνο 

(Σχήμα 3.14) 

 

Σχήμα 3.14 – Σύγκριση παραδοσιακής και αναλυτικής-συνθετικής προσέγγισης προβλημάτων απόφασης 

Η αναλυτική-συνθετική ή απλά συνθετική προσέγγιση εστιάζεται στη συσχέτιση των πραγματικών 

δεδομένων απόφασης και του μοντέλου απόφασης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή 

συμβατότητα μοντέλου-αποφασίζοντος. Ουσιαστικά, εκτιμώνται ή συμπεραίνονται οι παράμετροι εκείνες 

ενός μοντέλου απόφασης οι οποίες επιτρέπουν τη βέλτιστη ανασύσταση μιας απόφασης. Η φιλοσοφία 

αυτή προϋποθέτει ότι το αποτέλεσμα μιας απόφασης μπορεί είτε να παρατηρηθεί (σε περιπτώσεις 

αποφάσεων με επαναληπτικό χαρακτήρα) είτε να εξωτερικευτεί από τον αποφασίζοντα μέσα από 

διαλογικές διαδικασίες. Όταν προσδιοριστεί το μοντέλο απόφασης, σκοπός του είναι να επεκταθεί 

(extrapolation) στο υπό μελέτη σύνολο Α των πραγματικών δράσεων του προβλήματος. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ασυνέπεια ανάμεσα στον αποφασίζοντα και το εκτιμώμενο 

μοντέλο απόφασης, αναθεωρείται είτε η συνεπής οικογένεια κριτηρίων είτε η αξιοπιστία των δεδομένων 

απόφασης. 
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Δράσεις αναφοράς 

Για την αποσαφήνιση της ολικής προτίμησης ενός αποφασίζοντος, οι Jacquet-Lagreze και Siskos τονίζουν 

την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός συνόλου δράσεων αναφοράς ΑR  το οποίο μπορεί να είναι: 

 Ένα σύνολο προγενέστερων δράσεων 

 Ένα υποσύνολο των πραγματικών δράσεων του προβλήματος, ιδιαίτερα όταν το Α είναι πολύ μεγάλο 

 Ένα σύνολο εικονικών δράσεων το οποίο μπορεί να αξιολογηθεί με ευκολία από τον αποφασίζοντα 

ώστε αυτός να εκφράσει τις ολικές του προτιμήσεις. 

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, ζητείται από τον αποφασίζοντα να εξωτερικεύσει ή/και να 

επιβεβαιώσει τις ολικές προτιμήσεις του στο σύνολο ΑR  λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις των δράσεων 

αναφοράς σε όλα τα κριτήρια. 

Μέθοδος UΤΑ 

Η μέθοδος UTA (Jacquet-Lagreze και Siskos, 1982) έχει ως στόνο την εκτίμηση (επαγωγή) μίας ή 

περισσότερων προσθετικών συναρτήσεων αξίας από μία προδιάταξη ενός συνόλου αναφοράς ΑR . Η 

μέθοδος χρησιμοποιεί ειδικές τεχνικές γραμμικού προγραμματισμού για να καθορίσει τις συγκεκριμένες 

συναρτήσεις, έτσι ώστε η κατάταξη (ή κατατάξεις) που αποκτάται μέσω αυτών των συναρτήσεων στο ΑR  

να είναι όσο το δυνατόν πιο συμβατή με την αρχική προδιάταξη. 

Το μοντέλο σύνθεσης των κριτηρίων (μοντέλο απόφασης) στη μέθοδο UTA είναι μία προσθετική 

συνάρτηση αξίας της ακόλουθης μορφής 

 u(g) = ∑ ui(gi)n
i=1  (3.96) 

υπό τους περιορισμούς κανονικοποίησης 

 ∑ ui(gi
∗) = 1n

i=1  (3.97) 

 ui(gi∗) = 0   ∀i = 1,2, … , n (3.98) 

όπου ui, i = 1,2, … , n είναι αύξουσες συναρτήσεις των gi  που καλούνται περιθώριες ή μερικές 

συναρτήσεις αξίας. 

Η ύπαρξη ενός τέτοιου μοντέλου προϋποθέτει την προτιμησιακή ανεξαρτησία των κριτηρίων για τον 

αποφασίζοντα (όπως στο συναρτησιακό μοντέλο αποφάσεων). Η ιδιότητα της συνέπειας ή μονοτονίας θα 

πρέπει να ισχύει, τόσο για τις περιθώριες όσο και για την ολική συνάρτηση αξίας. Στην τελευταία 

περίπτωση, θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες: 

 u[g(a)] > u[g(b)] ⇔ a ≻ b (προτίμηση) (3.99) 

 u[g(a)] = u[g(b)] ⇔ a ∼ b (αδιαφορία) (3.100) 
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Μαθηματική ανάπτυξη 

Χρησιμοποιώντας το προσθετικό μοντέλο που διατυπώθηκε παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις 

σχέσεις προτίμησης, η αξία κάθε εναλλακτικής a ∈ AR  μπορεί να γραφεί ως εξής: 

 u′[g(a)] = ∑ ui[gi(a)]n
i=1 + σ(a)  ∀a ∈ AR  (3.101) 

όπου σ(a) είναι το ενδεχόμενο σφάλμα σε σχέση με το u′[g(a)]. 

Για την εκτίμηση των αντίστοιχων περιθωρίων συναρτήσεων αξίας σε μία γραμμική κατά τμήματα μορφή, 

οι Jacquet-Lagreze και Siskos (1982) προτείνουν τη χρήση της γραμμικής παρεμβολής. Έτσι, για κάθε 

κριτήριο, το διάστημα [gi∗ , gi
∗] χωρίζεται σε (ai − 1) ίσα διαστήματα και τα τελικά σημεία gi

j  δίνονται από 

τη σχέση: 

 gi
j = gi∗ + j−1

ai−1
(gi

∗ − gi∗)  ∀j = 1,2, … , ai  (3.102) 

Η περιθώρια αξία μιας εναλλακτικής a υπολογίζεται με χρήση γραμμικής παρεμβολής: 

 ui[gi(a)] = ui �gi
j� + gi (a)−gi

j

gi
j+1−gi

j �ui �gi
j+1� − ui �gi

j�� για gi(a) ∈ �gi
j , gi

j+1� (3.103) 

Επίσης, το σύνολο αναφοράς AR = {a1, a2, … , am } «ανακατατάσσεται» με τέτοιο τρόπο ώστε οι δράσεις 

να είναι διατεταγμένες σε μια σειρά προτίμησης, δηλαδή η a1 αποτελεί την κεφαλή και η am  την ουρά της 

κατάταξης. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη κατάταξη έχει τη μορφή μιας προδιάταξης R, για κάθε ζεύγος 

διαδοχικών δράσεων (ak, ak+1) ισχύει είτε ak ≻ ak+1 (προτίμηση) είτε ak ∼ ak+1 (αδιαφορία). Έτσι, αν 

τεθεί 

 Δ(ak, ak+1) = u′[g(ak)] − u′[g(ak+1)] (3.104) 

τότε ισχύει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Δ(ak, ak+1) ≥ δ αν ak ≻ ak+1 (3.105) 

 Δ(ak, ak+1) = 0 αν ak ∼ ak+1 (3.106) 

όπου δ είναι ένας μικρός θετικός αριθμός που διαχωρίζει σημαντικά δύο διαδοχικές κλάσεις ισοδυναμίας 

της R. 

Λαμβάνοντας υπόψη την υπόθεση σχετικά με τη μονοτονία των προτιμήσεων, οι περιθώριες αξίες ui(gi) 

πρέπει να ικανοποιούν το σύνολο των ακόλουθων περιορισμών: 

 ui �gi
j+1� − ui �gi

j� ≥ si     ∀j = 1,2, … , ai−1, i = 1,2, … , n (3.107) 
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όπου si ≥ 0 είναι τα κατώφλια αδιαφορίας που ορίζονται για κάθε κριτήριο gi . Τα συγκεκριμένα 

κατώφλια δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση εφαρμογής της μεθόδου UTA, 

αλλά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την αποφυγή φαινομένων όπου ui �gi
j+1� = ui �gi

j� όταν gi
j+1 ≻ gi

j . 

Οι περιθώριες συναρτήσεις αξίας υπολογίζονται τελικά μέσω του ακόλουθου γραμμικού προγράμματος 

(γ.π.) όπου ως περιορισμοί χρησιμοποιούνται οι σχέσεις (3.96), (3.97), (3.98), (3.105), (3.106) και (3.107) 

ενώ η αντικειμενική συνάρτηση είναι το συνολικό προκαλούμενο σφάλμα 

 min F = ∑ σ(a)a∈AR  (3.108) 

υπό τους περιορισμούς 

 Δ(ak, ak+1) ≥ δ αν ak ≻ ak+1 (3.108α) 

 Δ(ak, ak+1) = 0 αν ak ∼ ak+1, ∀k (3.108β) 

 ui �gi
j+1� − ui �gi

j� ≥ 0 ∀i, j (3.108γ) 

 ∑ ui(gi
∗) = 1n

i=1  (3.108δ) 

 ui(gi∗) = 0, ui �gi
j� ≥ 0  ∀a ∈ AR ,∀i, j (3.108ε) 

Η ανάλυση ευαισθησίας των αποτελεσμάτων του παραπάνω γ.π. αντιμετωπίζεται ως ένα πρόβλημα 

ανάλυσης μεταβελτιστοποίησης. Αν η βέλτιστη λύση δώσει F∗ = 0 τότε το υπερπολύεδρο των αποδεκτών 

λύσεων για τα ui(gi) δεν είναι κενό, αλλά υπάρχουν πολλαπλές συναρτήσεις αξίας που είναι απόλυτα 

συνεπείς με την προδιάταξη R. Ακόμα και στην περίπτωση που η βέλτιστη τιμή της αντικειμενικής 

συνάρτησης είναι μη μηδενική, υπάρχουν άλλες λύσεις, λιγότερο καλές για την F, που είναι σε θέση να 

βελτιώσουν άλλα εναλλακτικά κριτήρια βελτιστοποίησης.  

Ο χώρος των μεταβέλτιστων λύσεων καθορίζεται από το υπερπολύεδρο 

 F ≤ F∗ + k(F∗) (3.109) 

και όλοι οι περιορισμοί του γ.π. (3.108) 

όπου k(F∗) είναι ένα θετικό (ή μηδέν) κατώφλι το οποίο καθορίζεται ως ένα μικρό ποσοστό του 

σφάλματος F∗. 

Οι Jacquet-Lagreze και Siskos, στην αρχική μορφή της μεθόδου UTA, προτείνουν τη διερεύνηση του 

πολυέδρου μέσω μιας ευρετικής μεθόδου αναζήτησης (ημι)βέλτιστων λύσεων, επιλύοντας τα ακόλουθα 

γ.π. (3.110): 

 min ui(gi
∗) στο πολύεδρο (3.109) (3.110α) 

και 
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 max ui(gi
∗) στο πολύεδρο (3.109) (3.110β) 

∀i = 1,2, … , n 

 

Σχήμα 3.15 – Ανάλυση ευστάθειας στη μέθοδο UTA 

Ως τελική λύση του προβλήματος υπολογίζεται η μέση τιμή των λύσεων των προηγούμενων γ.π. που είναι 

και αυτή (ημι)βέλτιστη, λόγω της κυρτότητας του υπερπολυέδρου. Σε περίπτωση αστάθειας, .οι λύσεις 

των γ.π. (8.12) εμφανίζουν μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους και η εκτιμώμενη μέση λύση είναι λιγότερο 

αντιπροσωπευτική. Σε κάθε περίπτωση, οι επιμέρους αυτές λύσεις υποδεικνύουν τη διακύμανση των 

βαρών των κριτηρίων gi  και συνεπώς δίνουν μια ιδέα της σημαντικότητας αυτών των κριτηρίων στο 

σύστημα προτιμήσεων του αποφασίζοντος. 

Μέθοδος UTASTAR 

Η μέθοδος προτάθηκε από τους Siskos και Yannacopoulos (1985) και αποτελεί μία βελτιωμένη έκδοση της 

πρωτότυπης UTA. Στην αρχική έκδοση, για κάθε μία δράση 𝑎𝑎 ∈ 𝐴𝐴𝑅𝑅  ορίζεται ένα μοναδικό σφάλμα 𝜎𝜎(𝑎𝑎). 

Αυτή η συνάρτηση σφάλματος δεν είναι επαρκής για την ελαχιστοποίηση της ολική διασποράς των 

σημείων στη μονότονη καμπύλη του Σχήματος 3.16. Το πρόβλημα αφορά τα σημεία που βρίσκονται δεξιά 

της καμπύλης, από τα οποία θα ήταν προτιμότερο να αφαιρεθεί μία ποσότητα αξίας χωρίς να αυξηθούν οι 

αξίες των άλλων. 
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Σχήμα 3.16 – Καμπύλη ποιοτικής παλινδρόμησης 

Στη μέθοδο UTASTAR, οι Siskos και Yannacopoulos εισάγουν μια διπλή θετική συνάρτηση σφάλματος και 

έτσι λαμβάνουμε τη σχέση: 

 u′[g(a)] = ∑ ui[gi(a)]n
i=1 − σ+(a) + σ−(a)  ∀a ∈ AR  (3.111) 

όπου σ+ και σ− είναι τα σφάλματα υποεκτίμησης και υπερεκτίμησης αντίστοιχα. 

Επιπλέον, μια άλλη σημαντική τροποποίηση αφορά τους περιορισμούς μονοτονίας των κριτηρίων, οι 

οποίοι μοντελοποιούνται με τη βοήθεια των ακόλουθων μετασχηματισμών των μεταβλητών: 

 wij = ui �gi
j+1� − ui �gi

j� ≥ 0  ∀i = 1,2, … , n και j =  1,2, … , ai − 1 (3.112) 

Με αυτό τον τρόπο, οι συνθήκες μονοτονίας 8.9 μπορούν να αντικατασταθούν από περιορισμούς μη 

αρνητικότητας των μεταβλητών wij . 

Συνεπώς, ο αλγόριθμος UTASTAR συνοψίζεται στα ακόλουθα βήματα: 

 Βήμα 1: Η ολική αξία των δράσεων u[g(ak)], k = 1,2, … , m, εκφράζεται αρχικά ως συνάρτηση των 

περιθωρίων αξιών ui(gi) και στη συνέχεια των μεταβλητών wij , σύμφωνα με την εξίσωση 8.14, μέσω 

των ακόλουθων σχέσεων: 

 ui�gi
1� = 0  ∀i = 1,2, … , n (3.113) 

 ui �gi
j� = ∑ wit   j−1

t=1 ∀i = 1,2, … , n και j = 2,3, … , ai − 1 (3.114) 

 Βήμα 2: Εισάγονται δύο συναρτήσεις σφάλματος σ+ και σ− στο AR , γράφοντας για κάθε ζεύγος 

διαδοχικών δράσεων στην προδιάταξη τις αναλυτικές εκφράσεις: 

 Δ(ak, ak+1) = u[g(ak)] − σ+(ak) + σ−(ak) − u[g(ak+1)] + σ+(ak+1) − σ−(ak+1) (3.115) 

 min z = ∑ [σ+(ak) + σ−(ak)]m
k=1  (3.116) 
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υπό τους περιορισμούς 

 Δ(ak , ak+1) ≥ δ αν ak ≻ ak+1  (3.116α) 

 Δ(ak , ak+1) = 0 αν ak ∼ ak+1, ∀k (3.116β) 

 ∑ ∑ wij = 1ai−1
j=1

n
i=1  (3.116γ) 

 wij ≥ 0,σ+(ak) ≥ 0,σ−(ak) ≥ 0  ∀i, j, k (3.116δ) 

 Βήμα 4: Ελέγχεται η ύπαρξη πολλαπλών βέλτιστων ή ημιβέλτιστων λύσεων στο γ.π. (3.116), 

υπολογίζοντας το βαρύκεντρο των προσθετικών συναρτήσεων αξίας που μεγιστοποιούν τις 

ακόλουθες αντικειμενικές συναρτήσεις: 

 ui(gi
∗) = ∑ wij   ∀i = 1,2, … , nai−1

j=1  (3.117) 

στο υπερπολύεδρο των περιορισμών του γ.π. (3.116) που περιορίζεται από τον επόμενο νέο 

περιορισμό 

 ∑ [σ+(ak) + σ−(ak)]m
k=1 ≤ z∗ + ε (3.118) 

όπου z∗ είναι η βέλτιστη τιμή (σφάλμα) του γ.π. του βήματος 3 και ε είναι ένας πολύ μικρός θετικός 

αριθμός ή μηδέν. 

Μέθοδος UTA II 

Στις προηγούμενες προσεγγίσεις η συνάρτηση αξίας κατασκευάζεται σε μία υπολογιστική φάση, 

σχηματίζοντας ένα γ.π. που απαιτεί μόνο τις ολικές προτιμήσεις του αποφασίζοντος. Σε αρκετές 

περιπτώσεις είναι πιο χρήσιμο να εφαρμοστεί μια διαδικασία δύο φάσεων, σύμφωνα με την οποία: 

 Στην πρώτη φάση κατασκευάζονται οι περιθώριες συναρτήσεις αξίας, μέσω μιας ανεξάρτητης 

μεθόδου 

 Στη δεύτερη φάση ζητείται από τον αποφασίζοντα να δώσει μία κατάταξη ενός συνόλου δράσεων 

αναφοράς ΑR , όπως στη UTASTAR. Το πρόβλημα πλέον είναι ο προσδιορισμός των συντελεστών 

βαρύτητας pj, j = 1,2, … , n των κριτηρίων. Με όμοιο τρόπο, τα βάρη υπολογίζονται από την επίλυση 

του παρακάτω γ.π.: 

Αρχικά τίθεται 

 Δ(a, b) = ∑ pi{ui[gi(a)] − ui[gi(b)]} − σ+(a) + σ−(a) + σ+(b) − σ−(b)n
i=1  (3.119) 

και επιλύεται, εν συνεχεία, το εξής γ.π.: 

 min F = ∑ [σ+(a) + σ−(a)]a∈AR  (3.120) 

υπό τους περιορισμούς 
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 Δ(a, b) ≥ δ αν a ≻ b (3.120α) 

 Δ(a, b) = 0 αν a ∼ b (3.120β) 

 ∑ pi = 1n
i=1  (3.120γ) 

 pi ≥ 0,σ+(a) ≥ 0,σ−(a) ≥ 0  ∀a ∈ AR ,∀i (3.120δ) 

Μετά την επίλυση του γ.π. (3.120) ακολουθεί η ανάλυση ευστάθειας με τον ίδιο τρόπο που αυτή έχει 

σχεδιαστεί για τη μέθοδο UTA. 

Μέθοδος UTADIS 

Ο βασικός στόχος ενός τέτοιου μοντέλου είναι η επαγωγή μιας συνάρτησης αξίας u, από παραδείγματα 

ταξινόμησης δράσεων αναφοράς, στο πλαίσιο της προβληματικής της ταξινόμησης. Στην περίπτωση δύο 

κλάσεων Α1 και Α2 (π.χ. αποδεκτές και μη αποδεκτές δράσεις), για ένα μοντέλο ταξινόμησης χωρίς 

σφάλματα θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις: 

 a ∈ Α1 ⇔ u[g(a)] ≥ u0 (3.121) 

 a ∈ Α2 ⇔ u[g(a)] < u0 (3.122) 

όπου u0 είναι το υπό εκτίμηση επίπεδο αποδοχής/απόρριψης, το οποίο διαχωρίζει το σύνολο των 

αποδεκτών δράσεων Α1 από το σύνολο των απορριπτέων δράσεων Α2. 

Εισάγοντας τις μεταβλητές σφάλματος σ(a),α ∈ AR , ο βασικός στόχος ενός τέτοιου μοντέλου είναι η 

ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των αποκλίσεων από το κατώφλι u0 για τις λανθασμένα 

ταξινομημέμενες δράσεις. Έτσι, η συνάρτηση u(g) μπορεί να εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας το ακόλουθο 

γ.π.: 

 min F = ∑ σ(a)α∈AR  (3.123) 

υπό τους περιορισμούς 

 ∑ ui[gi(a)] − u0 + σ(a) ≥ 0    n
i=1 ∀α ∈ A1 (3.123α) 

 ∑ ui[gi(a)] − u0 − σ(a) ≤ 0    n
i=1 ∀α ∈ A2 (3.123β) 

 ui �gi
j+1� − ui �gi

j� ≥ si    ∀i, j (3.123γ) 

 ∑ ui(gi
∗) = 1n

i=1  (3.123δ) 

 ui(gi∗) = 0, u0 ≥ 0, ui �gi
j� ≥ 0  ∀α ∈ AR   ∀i, j (3.123ε) 

Στη γενική περίπτωση, οι προτιμήσεις του αποφασίζοντος εκφράζονται ταξινομώντας τις δράσεις 

αναφοράς σε q ομοιογενείς ομάδες A1 ≻ A2 ≻ ⋯ ≻ Aq , δηλαδή η ομάδα A1 περιλαμβάνει τις 
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περισσότερο προτιμητέες, ενώ η ομάδα Aq  τις λιγότερο προτιμητέες δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το υπό 

εκτίμηση μοντέλο είναι συνεπές με τις προτιμήσεις του αποφασίζοντος αν ικανοποιούνται οι ακόλουθες 

συνθήκες: 

 u[g(a)] ≥ u1   ∀a ∈ A1 (3.124) 

 u1 ≤ u[g(a)] ≤ ul−1   ∀a ∈ A1 (l = 2,3, … , q − 1) (3.125) 

 u[g(a)] < uq−1   ∀a ∈ Aq  (3.126) 

όπου u1 > u2 > ⋯ > uq−1 είναι τα κατώφλια στο διάστημα [0,1] που χρησιμοποιούνται για το 

διαχωρισμό των ομάδων και u1 παριστάνει το κατώτερο όριο της ομάδας A1. 

Η προσέγγιση αυτή ονομάζεται UTADIS. Το γ.π. που αντιστοιχεί στη γενική περίπτωση είναι το ακόλουθο: 

 min F = ∑ σ+(a) + ⋯+ ∑ [σ+(a) + σ−(a)] + ⋯+ ∑ σ−(a)a∈Cqa∈Cka∈C1  (3.127) 

υπό τους περιορισμούς 

 ∑ ui[gi(a)] − ui + σ+(a) ≥ 0   ∀a ∈ C1
n
i=1  (3.127α) 

 ∑ ui[gi(a)] − uk−1 − σ−(a) ≤ −δ   ∀a ∈ Ck
n
i=1  (3.127β) 

 ∑ ui[gi(a)] − uk + σ+(a) ≥ 0   ∀a ∈ Ck
n
i=1  (3.127γ) 

 ∑ ui[gi(a)] − uq−1 − σ−(a) ≤ −δ   ∀a ∈ Cq
n
i=1  (3.127δ) 

 uk−1 − uk ≥ s,   k = 2,3, … , q − 1 (3.127ε) 

 ∑ ∑ wij = 1ai−1
j=1

n
i=1  (3.127στ) 

 wij ≥ 0,σ+(a) ≥ 0,σ−(a) ≥ 0, i = 1,2, … , n, j = 1,2, … , a − 1, a ∈ AR  (3.127ζ) 

όπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι μετασχηματισμοί μεταβλητών 8.14 και με σ+(a), σ−(a) 

συμβολίζονται τα σφάλματα ταξινόμησης, ενώ δ και s είναι θετικές σταθερές (s > 𝛿𝛿 > 0) οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για να εξασφαλιστεί ότι u(a) > uk−1  και uk−1 > uk , αντίστοιχα. Το μοντέλο 

ταξινόμησης (προσθετική συνάστηση αξίας και όρια) που αναπτύσσεται μέσω του γ.π. 8.30, εφόσον κριθεί 

ικανοποιητικό από τν αποφασίζοντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση αξιολόγηση και ταξινόμηση 

νέων δράσεων σε πραγματικό χρόνο. 

3.2.3.4. Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία (AHP) 

Η Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία (ΑΙΔ) (Saaty, 1980, 1990) είναι η πολυκριτήρια προσέγγιση η οποία 

χρησιμοποιεί διαδικασίες διμερούς σύγκρισης προκειμένου να αναπτύξει μια κλίμακα προτίμησης μεταξύ 

των εναλλακτικών. Για να εφαρμοστεί αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να διασπαστεί το αρχικό πρόβλημα 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ  
 

ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ |  93 
 

σε επιμέρους τμήματα ή μεταβλητές , στη συνέχεια να ταξινομηθούν οι μεταβλητές ιεραρχικά, δίνοντας 

αριθμητικές τιμές στις εκτιμήσεις της σχετικής σημαντικότητας της κάθε μίας σε σχέση με τις άλλες. Τέλος, 

να γίνει σύνθεση των εκτιμήσεων προκειμένου να προσδιοριστεί ποιά μεταβλητή έχει τη μεγαλύτερη 

προτεραιότητα και θα επηρεάσει περισσότερο το αποτέλεσμα. Η ΑΙΔ αποτελείται από τρία βασικά μέρη. 

Αυτά είναι (Πραστάκος, 2006): 

 Η διάσπαση του αρχικού προβλήματος 

 Ο καθορισμός σχετικών εκτιμήσεων προς σύγκριση 

 Η σύνθεση των προτεραιοτήτων 

Στη φάση της διάσπασης του αρχικού προβλήματος, κατασκευάζεται η ιεραρχία και καθορίζονται τα 

βασικά στοιχεία του προβλήματος. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να ξεκινήσει κάποιος από το αρχικό 

πρόβλημα στο πρώτο επίπεδο, στη συνέχεια να κατασκευάσει το δεύτερο επίπεδο το οποίο περιλαμβάνει 

τα κατάλληλα επιλεγμένα κριτήρια στα οποία θα εκτιμηθεί το πρόβλημα, έπειτα το τρίτο επίπεδο που 

περιλαμβάνει τα υπο-κριτήρια κτλ, και να φθάσει στο τελευταίο επίπεδο, στο οποίο καθορίζονται, με 

βάση τα προηγούμενα, οι εναλλακτικές του προβλήματος. Ένας δεύτερος τρόπος είναι να ξεκινήσει από το 

τέλος, καθορίζοντας αρχικά το επίπεδο των εναλλακτικών, στη συνέχεια το επόμενο επίπεδο στο οποίο 

καθορίζονται τα ακριβή και αναλυτικά (υπό)κριτήρια, στα οποία θα αξιολογηθούν οι εναλλακτικές. Έπειτα, 

καθορίζεται το επίπεδο στο οποίο μπορούν να συντεθούν συγκεκριμένα υπο-κριτήρια σε βασικά κριτήρια 

και τέλος να οριστεί το αρχικό πρόβλημα στο πρώτο επίπεδο. 

Για τη φάση του καθορισμού των σχετικών εκτιμήσεων προς σύγκριση κατασκευάζεται ένας πίνακας, με 

τη βοήθεια του οποίου πραγματοποιούνται οι διμερείς συγκρίσεις της σχετικής σημαντικότητας των 

στοιχείων του δευτέρου επιπέδου, σε σχέση με το στόχο του προβλήματος, του πρώτου επιπέδου. Οι 

εκτιμήσεις γίνονται απευθείας από τους αποφασίζοντες. Αντίστοιχοι πίνακες κατασκευάζονται στο τρίτο 

επίπεδο σε σχέση με τα στοιχεία του δευτέρου επιπέδου κ.ο.κ. για όλα τα επίπεδα (Πραστάκος, 2006). 

Για τη φάση της σύνθεσης των προτεραιοτήτων από το δεύτερο επίπεδο και μετά, πολλαπλασιάζονται οι 

τοπικές προτεραιότητες με την προτεραιότητα του κριτηρίου του προηγούμενου επιπέδου και 

προσθέτονται για κάθε στοιχείο (κριτήριο) του επιπέδου. Τα στοιχεία του δευτέρου επιπέδου (βασικά 

κριτήρια) πολλαπλασιάζονται με τη μονάδα. Λαμβάνουμε έτσι την προτεραιότητα του στοιχείου η οποία 

θα χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των στοιχείων των επόμενων επιπέδων, 

φθάνοντας στο τέλος να υπολογιστούν οι προτεραιότητες των εναλλακτικών (Πραστάκος, 2006). 

Σε αυτό το σημείο, είναι σκόπιμο να αναφερθεί πως ακολουθώντας τη μέθοδο διμερούς σύγκρισης, 

ενδέχεται να παρατηρηθούν φαινόμενα ασυνέπειας, κάτι που δημιουργεί αναξιοπιστία στα 

αποτελέσματα. Για αυτό το λόγο, η ΑΙΔ έχει ενσωματώσει το «βαθμό ασυνέπειας», ένα δείκτη με το οποίο 

ερμηνεύεται ο βαθμός συνέπειας των εκτιμήσεων του αποφασίζοντος. Η μέτρηση του βαθμού ασυνέπειας 
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πραγματοποιείται για κάθε πίνακα για όλη την ιεράρχηση. Αν και η ασυνέπεια στις εκτιμήσεις είναι 

αναμενόμενη, ο εντοπισμός της οδηγεί στον επαναπροσδιορισμό κάποιων εκτιμήσεων, αν αυτός ο βαθμός 

υπερβεί κάποιο ορισμένο κατώφλι. 

Οι διμερείς συγκρίσεις τακτοποιούνται σε ένα πίνακα τέτοιο ώστε τα στοιχεία πάνω της διαγωνίου είναι 

τα αντίστροφα των στοιχείων κάτω της διαγωνίου (αij = 1/αji ). Επίσης τα στοιχεία της διαγωνίου είναι 

όλα ίσα με τη μονάδα, μια και σε αυτά τα στοιχεία του πίνακα πραγματοποιείται σύγκριση μιας 

παραμέτρου με τον εαυτό της. Τελικά, εάν ένα επίπεδο περιέχει n στοιχεία τότε θα γίνουν n(n − 1)/2 

συγκρίσεις. 

Η κλίμακα με τα απόλυτα μεγέθη που χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη σχετική προτίμηση κάποιου 

στοιχείου σε σχέση με κάποιο άλλο φαίνεται στον Πίνακα 3.2. 

Πίνακας 3.2 – Κλίμακα σχετικής προτίμησης στη μέθοδο ΑΙΔ 

Ένταση 

Σημαντικότητας 

Ορισμός Εξήγηση 

1 Ίση σημαντικότητα 

 

Τα δύο στοιχεία συνεισφέρουν το ίδιο 

στον στόχο. 

3 Μέτρια σημαντικότητα 

 

Ελαφρά υπεροχή του ενός στοιχείου σε 

σχέση με ένα άλλο. 

5 Ισχυρή σημαντικότητα 

 

Ισχυρή υπεροχή του ενός στοιχείου σε 

σχέση με ένα άλλο. 

7 Πολύ ισχυρή σημαντικότητα  

9 Εξαιρετική σημαντικότητα 

 

Εξαιρετική υπεροχή του ενός στοιχείου 

σε σχέση με ένα άλλο. 

Οι αντίστροφες 

τιμές των 

παραπάνω 

Αν το στοιχείο 𝑖𝑖 έχει μια εκ των παραπάνω 

μη μηδενικών τιμών όταν συγκρίνεται με το 

στοιχείο 𝑗𝑗, τότε το 𝑗𝑗 έχει την αντίστροφη 

τιμή όταν συγκρίνεται με το 𝑖𝑖. 

 

2, 4, 6, 8 Για περισσότερο ακριβή εκτίμηση  

 

3.2.3.5. Μέθοδος TOPSIS 

Η TOPSIS αντιμετωπίζει ένα πολυκριτήριο πρόβλημα με m εναλλακτικές οι οποίες αξιολογούνται σε n 

κριτήρια ως ένα γεωμετρικό σύστημα με m σημεία σε ένα n-διάστατο χώρο. Οι Hwang και Yoon (1981) 

ανέπτυξαν την Τεχνική για κατάταξη εναλλακτικών βασισμένη στην ομοιότητά τους με την Ιδεατή Λύση 

(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution, TOPSIS) βασισμένοι στην ιδέα ότι η 
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επιλεγόμενη εναλλακτική θα πρέπει να έχει τη μικρότερη απόσταση από τη βέλτιστη ιδεατή λύση και τη 

μεγαλύτερη απόσταση από τη χείριστη ιδεατή λύση. 

Βέλτιστη και Χείριστη Ιδεατή Λύση 

Η ιδεατή λύση ορίζεται ως η συλλογή των ιδεατών αποδόσεων σε όλα τα θεωρούμενα κριτήρια. Γενικά, η 

ιδεατή λύση είναι ανέφικτη και μη πραγματοποιήσιμη. Τυπικά, η βέλτιστη ιδεατή λύση εκφράζεται ως 

 Α∗ = �x1
∗ , … , xj

∗, … , xn
∗ � (3.128) 

όπου xj
∗ είναι η καλύτερη τιμή στο κριτήριο j θεωρώντας όλες τις εναλλακτικές. Η σύνθεση όλων των 

καλύτερων τιμών (σε όλα τα κριτήρια) σχηματίζει τη βέλτιστη ιδεατή λύση. Αντίστοιχα, η χείριστη ιδεατή 

λύση σχηματίζεται από τη σύνθεση όλων των χειρότερων τιμών (σε όλα τα κριτήρια), θεωρώντας όλες τις 

εναλλακτικές. Η χείριστη ιδεατή λύση παριστάνεται ως 

 Α− = �x1
−, … , xj

−, … , xn
−� (3.129) 

όπου xj
− είναι η χειρότερη τιμή στο κριτήριο j θεωρώντας όλες τις εναλλακτικές.  

Στη συνέχεια, τίθεται το ερώτημα αν η λύση (εναλλακτική) που επιλέγεται έχει ταυτόχρονα τις ιδιότητες 

να βρίσκεται πιο κοντά στη βέλτιστη ιδεατή και πιο μακριά από τη χείριστη ιδεατή. Συνήθως, δεν είναι η 

ίδια εναλλακτική με τις ιδιότητες αυτές. Αυτό φαίνεται καλύτερα στο Σχήμα 3.17. 

 

Σχήμα 3.17 – Η γεωμετρική ερμηνεία της μεθόδου TOPSIS 

Μέθοδος TOPSIS 

Η TOPSIS ορίζει ένα δείκτη που ονομάζεται ομοιότητα ή σχετική εγγύτητα ως προς τη βέλτιστη ιδεατή 

λύση συνδυάζοντας το πόσο μία λύση βρίσκεται κοντά στη βέλτιστη ιδεατή και πόσο μακρυά από τη 

χείριστη ιδεατή λύση. Έτσι, η μέθοδος προτείνει την εναλλακτική με τη μέγιστη τιμή ομοιότητας (ή 
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σχετικής εγγύτητας) ως προς τη βέλτιστη ιδεατή λύση. Η TOPSIS θεωρεί ότι κάθε κριτήριο χαρακτηρίζεται 

από αύξουσα ή φθίνουσα μονοτονία χρησιμότητας. Αυτό σημαίνει πως μια υψηλότερη τιμή είναι 

προτιμότερη σε ένα κριτήριο οφέλους ενώ μια χαμηλότερη τιμή προτιμότερη σε ένα κριτήριο κόστους. Η 

μέθοδος παρουσιάζεται ως μια σειρά από βήματα: 

 Βήμα 1: Υπολογισμός κανονικοποιημένων αποδόσεων. Η κανονικοποίηση διανύσματος συνηθίζεται 

ως η μέθοδος κανονικοποίησης, με την οποία παίρνουμε 

 rij = xij

�∑ xij
2m

i=1

 , i = 1, … , m; j = 1, … n (3.130) 

 Βήμα 2: Υπολογισμός σταθμισμένων κανονικοποιημένων αποδόσεων. Σε αυτή τη φάση 

ενσωματώνεται η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου, με την οποία έχουμε 

 vij = wjrij  , i = 1, … , m; j = 1, … n (3.131) 

όπου wj  είναι η βαρύτητα του j-οστού κριτηρίου. 

 Βήμα 3: Προσδιορισμός της βέλτιστης και χείριστης ιδεατής λύσης. Οι Α∗ και Α− υπολογίζονται με 

βάση τις σταθμισμένες κανονικοποιημένες αποδόσεις ως εξής: 

 Α∗ = �v1
∗, v2

∗ , … , vj
∗, … , vn

∗� = �(maxi vij |j ∈ J1), (mini vij |j ∈ J2)|i = 1, … , m� (3.132) 

 Α− = �v1
−, v2

−, … , vj
−, … , vn

−� = �(mini vij |j ∈ J1), (maxi vij |j ∈ J2)|i = 1, … , m� (3.133) 

όπου J1 είναι το σύνολο των κριτηρίων οφέλους και J2 το σύνολο των κριτηρίων κόστους. 

 Βήμα 4: Υπολογισμός των μέτρων αποστάσεων. 

Ο υπολογισμός της απόστασης μεταξύ εναλλακτικών (στην ουσία εναλλακτικών και ιδεατών λύσεων) 

μπορεί να υπολογιστεί με τη βοήθεια της n-διάστατης Ευκλείδιας απόστασης. Η απόσταση κάθε 

εναλλακτική από τη βέλτιστη ιδεατή λύση δίνεται από τη 

 Si
∗ = �∑ (vij − vj

∗)2n
j=1 , i = 1, … , m (3.134) 

Αντίστοιχα, η απόσταση κάθε εναλλακτικής από τη χείριστη ιδεατή λύση δίνεται από τη 

 Si
− = �∑ (vij − vj

−)2n
j=1 , i = 1, … , m (3.135) 

 Βήμα 5: Υπολογισμός ομοιοτήτων ως προς τη βέλτιστη ιδεατή λύση. 

 Ci
∗ = Si

−

Si
∗+Si

−  , i = 1, … , m (3.136) 

Σημειώνεται επίσης ότι 0 ≤ Ci
∗ ≤ 1 και Ci

∗ = 0 όταν Ai = Α− και Ci
∗ = 1 όταν Ai = Α∗. 
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 Βήμα 6: Σειρά κατάταξης των εναλλακτικών. 

Επιλογή της εναλλακτικής με τη μέγιστη τιμή Ci
∗ ή κατάταξη των εναλλακτικών με βάση τις Ci

∗ σε 

φθίνουσα σειρά. 

3.2.4. Πολυκριτήριος Μαθηματικός Προγραμματισμός 

Ο πολυκριτήριος μαθηματικός προγραμματισμός είναι ένα πεδίο του μαθηματικού προγραμματισμού που 

ασχολείται με προβλήματα αποφάσεων, τα οποία χαρακτηρίζονται από πολλαπλές και αντικρουόμενες 

αντικειμενικές συναρτήσεις. Ο στόχος είναι η βελτιστοποίηση αυτών των συναρτήσεων μέσω ενός 

εφικτού συνόλου αποφάσεων. Αυτά τα προβλήματα αναφέρονται ως πολυκριτήρια προγράμματα. Ο 

πολυκριτήριος προγραμματισμός αναφέρεται σε περιπτώσεις στις οποίες οι εφικτές εναλλακτικές είναι 

γνωστές και διαθέσιμες εμμέσως, μέσω περιορισμών με τη μορφή μαθηματικών συναρτήσεων. Ο 

πρωταρχικός στόχος του πολυκριτήριου προγραμματισμού είναι η αναζήτηση σαφών λύσεων στα 

πολυκριτήρια προγράμματα. Ο απώτερος στόχος είναι η επιλογή της τελικής λύσης από τον αποφασίζοντα 

(Ehrgott, 2005). 

Τα προβλήματα αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια και σαφώς προσδιορισμένες διαθέσιμες λύσεις 

αντιμετωπίζονται από εργαλεία και μεθόδους που ανήκουν στο χώρο της πολυκριτήριας ανάλυσης. Αυτή 

είναι και η διαφορά μεταξύ του πολυκριτήριου προγραμματισμού και της πολυκριτήριας ανάλυσης, δύο 

συμπληρωματικά πεδία της ευρύτερης έννοιας που αναφέρεται ως πολυκριτήρια λήψη αποφάσεων. 

Μαθηματικά, το πρόβλημα διαμορφώνεται ως εξής: 

Ας θεωρήσουμε ℝn  και ℝp  τους Ευκλείδειους διανυσματικούς χώρους n και p διαστάσεων αντίστοιχα. 

Ακόμα, ας θεωρήσουμε το σύνολο X ⊂ ℝn  ως το σύνολο των εφικτών λύσεων και f την αντικειμενική 

συνάρτηση f: ℝn → ℝp , αποτελούμενη από p αντικειμενικές συναρτήσεις πραγματικών τιμών, f =

(f1, f2, … , fp ), όπου fk: ℝn → ℝp  για k = 1,2, … , p. Ένα πολυκριτήριο πρόγραμμα ορίζεται ως 

 min( f1(x), f2(x), … , fp (x)), x ∈ X (3.137) 

Έχουν αναπτυχθεί δύο γενικές προσεγγίσεις παραγωγής συνόλων λύσεων για τα πολυκριτήρια 

προγράμματα, οι βαθμωτές (scalarization) και οι μη βαθμωτές (nonscalarizing) μέθοδοι. Με τη βοήθεια 

των μεθόδων αυτών, το πολυκριτήριο πρόβλημα ανάγεται σε απλό μονοκριτήριο, μια σειρά 

μονοκριτηρίων ή σε ένα άλλο πολυκριτήριο. Υπό συγκεκριμένες υποθέσεις, τα σύνολα λύσεων των νέων 

προγραμμάτων αποδίδονται και στο αρχικό πρόβλημα. Οι βαθμωτές μέθοδοι βασίζονται στη χρήση μιας 

βαθμωτής συνάρτησης ώστε να εκτελεστεί η μετατροπή από το αρχικό πρόβλημα στο νέο, ενώ οι μη 

βαθμωτές χρησιμοποιούν άλλα εργαλεία. Επιλύοντας το μονοκριτηριακό πρόβλημα, τυπικά παράγεται μια 

λύση για το πολυκριτήριο, επομένως επαναλαμβάνοντας την διαδικασία επίλυσης με ορισμένο τρόπο, 

παράγεται ένα υποσύνολο λύσεων του πολυκριτήριου προβλήματος. Οι πιο γνωστές βαθμωτές μέθοδοι 
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είναι (1) η προσέγγιση του σταθμισμένου αθροίσματος, στην οποία ο στόχος είναι ελαχιστοποίηση ενός 

σταθμισμένου αθροίσματος των αντικειμενικών συναρτήσεων του πολυκριτήριου προβλήματος 

(min∑ λkfk(x), x ∈ X,p
k=1 λ ∈ ℝ≥

p ) και (2) η προσέγγιση του σταθμισμένου τετραγώνου, όπου ο στόχος 

είναι η ελαχιστοποίηση μιας τετραγωνικής συνάρτησης των αντικειμενικών συναρτήσεων 

(min f(x)TQf(x) + qTf(x), x ∈ X, Q ένας p × p πίνακας, q ένα διάνυσμα στο ℝp ). 

Σε αντίθεση, οι μη βαθμωτές μέθοδοι δε χρησιμοποιούν βαθμωτές συναρτήσεις αλλά βασίζονται άλλες 

έννοιες βελτιστοποίησης ή βοηθητικά σύνολα. Οι πιο σημαντικές προσεγγίσεις είναι η λεξικογραφική 

μέθοδος, η μέθοδος max-ordering και η σύνθεση των δύο (Ehrgott, 2005). 

Ειδικές μορφές μαθηματικού προγραμματισμού 

 Πολυκριτήριος γραμμικός προγραμματισμός 

Ένα πολυκριτήριο γραμμικό πρόγραμμα, όπως λέγεται, περιγράφεται από τις ακόλουθες σχέσεις: 

 min Cx (3.138) 

όταν Ax = b 

x ≥ 0 

όπου C είναι ένας p × n πίνακας αντικειμενικής συνάρτησης. A είναι ένας l × n πίνακας 

περιορισμώνκαι bϵℝl . Σε αυτό το πρόβλημα θεωρείται ότι οι γραμμές του 𝐴𝐴 είναι γραμμικά 

ανεξάρτητες.  

 Διακριτά πολυκριτήρια προγράμματα 

Στα πολυκριτήρια διακριτά πρόγραμματα ορισμένες ή όλες οι μεταβλητές είναι περιορισμένες στο 

να λαμβάνουν τιμές από ένα διακριτό σύνολο. Συνήθως, σε αυτές τις μεταβλητές, επιτρέπονται μόνο 

ακέραιες τιμές (πολυκριτήρια ακέραια προγράμματα) ή μόνο οι τιμές μηδέν και ένα (πολυκριτήρια 

μηδέν-ένα προγράμματα).Η διακριτή φύση αυτών των προβλημάτων τα κάνει γενικά μη κυρτά. 

Ο Ehrgott (2005) θεωρεί τις μεθόδους πολυκριτήριου προγραμματισμού και τις μεθόδους 

πολυκριτήριας ανάλυσης ως τα δύο άκρα του ίδιου φάσματος. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, οι 

περισσότερες σύγχρονες εφαρμογές απαιτούν και τις δύο προσεγγίσεις, μια και υπάρχει ένα 

αντικειμενικό στάδιο όπου οι τεχνικές πολυκριτήριου προγραμματισμού κρίνονται κατάλληλες και 

ένα «υποκειμενικό» στάδιο όπου η ανθρώπινη φύση μοντελοποιείται καλύτερα μέσω τεχνικών 

πολυκριτήριας ανάλυσης. Σε αυτό το στάδιο, η τυπική μαθηματική προσέγγιση κρίνεται λιγότερο 

αποτελεσματική, με στρατηγικές βασισμένες στον ανθρώπινο παράγοντα να καθοδηγούν τον 

αποφασίζοντα.  
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3.3. Ερευνητικές προσπάθειες στο πρόβλημα επιλογής 

ανθρώπινου δυναμικού 

Σε αυτή την ενότητα αρχικά παρουσιάζονται οι πιο αντιπροσωπευτικές ερευνητικές προσπάθειες πάνω 

στο πρόβλημα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, ώστε στη συνέχεια αυτές να κατηγοριοποιηθούν και στο 

τέλος να υπογραμμιστούν τα θετικά στοιχεία και οι αδυναμίες τους. Η επισκόπηση, λοιπόν, των 

αντίστοιχων ερευνητικών μελετών κατέληξε στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 Οι Shih et al. (2005) προτείνουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων ομάδας για 

την προσέλκυση και επιλογή προσωπικού. Η διαδικασία χωρίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση 

(προετοιμασία) περιλαμβάνει τον καθορισμό των παραμέτρων του προβλήματος από τους 

αποφασίζοντες. Αρχικά ο κάθε αποφασίζων προσδιορίζει τα κριτήρια, τα βάρη τους και τις ελάχιστες 

απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι στα κριτήρια. Στη συνέχεια, η χρήση 

κατάλληλων δεικτών (Ngwenyama et al., 1996) συμβάλλει στη διαδικασία ομοφωνίας μεταξύ των 

αποφασιζόντων πάνω στις παραμέτρους που ατομικά είχαν προταθεί. Κατά τη φάση της επιλογής 

(δεύτερη φάση) ο κάθε αποφασίζων αποτιμά τους υποψηφίους σε κάθε κριτήριο και η TOPSIS τους 

κατατάσσει από τον καλύτερο στο χειρότερο. Το τελευταίο βήμα είναι η σύνθεση των επιμέρους 

κατατάξεων στην τελική κατάταξη με τη βοήθεια της συνάρτησης Borda (Hwang και Lin, 1987). 

 Οι Mehrabad και Brojeny (2007) παρουσιάζουν ένα μοντέλο χρήσης έμπειρου συστήματος για την 

επιλογή προσωπικού, υποστηρίζοντας ότι τα έμπειρα συστήματα έχουν μια σειρά πλεονεκτημάτων σε 

σχέση με τις ποσοτικές μεθόδους από το πεδίο της επιχειρησιακής έρευνας. Σύμφωνα με την εργασία 

αυτή, τα βήματα της διαδικασίας υποστήριξης της απόφασης είναι (1) η αναγνώριση του οργανισμού 

και των λειτουργιών που εκτελούνται από τους ανθρώπινους πόρους, (2) η συλλογή της κατάλληλης 

πληροφορίας μέσω συνεντεύξεων με τα στελέχη, σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, την ταξινόμηση 

των θέσεων εργασίας, το σύστημα αμοιβών, τους όρους εκπαίδευσης που προσφέρονται, (3) η 

εξαγωγή λογικών κανόνων για τη δημιουργία της βάσης γνώσης του έμπειρου συστήματος, (4) η 

επιλογή κατάλληλων εργαλείων για την εφαρμογή του έμπειρου συστήματος, (5) ο σχεδιασμός και 

εφαρμογή του έμπειρου συστήματος, 6) ο έλεγχος και τεκμηρίωση του έμπειρου συστήματος. 

 Ο Yeh (2003) χρησιμοποίησε 4 γνωστές μεθόδους που βασίζονται στην πολυκριτήριας θεωρία αξίας 

για να κατατάξει σπουδαστές υποψήφιους για υποτροφία. Τα κριτήρια στα οποία κατέληξαν οι 

αποφασίζοντες ήταν κοινωνικής φύσεως όπως η ωριμότητα, η ηγεσία, τα ενδιαφέροντα, η ικανότητα 

επικοινωνίας και οι υποψήφιοι βαθμολογήθηκαν με βάση την κλίμακα Likert 6 σημείων. Οι μέθοδοι 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αυτές του συνολικού αθροίσματος (TS), του σταθμισμένου αθροίσματος 

(SAW), του σταθμισμένου προϊόντος (WP) και της TOPSIS. Για να αντιμετωπίσει την ασυνέπεια στην 
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κατάταξη που προέκυψε χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους, ο Yeh εισήγαγε μια διαδικασία 

εξασφάλισης της εγκυρότητας, βασισμένη στην ανάλυση ευαισθησίας αναφορικά με τα σχετικά βάρη 

των κριτηρίων. Σύμφωνα με αυτή, η μέθοδος που παράγει τις λιγότερες αλλαγές στην κατάταξη 

καθώς μεταβάλλονται οι τιμές των βαρών των κριτηρίων είναι η καταλληλότερη. 

 Οι Storey Hooper et al. (1998) σχεδίασαν και υλοποίησαν ένα έμπειρο σύστημα για την επιλογή 

αξιωματικών του Αμερικανικού Στρατού, υποψηφίων να ακολουθήσουν σπουδές σε στρατιωτικά 

σχολεία. Η μελέτη των φακέλων των υποψηφίων αξιωματικών, σε συνδυασμό με τους στρατιωτικούς 

κανονισμούς και τις οδηγίες από τα μέλη της επιτροπής που λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις, οδήγησε 

στην παραγωγή κανόνων απόφασης για το αν κάποιος υποψήφιος είναι ικανός ή όχι να συμμετέχει 

σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα του έμπειρου συστήματος προσέγγισαν σε πολύ 

υψηλό βαθμό τις πραγματικές προτιμήσεις των αποφασιζόντων. 

 Οι Cho και Ngai (2003) εστίασαν στα χαρακτηριστικά της αποθήκευσης δεδομένων και στις 

κατάλληλες τεχνικές εξόρυξης γνώσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υποστήριξη της 

επιλογής ασφαλιστών. Εξετάστηκαν τρεις δημοφιλείς μέθοδοι εξόρυξης γνώσης από μια βάση 

δεδομένων, η ανάλυση διάκρισης, τα δέντρα αποφάσεων και τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, με σκοπό 

την έγκυρη και ακριβή πρόβλεψη αναφορικά με την παραμονή ενός ασφαλιστή σε μια εταιρία, το 

ύψος των ασφαλίστρων που ένας ασφαλιστής συμβολαιοποιεί και το ποσοστό των συμβολαίων που 

διαχειρίζεται ένας ασφαλιστής και διακόπτονται. Μετά από την εφαρμογή των τριών μεθόδων οι 

παράγοντες που βρέθηκε να επηρεάζουν τους τρεις προαναφερθέντες παράγοντες είναι 1) η 

εργασιακή θέση, οι προηγούμενες πωλήσεις και η συζυγική κατάσταση όσον αφορά στην παραμονή 

σε μια εταιρία, 2) η φύση της προηγούμενης εργασίας, η ηλικία, η επαγγελματική εμπειρία και η 

εργασιακή θέση αναφορικά με το ύψος των συμβολαίων που συμβολαιοποιεί και 3) επαγγελματική 

εμπειρία, η εργασιακή θέση, η ηλικία και η φύση της προηγούμενης εργασίας για την πρόβλεψη της 

διατήρησης του χαρτοφυλακίου των συμβολαίων. 

 Οι Chien και Chen (2008) ανέπτυξαν ένα μοντέλο εξόρυξης γνώσης, βασισμένο στα δέντρα 

αποφάσεων με σκοπό την παραγωγή χρήσιμων κανόνων στην επιλογή προσωπικού. Ο βασικός 

στόχος ήταν η συσχέτιση προσωπικών προφίλ εργαζομένων με εργασιακές συμπεριφορές έτσι ώστε 

να βρεθούν αποτελεσματικά κανάλια προσέλκυσης και κατάλληλα κριτήρια επιλογής ταλέντων. Τα 

προσωπικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του μοντέλου ήταν η επαγγελματική 

εμπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης, ο τύπος εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτικός φορέας αποφοίτησης και 

το κανάλι προσέλκυσης (εσωτερική ή εξωτερική) των υπαρχόντων εργαζομένων. Η ηλικία, το φύλο 

και η συζυγική κατάσταση αποκλείστηκαν ως προσωπικά δεδομένα που ευνοούσαν πρακτικές 

διάκρισης. Η εργασιακή απόδοση, η διάρκεια παραμονής και η χρονική στιγμή παραίτησης ήταν οι 

συμπεριφορές που εξετάστηκαν. Τα δέντρα αποφάσεων παρήγαγαν 50 κανόνες για την πρόβλεψη 

της εργασιακής απόδοσης και 16 κανόνες σχετικούς με την πρόβλεψη παραίτησης. 
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 Οι Golec και Kahya (2007) εφήρμοσαν τη θεωρία των ασαφών συνόλων με σκοπό την αναπαράσταση 

της έμφυτης ανακρίβειας με την οποία οι άνθρωποι σκέφτονται και λαμβάνουν αποφάσεις κατά τη 

διαδικασία επιλογής προσωπικού. Η διαδικασία που προτείνεται είναι βασισμένη στις δεξιότητες που 

απαιτούνται από τον κάτοχο κάθε θέσης ώστε να εκτελέσει τα καθήκοντα του σε ικανοποιητικό 

βαθμό. Αυτές οι δεξιότητες, που αποτελούν και τα κριτήρια επιλογής, είναι η επικοινωνία, η αυτό-

παρακίνηση, οι διαπροσωπικές ικανότητες, η λήψη αποφάσεων, η γνώση, η ανάπτυξη σταδιοδρομίας 

και η διαχείριση/μάνατζμεντ. Για κάθε μια από αυτές τις δεξιότητες προσδιορίζονται δείκτες, οι 

οποίοι λαμβάνουν γλωσσικές μεταβλητές αποτίμησης και βαρύτητας. Οι γλωσσικές τιμές 

αναπαρίστανται από τραπεζοειδείς ασαφείς αριθμούς. Τέλος, για την υποστήριξη της απόφασης, 

παράγονται ΕΑΝ-ΤΟΤΕ κανόνες με τη βοήθεια της θεωρίας των ασαφών συστημάτων εξαγωγής 

συμπερασμάτων, συνδέοντας τα σκορ των υποψηφίων στα επιμέρους κριτήρια με ένα σκορ για το 

συνολικό επίπεδο δεξιότητας. 

 Ο Karsak (2000) χρησιμοποιεί ασαφή πολυκριτήριο μαθηματικό προγραμματισμό για να προσεγγίσει 

το πρόβλημα επιλογής προσωπικού. Η προτεινόμενη μέθοδος συνδυάζει τις αξιολογήσεις του 

αποφασίζοντος με χρήση γλωσσικών μεταβλητών στα «υποκειμενικά» κριτήρια με τα σκορ των 

υποψηφίων στα «ποσοτικά» κριτήρια και τα συνθέτει στο ίδιο πλαίσιο υποστήριξης της απόφασης. 

Διατυπώνεται ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού και σε κάθε περιορισμό ανατίθεται μια 

ασαφής προτεραιότητα ως προς το βαθμό ικανοποίησής του. Οι περιορισμοί αναφέρονται στα 

αντίστοιχα κριτήρια επιλογής. Ενδεικτικά, τα κριτήρια που επιλέγονται για μια θέση εκπατρίζοντα 

είναι η προσωπικότητα, η ηγεσία, η επικοινωνιακή ικανότητα, η εμπειρία, η γνώσεις υπολογιστών και 

ξένων γλωσσών, το τεστ ικανοτήτων και η απαίτηση ετήσιου μισθού (κριτήριο προς ελαχιστοποίηση). 

Η προσέγγιση είναι γενική και μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα πεδία, εκτός από την επιλογή 

προσωπικού. 

 Οι Jereb et al. (2005) ενοποιούν τη λήψη αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια και τα έμπειρα 

συστήματα. Η προσέγγιση βασίζεται στην παρουσίαση της ποιοτικής γνώσης μέσα από κανόνες 

απόφασης. Η διαδικασία υποστηρίζεται από ένα έμπειρο σύστημα που επιτρέπει τη δυναμική 

ενημέρωση της βάσης γνώσης, την αξιολόγηση των εναλλακτικών και την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων. Η προσέγγιση είναι γενική και στη συγκεκριμένη εργασία εφαρμόζεται για την 

επιλογή υψηλόβαθμου στελέχους. Η μοντελοποίηση των κριτηρίων ακολουθεί την ιεραρχική δομή, 

ώστε τα κριτήρια σε υψηλότερο επίπεδο να εξαρτώνται από τα υπο-κριτήριά τους. Μέσω 

συναρτήσεων χρησιμότητας, οριζόμενες από τους αποφασίζοντες, πραγματοποιείται η σύνθεση των 

τιμών στα υπο-κριτήρια με σκοπό μια συνολική τιμή χρησιμότητας κάθε εναλλακτικής. Οι τιμές για 

την αξιολόγηση των εναλλακτικών στα υπο-κριτήρια είναι γλωσσικές μεταβλητές. Η καινοτομία της 

προσέγγισης έγκειται στη διαμόρφωση των συναρτήσεων χρησιμότητας, οι οποίες δεν είναι 

αριθμητικές (π.χ. σταθμισμένος μέσος όρος) αλλά λογικές και παράγονται μέσω ΕΑΝ-ΤΟΤΕ κανόνων, 
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με βάση την πρότερη γνώση εμπειρογνωμόνων. Τα κριτήρια στο ανώτερο επίπεδο είναι η 

επαγγελματική εμπειρία, η εργασιακή απόδοση και τα προσωπικά χαρακτηριστικά. 

 Οι Seol και Sarkis (2005) αποσκοπούν στην υποστήριξη της επιλογής εσωτερικών ελεγκτών 

χρησιμοποιώντας την Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία (ΑΙΔ). Περιγράφοντας το εργασιακό 

περιβάλλον, καταλήγουν στις απαιτήσεις από τους εσωτερικούς ελεγκτές, οι οποίες αποτελούν και τα 

κριτήρια του μοντέλου. Σε ανώτερο επίπεδο, χωρίζουν τα κριτήρια σε δύο κατηγορίες, τις γνωσιακές 

και συμπεριφορικές ικανότητες. Περαιτέρω, οι γνωσιακές ικανότητες αναλύονται στις τεχνικές, 

αναλυτικές και κριτικές. Οι συμπεριφορικές περιγράφονται από τις προσωπικές, τις διαπροσωπικές 

και οργανωσιακές. Χρησιμοποιείται η κλασική ΑΙΔ, όπου πραγματοποιούνται διμερείς δυαδικές 

συγκρίσεις μεταξύ των κριτηρίων και των εναλλακτικών σε κάθε επίπεδο, με βάση την κλίμακα Saaty 

9 σημείων. 

 Ο Butkiewicz (2002) χρησιμοποιεί ασαφή λογική για να συγκρίνει τα σκορ των υποψηφίων με 

προκαθορισμένες «ιδανικές» ζώνες για κάθε κριτήριο και να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με το 

βαθμό ομοιότητας του υπό εξέταση υποψηφίου με το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου. Ο δείκτης 

καταλληλότητας του υποψηφίου κυμαίνεται μεταξύ του μηδενός και της μονάδας, όπου το μηδέν 

αντιπροσωπεύει καταστάσεις στις οποίες ο υποψήφιος αποτιμάται χαμηλότερα από την 

προκαθορισμένη απαίτηση, ενώ με μονάδα όταν ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις. Η προσέγγιση 

βασίζεται στο δείκτη ικανοποίησης της απαίτησης, που δίνεται από το λόγο του εμβαδού της «κοινής 

περιοχής» μεταξύ της βαθμολογίας του υποψηφίου  και της απαίτησης προς το εμβαδό της 

απαίτησης (που ουσιαστικά και τα δύο εμβαδά εκφράζουν ασαφείς αριθμούς). 

 Ο βασικός σκοπός της εργασίας των Huang et al. (2004) είναι η μελέτη της διαδικασίας πρόσληψης 

στελεχών μέσω ασαφούς νευρωνικού δικτύου και η κατασκευή ενός νέου μοντέλου για την 

αξιολόγηση των απαιτούμενων ικανοτήτων. Η μελέτη της βιβλιογραφίας και οι σε βάθος συνεντεύξεις 

με υψηλόβαθμα στελέχη οδήγησαν στην κατασκευή της ιεραρχίας των υπό εξέταση κριτηρίων. Αυτά 

χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες, τις ατομικές ικανότητες και τις ικανότητες 

διοίκησης/μάνατζμεντ. Οι ατομικές ικανότητες χωρίζονται στα χαρακτηριστικά δυνατοτήτων, στην 

παρακίνηση και στην προσωπικότητα. Οι ικανότητες διοίκησης αναλύονται περαιτέρω στις 

διανοητικές, διαπροσωπικές και τεχνικές ικανότητες, σύμφωνα με τη θεωρία του Katz (1955). Το 

ασαφές νευρωνικό δίκτυο εκπαιδεύει τη βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί από μια σειρά 

ερωτηματολογίων, με σκοπό την εύρεση του ιδανικού μοντέλου. Επιπλέον, επιτρέπεται στους 

αποφασίζοντες να προσαρμόσουν τις τιμές των βαρών των κριτηρίων σύμφωνα με τις ανάγκες τους, 

ενσωματώνοντας τις τεχνικές του σταθμισμένου αθροίσματος (SAW) και της ασαφούς ΑΙΔ. 

 Οι McIntyre et et al. (1999) εφήρμοσαν την κλασική ΑΙΔ στη διαδικασία επιλογής διευθυντή τομέα σε 

μια σχολή ενός αμερικανικού πανεπιστημίου. Η ΑΙΔ εφαρμόστηκε ώστε να προκρίνει τους τρεις 

καλύτερους υποψηφίους στην τελική φάση επιλογής, αποτελούμενη από τηλεφωνική αλλά και κατ’ 
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ιδίαν συνέντευξη. Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στη διαδικασία ήταν 8 και τα κριτήρια στα οποία 

κατέληξε η σχετική επιτροπή ήταν 1) η διοίκηση, που περιλάμβανε την ικανότητα και εμπειρία 

ανάπτυξης προγραμμάτων και στρατηγικού σχεδιασμού, 2) η εμπειρία διδασκαλίας, 3) η ερευνητική 

δραστηριότητα, περιλαμβάνοντας τις συμμετοχές σε ερευνητικά έργα, την επίβλεψη εργασιών και τις 

δημοσιεύσεις, 4) η συμμετοχή στα κοινά, που ερμηνεύεται ως η προθυμία στην παροχή συμβουλών 

προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και η συμμετοχή σε επιτροπές και επαγγελματικούς 

οργανισμούς και 5) η σχέση με τη βιομηχανία. 

 Ο Baykasoglu et al. (2007) πρότειναν ένα αναλυτικό μοντέλο για την επιλογή μελών ομάδας έργου, 

θεωρώντας ανθρώπινους και μη ανθρώπινους παράγοντες. Λόγω της φύσης του προβλήματος, 

χρησιμοποιούνται ασαφείς τριγωνικοί αριθμοί και γλωσσικές μεταβλητές. Το προτεινόμενο μοντέλο 

είναι ένα πολυκριτήριο μοντέλο βελτιστοποίησης με ασαφείς αντικειμενικές συναρτήσεις και σαφείς 

περιορισμούς. Ο κάθε υποψήφιος αποτιμάται μέσω ασαφών αριθμών για την καταλληλότητά του να 

είναι μέλος μιας ομάδας έργου. Οι παράμετροι πάνω στις οποίες γίνεται η αποτίμηση είναι η 

ικανότητα επικοινωνίας, η τεχνική γνώση, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η ικανότητα λήψης 

αποφάσεων, η διαθεσιμότητα χρόνου και η απαιτήσεις σε μισθό. Επιπλέον, τα έργα λαμβάνουν τιμές 

αναφορικά με τις απαιτήσεις τους στις παραπάνω παραμέτρους, δηλαδή τις απαιτήσεις σε 

επικοινωνιακές ικανότητες, σε τεχνικές γνώσεις, κατά πόσο απαιτούνται ικανότητες λήψης 

αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, τις χρονικές απαιτήσεις των δραστηριοτήτων του έργου και 

τα όρια προϋπολογισμού. Το πρόβλημα λύνεται εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο της προσομοιωμένης 

ανόπτησης 

 Οι Saremi et al. (2009) μοντελοποιούν και επιλύουν το πρόβλημα επιλογής προσωπικού με ασαφή 

TOPSIS, σε περιπτώσεις που εμπλέκονται περισσότεροι του ενός αποφασίζοντες. Ακολουθείται ο 

αλγόριθμος της κλασικής TOPSIS αλλά οι αξιολογήσεις των αποφασιζόντων και οι σημαντικότητες των 

κριτηρίων προσδιορίζονται με γλωσσικές μεταβλητές που αναπαρίστανται μέσω ασαφών τριγωνικών 

αριθμών. Τα σχετικά βάρη των απόψεων των αποφασιζόντων είναι ίσα. Τα κριτήρια που λαμβάνονται 

υπόψη κατά τη μελέτη περίπτωσης επιλογής εξωτερικού συμβούλου για εφαρμογή προγράμματος 

διαχείρισης ολικής ποιότητας είναι 1) η γνώση της αγοράς (στρατηγικές, διαδικασίες), 2) η σχετική 

εμπειρία (π.χ. εμπλοκή στην υλοποίηση έργων διαχείρισης ολικής ποιότητας), 3) οι τεχνικές 

ικανότητες (άνθρωποι, συστήματα, ειδικές ικανότητες), 4) οι ικανότητες διοίκησης (οργάνωση, 

οικονομική σταθερότητα, πιστοποιητικά) και 5) το κόστος υλοποίησης. 

 Οι Güngör et al. (2009) προτείνουν μια μέθοδο για την επιλογή προσωπικού, βασισμένη στην ασαφή 

ΑΙΔ, ενσωματώνοντας τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά κριτήρια επιλογής. Τα αποτέλεσμα της 

ασαφούς ΑΙΔ συγκρίνονται με αυτό της μεθόδου σταθμισμένων στόχων του Yager (1978, 1994). Τα 

κριτήρια αναλύονται σε δύο επίπεδα ιεραρχίας και περιλάμβαναν γενικούς παράγοντες όπως 

εμπειρία, διπλώματα, ξένες γλώσσες, συμπληρωματικούς παράγοντες, σχετικούς με ικανότητες 
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διοίκησης και ατομικούς παράγοντες, όπως ηλικία, εμφάνιση, κουλτούρα. Χρησιμοποιούνται ασαφείς 

τριγωνικοί αριθμοί για να αναπαραστήσουν τις γλωσσικές τιμές αξιολόγησης. Επιπλέον, η τεχνική της 

α-τομής (a-cut) ενσωματώθηκε για ληφθεί υπόψη ο βαθμός εμπιστοσύνης του αποφασίζοντος στις 

προτιμήσεις και τις κρίσεις του. 

 Οι Chen και Cheng (2005) προτείνουν μια νέα προσέγγιση για την κατάταξη ασαφών αριθμών, 

υπολογίζοντας τη μετρική απόσταση, και εφαρμόζουν το νέο μέτρο στην επιλογή προσωπικού. 

Ακόμα, συγκρίνουν τη συνέπεια της μεθόδου με άλλες δύο γνωστές μεθόδους. Η αξιολόγηση των 

εναλλακτικών και ο ορισμός της σημαντικότητας κάθε κριτηρίου πραγματοποιείται με γλωσσικές 

μεταβλητές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ασαφείς αριθμούς. Η δομή του προβλήματος είναι ιεραρχική 

και η σύνθεση των τιμών από χαμηλότερο σε υψηλότερο επίπεδο γίνεται με τον υπολογισμό του 

μέσου όρου των τιμών στο ίδιο επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο σχηματίζονται δύο πίνακες, ο ασαφής 

πίνακας απόφασης και το διάνυσμα των βαρών των κριτηρίων. Με ασαφή πολλαπλασιασμό των δύο 

πινάκων προκύπτει ένας συνολικός ασαφής αριθμός για κάθε εναλλακτική και από εκεί, με τη χρήση 

της μετρικής απόστασης, η τελική κατάταξη των εναλλακτικών. Η εφαρμογή αναφέρεται σε επιλογή 

προσωπικού ειδικευμένου σε τεχνολογίες πληροφορικής και τα κριτήρια/ικανότητες στα οποία 

αξιολογούνται οι υποψήφιοι είναι 1) η ανάλυση και ο σχεδιασμός, 2) η ανάπτυξη 

λογισμικού/προγραμματισμός, 3) οι διαπροσωπικές ικανότητες, 4) η διοίκηση πληροφοριακών 

συστημάτων, 5) τα λειτουργικά συστήματα/περιβάλλοντα εργασίας και 5) οι εφαρμογές λογισμικού. 

 Οι Shih et al. (2007) προτείνουν μια προέκταση της TOPSIS σε περιβάλλον λήψης ομαδικών 

αποφάσεων. Γίνεται μια προσπάθεια εστίασης στα διάφορα στάδια της μεθόδου και ανάλυσης των 

διαφόρων επιλογών στις επιμέρους λειτουργίες της. Παραδείγματος χάριν, για την κανονικοποίηση 

του πίνακα απόφασης μελετώνται η κανονικοποίηση διανύσματος, η γραμμική και η μη μονοτονική 

κανονικοποίηση. Για τα μέτρα αποστάσεων, παρουσιάζονται οι μετρικές Minkowski Lp και οι 

σταθμισμένες μετρικές Lp. Τέλος περιγράφονται και οι επιλογές εσωτερικής ή εξωτερικής σύνθεσης 

των ατομικών προτιμήσεων. Η νέα πρόταση της εργασίας σε σχέση με την TOPSIS έγκειται στην 

ενσωμάτωση της σημαντικότητας των κριτηρίων κατά τον υπολογισμό των αποστάσεων από τη 

βέλτιστη και χείριστη ιδεατή λύση και όχι στο προηγούμενο βήμα της κλασικής μεθόδου. Η 

προϋπόθεση που πρέπει να πληρούται είναι οι σημαντικότητες να αθροίζουν στη μονάδα. Επιπλέον, 

προτείνεται η σύνθεση των ατομικών προτιμήσεων να γίνεται στο τέλος της διαδικασίας μέσω του 

γεωμετρικού ή αριθμητικού μέσου των αποστάσεων από τη βέλτιστη και χείριστη ιδεατή λύση, όπως 

αυτές υπολογίζονται από το προηγούμενο βήμα για τον κάθε ένα αποφασίζοντα ξεχωριστά. Η 

εφαρμογή έγινε για την πρόσληψη ενός στελέχους σε μια εταιρία χημικών. Ως κριτήρια επιλογής 

ορίστηκαν τα τεστ που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή, τεστ γνώσεων και τεστ ικανοτήτων. 

 Οι Mahdavi et al. (2008) σχεδίασαν ένα μοντέλο ασαφούς TOPSIS με το σημείο διαφοροποίησης από 

την κλασική TOPSIS να έγκειται, εκτός από τη χρήση ασαφών τριγωνικών αριθμών για την αξιολόγηση 
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των εναλλακτικών και για τον ορισμό σημαντικότητας των κριτηρίων, στην εισαγωγή ενός νέου 

μέτρου για την εύρεση του βαθμού ομοιότητας από τη βέλτιστη και χείριστη ιδεατή λύση. Το μέτρο 

αυτό στηρίζεται στην απόσταση Dp,q (Sadeghpour-Gildeh και Gien, 2001). Η μέθοδος προτάθηκε σε 

περιβάλλον ομαδικής απόφασης, με τους αποφασίζοντες να έχουν την ίδια σημαντικότητα μεταξύ 

τους. Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν ενδεικτικά στο αριθμητικό παράδειγμα ήταν αυτά της 

συναισθηματικής σταθερότητας, της προσωπικότητας, της ικανότητας προφορικής επικοινωνίας, της 

προηγούμενης εμπειρίας και της αυτοπεποίθησης (βλ. αναφορά 22). 

 Η εργασία του Chen (2000) είναι η πιο παλαιά χρονικά και αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς των 

επόμενων ακαδημαϊκών προσπαθειών, οι οποίες αναφέρονται στην ασαφή TOPSIS. Η χρήση 

γλωσσικών τιμών και ασαφών αριθμών για την απεικόνισή τους αποτελούν τον πυρήνα της εργασίας, 

η απόσταση μεταξύ δύο ασαφών αριθμών υπολογίζεται μέσω της μεθόδου vertex. Οι απόψεις των 

αποφασιζόντων έχουν την ίδια βαρύτητα μεταξύ τους όσον αφορά στην βαθμολόγηση των 

εναλλακτικών και τον προσδιορισμό της σημαντικότητας των κριτηρίων. Η βέλτιστη και χείριστη 

ιδεατή λύση καθορίζονται ως (1,1,1) και (0,0,0) αντίστοιχα ενώ τα κριτήρια που παρουσιάζονται στο 

υποθετικό παράδειγμα είναι η συναισθηματική σταθερότητα, η προσωπικότητα, η ικανότητα 

προφορικής επικοινωνίας, η προηγούμενη εμπειρία και η αυτοπεποίθηση. 

 Οι Saghafian και Hejazi (2005) πρότειναν ένα νέο μέτρο σύγκρισης δύο ασαφών αριθμών και 

εφήρμοσαν αυτό το μέτρο για να υπολογίζουν την απόσταση των σταθμισμένων κανονικοποιημένων 

ασαφών τιμών που χαρακτηρίζουν τις εναλλακτικές στα διάφορα κριτήρια από τη βέλτιστη και 

χείριστη ιδεατή λύση (TOPSIS). Το νέο μέτρο απόστασης βασίζεται στη λεγόμενη συνάρτηση ασαφούς 

σύγκρισης, η οποία συμβολίζεται με fuzzycmp(𝑚𝑚� ,𝑛𝑛�) και ορίζεται ως 

fuzzycmp(𝑚𝑚� ,𝑛𝑛�) = max�min�𝜇𝜇𝑚𝑚� (𝑚𝑚𝑖𝑖),𝜇𝜇𝑛𝑛��𝑛𝑛𝑗𝑗 ��� ,∀ 𝑖𝑖, 𝑗𝑗:𝑚𝑚𝑖𝑖 ≥ 𝑛𝑛𝑗𝑗 , όπου 𝑚𝑚𝑖𝑖  και 𝑛𝑛𝑗𝑗  είναι τα τυχαία σημεία 

του συνόλου αναφοράς των ασαφών αριθμών 𝑚𝑚�  και 𝑛𝑛�  και 𝜇𝜇 η αντίστοιχη συνάρτηση συμμετοχής. Με 

αυτό τον ορισμό, η απόσταση μεταξύ δύο ασαφών αριθμών είναι 𝑑𝑑(𝑚𝑚� ,𝑛𝑛�) = |fuzzycmp(𝑚𝑚� ,𝑛𝑛�) −

fuzzycmp𝑛𝑛, 𝑚𝑚. Με αυτό το μέτρο απόστασης υπολογίστηκε ο συντελεστής εγγύτητας των 

εναλλακτικών. Το παράδειγμα που παρουσιάστηκε υπέθεσε την περίπτωση επιλογής καθηγητή 

πανεπιστημίου και τα κριτήρια ήταν 1) οι δημοσιεύσεις και η έρευνα, 2) οι διδακτικές ικανότητες, 3) η 

πρακτική εμπειρία στη βιομηχανία και στις επιχειρήσεις, 4) η προηγούμενη διδακτική εμπειρία και 5) 

η διδακτική πειθαρχία. 

 Οι Carlsson et al. (1997) παρουσίασαν μια διαδικασία δύο φάσεων για το πρόβλημα επιλογής 

υποψηφίων διδακτόρων. Στην πρώτη φάση χρησιμοποιήθηκε τελεστής OWA andlike ώστε να 

εφαρμοστούν κάποιοι βασικοί κανόνες για τις βαθμολογίες των υποψηφίων. Στη δεύτερη φάση 

εφαρμόστηκε τελεστής OWA orlike, μια και το τελικό συνολικό σκορ ενός υποψηφίου θα έπρεπε να 

είναι υψηλό εάν τουλάχιστον ένας συγκεκριμένος αριθμός αποφασιζόντων έβρισκαν το φάκελό του 

ελκυστικό. Οι χαρακτηρισμοί Andlike και orlike σχετίζονται με την ιδιότητα αντιστάθμιση των 
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βαθμολογιών των εναλλακτικών ανάμεσα στα διάφορα κριτήρια. Αν επιθυμείται η αντιστάθμιση μιας 

χαμηλής τιμής σε ένα κριτήριο με μια υψηλή σε ένα άλλο επιλέγεται τελεστής orlike, διαφορετικά ο 

andlike. Επίσης, η προσέγγιση λαμβάνει υπόψη περιπτώσεις στις οποίες κάποιοι αποφασίζοντες 

δημιουργούν συμμαχίες και σκοπίμως υπερεκτιμούν συγκεκριμένους υποψηφίους, ενώ η 

πλειονότητα βρίσκει τους ίδιους υποψηφίους αδύναμους. Για αυτό το λόγο, ένα επιπλέον κριτήριο 

εισάγεται για τη μέτρηση της ικανότητας των αποφασιζόντων ή ενεργοποιείται ένας μηχανισμός 

προειδοποίησης για την ενδεχόμενη απάτη. 

 Ο Dağdeviren (2010) προτείνει ένα υβριδικό μοντέλο το οποίο συνθέτει τη Διαδικασία Δικτυακής 

Ανάλυσης (ΔΔΑ) και την TOPSIS. Η ΔΔΑ χρησιμοποιείται στην ανάλυση της δομής του προβλήματος 

επιλογής προσωπικού και στον προσδιορισμό των βαρών των κριτηρίων, ενώ η TOPSIS στη λήψη της 

τελικής κατάταξης των εναλλακτικών. Η ΔΔΑ παράγει τα βάρη με έναν πιο ακριβή τρόπο, 

λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεξάρτηση των κριτηρίων επιλογής. Η πραγματική μελέτη περίπτωσης 

αναφέρεται στην επιλογή ενός ηλεκτρονικού μηχανικού, ενώ τα κριτήρια είναι 1) η ικανότητα 

εργασίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα, 2) η εμπειρία, 3) η ομαδικότητα, 4) η στρατηγική σκέψη, 5) η 

ικανότητα επικοινωνίας, 6) η γνώση ξένης γλώσσας και 7) η γνώσεις υπολογιστών. Αυτά τα κριτήρια 

θεωρούνται γενικά για τη διαδικασία επιλογής οποιουδήποτε εργαζομένου. Τέλος, αριθμητικές τιμές 

στην κλίμακα του δέκα χρησιμοποιούνται για τη βαθμολόγηση των υποψηφίων στα κριτήρια. 

 Οι Drigas et al. (2004) παρουσιάζουν ένα έμπειρο σύστημα για την αξιολόγηση των ανέργων σε 

διάφορες προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί νευρο-ασαφείς τεχνικές για 

την ανάλυση μιας συγκεκριμένης βάση δεδομένων με τα προφίλ των ανέργων και των επιχειρήσεων. 

Η διαδικασία του ταιριάσματος εκτελείται μέσω ενός νευρο-ασαφούς συστήματος εξαγωγής 

συμπερασμάτων τύπου Sugeno. Προηγούμενα αρχεία των ανέργων, τα οποία δίνουν πληροφορίες 

για την πρόσληψη ή απόρριψη σε διάφορες θέσεις χρησιμοποιούνται για να εκπαιδεύσουν το δίκτυο 

και να προσδιορίσουν τα βάρη των παραμέτρων. Επιπλέον, νέα δεδομένα για απορρίψεις ή 

προσλήψεις ενσωματώνονται δυναμικά στη διαδικασία εκπαίδευσης. Οι παράμετροι είναι η ηλικία, η 

εκπαίδευση, η επιπλέον επαγγελματική κατάρτιση, η εμπειρία, η γνώση ξένων γλωσσών και οι 

γνώσεις υπολογιστών. Η έξοδος του συστήματος είναι το μέτρο για την καταλληλότητα ενός ανέργου 

να λάβει μια συγκεκριμένη θέση εργασίας. 

 Οι Liang και Wang (1992) παρουσίασαν δύο αλγορίθμους για την επίλυση του προβλήματος 

τοποθέτησης προσωπικού σε θέσεις εργασίας, σε ασαφές περιβάλλον. Ο πρώτος αλγόριθμος αφορά 

στην κατασκευή του δείκτη ασαφούς καταλληλότητας, με βάση τη θεωρία των ασαφών συνόλων και 

της ανάλυσης ιεραρχικής δομής. Είναι ένας απλός αλγόριθμος που απλά υπολογίζει το σταθμισμένο 

άθροισμα των βαθμολογίων των εναλλακτικών στα κριτήρια. Ο δεύτερος αλγόριθμος είναι 

προέκταση του αλγόριθμου Kuhu-Munkres και επιδιώκει να επιλύσει το πρόβλημα του 

προγραμματισμού προσωπικού, στην περίπτωση ένα προς ένα αναφορικά με το πλήθος των 
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εργαζομένων και το πλήθος των εργασιών και στην περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος μπορεί να 

εκτελέσει περισσότερες από μια εργασίες. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πρόβλημα 

προγραμματισμού πόρων. 

  Οι Dursun και Karsak (2010) προτείνουν μία μέθοδο με σκοπό την αποφυγή απώλειας πληροφορίας 

όταν αυτή παρέχεται ταυτόχρονα μέσω γλωσσικής και αριθμητικής κλίμακας σε ένα περιβάλλον με 

πολλούς αποφασίζοντες. Η εργασία χρησιμοποιεί τους τελεστές OWA για να φέρει όλη την 

πληροφορία σε μία ομοιόμορφη δομή και να τη συνθέσει, λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο 

περιβάλλον ομάδας. Στη συνέχεια, η επεξεργασμένη πληροφορία μετατρέπεται σε γλωσσικούς όρους 

με τη χρήση πλειάδων 2-tuples οι οποίοι επιτρέπουν την εφαρμογή των αρχών της μεθόδου TOPSIS 

για την τελική κατάταξη των εναλλακτικών. Η εργασία στηρίζεται στην έρευνα των Herrera et al. 

(2000). Η προσέγγιση εφαρμόζεται ενδεικτικά σε ένα γνωστό πρόβλημα επιλογής προσωπικού (Liang 

και Wang, 1994) και συγκρίνονται τα αποτελεσμάτα. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι η 

συναισθηματική σταθερότητα, η ηγεσία, η αυτοπεποίθηση, η προφορική ικανότητα επικοινωνίας, η 

προσωπικότητα, το γενικό ταλέντο (general aptitude) και η κατανόηση (comprehension). 

 Οι Zhang και Liu (2011) συνδυάζουν τα πεδία των διαισθητικών ασαφών συνόλων (Intuitionistic fuzzy 

sets) και την Ανάλυση Συσχέτισης Grey (Grey Relational Analysis) για να υποστηρίξουν το πρόβλημα 

επιλογής προσωπικού σε περιβάλλον ομάδας. Ο διαισθητικός ασαφής σταθμισμένος μέσος όρος 

(Intuitionistic fuzzy weighted averaging) χρησιμοποιείται ως ο τελεστής για τη σύνθεση των 

μεμονωμένων προτιμήσεων των αποφασιζόντων. Η μέθοδος της διαισθητικής ασαφούς εντροπίας 

(Intuitionistic fuzzy entropy) χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της βαρύτητας των κριτηρίων. Η 

Ανάλυση Συσχέτισης Grey εφαρμόζεται για την τελική κατάταξη των εναλλακτικών. Η προσέγγιση 

εφαρμόζεται στο γνωστό πρόβλημα των Chen (2000) and Li (2007) με πέντε ενδεικτικά κριτήρια 

επιλογής (συναισθηματική σταθερότητα, προφορική ικανότητα επικοινωνίας, προσωπικότητα, 

επαγγελματική εμπειρία και αυτοπεποίθηση). 

 Οι Wang και Hwang (2011) μελέτησαν τις δεξιότητες που απαιτείται να έχουν οι εμπειρογνώμονες σε 

θέματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εστιάζοντας την έρευνά τους σε μία συγκεκριμένη 

γεωγραφική πειροχή. Σε πρώτο επίπεδο, χρησιμοποιήθηκε η ασαφής μέθοδος Delphi και μέσα από 

απαντήσεις ειδικών σε σχετικά ερωτηματολόγια εντοπίσθηκαν οι συγκεκριμένες δεξιότητες. Σε 

δεύτερο επίπεδο, εφαρμόστηκε η Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία για τον καθορισμό των σχετικών 

βαθμών σημαντικότητας των δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες που απαιτούνται σύμφωνα με την εργασία 

χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, τις επαγγελματικές δεξιότητες (αφορούν την τεχνική γνώση 

πάνω στο αντικείμενο των πνευματικών δικαιωμάτων), τις βασικές δεξιότητες (αφορούν κυρίως 

δεξιότητες μάνατζμεντ) και τα στοιχεία προσωπικότητας. 

 Οι Gibney και Shang (2007) δείχνουν τον καθοριστικό ρόλο που έχουν οι αξίες κάθε οργανισμού στην 

τελική απόφαση για την επιλογή προσωπικού. Η εργασία αναφέρεται στην επιλογή Προέδρου ενός 
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Πανεπιστημιακού Τμήματος. Η μελέτη συγκρίνει τη συμπεριφορά και απόφαση δύο διαφορετικών 

ομάδων αποφασιζόντων. Η πρώτη αναφέρεται σε μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι 

καθορίζουν τις βαρύτητες των κριτηρίων απόφασης και οδηγούνται σε μία θεωρητική κατάταξη 

εναλλακτικών. Η πραγματική απόφαση, όμως, λαμβάνεται από τον Σύμβουλο του Πανεπιστημίου (ο 

ρόλος αυτός-Provost-έχει θεσπιστεί στις ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία) ο οποίος αποφασίζει 

διαφορετικά, ακολουθώντας διαφορετικό σύστημα αξιών. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται από την 

ομάδα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων είναι η Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία και τα κριτήρια είναι 

η Ηγεσία και οι Πόροι, τα οποία με τη σειρά τους αναλύονται σε μια σειρά από υπο-κριτήρια, 

οδηγώντας σε ένα ιεραρχικό μοντέλο κριτηρίων τεσσάρων επιπέδων. 

 Ο Lin (2010) προτείνει το συνδυασμό της Διαδικασίας Δικτυακής Ανάλυσης (ANP) με την 

Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (DEA) με σκοπό να αντιμετωπίσει περιπτώσεις στις οποίες 

παρατηρείται αλληλοεξάρτηση μεταξύ των κριτηρίων απόφασης. Η έρευνα στηρίζεται στα 

αποτελέσματα και συμπεράσματα των Gibney και Shang (Gibney και Shang, 2007). Στη συγκεκριμένη 

εφαρμογή, τα τρία κριτήρια που χρησιμοποιούνται από την ομάδα των αποφασιζόντων 

(επαγγελματική γνώση και εξειδίκευση, επαγγελματική εμπειρία, επιτεύγματα και εκπαίδευση και 

προσωπικότητα) αλληλοσυνδέονται με τη φιλοσοφία του οργανισμού ως προς τις προσλήψεις, η 

οποία εκφράζεται μέσω της ικανότητας του υποψηφίου να ακολουθήσει την εταιρική κουλτούρα, να 

φέρει εις πέρας την αποστολή του οργανισμού (Mission accomplish) και της πιθανότητας να εξελιχθεί 

σε ανώτερα διοικητικά επίπεδα. Η Διαδικασία Δικτυακής Ανάλυσης, βελτιώνοντας την Αναλυτική 

Ιεραρχική Διαδικασία, επιτρέπει τον προσδιορισμό ολικών βαθμών σημαντικότητας των έξι 

παραπάνω παραμέτρων, μέσα από διμερείς συγκρίσεις. Σε επόμενη φάση, εφαρμόζεται η 

Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων με σκοπό να προσδιοριστεί η σχετική «αποδοτικότητα» του κάθε 

υποψηφίου και τελικά να παραχθεί η τελική κατάταξή τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 

οι αποφασίζοντες δεν εμπλέκονται όλοι στην βαθμολόγηση σε κάθε κριτήριο. 

 Οι Liao και Chang (2009a) εφαρμόζουν τη Διαδικασία Δικτυακής Ανάλυσης για να υποστηρίξουν την 

απόφαση επιλογής εκφωνητών τηλεοπτικών σταθμών στην Ολυμπιάδα του Πεκίνου. Μέσα από μια 

διαδικασία διαλόγου με τους αποφασίζοντες, κατέληξαν σε 12 κριτήρια επιλογής, τα οποία 

χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, σε αυτή που αφορά τα τεχνικά στοιχεία της δουλειάς, σε 

αυτή που αφορά την ικανότητα προσαρμογής στις συνθήκες της δουλειάς και σε αυτή που σχετίζεται 

με τις «ανθρώπινες» απαιτήσεις (π.χ. συμπεριφορά, ομαδική εργασία). Η ΑΔΑ κρίνεται κατάλληλη για 

την αντιμετώπιση προβλημάτων στα οποία τα κριτήρια είναι αλληλοεξαρτώμενα, όπως τα εν λόγω 

πρόβλημα. Διμερείς συγκρίσεις πραγματοποιούνται τόσο μεταξύ των υπο-κριτηρίων της ίδιας 

κατηγορίας, όσο και μεταξύ των κατηγοριών, με αποτέλεσμα να παράγεται ένας υπερ-πίνακας, μέσω 

του οποίου παράγεται η τελική βαρύτητα των κριτηρίων και η τελική κατάταξη των υποψηφίων. 
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 Οι παραπάνω ερευνητές (Liao και Chang, 2009b) χρησιμοποίησαν την ίδια τεχνική (Διαδικασία 

Δικτυακής Ανάλυσης) για να υποστηρίξουν το πρόβλημα επιλογής προσωπικού Δημοσίων Σχέσεων σε 

νοσοκομείο. Τα κριτήρια χωρίζονται και πάλι στις ίδιες τρεις κατηγορίες (ανταπόκριση στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της θέσης, αποδοτικότητα και προσαρμογή στο περιβάλλον της θέσης και 

συμπεριφορικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου) και ακολουθείται αντίστοιχη διαδικασία για την 

τελική καταταξη. 

 Ο Lin (2009) πραγματεύεαι ένα ειδικό πρόβλημα αντιστοίχισης (matching) μεταξύ οργανισμών και 

τελειοφοιτών πανεπιστημίου. Η εργασία προσεγγίζει το πρόβλημα από τις δύο οπτικές, αυτή των 

οργανισμών και αυτή των υποψηφίων. Τα διαφορετικά συστήματα αξιών που οι δύο πλευρές (και 

κάθε ένας οργανισμός ή υποψήφιος ξεχωριστά) οδηγούν σε διαφορετικές προτιμήσεις. Στόχος της 

εργασίας είναι η βέλτιστη αντιστοίχιση ώστε οι υποψήφιοι να τοποθετηθούν στους οργανισμούς που 

επιθυμούν, οι οργανισμοί να προσλάβουν τους υποψηφίους που προτιμούν και να μην υπάρχουν 

ακάλυπτες θέσεις. Χρησιμοποιούνται η Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία για τον προσδιορισμό των 

βαρών των κριτηρίων, γλωσσικές μεταβλητές μέσω ασαφών αριθμών για την επίδοση των 

υποψηφίων και των οργανισμών και ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου προγραμματισμού για την 

αποτύπωση των περιορισμών του προβλήματος και την τελική αντιστοίχιση. Τα κριτήρια επιλογής 

είναι η επαγγελματική γνώση, η υπευθυνότητα, η δημιουργικότητα, η οργανωτική ικανότητα και η 

συναισθηματική σταθερότητα, όσον αφορά στις επιδόσεις των υποψηφίων. Παράλληλα, οι 

οργανισμοί κρίνονται βάσει του «ονόματος» τους (φήμη), της αμοιβής και του περιβάλλοντος που 

προσφέρουν, τις δυνατότητες περαιτέρω εκπαίδευσης και της τοποθεσίας. 

 Οι Σπυριδάκος et al. (2001) χρησιμοποιούν την αναλυτική-συνθετική μέθοδο UTA-II με σκοπό να 

αξιολογήσουν και να κατατάξουν τις θέσεις εργασίας βάσει σημαντικότητας σε ένα μεγάλο ελληνικό 

οργανισμό. Θεωρώντας το μοντέλο «είσοδοι» (input) – «διαδικασία» (process) –«έξοδοι» (outputs), 

σχηματίζεται μία συνεπής οικογένεια κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις, τις ικανότητες και 

τα προσωπικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για μία θέση από τον κάτοχό της, τις τεχνικές 

απαιτήσεις της θέσης (πολυπλοκότητα, απαιτήσεις σε επίλυση προβλημάτων και απαοφάσεις) και τη 

συνεισφορά της θέσης στα ποιοτικά και ποσοτητά αποτελέσματα του οργανισμού (πωλήσεις, 

ποιότητα προϊόντος, κερδοφορία). Τα έξι τελικά κριτήρια είναι τα προσόντα και οι ικανότητες, οι 

απαιτήσεις σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, η συνεισφορά στη λήψη αποφάσεων, η 

πολυπλοκότητα της θέσης, η υπευθυνότητα και το επίπεδο των οικονομικών πόρων που σχετίζονται 

με τη θέση. Ο τελικός στόχος είναι η αξιολόγηση των θέσεων εργασίας να οδηγήσει σε δικαιότερο 

σύστημα αμοιβών.  
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Πίνακας 3.3 – Επισκόπηση πρόσφατης βιβλιογραφίας σχετικά με το πρόβλημα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού 

Εργασία Ασάφεια Τεχνικές Μελέτη 

Περίπτωσης 

Παράδειγμα Ομαδική 

Απόφαση 

Βασικά Κριτήρια 

Shih et al. 

(2005) 

ΟΧΙ Ονομαστική Τεχνική 

Ομάδας (NGT), ΑΙΔ, 

TOPSIS, συνάρτηση του 

Borda 

Επιλογή On line 

manager 

ΟΧΙ NAI Βαθμολογίες σε τεστ γνώσεων και ικανοτήτων 

(γλώσσα, υπολογιστές, κανόνες ασφαλείας, 

επαγγελματικές γνώσεις), βαθμολογία στην 

προσωπική συνέντευξη 

Mehrabad 

και Brojeny 

(2007) 

ΟΧΙ Έμπειρα Συστήματα Επιλογή 

προσωπικού σε 

κέντρο Έρευνας & 

Ανάπτυξης 

ΟΧΙ ΟΧΙ Επίπεδο εκπαίδευσης, επαγγελματική εμπειρία, 

διοικητική εμπειρία 

Yeh (2003) ΟΧΙ Μέθοδοι συνολικού 

αθροίσματος (TS), 

σταθμισμένου 

αθροίσματος (SAW), 

σταθμισμένου προϊόντος 

(WP), TOPSIS 

Επιλογή φοιτητών 

για υποτροφία 

ΟΧΙ ΟΧΙ Ωριμότητα, ηγεσία, στάση ως προς την εργασία, 

προσωπικά ενδιαφέροντα, ικανότητα 

επικοινωνίας 
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Εργασία Ασάφεια Τεχνικές Μελέτη 

Περίπτωσης 

Παράδειγμα Ομαδική 

Απόφαση 

Βασικά Κριτήρια 

Storey 

Hooper et 

al. (1998) 

ΟΧΙ Έμπειρα Συστήματα Επιλογή 

αξιωματικών του 

Στρατού για 

εκπαιδευτικούς 

λόγους 

ΟΧΙ ΟΧΙ Βαθμός στην ιεραρχία, επίπεδο εκπαίδευσης, 

σωματικά προσόντα (ύψος, βάρος), βαθμός 

αξιολόγησης ανωτέρων, ιστορικό επιτυχίας 

ανατεθέντων έργων 

Cho και 

Ngai (2003) 

ΟΧΙ Ανάλυση διάκρισης, 

δέντρα αποφάσεων, 

τεχνητά νευρωνικά 

δίκτυα 

Επιλογή 

ασφαλιστών 

ΟΧΙ ΟΧΙ Εργασιακή θέση, προηγούμενες πωλήσεις, 

συζυγική κατάσταση, φύση της προηγούμενης 

εργασίας, ηλικία, επαγγελματική εμπειρία 

Chien και 

Chen 

(2008) 

ΟΧΙ Δέντρα αποφάσεων, 

κανόνες απόφασης 

Επιλογή 

προσωπικού σε 

κατασκευαστική 

εταιρία 

ΟΧΙ ΟΧΙ επαγγελματική εμπειρία, επίπεδο εκπαίδευσης, 

τύπος εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός φορέας 

αποφοίτησης 

Golec και 

Kahya 

ΝΑΙ Ασαφείς αριθμοί, 

ασαφείς κανόνες 

ΟΧΙ Επιλογή 

προσωπικού 

ΟΧΙ επικοινωνία, αυτό-παρακίνηση, διαπροσωπικές 

ικανότητες, λήψη αποφάσεων, τεχνικές 

γνώσεις, δυνατότητα σταδιοδρομίας, ικανότητα 
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Εργασία Ασάφεια Τεχνικές Μελέτη 

Περίπτωσης 

Παράδειγμα Ομαδική 

Απόφαση 

Βασικά Κριτήρια 

(2007) διοίκησης 

Karsak 

(2000) 

ΝΑΙ Ασαφής πολυκριτήριος 

μαθηματικός 

προγραμματισμός 

ΟΧΙ Επιλογή 

εκπατριζόμενου 

στελέχους 

ΟΧΙ προσωπικότητα, ηγεσία, επικοινωνιακή 

ικανότητα, εμπειρία, γνώσεις υπολογιστών και 

ξένων γλωσσών, βαθμολογία σε τεστ 

ικανοτήτων, απαίτηση ετήσιου μισθού 

Jereb et al. 

(2005) 

ΟΧΙ Έμπειρα συστήματα, 

κανόνες ΕΑΝ-ΤΟΤΕ 

ΟΧΙ Επιλογή 

προσωπικού 

ΟΧΙ Εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία, πρότερη 

εργασιακή απόδοση, προσωπικά 

χαρακτηριστικά 

Seol και 

Sarkis 

(2005) 

ΟΧΙ Αναλυτική Ιεραρχική 

Διαδικασία (ΑΙΔ) 

ΟΧΙ Επιλογή 

εσωτερικού 

ελεγκτή 

ΟΧΙ Τεχνικές ικανότητες, ικανότητες επίλυσης 

προβλημάτων, αντίληψη, οργανωσιακές 

ικανότητες προσωπικότητα, διαπροσωπικές 

ικανότητες, 

Butkiewicz 

(2002) 

ΝΑΙ Ασαφείς Αριθμοί ΟΧΙ Επιλογή 

υπαλλήλου σε 

τουριστικό 

ΟΧΙ Εκπαίδευση, ξένες γλώσσες, «γεωγραφικές» 

γνώσεις, υπευθυνότητα, υπομονή, γνώσεις 

υπολογιστών, γνώσεις χειρισμού εξοπλισμού 
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Εργασία Ασάφεια Τεχνικές Μελέτη 

Περίπτωσης 

Παράδειγμα Ομαδική 

Απόφαση 

Βασικά Κριτήρια 

γραφείο γραφείου, εξωτερική εμφάνιση 

Huang et 

al. (2004) 

ΝΑΙ Ασαφή Νευρωνικά 

Δίκτυα, Ασαφής ΑΙΔ 

Πρόσληψη 

διοικητικού 

στελέχους 

ΟΧΙ ΝΑΙ Δυνατότητα εξέλιξης, παρακίνηση, 

προσωπικότητα, διανοητικές ικανότητες, 

διαπροσωπικές ικανότητες, τεχνικές ικανότητες 

McIntyre et 

al. (1999) 

ΟΧΙ ΑΙΔ Επιλογή διευθυντή 

τομέα σε 

Πανεπιστημιακή 

Σχολή 

ΟΧΙ ΟΧΙ Ικανότητα διοίκησης, εμπειρία διδασκαλίας, 

ερευνητική δραστηριότητα, συμμετοχή στα 

κοινά, σχέση με βιομηχανία 

Baykasoglu 

et al. 

(2007) 

ΝΑΙ Ασαφής πολυκριτήριος 

μαθηματικός 

προγραμματισμός, 

προσομοιωμένη 

ανόπτηση 

ΟΧΙ Επιλογή μέλους 

ομάδας έργου 

ΟΧΙ ικανότητα επικοινωνίας, τεχνικές γνώσεις, 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ικανότητα 

λήψης αποφάσεων, διαδεσιμότητα χρόνου, 

μισθολογικές απαιτήσεις 

Saremi et 

al. (2009) 

ΝΑΙ Ασαφής TOPSIS Επιλογή 

εξωτερικού 

ΟΧΙ ΝΑΙ γνώση της αγοράς (στρατηγικές, διαδικασίες), 

σχετική εμπειρία, τεχνικές ικανότητες, 
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Εργασία Ασάφεια Τεχνικές Μελέτη 

Περίπτωσης 

Παράδειγμα Ομαδική 

Απόφαση 

Βασικά Κριτήρια 

συμβούλου για 

εφαρμογή ΣΔΠ 

ικανότητες διοίκησης, μισθολογικές απαιτήσεις 

Güngör et 

al. (2009) 

ΝΑΙ Ασαφής ΑΙΔ ΟΧΙ Επιλογή 

προσωπικού 

ΟΧΙ Γενικοί εργασιακοί παράγοντες (επαγγελματική 

εμπειρία, ξένες γλώσσες, εκπαίδευση, 

αναλυτική σκέψη), συμπληρωματικοί 

εργασιακοί παράγοντες (λήψη αποφάσεων, 

εργασία σε ομάδες, διαχείριση χρόνου, 

προθυμία), προσωπικά χαρακτηριστικά 

(εξωτερική εμφάνιση, ηλικία, κουλτούρα) 

Chen και 

Cheng 

(2005) 

ΝΑΙ Ασαφείς Αριθμοί ΟΧΙ Επιλογή 

εμπειρογνώμονα 

σε ΤΠΕ ως 

υπεύθυνο έργου 

ΝΑΙ Ικανότητα ανάλυσης και σχεδιασμού ΠΣ, 

ικανότητα ανάπτυξης 

λογισμικού/προγραμματισμός, διαπροσωπικές 

ικανότητες, ικανότητα διοίκησης ΠΣ, γνώση 

λειτουργικών συστημάτων/περιβαλλόντων 

εργασίας, γνώση εφαρμογών λογισμικού 

Shih et al. ΟΧΙ Ομαδική TOPSIS ΟΧΙ Πρόσληψη ΝΑΙ Τεχνικές γνώσεις, γενικές επαγγελματικές 
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Εργασία Ασάφεια Τεχνικές Μελέτη 

Περίπτωσης 

Παράδειγμα Ομαδική 

Απόφαση 

Βασικά Κριτήρια 

(2007) στελέχους σε 

εταιρία χημικών 

γνώσεις, γνώσεις υπολογιστών, βαθμολογία 

στην προσωπική συνέντευξη 

Mahdavi et 

al. (2008) 

ΝΑΙ Ασαφής TOPSIS ΟΧΙ Πρόσληψη 

αναλυτή ΠΣ 

ΝΑΙ Συναισθηματική σταθερότητα, προσωπικότητα, 

ικανότητα προφορικής επικοινωνίας, 

επαγγελματική εμπειρία, αυτοπεποίθηση 

Chen 

(2000) 

ΝΑΙ Ασαφής TOPSIS ΟΧΙ Πρόσληψη 

αναλυτή ΠΣ 

ΝΑΙ Συναισθηματική σταθερότητα, προσωπικότητα, 

ικανότητα προφορικής επικοινωνίας, 

επαγγελματική εμπειρία, αυτοπεποίθηση 

Saghafian 

και Hejazi 

(2005) 

ΝΑΙ Ασαφής TOPSIS ΟΧΙ Επιλογή 

καθηγητή 

πανεπιστημίου 

ΝΑΙ Δημοσιεύσεις/έρευνα, διδακτικές ικανότητες, 

πρακτική εμπειρία στη βιομηχανία και στις 

επιχειρήσεις, προηγούμενη διδακτική εμπειρία, 

διδακτική πειθαρχία 

Carlsson et 

al. (1997) 

ΟΧΙ Τελεστές OWA Επιλογή 

υποψηφίων 

διδακτόρων 

ΟΧΙ ΝΑΙ Ικανότητα εργασίας σε ερευνητικές ομάδες, 

ερευνητική δραστηριότητα, πανεπιστήμιο 

αποφοίτησης, βαθμός διπλώματος, χρόνος για 
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Εργασία Ασάφεια Τεχνικές Μελέτη 

Περίπτωσης 

Παράδειγμα Ομαδική 

Απόφαση 

Βασικά Κριτήρια 

την απόκτηση διπλώματος 

Dağdeviren 

(2010) 

ΟΧΙ Διαδικασία Δικτυακής 

Ανάλυσης (ΔΔΑ), TOPSIS 

Επιλογή 

ηλεκτρονικού 

μηχανικού σε 

κατασκευαστική 

εταιρία 

ΟΧΙ ΟΧΙ Ικανότητα εργασίας σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα, εμπειρία, ομαδικότητα, 

στρατηγική σκέψη, ικανότητα επικοινωνίας, 

γνώση ξένης γλώσσας, γνώσεις υπολογιστών 

Drigas et al. 

(2004) 

ΝΑΙ Νευρο-ασαφή 

συστήματα 

Τοποθέτηση 

ανέργων 

ΟΧΙ ΟΧΙ Ηλικία, εκπαίδευση, επιπλέον επαγγελματική 

κατάρτιση, εμπειρία, γνώση ξένων γλωσσών, 

γνώσεις υπολογιστών 

Liang και 

Wang 

(1992) 

ΝΑΙ Ασαφείς αριθμοί ΟΧΙ Τοποθέτηση 

εργαζομένων 

ΝΑΙ Ταλέντο, ηγεσία, αυτοπεποίθηση, 

επαγγελματική γνώση 

Dursun και 
Karsak 
(2010) 

ΝΑΙ 2-tuple TOPSIS, τελεστές 
OWA 

ΟΧΙ Επιλογή 
μηχανικού 
παραγωγής 

ΝΑΙ συναισθηματική σταθερότητα, η ηγεσία, η 
αυτοπεποίθηση, η προφορική ικανότητα 

επικοινωνίας, η προσωπικότητα, το γενικό 
ταλέντο (general aptitude) και η κατανόηση 

(comprehension) 
Zhang και ΝΑΙ διαισθητικά ασαφή ΟΧΙ Επιλογή ΝΑΙ συναισθηματική σταθερότητα, προφορική 
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Εργασία Ασάφεια Τεχνικές Μελέτη 

Περίπτωσης 

Παράδειγμα Ομαδική 

Απόφαση 

Βασικά Κριτήρια 

Liu (2011) σύνολα (Intuitionistic 
fuzzy sets), Ανάλυση 

Συσχέτισης Grey (Grey 
Relational Analysis) 

μηχανικού 
ανάλυσης 

συστημάτων 

ικανότητα επικοινωνίας, προσωπικότητα, 
επαγγελματική εμπειρία και αυτοπεποίθηση 

Wang και 
Hwang 
(2011) 

ΝΑΙ ασαφής μέθοδος Delphi, 
ΑΙΔ 

Μελέτη 
δεξιοτήτων των 

εμπειρογνωμόνων 
σε θέματα 

δικαιωμάτων 
πνευματικής 
ιδιοκτησίας 

ΟΧΙ ΝΑΙ επαγγελματικές δεξιότητες (αφορούν την 
τεχνική γνώση πάνω στο αντικείμενο των 

πνευματικών δικαιωμάτων), βασικές δεξιότητες 
(αφορούν κυρίως δεξιότητες μάνατζμεντ), 

στοιχεία προσωπικότητας 

Gibney και 
Shang 
(2007) 

ΟΧΙ ΑΙΔ Επιλογή Προέδρου 
Πανεπιστημιακού 

Τμήματος 

ΟΧΙ ΝΑΙ Κύρια κριτήρια: Ηγεσία, Πόροι (συνολικά 13 
υπο-κριτήρια) 

Lin (2010) NAI Διαδικασίας Δικτυακής 
Ανάλυσης (ANP), 

Περιβάλλουσα Ανάλυση 
Δεδομένων (DEA) 

Επιλογή 
ηλεκτρολόγου 

μηχανικού 

ΟΧΙ ΝΑΙ επαγγελματική γνώση και εξειδίκευση, 
επαγγελματική εμπειρία, επιτεύγματα και 

εκπαίδευση και προσωπικότητα, ικανότητα 
υποψηφίου να ακολουθήσει την εταιρική 

κουλτούρα, να φέρει εις πέρας την αποστολή 
του οργανισμού (Mission accomplish), 

πιθανότητα εξέλιξης σε ανώτερα διοικητικά 
επίπεδα 

Liao και 
Chang 

(2009a) 

ΟΧΙ Διαδικασία Δικτυακής 
Ανάλυσης 

Επιλογή 
εκφωνητών 
τηλεοπτικών 

σταθμών 

ΟΧΙ ΝΑΙ Κύρια κριτήρια: τεχνική γνώση, αποδοτικότητα, 
«ανθρώπινα» χαρακτηριστικά (συνολικά 12 

υπο-κριτήρια) 

Liao και ΟΧΙ Διαδικασία Δικτυακής Επιλογή ΟΧΙ ΝΑΙ Κύρια κριτήρια: τεχνική γνώση, αποδοτικότητα, 
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Εργασία Ασάφεια Τεχνικές Μελέτη 

Περίπτωσης 

Παράδειγμα Ομαδική 

Απόφαση 

Βασικά Κριτήρια 

Chang 
(2009b) 

Ανάλυσης προσωπικού 
Δημοσίων Σχέσεων 

σε νοσοκομείο 

«ανθρώπινα» χαρακτηριστικά (συνολικά 12 
υπο-κριτήρια) 

Lin (2009) ΝΑΙ ΑΙΔ, μεικτός ακέραιος 
προγραμματισμός 

Επιλογή 
προσωπικού 

ΟΧΙ ΝΑΙ επαγγελματική γνώση, υπευθυνότητα, 
δημιουργικότητα, οργανωτική ικανότητα, 

συναισθηματική σταθερότητα 
Σπυριδάκος 

et al. 
(2001) 

ΝΑΙ Αναλυτικό-συνθετικό 
μοντέλο (UTA II) 

Αξιολόγηση 
θέσεων εργασίας 

ΟΧΙ ΝΑΙ Προσόντα και ικανότητες, διοίκηση 
ανθρώπινου δυναμικού, συνεισφορά στη λήψη 

αποφάσεων, πολυπλοκότητα της θέσης, 
υπευθυνότητα θέσης, οικονομικοί πόροι 
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Με βάση τον παραπάνω συγκεντρωτικό πίνακα, τα συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα: 

 Περισσότερες από τις μισές ερευνητικές προσπάθειες χρησιμοποιούν ασαφείς αριθμούς (μέσω 

γλωσσικών μεταβλητών) για να αποδώσουν τιμές στα διάφορα κριτήρια αξιολόγησης. Αυτές που δε 

χρησιμοποιούν ασαφείς αριθμούς είτε (1) βασίζονται σε τεχνικές έμπειρων συστημάτων και 

νευρωνικών δικτύων και μέσω βάσεων γνώσης εξάγουν συμπεράσματα και κανόνες (2) θεωρούν 

πως οι αποφασίζοντες κατέχουν όλη την απαιτούμενη πληροφορία και μπορούν να προσδιορίσουν 

επακριβώς τις επιδόσεις των εναλλακτικών στα διάφορα κριτήρια (3) βασίζονται σε βαθμολογίες 

διαφόρων τεστ στα οποία υποβάλλονται οι υποψήφιοι για την αξιολόγησή τους, χωρίς να 

λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης. 

 Στις περιπτώσεις προσέγγισης μέσω έμπειρων συστημάτων, ΕΑΝ-ΤΟΤΕ κανόνων και νευρωνικών 

δικτύων που εκπαιδεύονται, είναι αμφίβολο κατά πόσο τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψιν 

μπορούν πράγματι να προβλέψουν τη μελλοντική απόδοση ενός εργαζομένου. Παραδείγματα 

τέτοιων παραγόντων είναι η ηλικία (Drigas et al., 2004), τα σωματικά προσόντα (Storey Hooper et 

al., 1998)ή ο εκπαιδευτικός φορέας αποφοίτησης (Chien και Chen, 2008). 

 Περισσότερες από τις μισές εργασίες δε λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον ομάδας, κάτω από το 

οποίο πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις επιλογής. Η προσέγγιση αυτή δικαιολογείται σε 

περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται η «εμπειρία» και η πρότερη γνώση για εξαγωγή κάποιων 

κανόνων ή σε περιπτώσεις που τα σκορ των υποψηφίων καθορίζουν την απόφαση, αλλά όχι σε 

περιπτώσεις στις οποίες το βασικό εργαλείο υποστήριξης της απόφασης είναι μία ή περισσότερες 

μέθοδοι που ανήκουν στην κατηγορία της πολυκριτήριας ανάλυσης. 

 Περισσότερες από τις μισές εργασίες προτείνουν γενικές (generic) μεθόδους που μπορούν να 

εφαρμοστούν σε πολλά πεδία και όχι μόνο στην επιλογή ανθρώπινου δυναμικού. Οι εν λόγω 

εργασίες εφαρμόζουν τις προτάσεις τους σε υποτυπώδη και απλά παραδείγματα, χρησιμοποιώντας 

ενδεικτικά κριτήρια επιλογής. Με αυτό τον τρόπο δεν τεκμηριώνουν τις προσεγγίσεις τους σε ένα 

πραγματικό περιβάλλον εργασίας, όπου επιπλέον παράμετροι που δε λαμβάνονται υπόψη ίσως 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην έκβαση της διαδικασίας και στην τελική απόφαση. 

3.4. Γενικά Συμπεράσματα Κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές μεθοδολογίες που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία και 

αποτελούν εργαλεία υποστήριξης της απόφασης που σχετίζεται με το πρόβλημα επιλογής ανθρώπινου 

δυναμικού. Στα πλαίσια των σκοπών της διατριβής, παρουσιάστηκαν μόνο οι γενικές αρχές κάθε μίας από 

αυτές, χωρίς να επεκταθεί η ανάλυση σε σύγχρονα θέματα που αφορούν την εξέλιξή τους σε ερευνητικό 

επίπεδο. Στη συνέχεια, έγινε εκτεταμένη αναφορά σε συγκεκριμένες πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες 
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που χρησιμοποιούν τα προαναφερθέντα εργαλεία ως βάση για την υποστήριξη του υπό μελέτη 

προβλήματος επιλογής. Από την ανάλυση αυτών των εργασιών, μπορεί κάποιος να εξάγει το βασικό 

συμπέρασμα ότι υπάρχει έλλειψη κάποιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που να λαμβάνει υπόψη τις 

παραμέτρους που χαρακτηρίζουν το πρόβλημα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και δη διοικητικών 

στελεχών, που αποτελούν τον πιο κρίσιμο ανθρώπινο παράγοντα. Αυτές οι παράμετροι, που 

αναφέρθηκαν και στο Κεφάλαιο 2, είναι συνοπτικά: 

 Το περιβάλλον ομαδικής απόφασης 

 Οι ιδιαίτερες προτιμήσεις και προτεραιότητες κάθε αποφασίζοντος 

 Οι ικανότητες, το υπόβαθρο και η ιδιότητα του κάθε αποφασίζοντος  

 Η ασάφεια των διαθέσιμων δεδομένων και η αβεβαιότητα των αποφασιζόντων 

 Ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κάτω από το οποίο να ορίζονται τα χαρακτηριστικά που αποτελούν τα 

κριτήρια αξιολόγησης 

Με βάση τα παραπάνω, υπάρχει ξεκάθαρη ανάγκη προσδιορισμού ενός ολοκληρωμένου πλαισίου και 

μίας νέας προσέγγισης του προβλήματος, με βάση τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι κρίσιμες 

παράμετροι που αποτελούν προϋπόθεση μίας άρτιας και ολοκληρωμένης διαδικασίας υποστήριξης της 

απόφασης. 
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4.1. Εισαγωγή 

Στα Κεφάλαια 1 και 2 παρουσιάστηκε το πρόβλημα της επιλογής διοικητικών στελεχών και η 

σημαντικότητά του στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα. Επίσης, έγινε μία επισκόπηση των 

πρόσφατων ερευνητικών προσπαθειών που προσεγγίζουν το πρόβλημα από τη μαθηματική του σκοπιά, 

επιθυμώντας με αυτό τον τρόπο να υποστηρίξουν τους εμπλεκόμενους στη λήψη μίας ορθολογικής 

απόφασης. Η ανάλυση κατέδειξε ορισμένες αδυναμίες και κενά αναφορικά με την ολοκληρωμένη 

αντιμετώπιση του θέματος. Το παρόν κεφάλαιο, βασισμένο σε αυτή την ανάλυση, έχει ως στόχο την 

παρουσίαση μίας νέας προσέγγισης, με την οποία το πρόβλημα περιγράφεται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

λαμβάνονται υπόψη όλες οι κρίσιμες παράμετροι που επηρεάζουν την τελική απόφαση. 

4.2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της μεθοδολογίας 

Προϋποθέσεις για την άρτια εφαρμογή της μεθοδολογίας αποτελούν η ύπαρξη συγκεκριμένων στάσεων 

και συμπεριφορών από το σύνολο των εμπλεκόμενων ανθρωπίνων πόρων του οργανισμού. Αυτές οι 

στάσεις και συμπεριφορές ενισχύουν τις ορθολογικές αποφάσεις και εξαλείφουν φαινόμενα όπως η 

διαφθορά, ο καιροσκοπισμός, η εμπάθεια, η αδικία, το προσωπικό συμφέρον. Αυτές είναι οι: 

 Ακεραιότητα 

o Η έννοια της ακεραιότητας αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικά θέματα στο πεδίο της 

οργανωσιακής συμπεριφοράς, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Τα τελευταία 

χρόνια, έχει μελετηθεί η έλλειψη ακεραιότητας των διοικητικών στελεχών ως ανεξάρτητη 

μεταβλητή για ηθικά παραπτώματα και λήψη αποφάσεων αμφιβόλου ηθικής (Six et al., 1995). Η 

ακεραιότητα ορίζεται λαμβάνοντας υπόψη δύο συνιστώσες, τη συνέπεια και την ηθική. Με βάση 

την πρώτη συνιστώσα, η ακεραιότητα ορίζεται ως η συνέπεια στις πράξεις κατά την 

αντιμετώπιση διαφορετικών καταστάσεων καθώς και η συνέπεια πράξεων και πεποιθήσεων. Η 

ηθική πλευρά ερμηνεύει την ακέραιη συμπεριφορά ως εκείνη που ακολουθεί συγκεκριμένες 

ηθικές αξίες και νόρμες, οι οποίες προστάζουν το σωστό και το λάθος σε μια δεδομένη 

περίσταση. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα που εξετάζεται, στο οποίο απαιτείται η λήψη κάποιων 

αποφάσεων, η ακεραιότητα του αποφασίζοντος οδηγεί σε ειλικρινή, αξιόπιστη και αντικειμενική 

κρίση προς το κοινό όφελος. Αντίστοιχα, η ακεραιότητα ενός υποψηφίου προς κάλυψη μιας νέας 

θέσης εργασίας αποτρέπει τον υποψήφιο από αρνητικές αποκριτικές τάσεις κατά τη διαδικασία 

επιλογής (π.χ. εσκεμμένα ψευδείς απαντήσεις σε τεστ ή συνεντεύξεις). 

 Εμπιστοσύνη 
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o Έχει καταγραφεί μια πληθώρα ορισμών για την έννοια της εμπιστοσύνης. Χρησιμοποιώντας την 

εργασία των Mayer et al. (1995) ορίζουμε την εμπιστοσύνη ως «την πρόθεση ενός 

συμβαλλομένου να είναι ευάλωτος στις πράξεις κάποιου άλλου, στηριζόμενος στην προσδοκία 

πως ο άλλος συμβαλλόμενος θα εκτελέσει μια πράξη σημαντική στον πρώτο, ανεξαρτήτως της 

ικανότητας του να παρακολουθήσει ή να ελέγξει αυτή την πράξη». Η εμπιστοσύνη είναι 

απόρροια της ακεραιότητας. Εμπιστευόμαστε εκείνους που είναι συνεπείς στις πράξεις τους και 

που κάνουν σαφή τα κίνητρα και τις προθέσεις τους. Η εμπιστοσύνη υποδηλώνει την πεποίθηση 

ότι ένα άτομο δε θα δράσει καιροσκοπικά ή με ένα συμφεροντολογικό τρόπο. Κατά τη 

διαδικασία λήψης μιας απόφασης, το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των αποφασιζόντων αλλά και 

μεταξύ αποφασιζόντων και εργαζομένων – ή υποψηφίων – που κρίνονται λειτουργεί θετικά και 

προς όφελος μιας συναινετικής και συνολικά αποδεκτής απόφασης. 

 Αίσθημα οργανωσιακής δικαιοσύνης 

o Η δικαιοσύνη στους οργανισμούς αποτελεί αντικείμενο μελέτης από τότε που ο Adams (1965) 

εισήγαγε τη θεωρία της αναλογίας, η οποία ισχυρίζεται ότι η δημιουργία κινήτρων εξαρτάται 

από τον τρόπο που ένα άτομο αξιολογεί τη δικαιοσύνη συγκρίνοντας τις απολαβές του σε σχέση 

με τις απολαβές άλλων ατόμων καθώς και με την εκπαίδευση, την εμπειρία και την προσπάθεια 

που καταβάλλουν τα άτομα αυτά. Οι ερευνητικές προσπάθειες έχουν πλέον αναγνωρίσει την 

ανάγκη θεώρησης και άλλων πλευρών οργανωσιακής δικαιοσύνης, μια εκ των οποίων είναι η 

αμεροληψία στις επίσημες πολιτικές και διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη λήψη 

αποφάσεων και αναφέρεται ως διαδικαστική δικαιοσύνη. Η ύπαρξη μηχανισμών διασφάλισης 

διαδικαστικής δικαιοσύνης καθώς και η αντίληψη των μελών ενός οργανισμού ως προς την 

ύπαρξή της, παίζει σπουδαίο ρόλο στη θετική στάση των μελών και την αποδοχή των όποιων 

σχετικών αποφάσεων λαμβάνονται. 

Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμη η αναφορά σε ένα επικίνδυνο φαινόμενο κατά τη λήψη αποφάσεων, 

αυτό της προκατάληψης. Η προκατάληψη είναι η συστηματική τάση να χρησιμοποιείται η πληροφορία για 

άλλους με έναν τρόπο που οδηγεί σε ανακριβή αντίληψη. Έχουν παρατηρηθεί διάφοροι τύποι 

προκαταλήψεων. 

 Το φαινόμενο όμοιος – με – εμένα (similar –to – me effect) αναφέρεται στην τάση να 

αντιλαμβανόμαστε αυτούς που μοιάζουν με εμάς πιο θετικά από άλλους που είναι διαφορετικοί.  

 Το φαινόμενο της κοινωνικής θέσης (social status effect) σχετίζεται με την τάση να 

αντιλαμβανόμαστε άτομα με υψηλή κοινωνική θέση πιο θετικά από τους υπολοίπους. 

 Το φαινόμενο της ξεχωριστής ιδιότητας (salience effect) είναι η τάση να εστιάζουμε σε άτομα που 

εμφανώς είναι διαφορετικά από τους υπολοίπους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι κάποιος 
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εργαζόμενος με ειδικές ανάγκες που ανήκει σε μια ομάδα έργου. Η αντίληψη για αυτά τα άτομα 

είναι είτε πιο θετική είτε πιο αρνητική (Jones et al., 2000). 

Οι αποφασίζοντες πρέπει να αποφεύγουν τις αρνητικές συνέπειες των προκαταλήψεων ώστε να 

βελτιώσουν τις ικανότητες τους στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση προβλημάτων. Η λύση είναι η 

αναγνώριση των προκαταλήψεων τους και των συνεπειών τους και η χρησιμοποίηση αντικειμενικής 

πληροφόρησης ως προς τις δυνατότητες και την απόδοση των εργαζομένων ή των υποψηφίων για μια 

θέση. 

Η σχέση μεταξύ των προαναφερθέντων εννοιών και της προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι αμφίδρομη. 

Αυτό σημαίνει πως η άρτια εφαρμογή της μεθοδολογίας θα ενισχύσει περαιτέρω αυτές τις συμπεριφορές 

και στάσεις, δημιουργώντας ένα κατάλληλο κλίμα για μακροπρόθεσμη οργανωσιακή ανάπτυξη. Ακόμα, η 

άρτια εφαρμογή της μεθοδολογίας μπορεί να προωθήσει θετικές στάσεις όπως η οργανωσιακή δέσμευση, 

η εργασιακή ικανοποίηση (Tremblay και Roussel, 2001) και η παρακίνηση. Οι ορισμοί αυτών των στάσεων 

δίνονται ως εξής: 

 Οργανωσιακή δέσμευση: Εκφράζει τη σύνδεση του εργαζομένου και του οργανισμού. Συνίσταται 

στην αποδοχή και στην πίστη του εργαζομένου στις αξίες και τους στόχους του οργανισμού, στην 

επιθυμία του να καταβάλει προσπάθεια για το συμφέρον του οργανισμού και στην επιθυμία του να 

παραμείνει μέλος του (Mowday et al., 1982). Πρόκειται για μια θετική στάση η οποία ενισχύει την 

ανάπτυξη κοινών στόχων μέσα σε έναν οργανισμό. 

 Εργασιακή ικανοποίηση: Ο γνωστότερος ορισμός της εργασιακής ικανοποίησης προέρχεται από την 

εργασία του Locke (1976), ο οποίος την ορίζει ως «μία ευχάριστη ή θετική συναισθηματική 

κατάσταση ενός ατόμου ως αποτέλεσμα του περιεχομένου της εργασίας του ή των εμπειριών που 

το άτομο αποκομίζει από αυτή». Ουσιαστικά αναφέρεται στη συνολική στάση του ατόμου απέναντι 

στην εργασία του. 

 Παρακίνηση: Αποτελεί μία ψυχολογική διαδικασία που ως αποτέλεσμα έχει τον επηρεασμό της 

συμπεριφοράς ενός ανθρώπου. Ο όρος θεωρείται ταυτόσημος ή στενά συνδεδεμένος των λέξεων 

θέληση, επιθυμία, κίνητρο, στόχος (Μπουραντάς, 2002). Κεντρική έννοια του όρου είναι το κίνητρο, 

που μπορεί να οριστεί σα μία εσωτερική κατάσταση που ενεργοποιεί, δραστηριοποιεί ή κινεί και 

κατευθύνει τη συμπεριφορά προς τους στόχους. 

Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο Σχήμα 4.1, όπου φαίνονται οι σχέσεις των προαναφερθέντων 

εννοιών και της προτεινόμενης μεθοδολογίας. 
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Σχήμα 4.1 – Προϋποθέσεις και αποτελέσματα της εφαρμογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

4.3. Προτεινόμενη μεθοδολογία 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία ονομάζεται REDI, από τα αρχικά των τριών φάσεων στις οποίες χωρίζεται. 

Αυτές είναι οι φάσεις της προσέλκυσης και προεπιλογής (recruitment), της αξιολόγησης (evaluation) και 

της απόφασης και ένταξης (decision and induction). 

 Κατά τη φάση της προσέλκυσης και προεπιλογής, καθορίζονται τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

της θέσης εργασίας που πρόκειται να καλύψει κάποιος υποψήφιος, καθώς και οι διάφορες μέθοδοι 

που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή της απαιτούμενης πληροφορίας. Επιπλέον, σε αυτή τη 

φάση πραγματοποιείται η αρχική προ-επιλογή των τελικών υποψηφίων, μέσω της διαδικασίας 

προσέλκυσης. 

 Κατά τη φάση της αξιολόγησης, καθορίζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι και όλες οι παράμετροι που 

λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης, με σκοπό την τελική κατάταξη και επιλογή του 

επικρατέστερου υποψηφίου για τη συγκεκριμένη θέση. Σε αυτή τη φάση, εργαλεία και μέθοδοι από 

το πεδίο της επιχειρησιακής έρευνας χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της αξιολόγησης. 

 Κατά τη φάση της απόφασης και ένταξης, λαμβάνεται η τελική απόφαση με βάση τα αποτελέσματα 

της προηγούμενης φάσης και οριστικοποιείται το πλαίσιο κάτω από το οποίο θα εργασθεί ο 

υποψήφιος που επιλέχθηκε, μέσα στον οργανισμό. 

  

Ακεραιότητα

Δικαιοσύνη

Εμπιστοσύνη

Δέσμευση

Παρακίνηση

Εργασιακή
ΙκανοποίησηΠροϋποθέσεις

Στάσεις

Άρτια εφαρμογή της
προτεινόμενης
μεθοδολογίας
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4.3.1. Προσέλκυση και Προεπιλογή 

Η φάση της προσέλκυσης και προεπιλογής ουσιαστικά καταγράφει τα βήματα που προηγούνται της 

φάσης της αξιολόγησης, της βασικής φάσης της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Τα στάδια αυτά φαίνονται 

στο Σχήμα 4.2  

 

Σχήμα 4.2 – 1η Φάση: Προσέλκυση και Προεπιλογή 

Πιο αναλυτικά, τα βήματα που ακολουθούνται είναι: 

Δημιουργία κενής θέσης εργασίας 

Ένα κενό σε μια θέση εργασίας δημιουργείται με δύο τρόπους. Αυτοί είναι: 

 Αποχώρηση στελέχους και αναπλήρωση της συγκεκριμένης θέσης. Σε αυτή την περίπτωση, οι 

απαιτήσεις, τα καθήκοντα και οι προδιαγραφές της θέσης είναι ήδη γνωστά. Παρ’ όλα αυτά, 

προτείνεται ο επαναπροσδιορισμός και η επιβεβαίωση των παραπάνω χαρακτηριστικών την 

τρέχουσα χρονική στιγμή, με βάση τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού. Σε αυτή 

την κατηγορία, εκτός από περιπτώσεις αποχωρήσεων, ανήκουν και οι περιπτώσεις προαγωγών. Η 

προαγωγή ενός στελέχους εντός του οργανισμού αυτόματα συνεπάγεται την «εσωτερική» 

αποχώρηση από τη θέση που κατείχε και τη δημιουργία του αντίστοιχου κενού.  

 Δημιουργία νέας θέσης. Μια νέα θέση δημιουργείται κυρίως έπειτα από 

o αναδιοργάνωση του οργανισμού, κατά την οποία η παλαιά δομή έχει αντικατασταθεί από νέα 

και οι θέσεις εργασίας δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σύγχρονες ανάγκες του οργανισμού. Σε 

Δημιουργία κενής
θέσης εργασίας

Φάση 1: Προεπιλογή

Ανάλυση θέσης
εργασίας

Περιγραφή θέσης Προδιαγραφές
θέσης

Ανάλυση
απόδοσης

Ανάλυση θέσης
εργασίας

Περιγραφή θέσης Προδιαγραφές
θέσης

Ανάλυση
απόδοσης

Προσέλκυση
υποψηφίων

Προεπιλογή τελικών
υποψηφίων
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αυτή την περίπτωση απαιτείται νέος σχεδιασμός θέσεων, με διαφορετικά καθήκοντα και 

διαφορετικές προδιαγραφές. 

o ανάπτυξη σε νέες αγορές, κατά την οποία νέες θέσεις δημιουργούνται για να καλύψουν τις 

απαιτήσεις της επέκτασης του οργανισμού. Παραδείγματος χάριν, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

σε μια νέα χώρα, αυτόματα προστάζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας με βασική ευθύνη την 

επιχειρηματική πορεία του οργανισμού στην εν λόγω αγορά. 

o ανάληψη νέου έργου, φαινόμενο που παρατηρείται κυρίως σε οργανισμούς των οποίων η δομή 

είναι βασισμένη σε έργα και όχι σε μια αυστηρή ιεραρχία. Εδώ, η ανάληψη ενός έργου απαιτεί 

τη δημιουργία συγκεκριμένων θέσεων, καθηκόντων και ρόλων με σκοπό την αποτελεσματική 

διαχείρισή του. 

Ανάλυση της θέσης εργασίας που πρόκειται να καταληφθεί 

Χρησιμοποιείται για την επίτευξη τριών στόχων, (1) της προσέλκυσης των κατάλληλων υποψηφίων, (2) της 

τελικής επιλογής του καταλληλότερου και (3) της αξιολόγησης της απόδοσής του. Για να εκπληρώσει 

αυτούς τους στόχους, η ανάλυση θα πρέπει να είναι ενδελεχής ώστε να δοθεί η δυνατότητα συλλογής των 

απαιτούμενων πληροφοριών για τη συγκεκριμένη θέση. Από την ανάλυση της θέσης εργασίας 

προκύπτουν επιμέρους αναλύσεις της θέσης. Αυτές είναι  

 η περιγραφή της θέσης εργασίας, που περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν τα κύρια 

καθήκοντα και το περιεχόμενο της θέσης. Ουσιαστικά προσδιορίζει τις δραστηριότητες που 

αναμένεται να αναπτύξει ο κάτοχος της θέσης. 

 Οι προδιαγραφές της θέσης, που περιλαμβάνουν το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου καθώς και τις 

ικανότητες που απαιτούνται. 

 Η ανάλυση απόδοσης, που περιλαμβάνει τα επίπεδα απόδοσης που αναμένεται να επιτευχθούν 

από το στέλεχος που κατέχει τη συγκεκριμένη θέση. 

Με βάση την προηγούμενη ανάλυση και τους τρόπους με τους οποίους δημιουργείται μια κενή θέση 

εργασίας, προτείνεται για κάθε περίπτωση 

 Κατά την αποχώρηση στελέχους, η ανάλυση γίνεται με βάση την υπάρχουσα περιγραφή θέσης και 

με πληροφορία που συλλέγεται από τους εργαζομένους που σχετίζονται με τη θέση αυτή, 

επαναπροσδιορίζονται τα καθήκοντα και οι προδιαγραφές της. Επιπλέον, ο επαναπροσδιορισμός 

μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες διαφορές από την υπάρχουσα περιγραφή, λαμβάνοντας υπόψη τις 

τρέχουσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες από τη θέση αυτή, απόρροια του στρατηγικού σχεδιασμού 

και προγραμματισμού του οργανισμού. 

 Κατά την αναδιοργάνωση του οργανισμού, η ανάλυση της θέσης εργασίας αποτελεί ένα μέρος της 

συνολικής αλλαγής που έχει υπεισέλθει στο οργανισμό. Σε αυτή την περίπτωση, η ανάλυση 
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πραγματοποιείται από μηδενική βάση, λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη αλλαγή στρατηγικής και 

οργανωσιακών στόχων. 

 Κατά την εισαγωγή σε νέες αγορές, η ανάλυση της νέας θέσης εργασίας βασίζεται στην αντίστοιχη 

θέση στην υπάρχουσα αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νέας αγοράς. 

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι δημιουργείται μια νέα θέση διευθυντή πωλήσεων σε μια νέα 

χώρα στην οποία επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί ένας οργανισμός. Εκτός των καθηκόντων και των 

προδιαγραφών που περιγράφουν την αντίστοιχη θέση στην υπάρχουσα αγορά, για τη σωστή 

ανάλυση της νέας θέσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νέας 

χώρας/αγοράς, όπως τα χαρακτηριστικά της απαιτούμενης συμπεριφοράς προς τους καταναλωτές, 

το μέγεθος της αγοράς και οι στόχοι/καθήκοντα της θέσης, η δομή του οργανισμού στη νέα χώρα 

και οι ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ των θέσεων εργασίας. 

 Κατά την ανάληψη ενός νέου έργου, η ανάλυση της θέσης εργασίας βασίζεται κυρίως στη φύση του 

έργου και στις προδιαγραφές που το ίδιο το έργο προστάζει. Ακόμα, η ανάλυση κάθε θέσης 

εργασίας λαμβάνει υπόψη του τις υπόλοιπες θέσεις εργασίας της ομάδας έργου και τις σχέσεις 

μεταξύ τους. 

Προσέλκυση και προεπιλογή των τελικών υποψηφίων για την πλήρωση της κενής θέσης 

Σε αυτό το στάδιο, οι βασικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν αφορούν τις πηγές προσέλκυσης 

(εξωτερική ή εσωτερική κάλυψη της θέσης), τις μεθόδους προσέλκυσης και τον τρόπο προεπιλογής του 

τελικού αριθμού των υποψηφίων.  

Η απόφαση για τον τρόπο κάλυψης της θέσης εξαρτάται από τη φύση της θέσης, το επίπεδο ιεραρχίας 

της, την παρούσα κατάσταση και τους στόχους του οργανισμού. Αν πρόκειται για μια νέα θέση που 

σχηματίστηκε από αναδιάρθρωση ή επέκταση του οργανισμού, είναι πολύ πιθανό να μην υπάρχουν 

εσωτερικοί πόροι για να την καλύψουν. Ακόμα, αν πρόκειται για υψηλή στην ιεραρχία θέση, για την οποία 

απαιτούνται άμεσα υψηλά επίπεδα απόδοσης, πιο πιθανό είναι να αναζητηθούν υποψήφιοι εκ των έσω, 

μια και γνωρίζουν την κουλτούρα, τις συνήθειες και τις πρακτικές του οργανισμού. Αν πρόκειται για 

εισαγωγική θέση, τότε αυτή συμπληρώνεται εξωτερικά.  

Οι μέθοδοι προσέλκυσης ποικίλουν και εξαρτώνται από την ταχύτητα ανταπόκρισης, το κόστος και την 

αποτελεσματικότητα. Η ανεπίσημη μέθοδος της σύστασης υποψηφίων από ανθρώπους που εργάζονται 

στον οργανισμό είναι άμεση και με μηδενικό κόστος. Οι αγγελίες και καταχωρήσεις διαρκούν περισσότερο 

και κοστίζουν. Η προσέλκυση μέσω γραφείων συμβούλων είναι αποτελεσματική αλλά κοστίζει ακριβά. Η 

προσέλκυση μέσω διαδικτύου προϋποθέτει την ύπαρξη ιστοσελίδας και άρτιο πληροφοριακό σύστημα 

υποδοχής των αιτήσεων. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες εκτιμούνται προσεκτικά έτσι ώστε να 
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προσελκυστεί ο κατάλληλος αριθμός υποψηφίων με την απαιτούμενη ποιότητα προσόντων και 

δυνατοτήτων. 

Τέλος, αποφασίζεται πόσοι και ποιοί θα είναι οι τελικοί υποψήφιοι που θα «προκριθούν» στη φάση της 

αξιολόγησης, όπου θα εξεταστεί με λεπτομέρεια κάθε ένας έναντι προκαθορισμένων κριτηρίων επιλογής 

από την ομάδα αποφασιζόντων (επόμενη φάση – φάση αξιολόγησης). Κατά τη διαδικασία αυτή 

λαμβάνεται μια απόφαση μεταξύ μιας βιαστικής και επιπόλαιης απόφασης που ίσως δε θα προωθήσει 

τους καλύτερους υποψηφίους αλλά θα είναι άμεση και χωρίς ιδιαίτερο κόστος και μιας διαδικασίας πιο 

αναλυτικής η οποία με μεγάλες πιθανότητες θα οδηγήσει τις καλύτερες εναλλακτικές στη φάση της 

αξιολόγησης, αλλά ταυτόχρονα χρονοβόρας και κοστοβόρας. 

4.3.2. Αξιολόγηση 

Η φάση της αξιολόγησης αποτελεί την πιο κρίσιμη φάση της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Αποτελείται 

από σαφώς καθορισμένες συνιστώσες με σκοπό την αναλυτική περιγραφή του προβλήματος και την 

επαρκή υποστήριξη της τελικής απόφασης. Το πρώτο βήμα της φάσης είναι η επιλογή των κριτηρίων 

αξιολόγησης των υποψηφίων για την κάλυψη μίας διοικητικής θέσης εργασίας. Η κεντρική ιδέα της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι η επιλογή διοικητικών στελεχών να βασίζεται στις διοικητικές τους 

ικανότητες (skills-based manager selection). 

Επιλογή κριτηρίων αξιολόγησης 

Θεωρώντας ότι η απόδοση ενός στελέχους εξαρτάται από τις διοικητικές ικανότητες και τις συμπεριφορές 

που επιδεικνύει παρά από τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και τη νοητική του ικανότητα, κατά τη 

διαδικασία επιλογής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αντίστοιχα κριτήρια. 

Οι διοικητικές ικανότητες έχουν τις εξής ιδιότητες: 

 Βασίζονται σε συμπεριφορές και όχι σε χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Οι διοικητικές ικανότητες 

αποτελούνται από αναγνωρίσιμα σύνολα δράσεων τις οποίες τα στελέχη εκτελούν ώστε να 

επιτύχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι ικανότητες είναι παρατηρήσιμες από τους υπολοίπους 

σε αντίθεση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τα οποία μπορεί να μην γίνονται εμφανή. 

Ίδιες συμπεριφορές είναι δυνατόν να επιδεικνύονται από άτομα με διαφορετικό προσωπικό στυλ ή 

προσωπικότητα. 

 Είναι ελέγξιμες. Η εφαρμογή των συμπεριφορών βρίσκεται υπό τον προσωπικό έλεγχο του κάθε 

στελέχους. Σε αντίθεση με οργανωσιακές πρακτικές όπως η «διαχείριση ρίσκου» ή η «επιλεκτική 

πρόσληψη», η επίδειξη, απόκρυψη και βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων εξαρτώνται 
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αποκλειστικά από το ίδιο το άτομο, ακόμα και αν η αποτελεσματική εφαρμογή τους προϋποθέτει 

την εμπλοκή και συνεργασία και άλλων ανθρώπων. 

 Μπορούν να μεταφερθούν μέσω διαδικασιών μάθησης και να αναπτυχθούν. Οι εμπλεκόμενες 

συμπεροφορές μπορεί να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά μέσω εκπαίδευσης και εμπειρίας, εν 

αντιθέσει με τη νοητική ικανότητα (IQ) ή την προσωπικότητα που διατηρούνται σχετικά σταθερές σε 

όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου. 

Για τη διαμόρφωηση μιας συνεπούς οικογένειας κριτηρίων επιλογής υιοθετείται το κλασικό μοντέλο του 

Katz (1955), ο οποίος πρότεινε την ταξινόμηση των διοικητικών ικανοτήτων σε τρεις κατηγορίες, τις 

τεχνικές ικανότητες, τις «ανθρώπινες» ικανότητες και τις διανοητικές ικανότητες. Όπως αναφέρθηκε και 

στο Κεφάλαιο 2, οι τεχνικές ικανότητες είναι εκείνες που υποδηλώνουν την κατανόηση και τη βαθιά 

γνώση σε επίπεδο τεχνικών, διαδικασιών και μεθόδων που απαιτούνται για την εκτέλεση συγκεκριμένου 

τύπου εργασιών. Οι ανθρώπινες ικανότητες ορίζονται ως «η ικανότητα ενός στελέχους να εργάζεται 

αποτελεσματικά ως μέλος μιας ομάδας και να καλλιεργεί αίσθημα συνεργασίας μεταξύ των μελών της 

ομάδας της οποίας ηγείται» (Katz, 1955). Επιπλέον, ένας γενικότερος ορισμός περιλαμβάνει την ικανότητα 

αντίληψης, αλλαγής, ηγεσίας και ελέγχου της συμπεριφοράς άλλων ατόμων και ομάδων (Jones et al., 

2002). Τέλος, οι νοητικές ικανότητες αφορούν την ικανότητα ενός στελέχους να μπορεί να αντιλαμβάνεται 

τον οργανισμό ως ολότητα και σε σχέση με τα ανταγωνιστικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό 

περιβάλλον. Ένας συμπληρωματικός ορισμός είναι η ικανότητα ανάλυσης και διάγνωσης μιας κατάστασης 

και η ικανότητα διαχωρισμού μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος.  

Κάθε μια από αυτές τις τρεις γενικές κατηγορίες μπορεί να αναλυθεί σε μία ή περισσότερες σαφώς 

προσδιορισμένες ξεχωριστές ικανότητες.  

 Η τεχνική ικανότητα αναφέρεται στην επαγγελματική εμπειρία και στο θεωρητικό υπόβαθρο που 

επιτρέπουν σε ένα στέλεχος να κατανοήσει, να επεξεργαστεί και να φέρει εις πέρας τεχνικά θέματα. 

Πιο αναλυτικά, 

o Η επαγγελματική εμπειρία αποτελεί αναμφισβήτητα ένα εχέγγυο για την αποτελεσματικότητα 

ενός στελέχους. Συνήθως εκτιμάται με βάση τα χρόνια εμπειρίας. Παρ’ όλα αυτά, η 

επαγγελματική εμπειρία αποτελείται από ποσοτικά και ποιοτικά συστατικά που συνυπάρχουν 

σε διάφορα επίπεδα και αλληλεπιδρούν μέσα στο χρόνο (Tesluk κα Jackobs, 1998). Η 

μετάφραση της επαγγελματικής εμπειρίας σε γνώση, ικανότητες και στάσεις 

προσανατολισμένες στην εργασία αποτελεί ένα πολύπλοκο θέμα. Η συνήθης πρακτική είναι να 

υπολογίζονται τα χρόνια θητείας, που ορίζονται ως τα χρόνια παραμονής σε έναν οργανισμό ή 

σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας. Άλλες προσεγγίσεις ποσοτικοποιούν την εμπειρία με βάση 

τη συχνότητα με την οποία ένα άτομο εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία. Εντούτοις, δύο 
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εργαζόμενοι με ίση εργασιακή και οργανωσιακή θητεία μπορεί να διαφέρουν έντονα στο 

επίπεδο της «πρόκλησης» και της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τα καθήκοντά τους. 

Επιπλέον, το χρονικό διάστημα παραμονής σε μια θέση ή έναν οργανισμό δεν έχει τις ίδιες 

επιδράσεις σε όλους τους ανθρώπους. Κάποιοι ίσως βελτιώνουν την απόδοσή τους σταθερά, 

κάποιοι μπορεί ακόμα και να μειώνουν την απόδοσή τους ενώ κάποιοι τρίτοι ενδέχεται να 

βελτιώνονται αλλά λιγότερο συστηματικά. Ενσωματώνοντας στην έννοια της εμπειρίας 

συστατικά όπως οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες ανάπτυξης νέας γνώσης και ικανοτήτων ή η 

υποστήριξη ενός μέντορα/καθοδηγητή, γίνεται αντιληπτή η ανάγκη προσεκτικής και αναλυτικής 

προσέγγισης σε περιπτώσεις αξιολόγησης με σκοπό την επιλογή προσωπικού και δη 

στελεχιακού. Επομένως, προτείνεται οι αποφασίζοντες/αξιολογητές να εξετάζουν από πολλές 

οπτικές και ενδελεχώς την εν λόγω ικανότητα κάθε υποψηφίου. 

Το θεωρητικό υπόβαθρο αναφέρεται στην επίσημη εκπαίδευση που έχει λάβει ένα στέλεχος. 

Αυτή αναλύεται στην πανεπιστημιακή ή και μεταπτυχιακή του εκπαίδευση, στη γνώση ξένων 

γλωσσών, στα τυχόν σεμινάρια στα οποία έχει λάβει μέρος. Παρ’ όλα αυτά, η επίσημη 

εκπαίδευση μπορεί να μη συνάδει με την πραγματική γνώση που το στέλεχος έχει αποκομίσει. 

Δύο απόφοιτοι του ίδιου πανεπιστημίου δε σημαίνει ότι διαθέτουν την ίδια ουσιαστική γνώση 

πάνω στο αντικείμενο σπουδών. Επομένως, κρίνεται σκόπιμη η ενδελεχής και ποιοτική ανάλυση 

του θεωρητικού υποβάθρου ενός στελέχους, παράγοντας σημαντικός για την 

αποτελεσματικότητα στους διοικητικούς ρόλους που του ανατίθενται. 

 Οι «ανθρώπινες» ικανότητες αναφέρονται στις συμπεριφορές του στελέχους στα πλαίσια των 

διαπροσωπικών του σχέσεων α) με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες, υφισταμένους, 

προϊσταμένους, ανταγωνιστές, καθώς και β) με μέλη των ομάδων που διοικεί. Περιγράφονται οι 

παρακάτω τρεις ξεχωριστές ικανότητες αυτής της κατηγορίας: 

o Διαχείριση συγκρούσεων/Διαπραγμάτευση: Οι συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο είναι ένα 

διαχρονικό φαινόμενο. Αν αμεληθεί η σημασία τους, μπορούν να οδηγούν σε αρνητικά 

αποτελέσματα σε προσωπικό επίπεδο, όπως μειωμένη απόδοση, δυσαρέσκεια, επιθετικότητα, 

άγχος, και κατ’ επέκταση σε δυσάρεστες συνέπειες σε οργανωσιακό επίπεδο (Suppiah και Che 

Rose, 2006). Η διαχείριση των συγκρούσεων στο χώρο εργασίας αποτελεί έναν κρίσιμο 

παράγοντα για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη ενός οργανισμού (Oudeh, 1999). Ένα στέλεχος 

οφείλει να έχει την ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων μεταξύ των υφισταμένων του, αλλά και 

περιπτώσεων στις οποίες είναι άμεσα εμπλεκόμενος. Ο τρόπος με τον οποίο ένα στέλεχος 

διαχειρίζεται μια σύγκρουση επηρεάζει και το τελικό αποτέλεσμά της, δηλαδή αν θα είναι 

ωφέλιμη ή καταστροφική (Cetin και Hacifazlioglu, 2004). Ένας αποτελεσματικός τρόπος 

διαχείρισης της σύγκρουσης προσθέτει αξία σε έναν οργανισμό, και οδηγεί σε επίλυση 
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προβλημάτων, ανάπτυξη ομάδων, αύξηση της συνοχής των ομάδων, διευκόλυνση της αλλαγής. 

Κατάλληλες συμπεριφορές (όπως αυτές του συμβιβασμού, του ανταγωνισμού, της συνεργασίας, 

της αποφυγής ή της διευκόλυνσης) πρέπει να επιδεικνύονται στις κατάλληλες περιστάσεις από 

τα στελέχη, ώστε να οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα. 

o Ικανότητα επικοινωνίας: Τα στελέχη πρέπει να διαθέτουν τα βασικά στοιχεία της δημόσιας 

επικοινωνίας και να είναι ευέλικτα ώστε να προσαρμόζονται σε διαφορετικές καταστάσεις και 

ακροατήρια ή παραλήπτες. Η ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα 

κρίσιμη για χαρακτηριστεί ένα στέλεχος ως επιτυχημένο. Αναφορικά με την προφορική 

επικοινωνία παράγοντες όπως ο στόχος, η πρότερη γνώση και οι προσδοκίες του ακροατηρίου 

και η τυπικότητα της περίστασης παίζουν σπουδαίο ρόλο ως προς τα επιχειρήματα που 

παρατίθενται, τη γλώσσα, τη συμπεριφορά και τη στάση του στελέχους. Το στυλ που 

χρησιμοποιείται μπορεί να ξεπεράσει τυχόν αδυναμίες στο περιεχόμενο μια θέσης ή μιας 

παρουσίασης. Ο ενθουσιασμός είναι απαραίτητος αλλά πρέπει να ελέγχεται. Η οπτική επαφή, η 

χρήση του φυσικού χώρου και η ελεγχόμενη κίνηση του σώματος δρουν καταλυτικά στη 

μεταφορά του μηνύματος. Σχετικά με τη γραπτή επικοινωνία και τη συγγραφή γραπτών 

εκθέσεων, η βασικές απαιτήσεις είναι αυτές της ακρίβειας και της καθαρότητας του μηνύματος. 

Πολλές φορές η επαγγελματική εικόνα κρίνεται από την εμφάνιση της γραπτής επικοινωνίας. 

Ορθογραφικά ή γραμματικά λάθη αποκαλύπτουν ανεκπαίδευτο ή τουλάχιστον απρόσεκτο 

συγγραφέα. Παράλληλα, δυσκολεύουν τον παραλήπτη στην ανάγνωση. Η παράλειψη 

σημαντικών λεπτομερειών, θεωρώντας τις γνωστές στον παραλήπτη, κάνουν το νόημα μη 

ξεκάθαρο. Η χρήση λέξεων με δηλωτική και επαγωγική σημασία μπορεί να γίνουν αντιληπτές με 

διαφορετικό από τον αναμενόμενο τρόπο (Whetten και Cameron, 2006). 

Οι δύο προηγούμενες ικανότητες αναφέρονται στις διαπροσωπικές σχέσεις ενός στελέχους είτε με 

τα μέλη ομάδων που διοικεί είτε με ξεχωριστά άτομα με τα οποία συνεργάζεται. Όσον αφορά όμως 

τη λειτουργία μιας ομάδας εργασίας, το στέλεχος θα πρέπει να επιδείξει ιδιαίτερη ικανότητα στη 

διαχείρισης της κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της. 

o Διαχείριση ομάδας: Η ομαδική εργασία χαρακτηρίζεται αποτελεσματικότερη από την ατομική 

προσπάθεια αφού (1) παράγει μεγαλύτερο αριθμό ιδεών και πληροφορίας και επομένως η 

επίλυση των προβλημάτων και η λήψη των αποφάσεων είναι υψηλότερης ποιότητας, (2) 

συνεισφέρει στην κατανόηση και την αποδοχή μεταξύ των ατόμων μέσα από τη διαδικασία 

συμμετοχής, (3) βελτιώνει τα επίπεδα της παρακίνησης και της απόδοσης λόγω της «κοινωνικής 

διευκόλυνσης», του φαινομένου που θέλει τους ανθρώπους πιο δραστήριους όταν 

περιβάλλονται από άλλους ανθρώπους, (4) επιτρέπει την ανάληψη ρίσκου και καινοτόμων 

επιλογών (Whetten και Cameron, 2006). Τα αποτελεσματικά στελέχη είναι ικανά να βοηθούν τις 
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ομάδες κατά το πέρασμά τους από τις φάσεις της διαμόρφωσης, συμμόρφωσης, 

σταθεροποίησης και απόδοσης. Η προθυμία για απάντηση ερωτήσεων, η δημιουργία κλίματος 

εμπιστοσύνης, δεκτικότητας και ειλικρίνειας, η κατάδειξη των προτύπων συμπεριφοράς που 

αναμένονται, ο σαφής προσδιορισμός των στόχων και των προσδοκιών από τα μέλη της ομάδας, 

η παροχή υποστήριξης στα μέλη της ομάδας, η υιοθέτηση ενός μεσολαβητικού ρόλου σε 

περιπτώσεις συγκρούσεων, η αποφυγή του φαινομένου της «ομαδικής σκέψης» με την 

ενθάρρυνση της ανοικτής συζήτησης, ο εντοπισμός των ισχυρών δεξιοτήτων της ομάδας και η 

περαιτέρω ανάπτυξή τους στα διάφορα στάδια της ζωής μιας ομάδας είναι οι ενδεδειγμένες 

συμπεριφορές ενός στελέχους.  

Επιπλέον, μία σημαντική συνιστώσα αυτής της ικανότητας είναι η ενδυνάμωση και μεταβίβαση. 

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από όρους όπως πολυπλοκότητα, 

ταχύτητα, ανταγωνισμός, αλλαγή. Αυτές οι συνθήκες καλούν για ένα ευέλικτο και αυτόνομο 

εργατικό δυναμικό. Χαρακτηριστικά όπως αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων, μειωμένη κάθετη 

ροή πληροφορίας, λιγότερο αυταρχική ηγεσία απαιτούνται στη λειτουργία σύγχρονων 

οργανισμών. Τα στελέχη, στο πλαίσιο λειτουργίας μιας ομάδας, θα πρέπει να εμπλέκουν και 

άλλους στη λήψη αποφάσεων, να διευκολύνουν τη συμμετοχή και να προάγουν την 

υπευθυνότητα. Οι Hackman και Oldham (1980) πρότειναν εννέα συστατικά της επιτυχημένης 

ενδυνάμωσης. Αυτά είναι (1) η διατύπωση σαφούς οράματος και στόχων, (2) η καλλιέργεια 

αισθήματος υπεροχής μέσα από εμπειρίες, (3) η κατάδειξη προτύπων συμπεριφοράς, (4) η 

παροχή ειλικρινούς υποστήριξης, (5) η δημιουργία συναισθηματικής διέγερσης, 

αντικαθιστώντας τα αρνητικά συναισθήματα του φόβου και του άγχους με θετικά όπως 

ενθουσιασμό, πάθος και προσμονή, (6) η παροχή της απαιτούμενης πληροφορίας, (7) η παροχή 

των αναγκαίων πόρων, (8) η σύνδεση με τα αποτελέσματα, έτσι ώστε ο εργαζόμενος να γνωρίζει 

αν η εργασία που του ανατέθηκε ολοκληρώθηκε επιτυχώς και (9) η δημιουργία αισθήματος 

αυτοπεποίθησης. Άμεσα συνδεδεμένη με την ικανότητα ενδυνάμωσης είναι η ικανότητα 

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. Αποφάσεις για το πότε, σε ποιόν και πώς γίνεται η μεταβίβαση 

είναι κρίσιμες για ένα στέλεχος και οδηγούν σε αυξημένη ή μειωμένη απόδοση των 

εργαζομένων. 

 Οι νοητικές ικανότητες αποτελούνται από την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με αναλυτικό και 

δημιουργικό τρόπο (σε τακτικό επίπεδο) και τη ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού (σε 

επιχειρησιακό επίπεδο). Πιο συγκεκριμένα, 

o Επίλυση προβλημάτων/λήψη αποφάσεων: Τα αδόμητα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

σύγχρονοι οργανισμοί κάνουν όσο ποτέ επιτακτική την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

(Bereiter και Scardamalia, 1993). Αδόμητα είναι εκείνα τα προβλήματα των οποίων η φύση δε 
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μπορεί να προσδιοριστεί πλήρως, ενώ για την επίλυση τους δεν υπάρχει μια μοναδική λύση με 

αποτέλεσμα να διαμορφώνονται πολλές αντικρουόμενες απόψεις. Αναμφίβολα, σε τέτοιες 

περιστάσεις, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων μετατρέπεται σε απαραίτητο συστατικό για 

ένα αποτελεσματικό στέλεχος (Jonassen, 1997). Η συγκεκριμένη ικανότητα εμπλέκει τα επόμενα 

ορθολογικά βήματα, που απαιτούνται για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αυτά είναι (1) η 

σωστή διάγνωση της κατάστασης και η εστίαση στο πρόβλημα και όχι στα συμπτώματα, (2) η 

παραγωγή εναλλακτικών λύσεων για το πρόβλημα, αφού πρώτα ληφθούν υπόψη οι γνώμες 

όλων των εμπλεκομένων στο πρόβλημα, (3) η αξιολόγηση των εναλλακτικών με συστηματικό 

τρόπο, με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί και με προϋπόθεση την καθολική αποδοχή, (4) η 

εφαρμογή της λύσης, υποστηρίζοντας και εμπλέκοντας στην υλοποίηση αυτούς που 

επηρεάζονται από την απόφαση και στη συνέχεια η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων 

(Lohman, 2004). Η αυτοπεποίθηση, ο προσωπικός αυτοέλεγχος, η μεθοδική χρήση της γνώσης 

είναι οι συμπεριφορές που σχετίζονται με αυτή την ικανότητα.  

o Στρατηγικός σχεδιασμός/Λήψη στρατηγικών αποφάσεων: Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι η 

διαδικασία μέσω της οποίας (1) αναγνωρίζεται το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του 

οργανισμού, (2) διατυπώνεται το όραμα και η αποστολή του, (3) αναπτύσσονται οι συνολικοί 

στόχοι του, (4) δημιουργούνται και επιλέγονται συγκεκριμένες στρατηγικές και (5) κατανέμονται 

πόροι για την επίτευξη των στόχων (Hellriegel et al., 2007). Ένα στέλεχος πρέπει να διαθέτει 

ιδιαίτερη τεχνική και αναλυτική ικανότητα στρατηγικής ανάλυσης, επιτρέποντάς του να 

χρησιμοποιεί έννοιες και να εφαρμόζει εργαλεία και μοντέλα στρατηγικής. Ένα εξέχον στέλεχος 

πρέπει επιπλέον να αντιλαμβάνεται, να σέβεται και να αντλεί πληροφορίες από τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις και τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά μέσα στα οποία πραγματοποιείται ο 

στρατηγικός σχεδιασμός. Πιο συγκεκριμένα, ένα στέλεχος πρέπει να είναι ικανό να ισορροπεί 

και να ευθυγραμμίζει τις διαφορετικές ανησυχίες, ενδιαφέροντα και προσδοκίες και να φθάνει 

σε αποφάσεις στρατηγικής κοινής αποδοχής. Ακόμα, θα πρέπει να μπορεί να διατηρεί μια 

ισορροπία στις σχέσεις του με τους άλλους, ώστε να εμπνέει εμπιστοσύνη και σεβασμό, χωρίς 

ωστόσο να επηρεάζεται από τις απόψεις τους, έτσι ώστε να λαμβάνει και να διαχειρίζεται τις 

απαραίτητες πληροφορίες με ορθό τρόπο, για το σχεδιασμό της στρατηγικής (Nordqvist και 

Melin, 2008). 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούν ορισμένες έννοιες που συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία 

και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως διοικητικές ικανότητες. Εντούτοις, δε συμπεριλαμβάνονται στην 

προτεινόμενη οικογένεια κριτηρίων είτε γιατί δεν οδηγούν άμεσα σε αποτελέσματα (outcomes) στα 

πλαίσια λειτουργίας ενός οργανισμού είτε γιατί εμπεριέχονται σε άλλες ικανότητες, γεγονός που θα 

παραβίαζε τις ιδιότητες της επάρκειας και του μη πλεονασμού. Συγκεκριμένα, οι έννοιες αυτές είναι: 
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 Η επικοινωνία, η οποία αναφέρεται στη φύση των διαπροσωπικών σχέσεων. Αυτή εμπεριέχεται στις 

τρεις προαναφερθείσες «ανθρώπινες» ικανότητες. Ένα στέλεχος που διαθέτει την ικανότητα να 

διαχειριστεί σωστά τους υφισταμένους του σε μία ομάδα (διαχείριση ομάδας), να διαπραγματευτεί 

και να λύσει συγκρούσεις και να επικοινωνεί ξεκάθαρα τα μηνύματα μέσω του γραπτού ή του 

προφορικού λόγου, μπορεί να θεωρηθεί ότι εκ των πραγμάτων διαθέτει καλή ικανότητα 

επικοινωνίας με τους γύρω ανθρώπους. 

 Η δημιουργικότητα, η οποία αναφέρεται στην παραγωγή νέων και χρήσιμων ιδεών και στην 

επιτυχημένη εφαρμογή τους μέσα σε έναν οργανισμό. Η δημιουργικότητα είναι αποτέλεσμα καλής 

τεχνικής γνώσης καθώς και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Η δημιουργία ενός νέου προϊόντος 

ή μιας νέας διαδικασίας προέρχεται από την αναγνώριση και ανάλυση μιας παρούσας – ίσως 

προβληματικής – κατάστασης και τη διαδικασία αναζήτησης εναλλακτικών για την επίλυσή της. 

 Η παρακίνηση, η οποία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως το αποτέλεσμα της ικανότητας ενδυνάμωσης 

και μεταβίβασης. Σύμφωνα με τον Jackson (2000), οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να παρακινηθούν με 

την εφαρμογή κάποιων συγκεκριμένων πρακτικών. Αυτό που τους παρακινεί αυτόματα είναι το 

θετικό εργασιακό περιβάλλον. Επομένως, η ικανότητα διαχείρισης ομάδας (σ.σ διοίκησης των μελών 

της) μπορεί να οδηγήσει τους ίδιους τους εργαζομένους στο αίσθημα παρακίνησης. 

 Η αλλαγή, η οποία εμπεριέχεται στην ικανότητες στρατηγικού σχεδιασμού, επίλυσης προβλημάτων 

και διαχείριση ομάδας. Ένα στέλεχος που έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τον οργανισμό ως 

ολότητα και τη θέση του (οργανισμού) στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, μπορεί να κατανοήσει την 

ανάγκη (ή ευκαιρία) αλλαγής, να αναλύσει τους παράγοντες-κλειδιά και να ηγηθεί της της ομάδας 

υλοποίησής της. Επομένως, η διαχείριση αλλαγής είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία που απαιτεί 

άλλες διοικητικές ικανότητες. 

 Η διαφορετικότητα, ως ικανότητα αναγνώρισης της διαφορετικότητας και των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του κάθε ατόμου. Είναι πολύ σημαντικό για ένα στέλεχος να αντιμετωπίζει τους 

υπολοίπους δίκαια, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, αλλά και 

να επιζητά τη διαφορετικότητα ως χαρακτηριστικό ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Παρ’ όλα αυτά 

η στάση αυτή εμπεριέχεται στις «ανθρώπινες» ικανότητες όπως ορίσθηκαν παραπάνω. Το χτίσιμο 

μιας ομάδας, η μεταβίβαση ευθυνών, η συμπεριφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις, η στάση σε 

περιπτώσεις συγκρούσεων προϋποθέτουν σεβασμό της διαφορετικότητας ώστε να εφαρμοστούν 

σποτελεσματικά. 

 Η αυτοδιαχείριση, η οποία αναφέρεται στην αυτογνωσία, στη διαχείριση του άγχους, του χρόνου 

και των συναισθημάτων. Αυτή η ικανότητα αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική 

εφαρμογή άλλων ικανοτήτων αλλά όχι και αναγκαία συνθήκη. Παραδείγματος χάριν, ένα στέλεχος 
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που διαχειρίζεται το δικό του χρόνο σωστά μπορεί πιο αποτελεσματικά να διαχειριστεί τα 

καθήκοντα και όλων των μελών της ομάδας ευθύνης του. Παρ’ όλα αυτά, έλλειψη αυτοδιαχείρισης 

δεν συνεπάγεται και μη αποτελεσματική διαχείριση ομάδας. Επιπλέον, μπορεί ένα στέλεχος να 

αντιλαμβάνεται και να ελέγχει τα συναισθήματα του (ή και των γύρω του) αλλά να υστερεί σε 

ικανότητες που οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα. 

Τέλος, πρέπει να τονισθεί ότι η κατασκευή της συνεπούς οικογένειας κριτηρίων στηρίχθηκε σε θεωρητικά 

μοντέλα και προσεγγίσεις. Όπως αναφέρει ο Σίσκος (2008), για την υποστήριξη της απόφασης πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη ακριβώς τα κριτήρια που χρειάζονται, χωρίς την έλλειψη ή τον πλεονασμό κάποιου. 

Αυτό εξασφαλίζεται πρακτικά μόνο με τη δρομολόγηση διαλόγου με τον εκάστοτε αποφασίζοντα και 

αφορά κάθε συγκεκριμένο πρόβλημα. Επομένως, σε θεωρητικό επίπεδο η διατριβή παρέχει το γενικό 

πλαίσιο και προτείνει μια συγκεκριμένη δομή κριτηρίων. Εντούτοις, διαφορετικές προσεγγίσεις, 

σεβούμενες πάντα τις θεμελιώδεις συνθήκες που πρέπει να πληρεί το σύνολο των κριτηρίων, μπορούν να 

προταθούν για το πρόβλημα επιλογής διοικητικών στελεχών. 

Μέθοδοι αξιολόγησης στελεχών 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες μέθοδοι αξιολόγησης στελεχών, ως αποτέλεσμα 

αναλυτικής επισκόπησης στην παγκόσμια βιβλιογραφία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των μεθόδων που 

έχουν προταθεί κατά καιρούς. Η επισκόπηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι βέλτιστες μέθοδοι για την 

αξιολόγηση διοικητικών στελεχών είναι ορισμένα τεστ που εξετάζουν συγκεκριμένες ιδιότητες και οι 

συνεντεύξεις, όπως παρουσιάζονται παρακάτω. 

 Τεστ 

o Δείγματα εργασίας: Η βιβλιογραφία αναφέρει μια σειρά από ουσιαστικά όμοιους ορισμούς για 

τα τεστ δείγματος εργασίας (e.g., Gatewood και Field, 2001, Guion, 1998, Ployhart, et al., 2006). 

Ο ορισμός που δίνεται από τους Ployhart et al. (2006) δηλώνει πως ένα τεστ δείγματος εργασίας 

είναι μια δοκιμασία κατά την οποία ο εξεταζόμενος εκτελεί ένα σύνολο επιλεγμένων εργασιών, 

φυσικά ή ψυχολογικά παρεμφερών με τις εργασίες που εκτελούνται στην πράξη. Τα 

πλεονεκτήματα αυτών των τεστ είναι η υψηλή αξιοπιστία, η υψηλή εγκυρότητα περιεχομένου 

(αφού τα δείγματα εργασίας προσομοιώνουν την πραγματική εργασία), το περιορισμένο 

αρνητικό αντίκτυπο, η αποδοχή τους από τους εξεταζόμενους και η δυσκολία των εξεταζόμενων 

να προσποιηθούν, σημαντικός παράγοντας για την προβλεπτική ικανότητα των τεστ (Roth et al., 

2005). 

o Γνωσιακές ικανότητες: Οι γνωσιακές ικανότητες αναφέρονται στη γενική διανοητική ικανότητα 

του ατόμου (τη λεγόμενη νοημοσύνη) καθώς και σε άλλες ικανότητες, όπως η γλωσσική, η 

αριθμητική, η συλλογιστική, η αντίληψη του χώρου, η ταχύτητα αντίληψης, η μνήμη. Από αυτές, 
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οι ικανότητες που σχετίζονται και μπορούν να προβλέψουν τις επιθυμητές ικανότητες και 

συμπεριφορές στελεχών στο χώρο εργασίας είναι (1) η νοημοσύνη, δηλαδή η ικανότητα του 

ατόμου να αφομοιώνει νέες πληροφορίες, να επωφελείται από τις εμπειρίες του και να 

προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις, (2) η γλωσσική ικανότητα, δηλαδή η ικανότητα του ατόμου 

να αντιλαμβάνεται το νόημα των λέξεων και τις σχέσεις μεταξύ τους και να τις χρησιμοποιεί 

αποτελεσματικά, (3) η συλλογιστική ικανότητα, δηλαδή η χρήση επαγωγικής σκέψης (Salgado et 

al., 2003). Ως εργαλεία για τη συλλογή χρήσιμης πληροφορίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 

τεστ νοημοσύνης και γλωσσικής και συλλογιστικής ικανότητας. 

o Προσωπικότητα: Τα τεστ προσωπικότητας δίνουν πληροφορίες για το σύστημα αξιών του 

ατόμου, τις συναισθηματικές του αντιδράσεις, την ωριμότητα και τη διάθεση που το 

χαρακτηρίζει. Στοχεύουν στη μέτρηση διαφορετικών προσωπικών χαρακτηριστικών που 

σχετίζονται με τον εργασιακό χώρο. Για ένα στέλεχος, η μέτρηση συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών του όπως η κοινωνικότητα, η ενεργητικότητα, ο παρορμητισμός, η φαντασία, η 

ευθύτητα και η επιμονή παρέχουν μια σημαντική ένδειξη των έμφυτων δυνατοτήτων του 

(Μπουραντάς και Παπαλεξανδρή, 2002). 

 Συνεντεύξεις 

Η συνέντευξη αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μέθοδο επιλογής. Πολλές φορές είναι και το μοναδικό 

μέσο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έλλειψης πόρων. Αποτελεί την κύρια τεχνική που εξασφαλίζει την 

προσωπική επαφή ανάμεσα στον αποφασίζοντα αξιολογητή (σε ορισμένες περιπτώσεις και εργοδότη) και 

τον υποψήφιο για τη θέση (Μπουραντάς και Παπαλεξανδρή, 2002). Για να είναι αξιόπιστη η συνέντευξη, 

ώστε να συλλεχθεί η απαιτούμενη πληροφορία, θα πρέπει η δομή και ο σχεδιασμός της να έχουν 

μελετηθεί αναλυτικά εκ των προτέρων. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, διάφορα είδη προσέγγισης 

μπορούν να εφαρμοστούν, με σκοπό πάντα τη συλλογή όσο περισσότερο σχετικής με τη θέση 

πληροφορίας. Παρακάτω προτείνεται η δομημένη και η συμπεριφορική συνέντευξη ως οι πιο 

ενδεδειγμένες, μια και το περιεχόμενό τους είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης 

θέσης εργασίας και τις απαραίτητες συμπεριφορές που πρέπει να επιδεικνύονται. 

o Δομημένες Συνεντεύξεις: Η δομημένη συνέντευξη είναι τυποποιημένη και εστιασμένη στην 

αξιολόγηση (εκ των προτέρων) του υποψηφίου στα κριτήρια που αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα, δηλαδή στις διοικητικές ικανότητες που απαιτούνται για μια διοικητική 

θέση εργασίας. Η βαθμολόγηση βασίζεται στις απαντήσεις που δίνει ο υποψήφιος σε 

προσχεδιασμένες ερωτήσεις από τον αξιολογητή. Αυτές αφορούν επίλυση προβλημάτων που 

προκύπτουν συχνά στη συγκεκριμένη θέση και μπορούν να ελέγξουν την ικανότητα του 

υποψηφίου να ανταποκριθεί σε αυτά. Οι ερωτήσεις μπορεί να αναφέρονται είτε στο παρελθόν 

και την εμπειρία του υποψηφίου, είτε σε μια υποθετική μελλοντική κατάσταση. Όταν 
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αναφέρονται στο παρελθόν και εστιάζουν στην επίδειξη ή μη συγκεκριμένων συμπεριφορών, 

τότε εμπίπτουν στην κατηγορία των συμπεριφορικών συνεντεύξεων. 

o Συμπεριφορικές Συνεντεύξεις: Το βασικό περιεχόμενο αυτής της προσέγγισης συνίσταται σε 

ερωτήσεις που αφορούν πραγματικά περιστατικά της επαγγελματικής ή ακόμα και της 

προσωπικής ζωής του υποψηφίου, από τα οποία προκύπτει αν αυτός διαθέτει τις απαραίτητες 

ικανότητες όπως περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα και παράλληλα αν ακολούθησε 

συγκεκριμένες συμπεριφορές. Πιο αναλυτικά, ζητείται από τον υποψήφιο να περιγράψει την 

κατάσταση και τους στόχους που είχαν τεθεί, τις ενέργειες και τις συμπεριφορές που 

αναπτύχθηκαν και τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών και συμπεριφορών. 

Τέλος, μια σημαντική παρατήρηση που θα πρέπει να αναφερθεί είναι πως απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

συλλογή της απαιτούμενης και κατάλληλης πληροφορίας μέσω συνεντεύξεων είναι η άρτια κατάρτιση των 

αξιολογητών/αποφασιζόντων. 

Η προτεινόμενη πολυκριτήρια μέθοδος 

 Η μέθοδος TOPSIS 

o Η αξιολόγηση θα βασιστεί στη θεωρία της πολυκριτήριας ανάλυσης και πιο συγκεκριμένα σε μία 

παραλλαγή της πολυκριτήριας μεθόδου TOPSIS, η οποία αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 3. Η TOPSIS 

είναι μια μέθοδος εύκολη στην κατανόηση και την εφαρμογή. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι 

θεμελιώδους σημασίας για την άμεση πρακτική εφαρμογή από τους αποφασίζοντες (Doukas et 

al., 2009). Επιπλέον, δεν απαιτούνται οι διμερείς συγκρίσεις, οι οποίες αυξάνουν την 

πολυπλοκότητα και οδηγούν σε κίνδυνο ασυνέπειας και αντιστροφής σε προβλήματα κατάταξης 

εναλλακτικών, όπως το υπό μελέτη πρόβλημα (Bottani και Rizzi, 2006). Σύμφωνα με τους Zanakis 

et al., (1998), η απόδοση της TOPSIS επηρεάζεται ελάχιστα από τον αριθμό των εναλλακτικών και 

οι ασυνέπειες εμφανίζονται σε πολύ μικρότερο βαθμό με την αύξηση του αριθμού των 

εναλλακτικών ή των κριτηρίων. 

 Η ασάφεια των δεδομένων 

o Σε πολλές περιπτώσεις τα αυστηρά αριθμητικά δεδομένα (crisp data) είναι ανεπαρκή για να 

μοντελοποιήσουν πραγματικά προβλήματα. Επιπλέον, η τέλεια και ολοκληρωμένη γνώση είναι 

πολύ δύσκολο να αποκτηθεί. Η μη ποσοτικοποιημένη και ατελής πληροφορία κάνει την ακριβή 

κρίση αδύνατη (Ölçer και Odabaşi, 2005). Γι’ αυτούς τους λόγους, έχει προταθεί η επέκταση της 

TOPSIS σε ασαφές περιβάλλον (ασαφής TOPSIS) η οποία εφαρμόζεται στις σύγχρονες 

ερευνητικές προσπάθειες, όπου η σημαντικότητα των κριτηρίων και η αξιολόγηση των 

εναλλακτικών δίνεται μέσω γλωσσικών μεταβλητών οι οποίες εκφράζονται από ασαφείς 

αριθμούς. 
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 Η προτεινόμενη προσέγγιση 

o Η προτεινόμενη προσέγγιση βασίζεται στην πολυκριτήρια μέθοδο της ασαφούς TOPSIS, 

ενσωματώνοντας δύο νέα χαρακτηριστικά, τα οποία συνεισφέρουν σε μια πιο ολοκληρωμένη 

περιγραφή του προβλήματος. Το πρώτο από τα χαρακτηριστικά είναι η εισαγωγή της έννοιας της 

«ελάχιστης απαίτησης». Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, το ύστατο κριτήριο για τη λήψη της 

απόφασης δεν είναι οι αποστάσεις από τις ιδεατές – θετικές και αρνητικές – λύσεις αλλά η 

απόσταση από ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς που βρίσκεται ανάμεσα στο εύρος των 

λύσεων. Το δεύτερο χαρακτηριστικό αναφέρεται στη σημαντικότητα της κρίσης των 

αποφασιζόντων που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία. Σύμφωνα με την προτεινόμενη 

μεθοδολογία, οι κρίση του κάθε αποφασίζοντος δεν έχει ίση σημαντικότητα σε σχέση με την 

κρίση των υπολοίπων σε ένα κριτήριο και επιπλέον η κρίση του κάθε αποφασίζοντος δεν έχει την 

ίδια σημαντικότητα σε κάθε κριτήριο. Με αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, η μοντελοποίηση του 

συγκεκριμένου προβλήματος πραγματοποιείται με πιο αποδοτικό τρόπο, ανταποκρινόμενη 

καλύτερα στην πραγματικότητα. 

Ο ρόλος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού στη διαδικασία αξιολόγησης 

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ορίζεται ως «η διοικητική λειτουργία ενός οργανισμού που σχεδιάζει 

και εφαρμόζει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, 

αντιμετωπίζοντας το ως επένδυση που μπορεί να οδηγήσει σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την 

επίτευξη των οργανωσιακών στόχων». Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει τους ρόλους του τμήματος ΔΑΔ 

σε έναν οργανισμό (Μπουραντάς και Παπαλεξανδρή, 2002).  

 

Σχήμα 4.3 – Οι ρόλοι του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού 

Από αυτούς τους ρόλους, η διατριβή εστιάζει στην ευθύνη για την επιλογή των στελεχών του οργανισμού. 

Πιο συγκεκριμένα και με βάση αυτό το πλαίσιο, ο διευθυντής του τμήματος ΔΑΔ καλείται να λάβει το ρόλο 

του συντονιστή στην όλη διαδικασία και να αποφασίσει για τις εξής δύο παραμέτρους:  

 Ποια είναι η ομάδα αποφασιζόντων για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας 

 Ποια είναι η σημαντικότητα του κάθε αποφασίζοντος σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης 
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Τα βήματα της διαδικασίας αξιολόγησης 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα βήματα της διαδικασίας αξιολόγησης παρουσιάζονται στο Σχήμα 

4.4 και αναλύονται όπως παρακάτω: 

 

Σχήμα 4.4 – 2η Φάση: Αξιολόγηση στελεχών 

1. Σχηματισμός της ομάδας των αποφασιζόντων 

Η επιλογή ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μια κρίσιμη διαδικασία για έναν οργανισμό. Σε αυτή, 

ορθολογικότερες και πιο δίκαιες αποφάσεις λαμβάνονται από ομάδα αποφασιζόντων παρά από ένα 

άτομο ξεχωριστά. Συνήθως, ειδικοί από διάφορα τμήματα μαζί με διοικητικά στελέχη σε υψηλές 

ιεραρχικά θέσεις σχηματίζουν την ομάδα των αξιολογητών. Η απόφαση για τον καθορισμό της ομάδας 

των αποφασιζόντων λαμβάνεται από το διευθυντή ΔΑΔ, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη 

παράγραφο. 

2. Καθορισμός ενός πεπερασμένου συνόλου κατάλληλων κριτηρίων 

Τα κριτήρια περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα και αφορούν όλες τις βαθμίδες διοικητικών 

θέσεων εργασίας. Τα κριτήρια αναφέρονται σε ικανότητες που διαμορφώνουν ένα ιδανικό προφίλ 

στελέχους. Οι ικανότητες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές και στάσεις που ακολουθούνται. 

Αν και ορισμένες συμπεριφορές και στάσεις είναι αποτέλεσμα των εμφύτων χαρακτηριστικών του ατόμου, 

το κοινό γνώρισμα όλων είναι η δυνατότητα καλλιέργειας – και συνεπώς ανάπτυξης – μέσα από την 

εμπειρία και την εκπαίδευση. Επιπλέον, όλες οι ικανότητες απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση 

1. Υπολογισμός 
του βαθμού 

εγγύτητας και 
συμφωνίας

2. Υπολογισμός 
των αθροιστικών 

τιμών

3. Κατασκευή του 
ασαφούς πίνακα 

απόφασης

4. Κατασκευή του 
κανονικοποιημένου 

ασαφούς πίνακα 
απόφασης

5. Κατασκευή του 
σταθμισμένου 

κανονικοποιημένου 
ασαφούς πίνακα 

απόφασης

6. Υπολογισμός της 
απόστασης των 

εναλλακτικών από 
τις ελάχιστες 

απαιτήσεις

7. Κατάταξη των 
εναλλακτικών

Φάση 2: Αξιολόγηση

Τελικοί υποψήφιοι

Συντονιστής

Αποφασίζοντες

Σημαντικότητα 
αποφασιζόντων

Επιδόσεις 
εναλλακτικών

Σημαντικότητα 
κριτηρίων

Ελάχιστες 
απαιτήσεις

Εναλλακτικές

Προεπιλογή τελικών 
υποψηφίων

Φάση 1: 
Προεπιλογή

Διοικητικές 
Ικανότητες

Κριτήρια

Αποφασίζοντες
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των καθηκόντων οποιασδήποτε στελεχιακής θέσης, σε διαφορετικό γενικά βαθμό η κάθε μια, ανάλογα με 

τη φύση της θέσης. 

3. Επιλογή των κατάλληλων γλωσσικών όρων και της αντίστοιχης κλίμακας για τη σημαντικότητα των 

κριτηρίων και την αξιολόγηση των εναλλακτικών σε κάθε ένα από τα κριτήρια 

Μια γλωσσική μεταβλητή είναι μια μεταβλητή της οποίας η τιμές εκφράζονται σε γλωσσικούς όρους 

(Doukas et al.,2007, Doukas et al.,2010, Anagnostopoulos et al., 2008) . Στην περίπτωση της διατριβής, οι 

γλωσσικές μεταβλητές είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων. Οι γλωσσικοί όροι θα πρέπει να 

επιλεχθούν προσεκτικά τόσο ως προς το νόημά τους όσο και ως προς το πλήθος τους. Οι όροι θα πρέπει 

να είναι σε θέση να διευκολύνουν τους αποφασίζοντες, ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να αξιολογήσουν 

τις εναλλακτικές και να ορίσουν τη σημαντικότητα των κριτηρίων χρησιμοποιώντας αυτούς τους όρους και 

μόνο αυτούς. Προτείνεται οι γλωσσικοί όροι να αναπαρίστανται από ασαφείς τριγωνικούς αριθμούς, οι 

οποίοι προσδιορίζονται από κατάλληλες συναρτήσεις κατανομής. Προτείνονται οι όροι και οι αντίστοιχες 

συναρτήσεις κατανομής, σε 11-βάθμια κλίμακα, όπως φαίνονται στον Πίνακα 4.1. 

Πίνακας 4.1 – Γλωσσικοί όροι και αντίστοιχοι ασαφείς αριθμοί για τις σημαντικότητες και τις επιδόσεις 

Σημαντικότητα Επίδοση 

Γλωσσικός όρος Ασαφής Αριθμός Γλωσσικός όρος Ασαφής Αριθμός 

Εξαιρετικά Χαμηλή (ΕΧ) ω0=(0, 0, 0.1) Εξαιρετικά Κακή (ΕΚΚ) σ0=(0, 0, 1) 

Πολύ Χαμηλή (ΠΧ) ω1=(0, 0.1, 0.2) Πολύ Κακή (ΠΚΚ) σ1=(0, 1, 2) 

Αρκετά Χαμηλή (ΑΧ) ω2=(0.1, 0.2, 0.3) Αρκετά Κακή (ΑΚΚ) σ2=(1, 2, 3) 

Χαμηλή (Χ) ω3=(0.2, 0.3, 0.4) Κακή (ΚΚ) σ3=(2, 3, 4) 

Μετρίως Χαμηλή (ΜΧ) ω4=(0.3, 0.4, 0.5) Μετρίως Κακή (ΜΚΚ) σ4=(3, 4, 5) 

Μέτρια (Μ) ω5=(0.4, 0.5, 0.6) Μέτρια (Μ) σ5=(4, 5, 6) 

Μετρίως Υψηλή (ΜΥ) ω6=(0.5, 0.6, 0.7) Μετρίως Καλή (ΜΚΛ) σ6=(5, 6, 7) 

Υψηλή (Υ) ω7=(0.6, 0.7, 0.8) Καλή (ΚΛ) σ7=(6, 7, 8) 

Αρκετά Υψηλή (ΑΥ) ω8=(0.7, 0.8, 0.9) Αρκετά Καλή (ΑΚΛ) σ8=(7, 8, 9) 

Πολύ Υψηλή (ΠΥ) ω9=(0.8, 0.9, 1) Πολύ Καλή (ΠΚΛ) σ9=(8, 9, 10) 

Εξαιρετικά Υψηλή (ΕΥ) ω10=(0.9, 1, 1) Εξαιρετικά Καλή (ΕΚΛ) σ10=(9, 10, 10) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
 

ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ |  141 
 

4. Ορισμός της σημαντικότητας των αποφασιζόντων σε κάθε κριτήριο 

Ο ορισμός της σημαντικότητας των αποφασιζόντων στηρίζεται στο γεγονός ότι οι αποφασίζοντες δεν 

έχουν όλοι την ίδια γνώση και εξειδίκευση. Η γνώμη τους δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει την ίδια 

βαρύτητα σε όλα τα κριτήρια, αν αυτά αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικά διαφορετικού περιεχομένου και 

φύσης. Ας εξετάσουμε την περίπτωση της επιλογής υποψηφίου για μια διοικητική θέση, σύμφωνα με τα 

κριτήρια που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Είναι λογικό να θεωρηθούν μέλη της ομάδας 

απόφασης τόσο ο άμεσος προϊστάμενος για τη συγκεκριμένη θέση όσο και ένας ειδικός (εσωτερικός ή 

εξωτερικός) στο πεδίο της οργανωσιακής ψυχολογίας. Ωστόσο, η εξειδίκευση του καθενός θα πρέπει να 

μεταφραστεί στη σημαντικότητα της αξιολόγησής του σε κάθε κριτήριο. Για παράδειγμα, θα περιμένουμε 

μια υψηλότερη βαρύτητα στη γνώμη ενός ψυχολόγου/ειδικού σε θέματα οργανωσιακής ψυχολογίας 

αναφορικά με το κριτήριο της ικανότητας επικοινωνίας και αντίστροφα χαμηλότερη στο κριτήριο της 

επαγγελματικής εμπειρίας και του θεωρητικού υποβάθρου. Η απόφαση για τη σημαντικότητα των 

αποφασιζόντων λαμβάνεται από το διευθυντή ΔΑΔ, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, 

και μεταφράζεται σε γλωσσικούς όρους σύμφωνα με τον Πίνακα 4.1. 

5. Επιλογή της σημαντικότητας των κριτηρίων 

Κάθε αποφασίζων προσδιορίζει τη σημαντικότητα κάθε κριτηρίου σε γλωσσικούς όρους, όπως αυτοί 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1. Δεν είναι απαραίτητη η διμερής σύγκριση μεταξύ κριτηρίων, καθώς η 

σημαντικότητα κάθε ενός ορίζεται αυτόνομα, γεγονός που διευκολύνει τους ίδιους τους αποφασίζοντες 

και τη διαδικασία. Ο ορισμός από τον κάθε ένα γίνεται με βάση τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις 

προσδοκίες του από τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Η προδιαγραφή της θέσης παρέχει μια βασική 

ένδειξη για τα προσόντα, τις δραστηριότητες και τις συμπεριφορές που απαιτούνται, εντούτοις 

επιτρέπεται σε κάθε αποφασίζοντα να προβάλλει τις προσωπικές του θέσεις σχετικά με το πόσο 

σημαντικό θεωρεί ένα κριτήριο ή όχι.  

6. Προσδιορισμός των ελαχίστων απαιτήσεων 

Η έννοια των ελαχίστων απαιτήσεων εισάγεται με σκοπό να προσομειωθεί καλύτερα η πραγματικότητα 

και η συμπεριφορά των αποφασιζόντων. Κάθε αποφασίζων προσδιορίζει την ελάχιστη απαίτησή του για 

κάθε κριτήριο, χρησιμοποιώντας τους γλωσσικούς όρους που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1. Οι 

πολυκριτήριες μέθοδοι που βασίζονται στις σχέσεις υπεροχής (γίνεται αναφορά στο Κεφάλαιο 3) εισάγουν 

το κατώφλι βέτο για να υποδείξουν καταστάσεις στις οποίες η διαφορά των τιμών δύο εναλλακτικών σε 

ένα κριτήριο αναιρεί πιθανή σχέση υπεροχής που ίσως υποδεικνύεται από τα άλλα κριτήρια. Αυτό 

σημαίνει ότι όταν η τιμή μιας εναλλακτικής είναι σημαντικά κακή σε ένα κριτήριο συγκρινόμενη με την 

τιμή μιας άλλης εναλλακτικής σε αυτό το κριτήριο, τότε η πρώτη εναλλακτική δεν μπορεί να υπερέχει της 

δεύτερης, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις αμφοτέρων στα υπόλοιπα κριτήρια. Μέσω της προτεινόμενης 
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μεθοδολογίας «δανειζόμαστε» αυτή την έννοια, επιτρέποντας σε κάθε αποφασίζοντα να ορίσει την 

ελάχιστη απαίτηση για κάθε κριτήριο. Βάσει αυτού, κάθε αποφασίζων προσδιορίζει τις ελάχιστες 

ικανότητες που ζητάει από έναν υποψήφιο για κάθε κριτήριο επιλογής. Επειδή στην πραγματικότητα 

μπορεί να υπάρξουν καταστάσεις, στις οποίες οι ελάχιστες απαιτήσεις των αξιολογητών έχουν τεθεί πολύ 

υψηλά και όλες οι εναλλακτικές να βρίσκονται «κάτω» από αυτές, προτείνεται για την κατάταξη των 

εναλλακτικών να λαμβάνει υπόψη τη συνολική απόσταση κάθε εναλλακτικής από τις ελάχιστες απαιτήσεις 

για όλα τα κριτήρια (Kelemenis και Askounis, 2009, Kelemenis και Askounis, 2010, Kelemenis et al., 2011). 

Το Σχήμα 4.5 παρουσιάζει το νέο σημείο αναφοράς, ως το τελικό κριτήριο για την κατάταξη των 

εναλλακτικών, στην απλή περίπτωση όπου έχουμε έναν αποφασίζοντα και δύο κριτήρια αξιολόγησης. 

 

Σχήμα 4.5 – Το προτεινόμενο σημείο αναφοράς (ελάχιστες απαιτήσεις) 

7. Αξιολόγηση των εναλλακτικών 

Κάθε αποφασίζων αξιολογεί τις εναλλακτικές χρησιμοποιώντας τους γλωσσικούς όρους του 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στα προηγούμενα 

σημεία. 

8. Υπολογισμός του βαθμού εγγύτητας και συμφωνίας 

Στο σημείο αυτό ορίζουμε τις εξής μεταβλητές: 

K, ο αριθμός των αποφασιζόντων 

n, ο αριθμός των κριτηρίων 
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m, ο αριθμός των εναλλακτικών 

k = 1, 2, … , K, j = 1, 2, … , n, i = 1, 2, … , m, οι αντίστοιχοι δείκτες 

z�jk = �zjk
l , zjk

m , zjk
u  �, ο ασαφής τριγωνικός αριθμός που εκφράζει τη σημαντικότητα του αποφασίζοντος k 

στο κριτήριο j 

w� jk = �wjk
l , wjk

m , wjk
u  �, ο ασαφής τριγωνικός αριθμός που εκφράζει τη σημαντικότητα του κριτηρίου j κατά 

τη γνώμη του αποφασίζοντος k 

t̃jk = �tjk
l , tjk

m , tjk
u  �, ο ασαφής τριγωνικός αριθμός που εκφράζει την ελάχιστη απαίτηση του 

αποφασίζοντος k για το κριτήριο j 

s�jki = �sjki
l , sjki

m , sjki
u  �, ο ασαφής τριγωνικός αριθμός που εκφράζει την επίδοση της εναλλακτικής i στο 

κριτήριο j κατά τη γνώμη του αποφασίζοντος k 

Η κατασκευή και εισαγωγή των βαθμών εγγύτητας και συμφωνίας συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια 

αποφυγής περιπτώσεων κατά τις οποίες ένας ή περισσότεροι αξιολογητές μεροληπτούν υπέρ ή κατά ενός 

οι περισσοτέρων υποψηφίων. Θεωρήσαμε ως προϋποθέσεις άρτιας εφαρμογής της μεθοδολογίας 

χαρακτηριστικά όπως η ακεραιότητα, η δικαιοσύνη και η εμπιστοσύνη. Παρ’ όλα αυτά, κρίνεται σκόπιμο η 

μαθηματική μοντελοποίηση να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει μία αξιοκρατική διαδικασία.  

Ο βαθμός συμφωνίας αναφέρεται στην «απόσταση» των βαθμολογιών που δίνουν δύο αποφασίζοντες. Ο 

βαθμός εγγύτητας αναφέρεται στην απόσταση της βαθμολογίας ενός αποφασίζοντος από το μέσο όρο 

των βαθμολογιών. 

Θεωρούμε ότι υπάρχει ελάχιστη συμφωνία (μέγιστη απόσταση) μεταξύ δύο αποφασιζόντων όταν ο ένας 

δίνει βαθμολογία «Εξαιρετικά Κακή» και ο άλλος «Εξαιρετικά Καλή» (συμφωνία = 0). Η μέγιστη συμφωνία 

(ελάχιστη απόσταση) όταν δίνουν τις ίδιες βαθμολογίες (συμφωνία = 1). Με 

 x�(σ10) − x�(σ0) = dσmax  (4.1) 

ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ δύο αποφασιζόντων k1, k2 στη βαθμολόγηση της επίδοσης μιας 

εναλλακτικής i σε ένα κριτήριο j δίνεται ως εξής 

 
dσmax −�x��s�jk 1i�−x��s�jk 2i��

dσmax
> δ (4.2) 

∀ j = 1, 2, … , n, ∀ i = 1, 2, … , m, ∀ k1, k2 = 1, 2, … , K, k1 ≠ k2 

Ο βαθμός εγγύτητας δίνεται από τις παρακάτω εξισώσεις 

 meanji = 1
K
∑ x��s�jki �K

k=1  (4.3) 
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dσmax −�x��s�jki �−mean ji �

dσmax
> ε (4.4) 

∀ j = 1, 2, … , n, ∀ i = 1, 2, … , m, ∀ k = 1, 2, … , K 

𝛿𝛿 και 𝜀𝜀 είναι τα κατώφλια, κάτω από τα οποία η διαδικασία αξιολόγησης στο συγκεκριμένο κριτήριο για τη 

συγκεκριμένη εναλλακτική πρέπει να επαναληφθεί, για την εξασφάλιση της αξιοκρατίας της διαδικασίας. 

Ποιοτικά, οι παραπάνω εξισώσεις σημαίνουν ότι δε μπορεί οι βαθμολογίες που δίνουν δύο αξιολογητές 

στον ίδιο υποψήφιο σε ένα συγκεκριμένο κριτήριο να διαφέρουν υπερβολικά. 

9. Υπολογισμός αθροιστικών τιμών 

Η ιδέα που ακολουθεί τον υπολογισμό των αθροιστικών τιμών είναι η ενσωμάτωση της σχετικής 

σημαντικότητας του κάθε αποφασίζοντος και του κάθε κριτηρίου. Για τον υπολογισμό των αθροιστικών 

τιμών, θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του κέντρου βάρους (centroid) για την αποασαφοποίηση.  

Το κέντρο βάρους της σημαντικότητας του αποφασίζοντος k στο κριτήριο j μπορεί να εκφραστεί ως 
x��z�jk�,, επομένως η σταθμισμένη σημαντικότητα του αποφασίζοντος k στο κριτήριο j είναι 

 x��z�jk�
w =

x��z� jk �
∑ x��z� jk �K

k =1
 (4.5) 

Το αριστερό (κάτω) άκρο της σταθμισμένης επίδοσης της εναλλακτικής i στο κριτήριο j κατά τον 
αποφασίζοντα k είναι τότε 

 sijk
lw = sijk

l × x��z�jk�
w

 (4.6) 

Για όλους τους αποφασίζοντες, η αθροιστική τιμή του αριστερού άκρου της επίδοσης της εναλλακτικής i 
στο κριτήριο j είναι  

 sij
l = ∑ sijk

lwK
k=1   (4.7) 

Αντίστοιχα, μπορούν να υπολογιστούν τα sij
m  και sij

u  (κορυφή και δεξιό/άνω άκρο), και η αθροιστική 

επίδοση της εναλλακτικής i στο κριτήριο j, s�ij = �sij
l , sij

m , sij
u  � και στη συνέχεια η αθροιστική σημαντικότητα 

w� j = �wj
l, wj

m , wj
u  � και η αθροιστική ελάχιστη απαίτηση t̃j = �tj

l , tj
m , tj

u  � για το κριτήριο j. 

10. Κατασκευή ασαφούς πίνακα απόφασης 

Ο ασαφής πίνακας απόφασης απεικονίζεται ως εξής 

 D� = �
s�11 ⋯ s�1n
⋮ ⋱ ⋮

s�m1 ⋯ s�mn

� (4.8) 

 W� j = [w�1, w�2, … , w�n ] (4.9) 

 T�j = [t̃1, t̃2, … , t̃n ] (4.10) 
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με s�ij = �sij
l , sij

m , sij
u  �, w� j = �wj

l, wj
m , wj

u  �, t̃j = �tj
l , tj

m , tj
u  �, όπως υπολογίστηκαν από το προηγούμενο 

βήμα (βήμα 9). 

11. Κατασκευή του κανονικοποιημένου ασαφούς πίνακα απόφασης 

Εφαρμόζοντας έναν κατάλληλο τελεστή σε κάθε στοιχείο του ασαφούς πίνακα απόφασης, λαμβάνουμε 

τον κανονικοποιημένο ασαφή πίνακα. Με αυτό τον τρόπο, κάθε ασαφής τριγωνικός αριθμός βρίσκεται 

μεταξύ του μηδενός και της μονάδας. Ο πίνακας μπορεί να εκφραστεί ως ακολούθως 

 R� = �r�ij �m×n
 (4.11) 

 T�R = �t̃j
R�

1×n
 (4.12) 

 r�ij = �
sij

l

cj
∗ ,

sij
m

cj
∗ ,

sij
u

cj
∗� , j ∈ B (4.13) 

 t̃j
R = �

tj
l

cj
∗ ,

tj
m

cj
∗ ,

tj
u

cj
∗� , j ∈ B (4.14) 

cj
∗ = max�maxi sij

u , tj
u� αν j ∈ B 

όπου B είναι το σύνολο των κριτηρίων οφέλους και  

 r�ij = �
aj
−

sij
u ,

aj
−

sij
m ,

aj
−

sij
l � , j ∈ C (4.15) 

 t̃j
R = �

aj
−

tj
u ,

aj
−

tj
m ,

aj
−

tj
l � , j ∈ C (4.16) 

aj
− = min�mini sij

l , tj
l� αν j ∈ C 

όπου C είναι το σύνολο των κριτηρίων κόστους, ακολουθώντας τη μέθοδο γραμμικής κανονικοποίησης 

(Shih et al., 2007). Όλα τα κριτήρια της συγκεκριμένης περίπτωσης που μελετάται είναι κριτήρια οφέλους. 

12. Κατασκευή του σταθμισμένου κανονικοποιημένου ασαφούς πίνακα απόφασης 

Σε αυτό το βήμα, ενσωματώνουμε την αθροιστική σημαντικότητα κάθε κριτηρίου, λαμβάνοντας τον 

πίνακα 

 V� = �v�ij �m×n
 (4.17) 

j = 1, 2, … , n, i = 1, 2, … , m 

 T�V = �t̃j
V�

1×n
 (4.18) 

όπου 

 v�ij = r�ij (∙)w� j  (4.19) 
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και 

 t̃j
V = t̃j

R (∙)w� j  (4.20) 

13. Yπολογισμός της απόστασης των εναλλακτικών από τις ελάχιστες απαιτήσεις 

Αυτό είναι το τελικό βήμα πριν την κατάταξη των εναλλακτικών. Η κάθε εναλλακτική συγκρίνεται με τις 

ελάχιστες απαιτήσεις του κάθε αποφασίζοντος για κάθε κριτήριο και στη συνέχεια υπολογίζεται για κάθε 

εναλλακτική το άθροισμα των αποστάσεων συνολικά για όλα τα κριτήρια. Για να υπολογιστεί η απόσταση 

μιας εναλλακτικής από ένα σημείο ελάχιστης απαίτησης, και βάσει όσων αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 3 

για τα μέτρα αποστάσεων ασαφών αριθμών, επιλέγεται η μέθοδος του κέντρου βάρους για την 

αποασαφοποίηση και τον υπολογισμό της απόστασης (Yager, 1980). Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, η 

απόσταση ανάμεσα σε δύο ασαφείς τριγωνικούς αριθμούς, u  and w , υπολογίζεται ως d(u, w) = x�(u) −

x�(w), όπου για έναν ασαφή τριγωνικό αριθμό u = (l, m, n) με συνάρτηση κατανομής  

 μ(x) = �

0, x < l
μL(x), l ≤ x < m
μR (x), m ≤ x < n

0, x > n

� (4.21) 

είναι 

 x�(u) = ∫ xμL (x)dxm
l +∫ xμR (x)dxn

m
∫ μL (x)dxm

l +∫ μR (x)dxn
m

 (4.22) 

Επομένως, η συνολική απόσταση κάθε εναλλακτικής από τα σημεία ελαχίστων απαιτήσεων είναι  

 di = ∑ d�v�ij , t̃j
V�, i =n

j=1 1, 2, … , m (4.23) 

με d�v�ij , t̃j
V� = x��v� ij� − x��t̃j

V� 

14. Κατάταξη των εναλλακτικών 

Η προτιμώμενη εναλλακτική είναι αυτή με την υψηλότερη συνολική απόσταση από τα σημεία ελαχίστων 

απαιτήσεων όλων των κριτηρίων. 

Παραδείγματα εφαρμογής της προτεινόμενης πολυκριτήριας μεθόδου 

 Παράδειγμα 1ο: Ανάλυση ευαισθησίας ως προς τη σημαντικότητα των αποφασιζόντων 

Ας θεωρήσουμε την περίπτωση όπου έχουμε τρεις αποφασίζοντες (Α1, Α2, Α3), τρεις εναλλακτικές (Ε1, Ε2, 

Ε3) και τέσσερα κριτήρια (Κ1, Κ2, Κ3, Κ4). Χρησιμοποιώντας τους γλωσσικούς όρους και τις κλίμακες που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1 λαμβάνουμε τους παρακάτω πίνακες, ακολουθώντας τα βήματα 4 έως 13 

που περιγράφηκαν προηγουμένως. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
 

ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ |  147 
 

Ο διευθυντής ΔΑΔ ορίζει τις σημαντικότητες των τριών αποφασιζόντων στα τέσσερα κριτήρια, όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 4.2. 

Πίνακας 4.2 – Σημαντικότητες αποφασιζόντων ανά κριτήριο, Παράδειγμα 1ο  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΕΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 

Α1 Υ ΑΥ ΜΧ Χ 

Α2 ΠΥ Χ ΑΥ ΑΧ 

Α3 M Υ ΑΥ Υ 

Στη συνέχεια, οι ίδιοι οι αποφασίζοντες καθορίζουν τη σημαντικότητα των τεσσάρων κριτηρίων (Πίνακας 

4.3). 

Πίνακας 4.3 – Σημαντικότητες κριτηρίων ανά αποφασίζοντα, Παράδειγμα 1ο  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΕΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 

Α1 M Y ΠΥ Υ 

Α2 ΠΥ ΜΥ ΜΥ Υ 

Α3 ΠΥ Υ ΑΥ M 

Επιπλέον, ορίζουν, σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, τις ελάχιστες απαιτήσεις τους για όλα τα κριτήρια 

(Πίνακας 4.4). 

Πίνακας 4.4 – Ελάχιστη απαίτηση ανά κριτήριο για κάθε αποφασίζοντα, Παράδειγμα 1ο  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΕΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 

Α1 Μ Μ ΚΛ Μ 

Α2 ΑΚΛ ΚΚ ΜΚΚ ΜΚΚ 
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Α3 Μ Μ ΜΚΚ ΜΚΚ 

Ο Πίνακας 4.5 παρουσιάζει την αξιολόγηση κάθε εναλλακτικής για κάθε κριτήριο από κάθε αποφασίζοντα. 

Πίνακας 4.5 – Επιδόσεις εναλλακτικών ανά κριτήριο για κάθε αποφασίζοντα, Παράδειγμα 1ο  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΕΣ 

Α1 Α2 Α3 

Κ1 

Ε1 ΚΛ ΑΚΛ ΚΛ 

Ε2 ΕΚΛ ΚΛ ΚΛ 

Ε3 ΚΚ ΚΚ ΑΚΚ 

Κ2 

Ε1 Μ ΜΚΛ ΜΚΛ 

Ε2 ΠΚΛ Μ ΑΚΛ 

Ε3 Μ Μ ΜΚΚ 

Κ3 

Ε1 ΚΛ ΚΛ ΚΛ 

Ε2 ΚΚ ΚΚ Μ 

Ε3 ΜΚΚ Μ ΚΚ 

Κ4 

Ε1 ΚΛ ΠΚΛ ΚΛ 

Ε2 ΠΚΛ ΑΚΛ ΠΚΛ 

Ε3 ΜΚΛ Μ ΜΚΚ 

Σε αυτό το σημείο, είμαστε σε θέση, μετατρέποντας τους γλωσσικούς όρους σε ασαφείς τριγωνικούς 

αριθμούς, να σχηματίσουμε τον ασαφή πίνακα απόφασης (Πίνακας 4.6). Για τον υπολογισμό των 

αθροιστικών τιμών, χρησιμοποιούμε τις εξισώσεις (5)-(11). Με αυτό τον τρόπο, ο συνολικός ασαφής 

αριθμός που προκύπτει για κάθε εναλλακτική σε κάθε κριτήριο είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος, 

ενσωματώνοντας τις αντίστοιχες σημαντικότητες των αποφασιζόντων. 
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Πίνακας 4.6 – Ασαφής πίνακας απόφασης, Παράδειγμα 1ο  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 

Ε1 (6.43, 7.43, 8.43) (4.55, 5.55, 6.55) (6.00, 7.00, 8.00) (6.33, 7.33, 8.33) 

Ε2 (7.00, 8.00, 8.67) (6.94, 7.94, 8.94) (2.80, 3.80, 4.80) (7.83, 8.83, 9.83) 

Ε3 (1.76, 2.76, 3.76) (3.61, 4.61, 5.61) (3.00, 4.00, 5.00) (3.67, 4.67, 5.67) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (5.29, 6.29, 7.29) (3.67, 4.67, 5.67) (3.60, 4.60, 5.60) (3.25, 4.25, 5.25) 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΕΣ (0.67, 0.77, 0.87) (0.58, 0.68, 0.78) (0.64, 0.74, 0.84) (0.48, 0.58, 0.68) 

Ο Πίνακας 4.7 παρουσιάζει τον κανονικοποιημένο ασαφή πίνακα απόφασης, όπου κάθε τιμή βρίσκεται 

μεταξύ του μηδενός και της μονάδας. 

Πίνακας 4.7 – Κανονικοποιημένος ασαφής πίνακας απόφασης, Παράδειγμα 1ο 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 

Ε1 (0.74, 0.86, 0.97) (0.51, 0.62, 0.73) (0.75, 0.88, 1.00) (0.64, 0.75, 0.85) 

Ε2 (0.81, 0.92, 1.00) (0.78, 0.89, 1.00) (0.35, 0.48, 0.60) (0.80, 0.90, 1.00) 

Ε3 (0.20, 0.32, 0.43) (0.40, 0.52, 0.63) (0.38, 0.50, 0.63) (0.37, 0.47, 0.58) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (0.61, 0.73, 0.84) (0.41, 0.52, 0.63) (0.45, 0.58, 0.70) (0.33, 0.43, 0.53) 

Ενσωματώνοντας τις σημαντικότητες των κριτηρίων, προκύπτει ο Πίνακας 4.8. 

Πίνακας 4.8 – Σταθμισμένος κανονικοποιημένος ασαφής πίνακας απόφασης, Παράδειγμα 1ο 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 

Ε1 (0.49, 0.66, 0.84) (0.30, 0.42, 0.57) (0.48, 0.65, 0.84) (0.31, 0.44, 0.58) 

Ε2 (0.54, 0.71, 0.87) (0.45, 0.61, 0.78) (0.22, 0.35, 0.50) (0.39, 0.52, 0.68) 

Ε3 (0.14, 0.24, 0.38) (0.24, 0.35, 0.49) (0.24, 0.37, 0.53) (0.18, 0.28, 0.39) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (0.41, 0.56, 0.73) (0.24, 0.36, 0.50) (0.29, 0.43, 0.59) (0.16, 0.25, 0.36) 
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Σε αυτό το σημείο, χρησιμοποιώντας την (26), οι ασαφείς τριγωνικοί αριθμοί αποασαφοποιούνται, ώστε 

να υπολογιστεί η απόσταση την κάθε εναλλακτική από το σημείο ελάχιστης απαίτησης για το αντίστοιχο 

κριτήριο. Τα αποτελέσματα φαίνονται στους Πίνακες 4.9 και 4.10. 

Πίνακας 4.9 – Αποασαφοποιημένος πίνακας απόφασης, Παράδειγμα 1ο  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 

Ε1 0.66 0.43 0.66 0.44 

Ε2 0.70 0.61 0.36 0.53 

Ε3 0.25 0.36 0.38 0.28 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0.56 0.36 0.43 0.26 

Πίνακας 4.10 – Απόσταση κάθε εναλλακτικής από το σταθμισμένο σημείο ελάχιστης απαίτησης κάθε κριτηρίου και οι 

συνολικές αποστάσεις, Παράδειγμα 1ο  

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 

Ε1 0.10 0.07 0.22 0.18 0.574 

Ε2 0.14 0.25 -0.07 0.27 0.589 

Ε3 -0.31 0.00 -0.06 0.02 -0.347 

Η τελική κατάταξη δίνει την εναλλακτική Ε2 ως την καλύτερη λύση, διατηρώντας μεγαλύτερη συνολική 

απόσταση από τα σημεία ελαχίστων απαιτήσεων. 

Αν η σημαντικότητα κάθε αποφασίζοντος είναι η ίδια για όλα τα κριτήρια (το εναλλακτικό σενάριο στον 

Πίνακα 4.11) και διατηρηθούν σταθερές τις άλλες είσοδοι, τότε θα έχουμε τους Πίνακες 4.12, 4.13, 4.14, 

4.15 και την τελική κατάταξη στον Πίνακα 4.16.  

Πίνακας 4.11 – Σημαντικότητες αποφασιζόντων ανά κριτήριο, σταθερές σημαντικότητες ανά κριτήριο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΕΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 

Α1 M M M M 
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Α2 Υ Υ Υ Υ 

Α3 Υ Υ Υ Υ 

Πίνακας 4.12 – Ασαφής πίνακας απόφασης, εναλλακτικό σενάριο, Παράδειγμα 1ο 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 

Ε1 (6.37, 7.37, 8.37) (4.74, 5.74, 6.74) (6.00, 7.00, 8.00) (6.74, 7.74, 8.74) 

Ε2 (6.79, 7.79, 8.79) (6.16, 7.16, 8.16) (2.74, 3.74, 4.74) (7.63, 8.63, 9.63) 

Ε3 (1.63, 2.63, 3.63) (3.63, 4.63, 5.63) (3.00, 4.00, 5.00) (3.89, 4.89, 5.89) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (5.11, 6.11, 7.11) (3.26, 4.26, 5.26) (3.79, 4.79, 5.79) (3.26, 4.26, 5.26) 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΕΣ (0.69, 0.79, 0.89) (0.56, 0.66, 0.76) (0.65, 0.75, 0.85) (0.53, 0.63, 0.73) 

Πίνακας 4.13 – Κανονικοποιημένος ασαφής πίνακας απόφασης, εναλλακτικό σενάριο, Παράδειγμα 1ο 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 

Ε1 (0.75, 0.86, 0.98) (0.58, 0.70, 0.83) (0.75, 0.88, 1.00) (0.70, 0.80, 0.91) 

Ε2 (0.80, 0.91, 1.00) (0.75, 0.88, 1.00) (0.34, 0.47, 0.59) (0.79, 0.90, 1.00) 

Ε3 (0.19, 0.31, 0.43) (0.45, 0.57, 0.69) (0.38, 0.50, 0.63) (0.40, 0.51, 0.61) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (0.60, 0.71, 0.83) (0.40, 0.52, 0.64) (0.47, 0.60, 0.72) (0.34, 0.44, 0.55) 

Πίνακας 4.14 – Σταθμισμένος κανονικοποιημένος ασαφής πίνακας απόφασης, εναλλακτικό σενάριο, Παράδειγμα 1ο 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 

Ε1 (0.52, 0.69, 0.88) (0.33, 0.47, 0.63) (0.49, 0.66, 0.85) (0.37, 0.50, 0.66) 

Ε2 (0.55, 0.73, 0.89) (0.43, 0.58, 0.76) (0.22, 0.35, 0.50) (0.42, 0.56, 0.73) 

Ε3 (0.13, 0.25, 0.38) (0.25, 0.38, 0.53) (0.24, 0.38, 0.53) (0.21, 0.32, 0.44) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (0.42, 0.57, 0.74) (0.23, 0.35, 0.49) (0.31, 0.45, 0.62) (0.18, 0.28, 0.40) 
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Πίνακας 4.15 – Αποασαφοποιημένος πίνακας απόφασης, εναλλακτικό σενάριο, Παράδειγμα 1ο 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 

Ε1 0.69 0.47 0.67 0.51 

Ε2 0.72 0.59 0.36 0.57 

Ε3 0.25 0.38 0.38 0.33 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0.58 0.35 0.46 0.28 

Πίνακας 4.16 – Απόσταση κάθε εναλλακτικής από το σταθμισμένο σημείο ελάχιστης απαίτησης κάθε κριτηρίου και οι 

συνολικές αποστάσεις, εναλλακτικό σενάριο, Παράδειγμα 1ο  

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 

Ε1 0.12 0.12 0.21 0.23 0.671 

Ε2 0.15 0.24 -0.10 0.28 0.568 

Ε3 -0.32 0.03 -0.07 0.04 -0.327 

Γενικά, παρατηρούμε ότι διατηρώντας την ίδια σημαντικότητα για έναν αποφασίζοντα σε όλα τα κριτήρια, 

το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό. Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, η θεώρηση της 

διαφορετικής σημαντικότητας σε κάθε κριτήριο συνάδει με τις πραγματικές συνθήκες που 

παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού και είναι αυτή που προτείνεται μέσα από τη 

διατριβή. 

 Παράδειγμα 2ο: Σύγκριση του προτεινόμενου μέτρου (απόσταση των εναλλακτικών από τα σημεία 

ελαχίστων απαιτήσεων) και της ασαφούς TOPSIS. 

Σε αυτό το παράδειγμα γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης της λύσης που παράγεται χρησιμοποιώντας 

τα σημεία ελαχίστων απαιτήσεων σε σύγκριση με τη λύση που παράγεται χρησιμοποιώντας την ασαφή 

TOPSIS και τη βέλτιστη ιδεατή και χείριστη ιδεατή λύση ως σημεία αναφοράς. 

Οι πίνακες 4.17, 4.18, 4.19 και 4.20 παρουσιάζουν τις εισόδους του προβλήματος. 

Πίνακας 4.17 – Σημαντικότητες αποφασιζόντων ανά κριτήριο, Παράδειγμα 2ο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
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Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 

Α1 Υ ΑΥ ΜΧ Χ 

Α2 ΠΥ Χ ΑΥ ΑΧ 

Α3 ΜΧ Υ ΑΥ ΜΥ 

Πίνακας 4.18 – Σημαντικότητες κριτηρίων ανά αποφασίζοντα, Παράδειγμα 2ο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΕΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 

Α1 ΑΥ M ΑΥ ΜΧ 

Α2 ΑΥ M ΑΥ ΜΧ 

Α3 ΑΥ M ΑΥ ΜΧ 

Πίνακας 4.19 – Ελάχιστη απαίτηση ανά κριτήριο για κάθε αποφασίζοντα, Παράδειγμα 2ο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΕΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 

Α1 ΑΚΛ Μ ΑΚΛ ΜΚΛ 

Α2 ΑΚΛ Μ ΑΚΛ ΜΚΛ 

Α3 ΑΚΛ Μ ΑΚΛ ΜΚΛ 

Πίνακας 4.20 – Επιδόσεις εναλλακτικών ανά κριτήριο για κάθε αποφασίζοντα, Παράδειγμα 2ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΕΣ 

Α1 Α2 Α3 

Κ1 
Ε1 ΑΚΛ ΑΚΛ ΑΚΛ 

Ε2 ΚΛ ΜΚΛ ΜΚΛ 
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Ε3 ΚΚ ΚΚ ΑΚΚ 

Κ2 

Ε1 Μ Μ Μ 

Ε2 ΠΚΛ ΠΚΛ ΕΚΛ 

Ε3 Μ Μ ΜΚΚ 

Κ3 

Ε1 ΑΚΛ ΑΚΛ ΑΚΛ 

Ε2 Μ ΜΚΛ ΜΚΛ 

Ε3 ΑΚΛ ΑΚΛ ΜΚΛ 

Κ4 

Ε1 ΜΚΛ ΜΚΛ ΜΚΛ 

Ε2 ΕΚΛ ΕΚΛ ΠΚΛ 

Ε3 ΠΚΛ ΠΚΛ ΠΚΛ 

Πίνακας 4.21 – Ασαφής πίνακας απόφασης, Παράδειγμα 2ο 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 

Ε1 (7.00, 8.00, 9.00) (4.00, 5.00, 6.00) (7.00, 8.00, 9.00) (5.00, 6.00, 7.00) 

Ε2 (5.35, 6.35, 7.35) (8.39, 9.39, 10.00) (4.80, 5.80, 6.80) (8.45, 9.45, 10.00) 

Ε3 (1.80, 2.80, 3.80) (3.61, 4.61, 5.61) (6.20, 7.20, 8.20) (8.00, 9.00, 10.00) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (7.00, 8.00, 9.00) (4.00, 5.00, 6.00) (7.00, 8.00, 9.00) (5.00, 6.00, 7.00) 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΕΣ (0.70, 0.80, 0.90) (0.40, 0.50, 0.60) (0.70, 0.80, 0.90) (0.30, 0.40, 0.50) 

Πίνακας 4.22 – Κανονικοποιημένος ασαφής πίνακας απόφασης, Παράδειγμα 2ο 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 

Ε1 (0.78, 0.89, 1.00) (0.40, 0.50, 0.60) (0.78, 0.89, 1.00) (0.50, 0.60, 0.70) 

Ε2 (0.59, 0.71, 0.82) (0.84, 0.94, 1.00) (0.53, 0.64, 0.76) (0.85, 0.95, 1.00) 
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Ε3 (0.20, 0.31, 0.42) (0.36, 0.46, 0.56) (0.69, 0.80, 0.91) (0.80, 0.90, 1.00) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (0.78, 0.89, 1.00) (0.40, 0.50, 0.60) (0.78, 0.89, 1.00) (0.50, 0.60, 0.70) 

Πίνακας 4.23 – Σταθμισμένος κανονικοποιημένος ασαφής πίνακας απόφασης, Παράδειγμα 2ο 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 

Ε1 (0.54, 0.71, 0.90) (0.16, 0.25, 0.36) (0.54, 0.71, 0.90) (0.15, 0.24, 0.35) 

Ε2 (0.42, 0.56, 0.74) (0.34, 0.47, 0.60) (0.37, 0.52, 0.68) (0.25, 0.38, 0.50) 

Ε3 (0.14, 0.25, 0.38) (0.14, 0.23, 0.34) (0.48, 0.64, 0.82) (0.24, 0.36, 0.50) 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (0.54, 0.71, 0.90) (0.16, 0.25, 0.36) (0.54, 0.71, 0.90) (0.15, 0.24, 0.35) 

Πίνακας 4.24 – Αποασαφοποιημένος πίνακας απόφασης, Παράδειγμα 2ο 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 

Ε1 0.72 0.26 0.72 0.25 

Ε2 0.57 0.47 0.52 0.38 

Ε3 0.26 0.24 0.65 0.37 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0.72 0.26 0.72 0.25 

Πίνακας 4.25 – Απόσταση κάθε εναλλακτικής από το σταθμισμένο σημείο ελάχιστης απόστασης κάθε κριτηρίου και οι 

συνολικές αποστάσεις, Παράδειγμα 2ο  

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 

Ε1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 

Ε2 -0.15 0.21 -0.20 0.13 -0.0001 

Ε3 -0.46 -0.02 -0.07 0.12 -0.4328 

Οι πίνακες 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 και 4.25 δίνουν τα αποτελέσματα με τις ελάχιστες απαιτήσεις ως σημεία 

αναφοράς. Η τελική κατάταξη προκρίνει την εναλλακτική Ε1 ως την καλύτερη λύση. 
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Αγνοώντας τα σημεία ελαχίστων απαιτήσεων και υπολογίζοντας τις αποστάσεις από τη βέλτιστη ιδεατή 

και χείριστη ιδεατή λύση έχουμε τον Πίνακα 4.26 και την τελική κατάταξη στον Πίνακα 4.27. 

Πίνακας 4.26 – Απόσταση κάθε εναλλακτικής από τη βέλτιστη ιδεατή και χείριστη ιδεατή λύση, Παράδειγμα 2ο  

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 

Ε1-Ε* 0.00 0.37 0.00 0.23 

Ε2-Ε* 0.26 0.00 0.34 0.00 

Ε3-Ε* 0.80 0.40 0.12 0.02 

Ε1-Ε- 0.80 0.03 0.34 0.00 

Ε2-Ε- 0.55 0.40 0.00 0.23 

Ε3-Ε- 0.00 0.00 0.22 0.21 

Πίνακας 4.27 – Κατάταξη εναλλακτικών με σημεία αναφοράς τη βέλτιστη ιδεατή και χείριστη ιδεατή λύση 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ* ΑΠΟΣΤΑΣΗ- ΣΕ 

Ε1 0.60 1.18 0.663 

Ε2 0.60 1.18 0.665 

Ε3 1.35 0.43 0.240 

Παρατηρούμε ότι η εναλλακτική Ε2 φαίνεται να υπερτερεί οριακά της εναλλακτικής Ε1. Αν και οι διαφορές 

μπορούν να θεωρηθούν ασήμαντες και να υπάρχει αδιαφορία ως προς την επιλογή της Ε1 ή της Ε2, 

εντούτοις η Ε2 αποτιμάται και από τους τρεις αποφασίζοντες χαμηλότερα από τις ελάχιστες απαιτήσεις 

των αποφασιζόντων στα κριτήρια Κ1 και Κ2, τα οποία είναι και αυξημένης σημαντικότητας. Επομένως, η 

απόφαση να προκριθεί η Ε1 βρίσκει τους αποφασίζοντες σύμφωνους, με βάση τις ελάχιστες απαιτήσεις 

που είχαν τεθεί εξαρχής. Η προσέγγιση με βάση τις αποστάσεις από τα σημεία ελαχίστων απαιτήσεων 

είναι αυτή που προτείνεται μέσα από τη διατριβή κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού. 

4.3.3. Απόφαση και Ένταξη 

Η εφαρμογή της προτεινόμενης πολυκριτήριας μεθόδου οδηγεί στην τελική κατάταξη των εναλλακτικών 

(υποψηφίων), βάσει της οποίας επιλέγονται οι εναλλακτικές με την καλύτερη συνολική επίδοση. Η 

εναλλακτική είναι συνήθως μία, αν και είναι πιθανό ένα σενάριο επιλογής περισσοτέρων του ενός 

υποψηφίων, στην περίπτωση που επιθυμείται η κάλυψη περισσοτέρων της μίας θέσεων εργασίας με τα 
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ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά. Η τελική απόφαση για την τοποθέτηση ενός υποψηφίου σε μία θέση 

εργασίας αποτελεί το πρώτο στάδιο για την εφαρμογή άλλων πρακτικών ΔΑΔ. 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3, οι πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού προσδίδουν 

μεγαλύτερο όφελος σε έναν οργανισμό όταν εφαρμόζονται με αρμονικό και συνεργατικό τρόπο και όχι ως 

μεμονωμένες πρακτικές. Η μελέτη άλλων πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού βρίσκεται εκτός 

των σκοπών της παρούσας διατριβής, μολαταύτα κρίνεται απαραίτητο, για την πληρότητα της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας, να παρουσιαστεί η σχέση της επιλογής ανθρώπινου δυναμικού με άλλες 

πρακτικές που εφαρμόζονται σε έναν οργανισμό. 

 Η απόφαση επιλογής και η εκπαίδευση ανθρωπίνων πόρων 

o Η εκπαίδευση ενός στελέχους μπορεί να ξεκινήσει από τη στιγμή της τοποθέτησής του κιόλας σε 

μία θέση εργασίας. Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των στελεχών μπορεί να βασίζεται στα 

κριτήρια αξιολόγησης, δηλαδή τις ικανότητες που πρέπει να έχει ένα στέλεχος για μια 

επιτυχημένη πορεία, όπως παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 4.3.2. Η φάση αξιολόγησης, 

ακολουθώντας τη μεθοδολογία που περιγράφηκε, μπορεί να καταδείξει τις ελλείψεις του 

επιλεχθέντος υποψηφίου. Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής, εντοπίζονται τα 

σημεία (δηλ. οι ικανότητες) στα οποία ενδείκνυται η περαιτέρω εκπαίδευση ενός στελέχους.  

 Η απόφαση επιλογής και η αξιολόγηση της απόδοσης ανθρωπίνων πόρων 

o Κατά τη διαδικασία επιλογής, συλλέγεται πληροφορία σχετική με διοικητικές ικανότητες , με 

τεχνικές ικανότητες και επαγγελματική εμπειρία μέσω διαφόρων μεθόδων (όπως αναφέρθηκαν 

στην παράγραφο 4.3.2). Αυτή η πληροφορία αναφέρεται στο παρόν και στο παρελθόν και 

χρησιμοποιείται ως βάση πρόβλεψης της μελλοντικής απόδοσης ενός στελέχους. Εντούτοις, μια 

εξαιρετική απόδοση κατά το παρελθόν δεν εξασφαλίζει μία εξίσου άριστη μελλοντική απόδοση 

και αντίστοιχη συμπεριφορά. Η αξιολόγηση της απόδοσης ενός στελέχους είναι η φάση που 

επιβεβαιώνει στην πράξη την εφαρμογή συμπεριφορών και την επίδειξη των ικανοτήτων που 

αξιολογούνται κατά τη φάση της επιλογής (Kelemenis και Askounis, 2008). Πιο αναλυτικά, τα 

κριτήρια που παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 4.3.2 προτείνεται να χρησιμοποιηθούν ως 

κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης πλέον, ενώ παράλληλα οι ελάχιστες απαιτήσεις που 

εισάγονται ως έννοια κατά τη διαδικασία επιλογής να αποτελέσουν τα μέτρα (standards) 

απόδοσης, βάσει των οποίων θα κριθεί η υπεροχή ή η ανεπάρκεια ενός στελέχους. Επιπλέον, με 

αυτό τον τρόπο είναι δυνατή και η σύγκριση των επιδόσεων κατά τη φάση της επιλογής και κατά 

τη φάση της αξιολόγησης της απόδοσης (προφανώς αναφερόμαστε στους επιτυχόντες 

υποψηφίους της φάσης της επιλογής) και ο εντοπισμός παραγόντων που συνέβαλλαν σε μία 

ενδεχόμενη διαφορά στις επιδόσεις (π.χ. ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης κατά την αρχική περίοδο 
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ένταξης ενός στελέχους στον οργανισμό μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη επίδοση έναντι 

αυτής που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία επιλογής). 

 

Σχήμα 4.6 – 3η Φάση: Απόφαση και ένταξη 

4.4. Εργαλείο Υποστήριξης της προσαρμοσμένης 

μεθόδου 

Το εργαλείο υποστήριξης της προσαρμοσμένης μεθόδου περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο 

ουσιαστικά ενσωματώνει τα βήματα του δεύτερου σταδίου της προτεινόμενης μεθοδολογίας με σκοπό να 

δέχεται ως εισόδους τις τιμές των παραμέτρων και ως έξοδο την τελική κατάταξη των υποψηφίων. Βάσει 

αυτής της κατάταξης μπορεί να ληφθεί η απόφαση επιλογής.  

Ο βασικός χρήστης του εργαλείου είναι ο συντονιστής, αυτός που έχει τη γενική επίβλεψη όλης της 

διαδικασίας επιλογής. Είναι υπεύθυνος για την επιλογή των αξιολογητών και των υποψηφίων. Επίσης 

είναι αυτός που μετά την αξιολόγηση των υποψηφίων θα εισάγει στις αντίστοιχες φόρμες τις τιμές που 

έχουν αποδώσει οι αξιολογητές στους υποψηφίους και θα προσδώσει σημαντικότητα στον κάθε 

αξιολογητή για κάθε ικανότητα/κριτήριο που καλείται να αξιολογήσει. Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.2, 

προτείνεται το ρόλο αυτό να αναλάβει ένα στέλεχος της διεύθυνσης ΔΑΔ. 

Βασικές λειτουργίες του εργαλείου 

Οι βασικές λειτουργίες που υλοποιεί το εργαλείο είναι οι εξής: 

Επιλογή του/των καλύτερου/ων 
υποψηφίου/ων

Ένταξη στον οργανισμό

7. Κατάταξη των 
εναλλακτικών

Φάση 2: Αξιολόγηση Φάση 3: Απόφαση

Καθορισμός εκπαιδευτικού 
προγράμματος

Καθορισμός standards 
απόδοσης

Ελάχιστες 
απαιτήσεις

Κριτήρια
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 Εισαγωγή/Επεξεργασία ικανοτήτων: Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 4.3.2, οι ικανότητες που 

αξιολογούνται για κάθε στελεχιακή θέση εργασίας και αποτελούν τα κριτήρια της πολυκριτήριας 

μεθόδου είναι συγκεκριμένες. Εντούτοις, το εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέγει 

διαφορετικά κριτήρια επιλογής. Έτσι, ο χρήστης μπορεί δυναμικά να εισάγει και να επεξεργάζεται 

νέες ικανότητες στο εργαλείο. 

 Εισαγωγή/Επεξεργασία υποψηφίων: Για κάθε θέση αξιολογούνται διαφορετικοί υποψήφιοι, οι 

οποίοι τηρούν κάποια τυπικά προσόντα και έχουν επιλεγεί μέσω της διαδικασίας προσέλκυσης και 

προ-επιλογής, οι οποίες βρίσκονται εκτός των σκοπών της εργασίας. Ως είσοδοι θεωρούνται οι 

τελικοί υποψήφιοι, οι οποίοι θα αξιολογηθούν στα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τη μεθοδολογία 

που προτείνεται. Το εργαλείο δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων των 

υποψηφίων (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας). 

 Δημιουργία/Διεξαγωγή Αξιολόγησης: Κατά την δημιουργία της αξιολόγησης, ο συντονιστής επιλέγει 

τον αριθμό των αξιολογητών, τις ικανότητες που θα αξιολογηθούν (θα πρέπει να έχουν 

καταχωρηθεί ήδη στη βάση δεδομένων) και τους υποψηφίους που θα αξιολογηθούν (και αυτοί 

πρέπει να είναι ήδη καταχωρημένοι στη βάση δεδομένων). Κατά τη διεξαγωγή της αξιολόγησης ο 

συντονιστής προσδίδει τη σημαντικότητα του κάθε αξιολογητή σε κάθε κριτήριο. Στη συνέχεια ο 

συντονιστής εισάγει τις γλωσσικές τιμές των παραμέτρων που δίνονται από τον κάθε αξιολογητή. 

Αυτές είναι οι σημαντικότητες των κριτηρίων, οι ελάχιστες απαιτήσεις για κάθε κριτήριο και οι 

επιδόσεις των υποψηφίων σε κάθε κριτήριο. 

Facilitator

Καταχώρηση

Σύστημα

Επεξεργασία

Αποθήκευση

Ικανότητα

Εργαζόμενος/
Υποψήφιος

Αξιολόγηση

Διεξαγωγή

 

Σχήμα 4.7 – Οι βασικές λειτουργίες του εργαλείου υποστήριξης 

Αρχιτεκτονική του εργαλείου υποστήριξης 

Για το εργαλείο υιοθετήθηκε η χρήση του προτύπου σχεδίασης εφαρμογών Model/View/Controller (MVC). 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Model-view-controller). Θεωρώντας το μοντέλο Model-View-Controller οι 

http://en.wikipedia.org/wiki/Model-view-controller
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τεχνολογίες κατηγοριοποιούνται σε τρία επίπεδα, όπως χαρακτηριστικά απεικονίζεται στο σχήμα που 

ακολουθεί: 

 Το πρώτο επίπεδο (View) αντιστοιχεί στην διαδραστική παρουσίαση της λειτουργικότητας μιας 

εφαρμογής στους τελικούς χρήστες. Ενσωματώνει τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την 

υλοποίηση των διεπαφών του τελικού χρήστη. 

 Το δεύτερο επίπεδο (Controller) αντιστοιχεί στην λειτουργικότητα που υλοποιεί μια εφαρμογή 

λογισμικού (Business Logic). Στη δική μας περίπτωση περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που στην 

ουσία υλοποιούν τις μεθόδους που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

 Το τρίτο επίπεδο (Model) στο μοντέλο δεδομένων που διαχειρίζεται μια εφαρμογή. Περιλαμβάνει 

τις τεχνολογίες με τις οποίες υλοποιείται η μοντελοποίηση και η αποθήκευση των δεδομένων που 

διαχειρίζονται οι εφαρμογές. Στη δική μας εφαρμογή πρόκειται για μια βάση δεδομένων. 

 

Σχήμα 4.8 – Η βασική αρχιτεκτονική του εργαλείου υποστήριξης 

Υλοποίηση του εργαλείου υποστήριξης 

Ως προγραμματιστική πλατφόρμα ανάπτυξης για την κατασκευή της εφαρμογής για την επιλογή 

ανθρώπινου δυναμικού επιλέχθηκε η πλατφόρμα .NET της Microsoft, μία αρκετά νέα πλατφόρμα, που 

φέρει την πλήρη υποστήριξη και προώθηση της Microsoft. Διαθέτει πολλά εξελιγμένα εργαλεία και 

βιβλιοθήκες κατασκευής λογισμικού, επικοινωνεί με όλα τα είδη βάσεων δεδομένων, εκτελείται τόσο σε 

Windows όσο και σε Unix/Linux και υποστηρίζει 4 διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού (C#, C++, 

Visual Basic, J#) και ο κώδικας των εφαρμογών μπορεί να γραφτεί σε οποιαδήποτε από αυτές τις γλώσσες 

ή και με συνδυασμό αυτών ανά τμήματα. Ο συνδυασμός των ανωτέρω παραγόντων υπεροχής της 

πλατφόρμας .NET καθιστούν την εφαρμογή αξιόπιστη, επεκτάσιμη και ευέλικτη. Μολονότι η ευελιξία της 

πλατφόρμας .NET επιτρέπει τη συγγραφή του κώδικα της εκάστοτε εφαρμογής σε οποιαδήποτε από τις 4 

υποστηριζόμενες γλώσσες προγραμματισμού, για τη συγκεκριμένη εφαρμογή αποφασίστηκε να γραφεί ο 

κώδικας αποκλειστικά σε C#. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η πλήρης ομοιογένεια στον κώδικα. 
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Επιπλέον, η ανάγκη αποθήκευσης και επεξεργασίας του μεγάλου όγκου των δεδομένων που μπορεί να 

συγκεντρώσει και να διαχειριστεί η εφαρμογή επιβάλει την επιλογή ενός διαχειριστικού συστήματος 

βάσεων δεδομένων (DBMS) που μπορεί να ανταποκριθεί στις καθημερινές απαιτήσεις μεσαίων και 

μεγάλων εταιρειών και παράλληλα να έχει αποδείξει την αξιοπιστία του στην πάροδο των χρόνων. Για το 

λόγο αυτό επιλέχθηκε ο SQL Server 2005 ως υποδομή αποθήκευσης και διαχείρισης των δεδομένων της 

εφαρμογής. Η επιλογή αυτή δίνει και το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι, όντας και η πλατφόρμα ανάπτυξης 

.NET και ο SQL Server 2005 εργαλεία της Microsoft, η συμβατότητα στην επικοινωνία μεταξύ τους είναι 

εγγυημένη και δεν απαιτεί καμία επιπλέον προετοιμασία. Για τη διασύνδεση του SQL Server με τη γλώσσα 

C# χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία LINQ (Language Integrated Query). Το LINQ είναι μία από τις 

σημαντικότερες προσθήκες στο .NET Framework. Κάνει τη διαχείριση των δεδομένων ιδιαίτερα εύκολη, 

ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν LINQ to Objects,LINQ to SQL, LINQ to XML. To Visual LINQ Query 

Builder επιτρέπει την εύκολη δημιουργία LINQ to SQL statements χρησιμοποιώντας μάλιστα γραφικό 

περιβάλλον μέσα από το Visual Studio 2008. Τέλος παρέχει υποστήριξη τόσο για C# όσο και για VB.NET. 

Υλοποίηση βάσης δεδομένων 

Για την αποθήκευση των δεδομένων της εφαρμογής μας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια βάση 

δεδομένων, της οποίας το σχεσιακό διάγραμμα απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Σχήμα 4.9 – Το σχεσιακό διάγραμμα της βάσης δεδομένων 

Ακολουθεί γενική περιγραφή των πεδίων της βάσης: 

 

Competency

PK CompetencyID

 Name
 Description
 IsTechnical

Appraisals

PK AppraisalID

 Name
 Description
 Competencies
 NumberofAppraisers
 SelectedEmployees

AppraisalValues

 ValueID

FK2 EmployeeID
FK1 AppraisalID
 Date
 AppraiserNo
 CompetenciesValue

Employees

 EmployeeID

 FirstName
 LastName
 EmailAddress
 MobilePhone
 Position
 NationalIDNumber

AppraiserValues

PK AppraiserValueID

FK1 AppraisalID
 AppraiserNo
 Veto
 Weight
 Importance

Results

PK ResultID

FK1 EmployeeID
FK2 AppraisalID
 TopsisResult
 VetoResult
 VetoFuzzyResult
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 Employees: περιέχει τις βασικές πληροφορίες που αφορούν τους υποψηφίους όπως όνομα, 

επώνυμο, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας. Επιλέξαμε να μην περιέχει άλλες πληροφορίες όπως 

διεύθυνση κτλ καθώς δεν εξυπηρετούν την εφαρμογή. 

 Appraisal: περιέχει τις βασικές πληροφορίες που ορίζουν μια αξιολόγηση, δηλ όνομα, περιγραφή, 

αριθμό αξιολογητών. Το πεδίο SelectedEmployees περιέχει τα ID των υποψηφίων που θα 

αξιολογηθούν στη μορφή ID1; ID2; ID3 κτλ. Επίσης το πεδίο Competencies περιέχει τις ικανότητες 

που επιλέξαμε να αξιολογηθούν με μορφή Name1; Name2; Name3; κτλ. 

 AppraisalValues: Έχει σαν εξωτερικά κλειδιά το ID μιας Appraisal και το ID ενός Employee. Στο πεδίο 

CompetenciesValues αποθηκεύονται οι τιμές που δίνει ο αξιολογητής στον υποψήφιο, στον οποίο 

αντιστοιχεί το EmployeeID όταν συμμετέχει στην αξιολόγηση AppraisalID. 

 AppraiserValues: Αυτός ο πίνακας περιέχει τις υπόλοιπες τιμές που είναι απαραίτητες για την 

εφαρμογή μας. Αποθηκεύονται για κάθε αξιολογητή, η σημαντικότητα που δίνεται από τον faciliator 

για κάθε κριτήριο, η σημαντικότητα που δίνει ο ίδιος ο αξιολογητής σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης 

καθώς και την ελάχιστη απαίτηση που ορίζει ο αξιολογητής για κάθε κριτήριο. 

 Results: Περιέχει τα αποτελέσματα μιας αξιολόγησης που προκύπτουν με χρήση της πολυκριτήριας 

μεθόδου που περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα. Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται στη 

μορφή Employee1; Employee2; κτλ. 

 Competencies: Περιέχει τα βασικά στοιχεία που ορίζουν μια ικανότητα όπως όνομα, περιγραφή. 

Υλοποίηση των διεπιφανειών 

Το Σχήμα 4.10 παρουσιάζει την κύρια διεπιφάνεια της εφαρμογής, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να 

εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες, όπως η εισαγωγή, η αναζήτηση ή η επεξεργασία μιας 

ικανότητας, ενός υποψηφίου ή μιας αξιολόγησης. 
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Σχήμα 4.10 – Η κύρια διεπιφάνεια της εφαρμογής 

Στο Σχήμα 4.11 φαίνεται η διεπιφάνεια που μας επιτρέπει να εισάγουμε μια νέα ικανότητα. Μια παρόμοια 

φόρμα ανοίγει, όταν θέλουμε να επεξεργαστούμε μια ικανότητα, την οποία έχουμε βρει μέσω της 

επιλογής αναζήτησης. 

 

Σχήμα 4.11 – Προσθήκη νέας ικανότητας 

Η φόρμα αναζήτησης υποψηφίων φαίνεται στο Σχήμα 4.12. Μέσω της επιλογής View Details μπορεί ο 

χρήστης να δει περισσότερες λεπτομέρειες από τη φόρμα View/ Update Employee Details. Επιλέξαμε να 

εισάγουμε μόνο τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες για κάθε υποψήφιο, καθώς περισσότερες 

λεπτομέρειες δεν εξυπηρετούν σε κάτι τον χρήστη και την ίδια την εφαρμογή. 
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Σχήμα 4.12 – Η φόρμα αναζήτησης υποψηφίων 

Μια νέα αξιολόγηση μπορεί να δημιουργηθεί όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.13. Στο σημείο αυτό, ο χρήστης, 

οποίος είναι ο επιβλέπων όλης της διαδικασίας, καλείται να επιλέξει πόσοι αξιολογητές θα συμμετάσχουν 

στην αξιολόγηση καθώς και με βάση ποιά κριτήρια θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι. Φυσικά, ένα κριτήριο 

μπορεί να συμμετέχει μόνο μια φορά στην αξιολόγηση, ενώ στο dropdown μενού εμφανίζονται όλα τα 

κριτήρια που έχουν εισαχθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή στη βάση δεδομένων. Στη συνέχεια, όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 4.14, ο χρήστης επιλέγει πόσοι και ποιοί υποψήφιοι θα αξιολογηθούν. Στο σημείο αυτό 

αποθηκεύονται στη βάση της εφαρμογής οι βασικές αυτές πληροφορίες της αξιολόγησης και ο χρήστης 

ερωτάται αν θέλει να συνεχίσει με την αξιολόγηση. Αν επιλέξει να μη συνεχίσει, τότε επιστρέφει στην 

κύρια φόρμα της εφαρμογής. Μέσω της φόρμας Search Appraisal , μπορεί στο μέλλον να επιλέξει μια 

αξιολόγηση που έχει ήδη δημιουργήσει και να την χρησιμοποιήσει. 

 

Σχήμα 4.13 – Δημιουργία νέας αξιολόγησης 
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Στο Σχήμα 4.15 παρουσιάζεται η φόρμα διαχείρισης των παραμέτρων της πολυκριτήριας μεθόδου: Η 

σημαντικότητα που αποδίδει ο συντονιστής σε κάθε αξιολογητή για κάθε κριτήριο (πρώτη ομάδα 

κουμπιών, περιέχονται στο ορθογώνιο με τίτλο facilitator), η σημαντικότητα που αποδίδει ο κάθε 

αξιολογητής σε κάθε κριτήριο (δεύτερη ομάδα κουμπιών, περιέχονται στο ορθογώνιο με τίτλο Appraisers) 

και τέλος τις ελάχιστες απαιτήσεις, που αποδίδουν οι αξιολογητές σε κάθε κριτήριο (τρίτη ομάδα 

κουμπιών, περιέχονται στο ορθογώνιο με τίτλο Veto).Επίσης, στο σχήμα φαίνεται συγκεκριμένα η φόρμα 

Assign importance to Appraiser No.1. Εδώ, ο χρήστης επιλέγει από ένα dropdown μενού μια από τις 11 

γλωσσικές τιμές που έχουμε ορίσει για την προτεινόμενη πολυκριτήρια μέθοδο για την απόδοση 

σημαντικότητας: Definitely Low, Extremely Low, Low, Very Low, Medium Low, Medium, Medium High, 

High, Very High, Extremely High, Definitely High. 

 

Σχήμα 4.14 – Επιλογή υποψηφίων προς αξιολόγηση 

Στο Σχήμα 4.16 εμφανίζεται η φόρμα μέσω της οποία ο χρήστης εισάγει την ελάχιστη απαίτηση που έχει 

ορίσει ο δεύτερος αξιολογητής σε κάθε κριτήριο. Αξίζει να σημειωθούν δύο πράγματα: Πρώτον, 

παρατηρούμε ότι στην φόρμα που βρίσκεται στο παρασκήνιο μερικά κουμπιά έχουν διαφορετικό χρώμα. 

Αυτό συμβαίνει, όταν έχουν καταχωρηθεί τιμές στη φόρμα, που αντιστοιχεί στο κουμπί αυτό, σε μια 

προσπάθεια να μπορεί ο χρήστης εύκολα να δει ποιές τιμές έχουν καταχωρηθεί. Δεύτερον, για την 

εισαγωγή των ελαχίστων απαιτήσεων αλλάζει η κλίμακα γλωσσικών μεταβλητών που χρησιμοποιούμε και 

ταυτίζεται με αυτή που χρησιμοποιούμε για την απόδοση τιμών στις εναλλακτικές. Το Σχήμα 4.17 

παρουσιάζει τη φόρμα στην οποία γίνεται η εισαγωγή των επιδόσεων των εναλλακτικών. Εδώ 

χρησιμοποιούμε την κλίμακα {Definitely Poor, Extremely Poor, Poor, Very Poor, Medium Poor, Medium, 

Medium Good, Good, Very Good, Extremely Good, Definitely Good}. Όπως είναι λογικό έχουμε τόσες 

ομάδες κουμπιών όσοι και οι υποψήφιοι, ενώ για διευκόλυνση του χρήστη κάθε φόρμα αποτίμησης έχει 

τίτλο το όνομα του υποψηφίου και τον αριθμό του αξιολογητή στον οποίο αντιστοιχούν οι συγκεκριμένες 
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τιμές. Αφού έχουμε καταχωρήσει όλες τις τιμές, πατώντας το κουμπί Run, το εργαλείο υπολογίζει ποιός 

υποψήφιος είναι καταλληλότερος υλοποιώντας την προτεινόμενη πολυκριτήρια μέθοδο. 

 

Σχήμα 4.15 – Φόρμα διαχείρισης των παραμέτρων 

 

Σχήμα 4.16 – Φόρμα εισαγωγής των ελαχίστων απαιτήσεων 
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Σχήμα 4.17 – Φόρμα εισαγωγής των επιδόσεων των εναλλακτικών 

Τέλος, στο Σχήμα 4.18 εμφανίζονται τα αποτελέσματα μιας τυπικής αξιολόγησης. 

 

Σχήμα 4.18 – Φόρμα εμφάνισης αποτελεσμάτων μιας τυπικής αξιολόγησης 

Υλοποίηση των μεθόδων 

Στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής MVC, αναπτύχθηκαν οι μέθοδοι που υλοποιούν την προτεινόμενη 

πολυκριτήρια μέθοδο και παρουσιάζονται ως ξεχωριστές κλάσεις. 
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Σχήμα 4.19 – Οι μέθοδοι που υλοποιούν την προτεινόμενη πολυκριτήρια μέθοδο 

Στη συνέχεια ακολουθεί σύντομη περιγραφή των κυριότερων μεθόδων. 

 Στην κλάση FuzzyValue ορίζεται ένα αντικείμενο, το οποίο στην ουσία υλοποιεί τη λογική των 

τριγωνικών ασαφών αριθμών, δηλ. αποτελείται από το κάτω άκρο, τη μεσαία τιμή και το άνω άκρο. 

Επίσης στο αντικείμενο αυτό αντιστοιχούμε και μια μεταβλητή τύπου string, ώστε να μπορέσουμε 

να αντιστοιχίσουμε το γλωσσικό όρο με τους ασαφείς αριθμούς, σύμφωνα με τον Πίνακα 4.1. 

 Στην κλάση ConstantClass ορίζουμε τις σταθερές του εργαλείου μας. Μεταξύ αυτών είναι ο μέγιστος 

αριθμός αξιολογητών και ικανοτήτων που μπορούν να συμμετάσχουν σε μια αξιολόγηση. Επίσης, 

κατά την αρχικοποίηση ενός στιγμιότυπου της κλάσης δημιουργούνται δυο λίστες αντικειμένων 

fuzzyValue, που αντιστοιχούν σε μεταβλητές τους τύπου string για να φορτώσουν τα combobox που 

χρησιμοποιούνται για την επιλογή των τιμών. 

 Από την κλάση AppraisalClass αξίζει να αναφέρουμε τη συνάρτηση public double[][,] 

GetFuzzyValues(string[,] inputStringValues,List<fuzzyValue> myList), η οποία αντιστοιχεί το γλωσσικό 

όρο που έχει επιλεγεί μέσω των comboxes στις αντίστοιχες ασαφείς τιμές ανάλογα με τη λίστα με 

την οποία την συγκρίνουμε. Η είσοδος είναι ένας πίνακας διαστάσεων [Αριθμός Αξιολογητών] x 

[Αριθμός Ικανοτήτων] και η έξοδος είναι ένας πίνακας πινάκων με διαστάσεις [Αριθμός 

Αξιολογητών]x [Αριθμός Ικανοτήτων x 3]. 
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 Στην κλάση DecisionMethods ανήκουν όλες οι συναρτήσεις, οι οποίες υλοποιούν τις μεθόδους που 

περιγράψαμε στο κεφάλαιο 4. Συνοπτικά θα περιγράψουμε τις παρακάτω συναρτήσεις: 

o private double[] FindMaxMethod(double[][,] inputValues): Δέχεται σαν είσοδο ένας πίνακα 

πινάκων, οποίος αντιστοιχεί σε κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην αξιολόγηση ένα πίνακα 

που περιέχει τις ασαφείς τιμές όλων ικανοτήτων. 

o private double[,] NormalizationMethod(double[,] inputValues, double[] maxValues): Δέχεται σαν 

είσοδο τον πίνακα των ασαφών τιμών των ικανοτήτων και τον επιστρέφει κανονικοποιημένο, 

δηλ. το κάθε στοιχείο διαιρείται με το στοιχείο της ίδιας γραμμής του πίνακα εισόδου maxValues 

o private double[,] WeigthMultiplication(double[,] inputValues, double[,] aggregatedWeights): 

Δέχεται σαν είσοδο τον πίνακα των ασαφών τιμών των ικανοτήτων και τον επιστρέφει αφού το 

κάθε στοιχείο του έχει πολλαπλασιαστεί με το αντίστοιχο του πίνακα εισόδου 

aggregatedWeights, το οποίο μπορεί να αντιστοιχεί π.χ. στις βαρύτητες που έχουν αποδώσει οι 

αξιολογητές στις ικανότητες. 

o private double[] defuzzedValues(double[,] inputValues, double[,] thrValues): Χρησιμοποιεί τη 

συνάρτηση για να αποασαφοποιήσει τους ασαφείς αριθμούς εισόδου. 

o private double[][,] MinMaxValues(double[][,] inputValues): Δέχεται σαν είσοδο τις ασαφείς τιμές 

όλων των υποψηφίων και επιστρέφει στον πίνακα [0][,] τη μέγιστη τιμή που έχει αποδοθεί σε 

υποψήφιο για κάθε ικανότητα και στον πίνακα [1][,] την ελάχιστη τιμή, που έχει αποδοθεί σε 

κάθε υποψήφιο.  

o private double[][,] fuzzyWeightedImportance(double[][,] importanceValues): Πολλαπλασιάζει το 

βάρος που έχει αποδοθεί σε κάθε αξιολογητή με την σημαντικότητα που έχει αποδώσει ο ίδιος 

σε κάθε ικανότητα. 

o public double[,] aggregateImportanceValues(): Κανονικοποιεί τη σημαντικότητα που έχει 

αποδώσει ο συντονιστής σε κάθε ικανότητα για κάθε αποφασίζοντα. 

o private double[][,] aggregateEmployeeVlaues(double[,] defuzzedAppraisersImportance): 

Πολλαπλασιάζει τις τιμές που έχουν αποδώσει οι αξιολογητές στις εναλλακτικές με τις 

κατάλληλες σημαντικότητες. 

o private double[,] weightsAggregation(double[][,] defuzzedAppraisersImportance): Δέχεται 

υπερφόρτωση. Πολλαπλασιάζει την είσοδο με τα κανονικοποιημένα βάρη που έχει αντιστοιχίσει 

ο κάθε αποφασίζων σε κάθε ικανότητα. 

o private double[,] vetoAggregation(double[][,] defuzzedAppraisersImportance): Πολλαπλασιάζει 

τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν ορίσει οι αξιολογητές με τις αντίστοιχες σημαντικότητες και 

τα κανονικοποιεί. 
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o public double[] fuzzyTopsisMethod(): Η μέθοδος χρησιμοποιεί όσες από τις μεθόδους 

περιγράψαμε παραπάνω και υλοποιεί την κλασσική TOPSIS, σε ασαφές περιβάλλον και σε 

περιβάλλον ομάδας. 

o public double[] vetoFuzzyTopsis():Η μέθοδος χρησιμοποιεί όσες από τις μεθόδους περιγράψαμε 

παραπάνω και υλοποιεί την προτεινόμενη πολυκριτήρια μέθοδο (την ονομάζουμε veto Fuzzy 

TOPSIS). 

4.5. Γενικά Συμπεράσματα Κεφαλαίου 

Το παρόν κεφάλαιο είχε ως στόχο την αναλυτική παρουσίαση της προτεινόμενης μεθοδολογίας καθώς και 

του θεωρητικού πλαισίου το οποίο θέτει τις προϋποθέσεις άρτιας εφαρμογής της μεθοδολογίας. Τα 

γενικά συμπεράσματα του κεφαλαίου καταγράφονται ευθύς αμέσως: 

 Το υπό μελέτη είναι ένα πρόβλημα διοίκησης ανθρώπων, επομένως στην ανάλυσή του 

υπεισέρχονται «ανθρώπινες» παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η ακεραιότητα των 

εμπλεκομένων, η εμπιστοσύνη μεταξύ τους και το αίσθημα οργανωσιακής δικαιοσύνης αποτελούν 

τα προαπαιτούμενα συστατικά για την άρτια εφαρμογή της μεθοδολογίας, ενώ η έλλειψή τους 

μπορεί να θέσει σε κίνδυνο όλη τη διαδικασία και να αναδείξει φαινόμενα μεροληψίας, αδικίας και 

εμπάθειας. 

 Δεδομένης της πολυπλοκότητας του προβλήματος επιλογής διοικητικών στελεχών, η προτεινόμενη 

προσέγγισης ενσωματώνει όλες εκείνες τις παραμέτρους που απατούνται για την πλήρη περιγραφή 

του. Οι παράμετροι αυτές είναι  

o ο καθορισμός των κατάλληλων κριτηρίων αξιολόγησης των εναλλακτικών,  

o ο ορισμός της κατάλληλης ομάδας αποφασιζόντων,  

o η ενσωμάτωση της ασάφειας των δεδομένων και της κρίσης των αποφασιζόντων,  

o ο καθορισμός των διαφορετικών βαθμών σημαντικότητας ανά αποφασίζοντα και ανά κριτήριο,  

o η θεώρηση των προτεραιοτήτων και των προτιμήσεων των αποφασιζόντων και  

o η δυνατότητα εντοπισμού και διαχείρισης περιπτώσεων ασυμφωνίας μεταξύ των 

αποφασιζόντων.  

 Επιπλέον, τεκμηριώνεται μέσω ανάλυσης ευαισθησίας, η αυξημένη χρησιμότητα της προτεινόμενης 

πολυκριτήριας μεθόδου σε σχέση με τη μέθοδο της ασαφούς TOPSIS. 

 Στα πλαίσια της διατριβής, αναπτύχθηκε ένα απλό, εύχρηστο και κατανοητό στη λογική που το 

διέπει εργαλείο υποστήριξης, το οποίο ενσωματώνει τα βασικά βήματα της προτεινόμενης 

διαδικασίας αξιολόγησης. Το εργαλείο αυτό μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο για το διαχειριστή 

όλης της διαδικασίας, το Διευθυντή του τμήματος ΔΑΔ του οργανισμού. 
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5.1. Εισαγωγή 

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 3, πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με το πρόβλημα επιλογής 

ανθρώπινου δυναμικού από τη σκοπιά της επιχειρησιακής έρευνας και της πολυκριτήριας ανάλυσης. Ένα 

βασικό μειονέκτημα πολλών από αυτές τις ερευνητικές προσπάθειες έγκειται στο γεγονός ότι δε 

προσαρμόζονται σε συγκεκριμένο πρόβλημα. Συνήθως παρουσιάζεται μια νέα καθολική προσέγγιση που 

μπορεί, σύμφωνα με τους συγγραφείς, να εφαρμοστεί σε πολλά πεδία, επομένως και στο πρόβλημα 

επιλογής ανθρώπινου δυναμικού. Ακολουθώντας αυτή τη λογική, οι προτεινόμενες μέθοδοι, τεχνικές ή 

μεθοδολογίες δεν εφαρμόζονται σε πραγματικό περιβάλλον ώστε να επαληθευτεί η χρησιμότητα και 

εφικτότητά τους και να αναζητηθούν τυχόν αδυναμίες. 

Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει στην εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας στην πράξη, όπως αυτή 

παρουσιάστηκε και αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 4. Η παρούσα διατριβή συγκαταλέγεται στην κατηγορία της 

εφαρμοσμένης έρευνας, επομένως ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της εφαρμογής της θεωρητικής 

προσέγγισης στην πράξη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Επιπλέον, με αυτό τον τρόπο η εφαρμογή 

προσδίδει στη διατριβή και πρακτικό ενδιαφέρον, πέραν του ερευνητικού. 

Η επιλογή του οργανισμού 

Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της εφαρμογής ήταν η επιλογή οργανισμού, στα πλαίσια των 

διαδικασιών του οποίου θα γινόταν προσπάθεια ενσωμάτωσης της μεθοδολογίας. Η βασική αρχή που 

κατηύθυνε την αναζήτηση οργανισμού ήταν αυτός να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Να δραστηριοποιείται στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό το χαρακτηριστικό κρίνεται 

προφανές με βάση τους γεωγραφικούς περιορισμούς, μια και η διατριβή εκπονήθηκε στην Ελλάδα. 

Πέραν τούτου, η κουλτούρα του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε σχέση με το «δυτικό» 

καθιστά τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως την εφαρμογή μιας μεθοδολογίας που βρίσκεται σε 

ερευνητικό επίπεδο, δύσκολα πραγματοποιήσιμες. Επομένως, η εφαρμογή σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον αποτέλεσε μία ακόμα πρόκληση για την επιτυχή περάτωση της διατριβής.  

 Να έχει συγκεκριμένο μέγεθος. Ουσιαστικά με αυτό το χαρακτηριστικό υποδηλώθηκε η πρόθεση ο 

οργανισμός που θα επιλεγόταν να έχει διακριτή δομή, διακριτά ιεραρχικά επίπεδα, που προσδίδουν 

και διακριτούς ρόλους σε τμήματα, διευθύνσεις και εργαζόμενους, καθώς και διακριτές σχέσεις 

μεταξύ τους. Απόρροια αυτών είναι η ύπαρξη οργανωμένης διεύθυνσης ή τμήματος ΔΑΔ, η οποία 

να έχει συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, στη χάραξη οργανωσιακής στρατηγικής και κατ’ επέκταση 

στο συνταίριασμα της με τη στρατηγική ΔΑΔ. Σε αυτό το πλαίσιο, επιθυμητό χαρακτηριστικό ήταν η 

ύπαρξη τυπικών και επισήμων πρακτικών ΔΑΔ που να είναι γνωστές σε όλο το προσωπικό και να 
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εφαρμόζονται στην πράξη. Έτσι, η εισαγωγή, σε πιλοτική βάση, μιας νέας μεθοδολογίας κυρίως 

εφικτή και σαφώς πιο εύκολη. 

 Να δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένες αγορές. Με δεδομένο το γεγονός ότι η διατριβή 

εκπονήθηκε στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, θεωρήθηκε 

σκόπιμο να αναζητηθεί ένας οργανισμός ο οποίος απασχολεί αποφοίτους της σχολής ή γενικότερα 

επαγγελματίες του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου. Σε ένα τέτοιο προφίλ οργανισμού, το 

πρόβλημα επιλογής στελεχών αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς τα στελέχη αυτά προέρχονται 

από τεχνικά πανεπιστήμια και σχολές. Η διερεύνηση του βαθμού κατοχής διοικητικών ικανοτήτων 

από ανθρώπους που κατά κανόνα δεν διαθέτουν το θεωρητικό επιστημονικό υπόβαθρο διοίκησης 

αποτέλεσε μία από τις ξεχωριστές πτυχές της συγκεκριμένης εφαρμογής.  

Η Εφικτότητα και οι στόχοι της εφαρμογής 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή της συνολικής 

προτεινόμενης μεθοδολογίας ήταν ανέφικτη. Η γνώση αυτού του περιορισμού από τη φάση του 

σχεδιασμού, κατέστησε πιο συγκεκριμένη και πιο εστιασμένη την προσέγγιση και τους στόχους της 

εφαρμογής.  

Καταρχάς, αξίζει να ανακληθεί ότι η συνολική μεθοδολογία αποτελείται από τρεις διακριτές αλλά 

αλληλένδετες φάσεις, αυτές της προσέλκυσης και προεπιλογής, της αξιολόγησης των εναλλακτικών και 

της απόφασης και ένταξης των επιλεχθέντων υποψηφίων στον οργανισμό. Πέραν αυτών, βασικό 

συστατικό της ολοκληρωμένης πρότασης της διατριβής αποτελούν οι προϋποθέσεις άρτιας εφαρμογής 

της μεθοδολογίας. Αυτές αναλύονται σε χαρακτηριστικά και συμπεριφορές που πρέπει να διαθέτουν και 

να εφαρμόζουν οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία επιλογής (συντονιστές, αξιολογητές, αξιολογούμενοι). 

Σημαντικό ρόλο στην ύπαρξη των προϋποθέσεων αυτών παίζει η εταιρική κουλτούρα του εκάστοτε 

οργανισμού. Η εξακρίβωση και επιβεβαίωση αυτών των παραμέτρων από έναν εξωτερικό παρατηρητή 

είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Το σύντομο χρονικό διάστημα συνεργασίας στα πλαίσια της εφαρμογής δε θα 

μπορούσε να κριθεί επαρκές για την επιβεβαίωση ή διάψευση των προϋποθέσεων αυτών. Επομένως, μια 

υπόθεση εργασίας, πάνω στην οποία στηρίχθηκε η υπό μελέτη εφαρμογή, ήταν η τήρηση των 

προϋποθέσεων που επιτρέπουν την άρτια εφαρμογή της δεύτερης και βασικής φάσης της μεθοδολογίας. 

Επιπλέον, η τελευταία, χρονικά, φάση της μεθοδολογίας, που ουσιαστικά αναφέρεται στην 

«εκμετάλλευση» των αποτελεσμάτων της φάσης αξιολόγησης, δε μπορεί να πραγματοποιηθεί στα 

πλαίσια μιας σύντομης εφαρμογής, καθώς απαιτεί σημαντικούς χρονικούς πόρους μη διαθέσιμους στα 

πλαίσια εκπόνησης της διατριβής. Για τους παραπάνω λόγους, η εφαρμογή σχεδιάστηκε και προτάθηκε 

στον συνεταίρο οργανισμό έτσι ώστε να περιλαμβάνει μόνο τη δεύτερη, αλλά βασικότερη, φάση της 
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μεθοδολογίας, δηλαδή τη φάση αξιολόγησης των εναλλακτικών με αποτέλεσμα την τελική κατάταξη τους 

από την βέλτιστη στη χείριστη. 

Οι στόχοι, λοιπόν, από την εφαρμογή της μεθοδολογίας είναι οι ακόλουθοι: 

 Επιβεβαίωση του πρακτικού ενδιαφέροντος που έχει η παρούσα διατριβή, δηλαδή η προσέγγιση 

του προβλήματος επιλογής διευθυντικών στελεχών από τη σκοπιά της επιχειρησιακής έρευνας και 

της πολυκριτήριας ανάλυσης. Η επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος από την πλευρά έμπειρων 

επαγγελματιών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική αφού με αυτό τον τρόπο ισχυροποιούνται τα 

επιχειρήματα που παρατέθηκαν στο Κεφάλαιο 2, αναφορικά με την ύπαρξη κενού στην 

αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος στη διοίκηση των σύγχρονων οργανισμών. 

 Επιβεβαίωση της ευκολίας κατανόησης της συνολικής μεθοδολογίας και των βημάτων κάθε φάσης 

της. Η εύκολη κατανόηση αποτελεί μέτρο της απλότητας, της λογικής βάσης πάνω στην οποία 

συντέθηκαν τα διάφορα μέρη της μεθοδολογίας και επιπλέον αποδεικνύει το γεγονός ότι πρόκειται 

για μία σύγχρονη και ολοκληρωμένη πρόταση. 

 Σε ένα πρώτο επίπεδο, ως συνέχεια του προηγούμενου στόχου έρχεται η επιβεβαίωση της 

εφικτότητας της μεθοδολογίας. Δεδομένης της κατανόησης της μεθοδολογίας από τους 

εμπλεκόμενους, δεν υπάρχει ο κίνδυνος ασαφειών και παρερμηνειών που θα εμπόδιζε την 

εφαρμογή της μεθοδολογίας. Επομένως, σε αυτό το επίπεδο, επιβεβαίωση της ευκολίας 

κατανόησης συνεπάγεται και εφικτότητα στην εφαρμογή της μεθοδολογίας. Σε ένα δεύτερο, 

ανεξάρτητο, επίπεδο, οφείλει να διερευνηθεί η εφικτότητα της μεθοδολογίας σε έναν οργανισμό, 

όπως περιγράφηκε σε προηγούμενη παράγραφο (δηλ. με διακριτή δομή, ιεραρχία και ξεχωριστή 

διεύθυνση ΔΑΔ), όπου εφαρμόζονται ήδη συγκεκριμένες πρακτικές ΔΑΔ. Κρίνεται ιδιαιτέρως 

σημαντικό να μπορεί η μεθοδολογία να προσαρμοστεί ομαλά στις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες, 

νόρμες και πρακτικές του οργανισμού στον οποίο θα εφαρμοστεί. 

 Επιβεβαίωση της συνέπειας της μεθοδολογίας. Αυτός ο στόχος αφορά κυρίως τη δεύτερη φάση της 

μεθοδολογίας, τη φάση της αξιολόγησης των εναλλακτικών. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν από την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας και από την εφαρμογή των ήδη 

εφαρμοζόμενων πρακτικών στον οργανισμό μπορεί να αποτελέσει κριτήριο συνέπειας. Όμοια 

αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη συνέπεια ενώ διαφορετικά αποτελέσματα μπορούν να 

αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω ανάλυση και των διαφορετικών προσεγγίσεων, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ακαταλληλότητα κάποιας εκ των δύο. 

 Επιβεβαίωση της χρησιμότητας του εργαλείου υποστήριξης που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 

διατριβής, στην πράξη. Η ευκολία χρήσης του εργαλείου που αυτοματοποιεί τη δεύτερη φάση της 

μεθοδολογίας και παράγει άμεσα αποτελέσματα αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της 
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εφαρμογής. Η αντίληψη και διαίσθηση των χρηστών του εργαλείου είναι το βασικό μέσο για την 

επιβεβαίωση της χρησιμότητας και την εκπλήρωση του στόχου (ή το αντίθετο). 

 Κατάδειξη ενδεχομένων αδυναμιών της μεθοδολογίας και του εργαλείου υποστήριξης. Αυτός ο 

στόχος είναι σημαντικός και πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα μια και υπάρχει ο κίνδυνος έλλειψης 

ενδιαφέροντος αλλά και δυσκολίας κατάδειξης αδυναμιών μέσα από μια μικρή πιλοτική εφαρμογή 

ενός μέρους της μεθοδολογίας. Για αυτού τους λόγους, απαιτείται η στενή και ειλικρινής 

συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. 

 Συνέχεια του προηγούμενου στόχου αποτελεί η κατάθεση προτάσεων για βελτίωση και 

τροποποίηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας. 

Με βάση τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει ο οργανισμός στον οποίο θα 

εφαρμοστεί η προτεινόμενη μεθοδολογία, αρχικά επιλέχθηκαν δέκα ελληνικές εταιρίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών. Αυτοί οι οργανισμοί προσεγγίστηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έπειτα από τις 

πρώτες θετικές απαντήσεις πραγματοποιήθηκαν εκ νέου τηλεφωνικές συνομιλίες. Οι άμεσοι παραλήπτες 

των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ήταν οι διευθυντές των τμημάτων/διευθύνσεων ΔΑΔ. Συνοπτικά, πέντε εκ 

των εταιριών/στόχων δεν απάντησαν στο αρχικό μήνυμα, ενώ από τις υπόλοιπες πέντε, οι τρεις 

απάντησαν θετικά. Σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, φυσικές συναντήσεις με τους 

εκπροσώπους των τριών εταιριών έλαβαν χώρα ώστε να διερευνηθεί η εφικτότητα εφαρμογής της 

μεθοδολογίας σε μία από αυτές.  

Λόγοι αποκλεισμού των δύο εκ των τριών, που παρατηρήθηκαν στην πράξη, ήταν οι ακόλουθοι: 

 Έλλειψη οργανωμένου τμήματος ΔΑΔ. Το τμήμα είχε μια τυπική παρουσία στην εταιρία, 

στελεχωμένο με ένα μόνο άτομο, του οποίου τα καθήκοντα περιορίζονταν στην κατανομή των 

αδειών, στην έγκριση (τυπική) της μισθοδοσίας και στο συμβουλευτικό ρόλο προς τους λοιπούς 

εργαζόμενους σε περιπτώσεις παραπόνων ή προσωπικών προβλημάτων. 

 Έλλειψης προσφοράς εργασίας. Κατά την περίοδο της επικοινωνίας για το ενδεχόμενο εφαρμογής, 

δεν υπήρχαν ανοικτές ενδιαφέρουσες θέσεις εργασίας προς κάλυψη, ώστε να εφαρμοστεί η 

μεθοδολογία άμεσα. Ενώ, λοιπόν, η εν λόγω επιχείρηση έδειξε ενδιαφέρον ως προς τη βασική ιδέα 

της μεθοδολογίας, σε πρακτικό επίπεδο δεν υπήρχε η δυνατότητα εφαρμογής σε πραγματική 

περίπτωση, άμεσα. 

 Απροθυμία των εμπλεκομένων. Ενώ το τμήμα ΔΑΔ προθυμοποιήθηκε και ανταποκρίθηκε άμεσα στο 

ερέθισμα της εφαρμογής μιας νέας προσέγγισης στην επιλογή των στελεχών της εταιρίας, οι λοιποί 

άμεσα εμπλεκόμενοι (σ.σ. οι αξιολογητές της υπό μελέτη θέσης εργασίας) έθεσαν εμπόδια, μια και 

παρουσιάστηκαν απρόθυμοι να μεταβάλλουν τον τρόπο αξιολόγησης τους, εντάσσοντας 

παραμέτρους όπως κατώφλια και σημαντικότητες. Επιπλέον, προέβαλαν αντιρρήσεις σχετικά με τον 

καθορισμό σημαντικότητας στις αξιολογήσεις τους στα διάφορα κριτήρια επιλογής.  
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 Δυσκολία προσαρμογής της μεθοδολογίας. Η προτεινόμενη μεθοδολογία, κυρίως η πρόταση της 

επιλογής στελεχών που βασίζεται στις ικανότητές τους (skills-based selection) δεν μπορούσε να 

προσαρμοστεί στις διαδικασίες και τις μεθόδους που εφαρμόζονται από την επιχείρηση. Έτσι, δεν 

υπήρχε η δυνατότητα αξιολόγησης των εναλλακτικών σε συγκεκριμένες ικανότητες, όπως 

αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 4, ούτε ακόμα και σε παρεμφερείς ικανότητες, ώστε να δοκιμαστεί στην 

πράξη ένας βασικός άξονας της μεθοδολογίας. 

Τελικά, έπειτα από μία σύντομη περίοδο επικοινωνίας και βάσει προτεραιοτήτων, εμποδίων, και 

περιορισμών, ο οργανισμός που επιλέχθηκε για την εφαρμογή της μεθοδολογίας ήταν η εταιρία 

INTRACOM TELECOM, το προφίλ της οποίας παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα. 

5.2. Οργανισμός1 

 

5.2.1. Εταιρική Παρουσίαση 

 

Γενικά Στοιχεία 

Η INTRACOM TELECOM είναι ένας κορυφαίος περιφερειακός κατασκευαστής τηλεπικοινωνιακών 

συστημάτων και παγκόσμιος προμηθευτής λύσεων και επαγγελματικών υπηρεσιών. Πάνω από 100 

πελάτες σε περισσότερες από 50 χώρες επιλέγουν την INTRACOM TELECOM για προϊόντα υψηλής 

τεχνολογίας και λύσεις ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Από τον Ιούνιο του 2006, η INTRACOM 

TELECOM ελέγχεται από τη ρωσική εταιρία JSC SITRONICS κατέχοντας το 51%. Η JSC SITRONICS 

δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης λύσεων και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και είναι θυγατρική 

της JSFC SISTEMA, του μεγαλύτερου ομίλου καταναλωτικών υπηρεσιών της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης. H INTRACOM HOLDINGS, ο μεγαλύτερος πολυεθνικός όμιλος υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα, 

διατηρεί μερίδιο 49% στην INTRACOM TELECOM. 

H JSC SITRONICS ιδρύθηκε το 1997 στη Μόσχα και δραστηριοποιείται σε τέσσερις κύριους τομείς: 

κατασκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και ανάπτυξη λύσεων, τεχνολογίες πληροφορικής και 

ανάπτυξη λογισμικού, εξαρτήματα μικροηλεκτρονικής, και εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών. Η SITRONICS 

περιλαμβάνει 24 εταιρίες και διατηρεί παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Μόσχα, το Κίεβο, την Πράγα και 

                                                            
1 Τα στοιχεία που παρατίθενται σε αυτή την ενότητα ανακτήθηκαν από την αντίστοιχη εταιρική ιστοσελίδα, 
http://www.intracom-telecom.com/, έπειτα και από συγκατάθεση της εταιρείας. 

http://www.intracom-telecom.com/
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σε αρκετές άλλες πόλεις της Ανατολικής Ευρώπης. Τα προϊόντα της εξάγονται στη Δυτική και Ανατολική 

Ευρώπη, Ρωσία και Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (CIS), Β. Αμερική, Μέση Ανατολή και Ν.Α. Ασία. 

Στο χαρτοφυλάκιο της SISTEMA περιλαμβάνονται κορυφαίες επιχειρήσεις σε επιλεγμένους κλάδους 

παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίας, ασφαλίσεων, τραπεζών, 

κτηματαγορών, λιανικού εμπορίου και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η SISTEMA ιδρύθηκε το 1993 στη 

Μόσχα. Το 2005 κατέγραψε πωλήσεις $7,6 δις και το σύνολο του ενεργητικού της ανήλθε σε $14 δις. Οι 

μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, στο Ρωσικό Σύστημα Διαπραγμάτευσης 

(RTS) και στο Χρηματιστήριο της Μόσχας (MSE). 

H INTRACOM HOLDINGS είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η μετοχή της συμπεριλαμβάνεται 

στο διεθνή χρηματιστηριακό δείκτη FTSE/ASE-40. Ο Όμιλος INTRACOM HOLDINGS επενδύει στους τομείς 

των Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών Αμυντικών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τραπεζικής Πληροφορικής, 

μηχανογραφικής υποδομής μεγάλων επιχειρήσεων, παροχής Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας και 

Internet, και των Κατασκευών. 

Τον Δεκέμβριο του 2005, η INTRACOM, η κορυφαία ελληνική εταιρία Τηλεπικοινωνιακών, Αμυντικών 

Ηλεκτρονικών και Πληροφοριακών συστημάτων, μετασχηματίστηκε σε εταιρία Συμμετοχών με 

ταυτόχρονη ίδρυση τριών νέων θυγατρικών: INTRACOM TELECOM, INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS και 

INTRACOM IT SERVICES. Η INTRACOM ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1977. 

Προϊόντα, Λύσεις, Υπηρεσίες 

Η INTRACOM TELECOM αναπτύσσει και παρέχει προϊόντα, λύσεις και επαγγελματικές υπηρεσίες κυρίως 

για τηλεπικοινωνιακούς φορείς και οργανισμούς, και μεγάλες επιχειρήσεις. Οι κύριες δραστηριότητες 

περιλαμβάνουν: 

 Τηλεπικοινωνίες 
 Τιμολόγηση & Εξυπηρέτηση Πελατών   Δίκτυα Επόμενης Γενιάς  

 Προϊόντα  
 Ασύρματη Υποστήριξη Δικτύων (Backhauling)  Δίκτυα Παροχής Περιεχομένου  

 Ενσύρματη Πρόσβαση  
 Ενσύρματες Ευρυζωνικές Συνδέσεις xDSL   Διαχείριση Ενέργειας  

 Ασύρματη Πρόσβαση  
 Ασύρματες Ευρυζωνικές Συνδέσεις   Νέες Τεχνολογίες  

 Ασύρματη Μετάδοση  
 Διανομή Πολυμεσικού Περιεχομένου  Παρακολούθηση Δικτύων  

 Μετάδοση Δεδομένων 
 Διαχείριση Δικτύων & Υπηρεσιών  Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας  

 Τερματικές Συσκευές  
 Ανάπτυξη και Ολοκλήρωση Δικτύων  Λύσεις Δικτύων 

 Διαχείριση Δικτύων  
 Συστήματα Προστιθέμενης Αξίας και Ευφυή Δίκτυα   Άλλες Αγορές  

 Συστήματα Λοταριών  
 Γραμμές Φωνής/Μισθωμένες Στενής Ζώνης  Κοινόχρηστη Τηλεφωνία 

  Υποστήριξη Λειτουργίας & Επιχειρησιακών Διαδικασιών  
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H εταιρία αναπτύσσει επίσης λογισμικό κατά παραγγελία και παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό τρίτων 

(managed and outsourcing services). Συμμετέχει σε πολυεθνικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σε 

συνεργασία με μεγάλες διεθνείς εταιρείες, οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα.  

Τομείς Αγορών  

Tα συστήματα και οι λύσεις που προσφέρει η INTRACOM TELECOM απευθύνονται σε παραδοσιακούς και 

νέους εναλλακτικούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και φορείς που λειτουργούν δίκτυα ενσύρματων 

και ασυρμάτων επικοινωνιών για τη διεύρυνση της τηλεπικοινωνιακής κάλυψης της συνδρομητικής τους 

βάσης και την παροχή νέων ευρυζωνικών υπηρεσιών. Τα προσφερόμενα συστήματα καλύπτουν επίσης 

και ανάγκες μεταφοράς φωνής και δεδομένων σε δίκτυα δημόσιας διοίκησης, οργανισμών κοινής 

ωφέλειας και ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

Διεθνείς Δραστηριότητες  

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της INTRACOM TELECOM φθάνουν στις αγορές 50 χωρών σε όλο τον κόσμο 

με επίκεντρο την Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Σε διεθνές επίπεδο, η 

εταιρία διατηρεί θυγατρικές σε 12 συνολικά χώρες: Αλβανία, Αρμενία, Βουλγαρία, Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα, ΗΠΑ, Κύπρος, Λιβύη, Μολδαβία, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, Ρωσία και Σερβία-Μαυροβούνιο. 

Ανθρώπινο Δυναμικό 

Η INTRACOM TELECOM (συμπεριλαμβανομένων και των θυγατρικών της) απασχολεί συνολικά 2.600 

εργαζόμενους, εκ των οποίων το 38% απασχολείται εκτός Ελλάδας. Το ιδιαίτερα υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού υποδηλώνεται από το γεγονός ότι το 68% είναι απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η INTRACOM TELECOM προσελκύει και αναδεικνύει το καλύτερο 

επιστημονικό δυναμικό της περιοχής. 

Καινοτομία 

Υψηλή προτεραιότητα στις αναπτυξιακές δραστηριότητες της INTRACOM TELECOM έχουν η Καινοτομία 

και η Έρευνα & Ανάπτυξη, όπου οι συνολικές επενδύσεις στον τομέα αυτό ανέρχονται σε 6-8% των 

ετήσιων εσόδων. Η εταιρία λειτουργεί άρτια εξοπλισμένα και σύγχρονα εργαστήρια Έρευνας & Ανάπτυξης 

για την ταχεία ανάπτυξη και έλεγχο υψηλής ποιότητας προϊόντων και συστημάτων ενώ έχει κατοχυρώσει 

ένα σημαντικό αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε διεθνείς οργανισμούς. Η INTRACOM TELECOM 

συνεργάζεται και διατηρεί στρατηγικές συμμαχίες με διεθνώς καταξιωμένες εταιρίες και μεγάλους 

κατασκευαστές του χώρου, όπως: Agilent , Alcatel, Axxcelera, Boeing, Cisco, Comverse, Ericsson, Genesys, 

Hewlett Packard, IBM, Italtel, LogicaCMG, Marconi, Metratech, Motorola, Nortel Networks, Oracle, 

Siemens και Sun Microsystems. 
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Athens Information Technology 

H INTRACOM TELECOM διεξάγει από κοινού ερευνητικά προγράμματα με το Athens Information 

Technology (AIT), ένα μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο το οποίο έχει ιδρύσει η 

INTRACOM. Το ΑΙΤ προσφέρει, από κοινού και σε αποκλειστική ευρωπαϊκή συνεργασία με το διεθνούς 

φήμης Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon των ΗΠΑ, μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε Πληροφορική και Δίκτυα, 

ενώ παράλληλα διεξάγει σημαντική επιστημονική έρευνα στις τεχνολογίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών. To AIT προσφέρει επίσης δύο ακόμα ακαδημαϊκά μεταπτυχιακά προγράμματα: MSITT 

(Master of Science in Information and Telecommunications Technologies) και MBIT (Master of Science in 

Business, Innovation and Technology). Το AIT συχνά οργανώνει, σε συνεργασία με το Kennedy School of 

Government του Harvard University, εκπαιδευτικά προγράμματα στελεχών από την Ν.Α. Ευρώπη και τη Μ. 

Ανατολή. Η αποστολή του είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης, της τεχνολογικής καινοτομίας και 

της έρευνας. 

Διεθνές Πελατολόγιο  

Στους μεγάλους διεθνείς πελάτες της INTRACOM TELECOM περιλαμβάνονται τηλεπικοινωνιακοί 

οργανισμοί σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, εθνικοί φορείς 

δημόσιας διοίκησης και υπουργεία, μεγάλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και τράπεζες, και μεγάλες 

δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Η INTRACOM TELECOM διακρίνεται για την ικανότητά της να παραδίδει μεγάλης κλίμακας, σύνθετα 

τηλεπικοινωνιακά έργα, τα οποία είναι υψηλού προφίλ, αυστηρών προδιαγραφών και μεγάλης 

σπουδαιότητας. Με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε προηγμένες επιχειρηματικές λύσεις, η εταιρία 

έχει τη δυνατότητα να υλοποιεί έργα υψηλής ποιότητας με μειωμένο κόστος, γεγονός που αντανακλάται 

στην ικανοποίηση των πελατών της. 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Η INTRACOM TELECOM διακρίνεται για την προσήλωσή της στις αξίες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η 

(πρώην) INTRACOM ήταν μια από τις πρώτες ελληνικές εταιρίες που είχαν ενταχθεί σε διεθνείς δείκτες 

Κοινωνικής Ευθύνης (π.χ. "Best in Class" Storebrand), καθώς και στο Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη (E.K.E.), συμβάλλοντας στην προώθηση της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και 

της κοινωνικής συνοχής. Η INTRACOM είχε διακριθεί για την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος 

αποσπώντας το βραβείο "Best Workplaces 2004" από τον οργανισμό Great Place of Work® Institute - 

Europe. Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την κοινωνία και με δέσμευση για την προστασία του 

περιβάλλοντος, η INTRACOM TELECOM πρωταγωνιστεί τόσο στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, όσο 

και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κοινωνιών που δραστηριοποιείται. 
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Τα μεγάλα τηλεπικοινωνιακά έργα προστιθέμενης αξίας που υλοποιεί η INTRACOM TELECOM συνδυάζουν 

μια σειρά από πρωτοποριακές λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που αποσκοπούν στη βελτίωση και τον 

εκσυγχρονισμό της τηλεπικοινωνιακής υποδομής μεγάλων οργανισμών, επιχειρήσεων και δημόσιων 

φορέων. Με τον τρόπο αυτό η εταιρία συμβάλλει στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και 

πολιτών, επιτυγχάνοντας έτσι άνοδο του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής τους. 

Η εγκατάσταση από την INTRACOM TELECOM σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και η 

υλοποίηση μεγάλων έργων έχει επιτρέψει τη βελτίωση των παρερχομένων υπηρεσιών, τη μείωση του 

χρόνου εξυπηρέτησης και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό, η 

INTRACOM TELECOM συνεισφέρει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ευρύτερης γεωγραφικής 

περιοχής. 

5.2.2. Εταιρική Πολιτική 

Πρωταρχικός σκοπός της INTRACOM TELECOM είναι ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η διάθεση 

τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και προϊόντων πληροφορικής υψηλής ποιότητας, καθώς και η παροχή 

υπηρεσιών που καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών, ενώ παράλληλα ανταποκρίνονται στις επιδιώξεις 

των υπαλλήλων και των μετόχων της εταιρίας. Κύριο μέλημα της INTRACOM TELECOM είναι ο απόλυτος 

σεβασμός προς το περιβάλλον κατά την άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, η εφαρμογή 

προληπτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, η εξασφάλιση άριστων συνθηκών εργασίας, 

καθώς και η ευαισθητοποίησή της σε θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο.  

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της INTRACOM TELECOM, το οποίο εφαρμόζεται σε όλα τα 

επίπεδα της εταιρίας, εγγυάται την αμετακίνητη προσήλωση στις ανωτέρω αρχές και την πλήρη 

συμβατότητα με τα πρότυπα ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 και SA 8000:2001. Το 

Σύστημα αυτό εναρμονίζεται με τη σχετική Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και είναι πλήρως συμβατό με 

τις διεθνείς συνθήκες που αφορούν σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και υγειονομικά θέματα. 

Η INTRACOM TELECOM δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς την απόδοση του Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διαχείρισης μέσω περιοδικών ελέγχων, επανακαθορίζοντας διαρκώς τους σκοπούς και στόχους του και 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υπαγωγή τους στις δραστηριότητες της INTRACOM TELECOM και τη 

συμβατότητά τους με την πολιτική της εταιρίας. 

5.2.3. Στρατηγική 

Η INTRACOM TELECOM εστιάζει στρατηγικά στις τηλεπικοινωνιακές αγορές της Νοτιανατολικής Ευρώπης, 

της Μέσης ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Περισσότεροι από 40 τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί στην 
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περιοχή έχουν επιλέξει τα προϊόντα, τις λύσεις και τις υπηρεσίες της INTRACOM TELECOM για την 

εξυπηρέτηση των καθημερινών επιχειρησιακών τους αναγκών.  

Η INTRACOM TELECOM , αξιοποιώντας την 29-ετή επιτυχημένη πορεία της και τη σημαντική διεθνή 

παρουσία που έχει σε 12 χώρες, είναι σε θέση να ωφεληθεί από μια ένα περίοδο ανάπτυξης στις αγορές 

που δραστηριοποιείται. Η τοπική παρουσία που διαθέτει στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και η 

αποδεδειγμένη ικανότητά της στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την επιτυχή υλοποίηση 

έργων συνιστούν σημαντικά και μοναδικά πλεονεκτήματα στη σχετικά υπο-εξυπηρετούμενη αυτή αγορά.  

Το μέγεθος μιας εταιρίας και η εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας αποτελούν τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε έναν χώρο που διακρίνεται για την 

αυξημένη τεχνική πολυπλοκότητά του, δεδομένου ότι οι πελάτες δείχνουν την προτίμησή τους σε διεθνώς 

αναγνωρισμένους προμηθευτές οι οποίοι παρέχουν ένα ευρύ φάσμα λύσεων που να καλύπτουν όλες τους 

τις απαιτήσεις.  

Το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και λύσεων που προσφέρει η INTRACOM TELECOM έχει 

στόχο την κάλυψη των τμημάτων εκείνων της αγοράς που παρουσιάζουν παγκοσμίως τη μεγαλύτερη 

ανάπτυξη και ζήτηση, όπως:  

 ευρυζωνικά δίκτυα (ενσύρματα και ασύρματα)  

 παροχή περιεχομένου φωνής-δεδομένων-βίντεο  

Το προφίλ της INTRACOM TELECOM ως μίας ανεξάρτητης εταιρίας ολοκλήρωσης συστημάτων με εμπειρία 

σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών την καθιστά ιδανικό εταίρο για πελάτες με ετερογενή εγκατεστημένη 

βάση συστημάτων και δικτύων. Καθώς η πελατειακή πίστη, η εξασφάλιση εσόδων και η παροχή νέων και 

προηγμένων υπηρεσιών καθίστανται υψίστης σημασίας στόχοι για τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς, η 

INTRACOM TELECOM αναμένει αύξηση στον όγκο των επιχειρηματικών της συμφωνιών για την παροχή 

ολοκληρωμένων λύσεων. Επιπλέον, η INTRACOM TELECOM αναμένει αύξηση των επιχειρηματικών της 

δραστηριοτήτων μέσω των στρατηγικών συμμαχιών που διατηρεί με διεθνώς καταξιωμένους 

κατασκευαστές τεχνολογίας.  

Οι αναλυτές της αγοράς προβλέπουν ότι οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί, ακολουθώντας εξελίξεις που 

χαρακτηρίζουν άλλες αγορές θα καλύπτουν μελλοντικά όλο και περισσότερο τις ανάγκες τους από τρίτους 

προμηθευτές, όπως την INTRACOM TELECOM , για την προμήθεια ενός μεγάλου εύρους υπηρεσιών που 

δεν σχετίζονται με την καθαυτή επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Τέτοιες υπηρεσίες είναι η τεχνική 

υποστήριξη πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, η διαχείριση λειτουργίας δικτύων και 

άλλων εσωτερικών διαδικασιών, η παροχή επιχειρηματικών εφαρμογών με τη μορφή εξωτερικής 

υπηρεσίας κ.ά. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους οργανισμούς να επικεντρώσουν τη δράση 

τους περισσότερο στον τομέα της βασικής επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Η INTRACOM TELECOM 
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είναι ήδη σε θέση να ωφεληθεί από το αναμενόμενο αυτό κύμα ανάθεσης εργασιών σε τρίτους 

(outsourcing) που θα αρχίσει να χαρακτηρίζει σύντομα τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών εταιριών. 

5.2.4. Ανθρώπινο Δυναμικό 

Η INTRACOM TELECOM αναγνωρίζει ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας στο 

σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας είναι πόρος 

ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων και την ικανότητα της εταιρίας να εξυπηρετεί με το 

βέλτιστο τρόπο τους πελάτες της. Η INTRACOM TELECOM είναι ο μεγαλύτερος ελληνικός παροχέας 

τηλεπικοινωνιακών λύσεων και επαγγελματικών υπηρεσιών και προσφέρει δυνατότητες επιτυχημένης 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ανθρώπους ικανούς, δυναμικούς και φιλόδοξους. Η εταιρία προσφέρει 

ένα εργασιακό περιβάλλον που ευνοεί την απόκτηση γνώσης και την προσωπική πρόοδο, ενώ παράλληλα 

ανταμείβει το ταλέντο και τις ικανότητες των ανθρώπων της, οι οποίοι συγκαταλέγονται μεταξύ των 

καλύτερων της αγοράς. Η INTRACOM TELECOM ακολουθεί αλλά κυρίως δημιουργεί τις νέες τάσεις των 

τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής και διατηρεί την ηγετική θέση που κατέχει μέσα από την 

εστίαση στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της. 

Το 2004, η INTRACOM HOLDINGS (πρώην INTRACOM, η εταιρία από την οποία προήλθε η INTRACOM 

TELECOM) διακρίθηκε ως μία από τις δέκα κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις (4η) και μία από τις εκατό 

κορυφαίες στην Ευρώπη για το άριστο εργασιακό περιβάλλον που προσφέρει, σύμφωνα με το «Best 

Workplaces in Europe 2004», ένα διεθνή διαγωνισμό που οργανώνει το Ινστιτούτο «Great Place to Work 

Institute – Europe». Αυτή η αξιοσημείωτη διάκριση τοποθετεί την INTRACOM TELECOM μεταξύ των 

εταιριών με υποδειγματικό περιβάλλον και πιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο τις εξαιρετικές πρακτικές 

ΔΑΔ που ακολουθούνται. 

Το 2007, η INTRACOM TELECOM βραβεύτηκε ως μία από τις πέντε κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις που 

προσφέρουν ίσες ευκαιρίες, μια πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και της 

Γενικής Γραμματείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεντρωτικά, ο συνολικός αριθμός των 

εργαζομένων του ομίλου INTRACOM TELECOM ανέρχεται στους 2500 (Μάρτιος 2009). 

Κατανομή Ανθρώπινου Δυναμικού ανά επιστημονικό υπόβαθρο 

Το γεγονός ότι περισσότερο από το 60% των εργαζομένων της INTRACOM TELECOM κατέχουν ανώτατη 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση ξεκάθαρα απεικονίζει το υψηλό επίπεδο των ανθρωπίνων πόρων της. 

Συγκεκριμένα, το 20% κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, το 41% πανεπιστημιακό τίτλο και το 39% 

τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η κατανομή των ανθρώπων στις διάφορες λειτουργίες/τμήματα έχει 

ως εξής:  

 44% - υπηρεσίες, υλοποίηση έργων 
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 12% - έρευνα και ανάπτυξη 

 9% - μάρκετινγκ και πωλήσεις 

 24% - παραγωγή, εφοδιαστική αλυσίδα 

 11% - οικονομικές, νομικές και διοικητικές υπηρεσίες, ΔΑΔ, επικοινωνία 

Ευκαιρίες Καριέρας 

Καθώς η πελατειακή πίστη, η εξασφάλιση εσόδων και η παροχή νέων και προηγμένων υπηρεσιών 

καθίστανται υψίστης σημασίας στόχοι για τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς, η INTRACOM TELECOM 

αναμένει αύξηση στον όγκο των επιχειρηματικών της συμφωνιών για την παροχή ολοκληρωμένων 

λύσεων. Σε αυτό το θετικό κλίμα, μέσω των θυγατρικών και συμμετοχών της, η εταιρία προσφέρει 

σταδιοδρομία για άτομα με υψηλούς επαγγελματικούς στόχους και αντίστοιχα προσόντα στις παρακάτω 

ειδικότητες: 

 Μηχανικοί Έρευνας και Ανάπτυξης  

 Μηχανικοί Δικτύων 

 Μηχανικοί Συστημάτων 

 Μηχανικοί Λογισμικού 

 Μηχανικοί Τεχνολογίας Υλικού 

 Μηχανικοί Εφαρμογών/Υποστήριξης  

 Στελέχη Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικής. Πελατείας (Account Managers)  

 Μηχανικοί Προώθησης Προϊόντος/Πωλήσεων  

 Υπεύθυνοι Έργων 

 Υπεύθυνοι οικονομικού σχεδιασμού 

 Υπεύθυνοι Προσφορών και Συμβολαίων 

 Εκπαιδευόμενοι 

5.2.5. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 

Εργασιακό Περιβάλλον 

Η INTRACOM (η εταιρία από την οποία προήλθε η INTRACOM TELECOM μετά το μετασχηματισμό της 

πρώτης σε εταιρεία συμμετοχών) έχει διακριθεί ως μία από τις 10 ελληνικές (4η σε σειρά κατάταξης) και 

ως μία από τις 100 πρώτες ευρωπαϊκές εταιρίες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, στο διεθνή 

διαγωνισμό "BEST WORKPLACES IN EUROPE - 2004", που διοργανώνει το «GREAT PLACE TO WORK® 

INSTITUTE» (www.eu100best.org/gptw/index.php) σε συνεργασία με το ALBA (Athens Laboratory of 
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Business Administration - www.alba.edu.gr). Η INTRACOM TELECOM , ως μέλος του Ομίλου της INTRACOM 

HOLDINGS , είναι ευρέως γνωστή ως μία εταιρία «πρότυπο» όσον αφορά τις συνθήκες εργασιακού 

περιβάλλοντος, επιβεβαιώνοντας έτσι την πρωτοποριακή εργασιακή πολιτική που ακολουθεί. 

Ίσες Ευκαιρίες  

Η πολιτική της INTRACOM TELECOM είναι αντίθετη σε πρακτικές διακρίσεων. Εφαρμόζει ένα αντικειμενικό 

σύστημα προσλήψεων, έχοντας ως βασικά κριτήρια επιλογής υποψηφίων την επιστημονική κατάρτιση, 

την αναλυτική σκέψη, την υπευθυνότητα, την ακεραιότητα, τη δυνατότητα ομαδικής εργασίας και την 

ανάληψη πρωτοβουλιών.  

Αποδεικνύοντας την προσήλωσή της στην πολιτική των μη διακρίσεων και ενεργώντας με κοινωνική 

ευαισθησία, η INTRACOM TELECOM έχει προσλάβει και απασχολεί σημαντικό αριθμό εργαζομένων, οι 

οποίοι ανήκουν σε κατηγορίες όπως: γονείς ή μέλη πολύτεκνων οικογενειών, άτομα ή/και συγγενείς 

ατόμων με ειδικές ανάγκες κλπ. Αξιοσημείωτος είναι και ο αριθμός των αλλοδαπών επιστημόνων που 

εργάζονται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Ελλάδα. Το ποσοστό των γυναικών που απασχολεί η 

INTRACOM TELECOM είναι από τα υψηλότερα στον ελληνικό χώρο της πληροφορικής και των 

τηλεπικοινωνιών. 

Εκπαίδευση  

Η φιλοσοφία της INTRACOM TELECOM εστιάζεται στη «δια βίου μάθηση» των εργαζομένων καθώς και την 

προσέλκυση υψηλού επιπέδου και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε 

αυτό το πλαίσιο η εταιρία παρέχει στους εργαζομένους της συστηματική εκπαίδευση εντός και εκτός 

εταιρίας, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τη θέση απασχόλησής τους. Επιπλέον, 

αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά 

ιδρύματα. 

Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα  

Η INTRACOM TELECOM συμβάλλει στη δημιουργία νέων επιστημόνων, αναπτύσσοντας στενή συνεργασία 

με ελληνικά και ξένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Συγκεκριμένα, παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές 

ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα (projects) στα πλαίσια της 

διπλωματικής τους εργασίας ή της πρακτικής τους άσκησης, φέρνοντάς τους σε άμεση επαφή με τις 

τελευταίες εξελίξεις της υψηλής τεχνολογίας. Επίσης, η INTRACOM TELECOM συνεργάζεται στενά με το 

Athens Information Technology (ΑΙΤ) , ένα μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο το οποίο 

ιδρύθηκε από την INTRACOM HOLDINGS , εκτελώντας από κοινού ερευνητικά προγράμματα υψηλού 

επιπέδου. 
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Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Η INTRACOM, το 2001, ήταν ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

(ΕΚΕ) (www.csrhellas.gr), συμβάλλοντας ενεργά στη διάδοση των αρχών της ΕΚΕ. Η INTRACOM TELECOM, 

ως θυγατρική της INTRACOM HOLDINGS, δραστηριοποιείται και αυτή ενεργά στον τομέα αυτό, μέσω των 

πολιτικών που ακολουθεί, της εταιρικής ευαισθησίας που επιδεικνύει και των χορηγικών της 

προγραμμάτων. 

Δείκτες Κοινωνικής Ευθύνης 

Η INTRACOM HOLDINGS αναγνωρίζεται ευρέως από το επενδυτικό κοινό ως ένας κοινωνικά υπεύθυνος 

όμιλος εταιριών. Τον Ιούλιο του 2003, η INTRACOM συμπεριελήφθη στο δείκτη Storebrand Investments 

SRI (Storebrand Investments Social Responsible Index) αποκτώντας τον τίτλο "Best in Class Environmental 

and Social Performance" (www.storebrand.com). 

Κοινωνία 

Δρώντας ως «ενεργός εταιρικός πολίτης», η INTRACOM TELECOM , μέσω χορηγιών, δωρεών και 

χρηματοδοτήσεων, προωθεί ένα ολοκληρωμένο κοινωνικό έργο, συμμετέχοντας ενεργά και 

υποστηρίζοντας κάθε χρόνο ένα ευρύ φάσμα επιμορφωτικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών έργων, 

ενθαρρύνοντας την επιστημονική έρευνα και ενισχύοντας αξιόλογες πρωτοβουλίες στο χώρο της υγείας, 

της παιδείας και των τεχνών. 

Πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης SA 8000 

Η INTRACOM TELECOM είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης SA 8000 (www.sa-

intl.org). Το πρότυπο αυτό επιβεβαιώνει την ύπαρξη ενός άριστου και ασφαλούς εργασιακού 

περιβάλλοντος στο οποίο δε γίνονται διακρίσεις, παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε όλους ανεξαρτήτως φύλου, 

ηλικίας, εθνικότητας, αρτιμέλειας, θρησκείας κλπ., προασπίζονται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των 

εργαζομένων και τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Η εταιρία υπόκειται σε αυστηρές 

εξαμηνιαίες διαδικασίες αξιολόγησης από εξωτερικούς ελεγκτές για την τήρηση του προτύπου αυτού. 

5.2.6. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Η διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών (εδώ Διεύθυνση ΔΑΔ) της 

INTRACOM TELECOM είναι μία επιτελική διεύθυνση και απευθύνεται άμεσα στο Διευθύνοντα Σύμβουλο 

και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 5.1.  
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Σχήμα 5.1 – Η διοικητική δομή του οργανισμού 

Πιο αναλυτικά, η Διεύθυνση ΔΑΔ δομείται στην κορυφή με το Διευθυντή και σε δεύτερο επίπεδο 

υπάρχουν τρία διακριτά αλλά άμεσα συνεργαζόμενα και αλληλένδετα τμήματα, (1) το τμήμα προσέλκυσης 

και διαχείρισης πλάνων διαδοχής, (2) το τμήμα συνολικών αμοιβών και παροχών και (3) το τμήμα 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Συνολικά η Διεύθυνση ΔΑΔ απασχολεί δεκατρείς εργαζόμενους, οι οποίοι 

κατέχουν είτε τίτλο ΤΕΙ, είτε τίτλο ΑΕΙ, είτε κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επιπλέον, ανάλογα με 

τους ρόλους και τα καθήκοντά τους χωρίζονται σε «Εκπαιδευόμενους», σε «Επαγγελματίες», σε 

«Έμπειρους Επαγγελματίες» και σε «Διοικητικά Στελέχη» (Σχήμα 5.2). 
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Σχήμα 5.2 – Η δομή της Διεύθυνσης ΔΑΔ του οργανισμού 

 Το τμήμα προσέλκυσης και διαχείρισης πλάνων διαδοχής είναι υπεύθυνο για  

o Την ανάλυση των θέσεων εργασίας 

o Τη συνεργασία με τις διευθύνσεις/τμήματα γραμμής με σκοπό την καταγραφή των αναγκών και 

τον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού 

o Την επιλογή των μέσων δημοσιοποίησης κενών θέσεων εργασίας με σκοπό την προσέλκυση 

ικανού αριθμού και ποιότητας υποψηφίων 

o Το συντονισμό της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων 

o Τη σωστή ένταξη των νέων εργαζομένων στην εταιρία 

o Την περιοδική αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων 

o Τη σχεδίαση μονοπατιών καριέρας και πλάνων διαδοχής για κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, 

σύμφωνα με τα προσόντα του 

 Το τμήμα συνολικών αμοιβών και παροχών είναι υπεύθυνο για  

o Το σχεδιασμό του συστήματος και της πολιτικής αμοιβών 

o Το συντονισμό της διοικητικής λειτουργίας των τακτικών και έκτακτων πληρωμών 

o Το σχεδιασμό των οικονομικών και μη κινήτρων/παροχών για τους εργαζόμενους 

o Τη συνεχή έρευνα αγοράς ως προς τη διακύμανση των αμοιβών που δίνονται στην αγορά, κάθε 

χρονική περίοδο 

Τμήμα προσέλκυσης και
διαχείρισης πλάνων

διαδοχής

Τμήμα συνολικών
αμοιβών και παροχών

Τμήμα εκπαίδευσης και
ανάπτυξης

Διοικητικά Στελέχη

Έμπειροι Επαγγελματίες

Επαγγελματίες

Εκπαιδευόμενοι

Διοικητικά Στελέχη

Έμπειροι Επαγγελματίες

Επαγγελματίες

Εκπαιδευόμενοι

Διοικητικά Στελέχη

Έμπειροι Επαγγελματίες

Επαγγελματίες

Εκπαιδευόμενοι

Διευθυντής ΔΑΔ
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o Το χειρισμό των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων εταιρίας – εργαζομένων, βάσει 

προσωπικών και συλλογικών συμβάσεων και συμφωνιών 

o Το συντονισμό των αδειών του προσωπικού κατά τη διάρκεια του έτους 

 Το τμήμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης είναι υπεύθυνο για 

o Το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης. Αυτά 

αφορούν τους νέους εργαζόμενους μόλις εντάσσονται στην εταιρία, του εργαζόμενους που 

υπολείπονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, βάσει αξιολόγησης της απόδοσής τους 

καθώς και τους άριστους εργαζόμενους με σκοπό την περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξή τους μέσα 

στον οργανισμό. 

Επιπλέον των παραπάνω προαναφερθέντων ρόλων των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης ΔΑΔ, όλα τα 

οριζόντια θέματα και οι δραστηριότητες που έχουν ως κοινό παρονομαστή τους ανθρώπινους πόρους της 

εταιρίας βρίσκονται υπό την ευθύνη της. Πιο συγκεκριμένα, αυτά τα οριζόντια θέματα αναλύονται στους 

παρακάτω ρόλους: 

 Διαμόρφωση προτάσεων για την στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού σε ευθυγράμμιση με την 

οργανωσιακή στρατηγική 

o Σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα/διευθύνσεις της εταιρίας, καταγράφει και αναλύει με 

σημείο αναφοράς τους ανθρώπινους πόρους τις τάσεις της αγοράς, τις απειλές, τους κινδύνους 

και τις ευκαιρίες. Ακόμα, μέσα από την ανάλυση των αδυναμιών και των δυνατών σημείων της 

εταιρίας, διαμορφώνει τις προτάσεις για συγκεκριμένα βήματα και τακτικές ως προς τους 

ανθρώπινους πόρους, προτάσεις που είναι αλληλένδετες με τη συνολική πρόταση στρατηγικής. 

 Παροχή συμβουλών πάνω σε «ανθρώπινα» προβλήματα 

o Η Διεύθυνση ΔΑΔ παρέχει συμβουλές στα στελέχη που βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με τους 

εργαζόμενους και πολλές φορές έρχονται σε αντιπαραθέσεις που επηρεάζουν την αρμονική 

συνεργασία και την αποδοτικότητα. Η Διεύθυνση ΔΑΔ, στελεχωμένη με ανθρώπους 

εξειδικευμένους σε θέματα ανθρώπινης ψυχολογίας στο επαγγελματικό περιβάλλον, 

προσφέρουν με αυτό τον τρόπο μία άτυπη αλλά ιδιαίτερα σημαντική «εκπαίδευση» προς τα 

στελέχη των τμημάτων γραμμής. 

 Ενημέρωση των εργαζομένων 

o Η Διεύθυνση ΔΑΔ είναι η υπηρεσία εκείνη που λειτουργεί σαν ένα τύπο Υποδοχής και 

Εξυπηρέτησης (front desk) για όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας. Όσοι εξ αυτών 

αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα (προσωπικό, επαγγελματικό) μπορούν να απευθυνθούν 

στη Διεύθυνση ΔΑΔ και να ζητήσουν τη συμβουλή κάποιου από τους ειδικούς. Επιπλέον, η 

Διεύθυνση ΔΑΔ λαμβάνει το ρόλο του μεσάζοντα, της γέφυρας μεταξύ της Διοίκησης και των 
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εργαζομένων, μεταφέροντας τις απόψεις και τα μηνύματα της μιας πλευράς στην άλλη με σκοπό 

την αμοιβαία κατανόηση και γνώση αμφότερων των θέσεων. 

5.3. Μελέτη περίπτωσης 

Ολοένα και πιο ώριμη γίνεται η αγορά προϊόντων νέας τεχνολογίας, με τελικούς χρήστες τόσο τις 

επιχειρήσεις όσο και τους μεμονωμένους χρήστες και τα νοικοκυριά. Ειδικότερα, η αναδυόμενη 

παγκόσμια αγορά για παροχή ασύρματων υπηρεσιών ευρείας ζώνης υψηλής ταχύτητας (high speed 

broadband) σε εμπορικούς και οικιακούς χρήστες γίνεται όλο και περισσότερο ανταγωνιστική. Η 

INTRACOM TELECOM από την πλευρά της, ως ένας ισχυρός παίκτης στην εν λόγω αγορά, αναπτύσσει μία 

σειρά από προϊόντα τελευταίας γενιάς που στηρίζονται στην τεχνολογία των ραδιοσυστημάτων για 

ασύρματη πρόσβαση και ασύρματη μετάδοση. Τα προϊόντα αυτά αναπτύσσονται για την παροχή 

υπηρεσιών φωνής, δεδομένων και βίντεο σε αγροτικές, προαστιακές και αστικές περιοχές, ιδιαίτερα για 

περιπτώσεις που η χρήση των συστημάτων ενσύρματης μετάδοσης είναι υπερβολικά δαπανηρές, και / ή ο 

χρόνος διάθεσης στην αγορά είναι αποφασιστικός για έναν οργανισμό. Το ραδιοσύστημα παρέχει έναν 

αποτελεσματικό τρόπο σύνδεσης αγροτικών, ορεινών και άλλων απομακρυσμένων απροσπέλαστων 

περιοχών στο δίκτυο κορμού και παρέχει εναλλακτικούς τρόπους εκεί όπου υπάρχει ανεπαρκή 

τηλεπικοινωνιακή υποδομή. 

Πέρα από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη αυτών των καινοτόμων λύσεων, σημαντικός παράγοντας 

επιτυχίας είναι η προώθησή τους στη αγορά. Το μάρκετινγκ προϊόντων ασύρματης τεχνολογίας αποτελεί 

βασική συνιστώσα στον κύκλο ζωής τους. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται αποτελεσματικά η νέα 

τεχνολογία στον τελικό καταναλωτή, τα κανάλια διανομής και προώθησης που χρησιμοποιούνται, η 

επικοινωνία του κύριου μηνύματος που αντιπροσωπεύει το προϊόν, η ενημέρωση πάνω στα οφέλη που 

προσφέρουν τα εν λόγω προϊόντα είναι κρίσιμα θέματα που απαιτούν τη συνεισφορά ανθρώπων τόσο με 

τεχνικές όσο και με άλλες ικανότητες. 

5.3.1. Θέση εργασίας 

Το Μάιο του 2009, η διεύθυνση Μάρκετινγκ Συστημάτων και Λύσεων (Systems and Solutions Marketing) 

άνοιξε μία θέση Μηχανικού Πωλήσεων/Μάρκετινγκ Προϊόντων Ασύρματης Τεχνολογίας (Wireless Product 

Marketing/Presales Engineer) και κάλεσε όσους επιθυμούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την 

κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης, η περιγραφή της οποίας, όπως σχεδιάστηκε και ανακοινώθηκε από το 

τμήμα προσέλκυσης και διαχείρισης πλάνων διαδοχής, παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.1. Η θέση αυτή 

επιλέχθηκε για δύο λόγους. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
 

ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ |  189 
 

Πρώτον, ο πρακτικός λόγος ήταν ότι το άνοιγμα της θέσης συνέπεσε με τη χρονική στιγμή επικοινωνίας με 

την εταιρία. Επομένως, ήταν η ιδανική στιγμή για να μπορέσει η προτεινόμενη μεθοδολογία να 

εφαρμοστεί στην πράξη, σε πραγματική περίπτωση επιλογής ανθρώπινου δυναμικού. Δεύτερον, πρόκειται 

για μία θέση στελέχους πρώτης γραμμής, η οποία απαιτεί τόσο σε βάθος γνώσεις του τεχνικού 

αντικειμένου, όσο και σαφείς διοικητικές ικανότητες. Επομένως, αποτελεί μία ιδανική περίπτωση θέσης 

προς μελέτη. 

Πίνακας 5.1 – Το προφίλ της θέσης εργασίας 

Γενικός τίτλος θέσης Μηχανικοί Μάρκετινγκ Προϊόντων 

Ειδικός τίτλος θέσης Μηχανικός Πωλήσεων/Μάρκετινγκ Προϊόντων 

Ασύρματης Τεχνολογίας 

Γενικό προφίλ θέσης Τοποθεσία Παιανία Αττικής 

 Περιγραφή 

 

• Ο κάτοχος της θέσης κατευθύνει και υποστηρίζει τη 

διαδικασία πωλήσεων κατά το μέγιστο δυνατό 

αποτελεσματικό τρόπο, απαντάει σε αιτήματα για 

πληροφορίες, σχεδιάζει και διαμορφώνει λύσεις 

προϊόντων, παρουσιάζει επίσημα την εταιρία και τα 

προϊόντα της σε στοχευμένους υποψήφιους πελάτες 

και διεξάγει έρευνες αγοράς.  

• Επιπλέον, βρίσκεται σε συνεργασία με τους πωλητές 

της εταιρίας, με βασικά καθήκοντα την εκπαίδευση, το 

συντονισμό και την αξιολόγησή τους. Επικοινωνεί με 

τους πελάτες της εταιρίας και τους συνεργάτες της στις 

διεθνείς αγορές.  

• Τέλος, παρέχει πληροφόρηση στην ομάδα Διαχείρισης 

Προϊόντων αναφορικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις και 

τις τάσεις της αγοράς. 

Απαιτούμενες 

δεξιότητες 

Εκπαίδευση 

 

 Πανεπιστημιακός τίτλος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή 

Επιστήμης Υπολογιστών ή Επιστήμης Επικοινωνιών.  

 Γνώσεις/Ικανότητες 

 

 

• Τουλάχιστον τρία χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας 

στον τομέα των Ασύρματων Συστημάτων και/ή 

Υπηρεσιών, της Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης, της 

τεχνολογίας 3G, των δικτύων WiMAX ή των Υπηρεσιών 

IP 

• Γνώση της αγοράς τηλεπικοινωνιών 
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• Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και παρουσίασης 

• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

• Ευελιξία πραγματοποίησης ταξιδιών στο εξωτερικό 

Επιθυμητές 

δεξιότητες 

 • Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων (MBA) 

• Γνώση άλλων ξένων γλώσσεων 

5.3.2. Φάση προσέλκυσης 

Η φάση εντοπισμού και προσέλκυσης υποψηφίων αποτελεί κομβικό σημείο στη συνολική διαδικασία 

επιλογής που στόχο έχει την προσέλκυση ικανού αριθμού υποψηφίων (ούτε πολύ μεγάλο ούτε πολύ 

μικρό) οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται και ταιριάζουν με τις απαιτήσεις μιας θέση εργασίας. 

Η INTRACOM επέλεξε την εξωτερική κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης λόγω του γεγονότος ότι επρόκειτο 

για μία θέση η οποία καλύπτει μεσοπρόθεσμες ανάγκες από την ανάληψη νέων έργων της εταιρίας. Ο 

επιθυμητός στόχος ήταν η αύξηση του πλήθους των στελεχών της συγκεκριμένης ειδικότητας.  

Μέθοδοι Προσέλκυσης 

Οι μέθοδοι προσέλκυσης ήταν δύο μορφών. Η πρώτη αναφέρεται στη συμμετοχή της εταιρίας σε Ημέρες 

Καριέρας οι οποίες διεξήχθησαν με την πρωτοβουλία Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων την περίοδο Απριλίου-

Μαΐου 2009. Με αυτή τη συμμετοχή, η εταιρία επιδίωξε την επαφή με μεταπτυχιακούς κυρίως φοιτητές, 

οι οποίοι σπουδάζουν και ίσως εργάζονται ενώ παράλληλα αναζητούν μια καλύτερη προοπτική στη 

σταδιοδρομία τους, εντασσόμενοι στις δραστηριότητες μιας μεγάλης και αναγνωρισμένης εταιρίας, όπως 

η INTRACOM. Μέσω αυτού του τρόπου προσέλκυσης, τα στελέχη του τμήματος προσέλκυσης και 

διαχείρισης πλάνων διαδοχής συνέλεξαν αρκετά ενδιαφέρονται βιογραφικά νέων επιστημόνων με άρτια 

τεχνική γνώση του αντικειμένου των ασύρματων τεχνολογιών. 

Η δεύτερη μέθοδος προσέλκυσης ήταν αυτή της χρήσης του διαδικτύου. Το διαδίκτυο είναι το νέο μέσο 

που παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και πλέον υιοθετείται από τους περισσότερους 

οργανισμούς ως το βασικό εργαλείο προσέλκυσης. Η INTRACOM, ως εταιρία που προωθεί τις νέες 

τεχνολογίες και απευθύνεται σε πελάτες (εσωτερικούς και εξωτερικούς) που είναι εξοικειωμένοι με αυτές 

τις τεχνολογίες, δε θα μπορούσε να μη χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και για αυτό το σκοπό. Η χρήση του 

διαδικτύου πραγματοποιείται με δύο τρόπους. Πρώτον, από την εταιρική ιστοσελίδα της εταιρίας, είναι 

διαθέσιμη μία συγκεκριμένη σελίδα η οποία απευθύνεται σε υποψήφιους που επιθυμούν να εργασθούν 

στην εταιρία. Από εκεί, ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να στείλει το βιογραφικό του 

σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή fax. Επιπλέον, το τμήμα προσέλκυσης και διαχείρισης 

πλάνων διαδοχής ενημερώνει τη σελίδα κάθε φορά που ανοίγει μία νέα θέση εργασίας. Στη συγκεκριμένη 
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περίπτωση που μελετάται, το προφίλ της θέσης, όπως παρουσιάστηκε στον Πίνακα 5.1, αναρτήθηκε στην 

κατάλληλη σελίδα και όποιος ενδιαφερόταν μπορούσε να στείλει με e-mail το βιογραφικό του προς 

εξέταση. Δεύτερον, για τη συγκεκριμένη θέση χρησιμοποιήθηκαν οι υπηρεσίες γραφείων εύρεσης 

εργασίας. Πιο λεπτομερώς, η περιγραφή της θέσης φιλοξενήθηκε στην ιστοσελίδα γνωστών «τόπων» που 

λειτουργούν ως μεσάζοντες μεταξύ των εταιριών και των υποψηφίων εργαζομένων (www.kariera.gr, 

www.skywalker.gr, www.careerbuilder.gr). Με αυτό τον τρόπο, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορούσε να 

ενημερωθεί για τη θέση και να στείλει το βιογραφικό του χωρίς να χρειάζεται η επίσκεψη της ιστοσελίδας 

της εταιρίας. 

Τελικά, μέσω της διαδικασίας που περιγράφηκε, δημιουργήθηκε μία αρχική λίστα περίπου είκοσι 

υποψηφίων προς εξέταση. Το τμήμα προσέλκυσης και διαχείρισης πλάνων διαδοχής ήταν υπεύθυνο για 

την αρχική αξιολόγηση και πρόκριση των καλύτερων βιογραφικών στη φάση της επιλογής. Από αυτή την 

αρχική αξιολόγηση, τρία βιογραφικά κρίθηκαν επαρκή για περαιτέρω διερεύνηση στην φάση επιλογής, 

όπου η τελική απόφαση θα λάμβανε χώρα.  

Οι σκοποί της παρούσας διατριβής εστιάζουν στη φάση της τελικής αξιολόγησης, γι’ αυτό το λόγο δε 

δόθηκε έμφαση στον τρόπο αξιολόγησης των αρχικών βιογραφικών και επιλογής των τριών τελικών 

υποψηφίων. 

5.3.3. Φάση Αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των τελικών υποψηφίων αποτελεί τη φάση της προτεινόμενης μεθοδολογίας στην οποία 

εστίασε η εφαρμογή. Κατά τη φάση αυτή, σημαντικό ρόλο είχε το τμήμα προσέλκυσης και διαχείρισης 

πλάνων διαδοχής λειτούργησε ως συντονιστής όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία με σκοπό την 

άρτια υλοποίησή της.  

Αυτό που καταρχάς αποφασίστηκε ήταν η αξιολόγηση των υποψηφίων βάσει των εσωτερικών 

διαδικασιών της εταιρίας. Για πρακτικούς λόγους συμφωνήθηκε να μην υπάρξει κάποια διαφοροποίηση 

ως προς τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά λειτουργεί η εταιρία. Στα πλαίσια αυτά, οι εμπλεκόμενοι θα 

παρείχαν επιπλέον δεδομένα και τις τιμές των παραμέτρων της προτεινόμενης μεθοδολογίας, προς 

διευκόλυνση της εφαρμογής. Με αυτό τον τρόπο, θα εφαρμόζονταν παράλληλα η πραγματική διαδικασία 

και η προτεινόμενη μεθοδολογία σε πραγματικό σενάριο πρόσληψης. Ο τελικός στόχος ήταν η σύγκριση 

των αποτελεσμάτων που θα εξάγονταν μέσα από τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις που θα υποστήριζε 

την τελική πραγματική απόφαση. 

Στις επόμενες ενότητες της παραγράφου, παρουσιάζονται όλες οι πραγματικές παράμετροι του σεναρίου 

της εφαρμογής, με τα δεδομένα και τις τιμές όπως δόθηκαν από τους εμπλεκόμενους, μέσω του τμήματος 

προσέλκυσης και διαχείρισης πλάνων διαδοχής.  

http://www.kariera.gr/
http://www.skywalker.gr/
http://www.careerbuilder.gr/
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5.3.3.1. Προφίλ αποφασιζόντων 

Πέραν από ιδιαίτερες περιπτώσεις θέσεων (π.χ. ανώτατες διευθυντικές θέσεις), στις οποίες ζητείται η 

υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων για την αξιολόγηση των υποψηφίων, οι υποψήφιοι για όλες τις 

λοιπές, διευθυντικές ή μη θέσεις, αξιολογούνται από στελέχη εντός της εταιρίας. Η συγκεκριμένη θέση 

ανήκει στη Διεύθυνση Μάρκετινγκ Συστημάτων και Λύσεων (Systems and Solutions Marketing). Για την 

αξιολόγηση, λοιπόν, των τριών υποψηφίων, συστάθηκε, μετά από εισήγηση του τμήματος προσέλκυσης 

και διαχείρισης πλάνων διαδοχής, μία ομάδα από τρεις αξιολογητές. Ο πρώτος εξ αυτών προέρχεται από 

τη διεύθυνση στην οποία ανήκει η θέση. Οι άλλοι δύο ανήκουν σε επιτελικές διευθύνσεις, ο ένας στη 

Διεύθυνση ΔΑΔ και ο άλλος στη Διεύθυνση Θυγατρικών Εταιριών (Subsidiaries). Ο αξιολογητής που 

προέρχεται από τη Διεύθυνση ΔΑΔ είναι και ο συντονιστής της όλης διαδικασίας. Τα προφίλ των τριών 

αξιολογητών παρουσιάζονται στους Πίνακες 5.2, 5.3 και 5.4. 

Πίνακας 5.2 – Το προφίλ του Αξιολογητή Α 

Αξιολογητής Α 

Ακαδημαϊκή 

Εκπαίδευση 

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης “Telecommunication & Information Systems”, 

University of Essex, United Kingdom 

• Πτυχίο Πληροφορικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ξένες Γλώσσες Άριστη γνώση Αγγλικής. Certificate of Proficiency in English (Cambridge CPE) 

Προϋπηρεσία 19/09/2008-σήμερα Θέση: Department Manager, Systems & Solutions Marketing 

(Αρμοδιότητες: Marketing) 

Εργοδότης: INTRACOM TELECOM Solutions 

16/05/2007-

18/09/2008 

Θέση: Master Electronics Engineer, Marketing Manager, 

Wireline Access Systems (Αρμοδιότητες: Marketing) 

Εργοδότης: INTRACOM Telecom Solutions subsidiary to Saudi 

Arabia as Marketing Manager 

01/07/2006-

15/05/2007 

Θέση: Program Manager, Wireline Access Systems 

(Αρμοδιότητες: Project Management) 

Εργοδότης: INTRACOM Telecom Solutions subsidiary to Saudi 

Arabia as Project Manager 

01/04/2006-

30/06/2006 

Θέση: Program Manager, Wireline Access Systems 

(Αρμοδιότητες: Marketing) 

Εργοδότης: INTRACOM Telecom Solutions 

08/04/2004-

30/03/2006 

Θέση: Senior Product Marketing Engineer, Wireline Access 

Systems (Αρμοδιότητες: Marketing) 
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Αξιολογητής Α 

Εργοδότης: INTRACOM Telecom Solutions 

22/01/2001-

07/04/2004 

Θέση: Deputy Department Manager, CONKLIN (Αρμοδιότητες: 

Development) 

Εργοδότης: INTRACOM Telecom Solutions 

05/03/1998-

21/01/2001 

Θέση: Project Leader in EC funded Research Programs 

(Αρμοδιότητες: Research) 

Εργοδότης: INTRACOM Telecom Solutions 

01/08/1997-

01/02/1998 

Θέση: Freelancer IT Consultant (Αρμοδιότητες: Development) 

Εργοδότης: INTRACOM Telecom Solutions 

01/01/1994-

01/01/1995 

Θέση: Ερευνητής, επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικά 

προγράμματα (Αρμοδιότητες: Research) 

Εργοδότης: University of Essex, United Kingdom 

Πίνακας 5.3 – Το προφίλ του Αξιολογητή Β 

Αξιολογητής Β 

Ακαδημαϊκή 

Εκπαίδευση 

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης “Marketing”, Chartered Institute of Marketing, 

United Kingdom 

• Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο 

Πατρών 

Ξένες Γλώσσες Άριστη γνώση Αγγλικής. 

Προϋπηρεσία 06/03/2007-σήμερα Θέση: General Manager, Function-Subsidiaries (Αρμοδιότητες: 

General Management) 

Εργοδότης: INTRALBAN, INTRACOM Telecom Solutions 

subsidiary to Albania 

13/09/2000-

05/03/2007 

Θέση: Section Manager, Terminal Devices-Public Telephony 

Systems (Αρμοδιότητες: Marketing) 

Εργοδότης: INTRACOM TELECOM Solutions 

17/02/1986-

12/09/2000 

Θέση: Project Manager, Wireline Access Systems 

(Αρμοδιότητες: Project Management) 

Εργοδότης: INTRACOM TELECOM Solutions 

Πίνακας 5.4 – Το προφίλ του Αξιολογητή Γ 

Αξιολογητής Γ 

Ακαδημαϊκή • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης “Organisation Studies”, University of Warwick, 
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Αξιολογητής Γ 

Εκπαίδευση United Kingdom 

• Πτυχίο Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ξένες Γλώσσες • Άριστη γνώση Αγγλικής. Certificate of Proficiency in English (Cambridge CPE, 

ημερομηνία κτήσης τίτλου 01/12/1993) 

• Καλή γνώση Ισπανικής. Diploma DELE Basico Del Espanol (ημερομηνία κτήσης τίτλου 

11/03/1999) 

Προϋπηρεσία 01/10/2006-σήμερα Θέση: Section Manager, Function Human Resources 

(Αρμοδιότητες : HR) 

Εργοδότης: INTRACOM TELECOM Solutions 

10/07/2000-

30/09/2006 

Θέση: Senior Professional, Function Human Resources 

(Αρμοδιότητες : HR) 

Εργοδότης: INTRACOM TELECOM Solutions 

01/01/1997-

30/06/2000 

Θέση: Account Manager (Αρμοδιότητες: Sales) 

Εργοδότης: ORACLE, Ireland 

01/04/1994-

31/12/1996 

Θέση: Junior Professional, Credit Control Analyst 

(Αρμοδιότητες: Finance) 

Εργοδότης: CITIBANK NA 

Με μία πρώτη ματιά, το βασικό συμπέρασμα στο οποίο μπορεί να καταλήξει κάποιος από την ανάγνωση 

των βιογραφικών είναι ότι οι τρεις αυτοί αξιολογητές έχουν επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των 

δεκαπέντε ετών, διαθέτουν επιστημονικό υπόβαθρο που τους επιτρέπει την τεκμηριωμένη αξιολόγηση 

υποψηφίων για μία τεχνική θέση και ταυτόχρονα έχουν γνώσεις και εμπειρία σε θέματα μάρκετινγκ και 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. 

5.3.3.2. Προφίλ τελικών υποψηφίων 

Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 5.4, κατά τη φάση της προσέλκυσης συλλέχθηκε ένα πλήθος 

βιογραφικών, από τα οποία ξεχώρισαν τρία ως τα κατάλληλα για τη θέση που επρόκειτο να καλυφθεί. Τα 

βιογραφικά των τελικών υποψηφίων, οι οποίοι υποβλήθηκαν στη διαδικασία της επιλογής 

παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες (5.5, 5.6 και 5.7). 

Πίνακας 5.5 – Το προφίλ του Υποψηφίου Α 

Υποψήφιος Α 

Ακαδημαϊκή 

Εκπαίδευση 

• Diploma on Electrical Engineering and Information Technology, University of 

Karlsruhe, Germany (έτος απόκτησης τίτλου: 2005) 
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Ξένες Γλώσσες • Άριστη γνώση Αγγλικής. 

• Άριστη γνώση Γερμανικής. 

• Καλή γνώση Γαλλικής. 

Προϋπηρεσία 01/2009-σήμερα Θέση: Consultant (Αρμοδιότητες: Consulting and Engineering 

Services) 

Εργοδότης: LS telcom AG, Germany 

04/2006-12/2008 Θέση: Engineer, Wireless System Solutions Designer and 

Wireless Network Planner 

Εργοδότης: LS telcom AG, Germany 

Πίνακας 5.6 – Το προφίλ του Υποψηφίου Β 

Υποψήφιος Β 

Ακαδημαϊκή 

Εκπαίδευση 

• Master of Business Administration (MBA), specialization “Marketing”, Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (έτος απόκτησης τίτλου: 2009) 

• MSc “Mobile and Satellite Communications”, University of Surrey, United Kingdom 

(έτος απόκτησης τίτλου: 2001) 

• Πτυχίο Εφαρμοσμένης Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (έτος απόκτησης τίτλου: 

2000) 

Ξένες Γλώσσες • Άριστη γνώση Αγγλικής. 

• Πολύ καλή γνώση Γερμανικής. 

• Γνώση Κινεζικής. 

Προϋπηρεσία 11/2006-σήμερα Θέση: Communications Engineer 

Εργοδότης: OTE (Hellenic Telecommunications Organization 

S.A) 

05/2003-11/2006 Θέση: Software Engineer 

Εργοδότης: SIEMENS Hellas 

10/2001-01/2002 Θέση: Communications Engineer 

Εργοδότης: SPACE HELLAS S.A. 

Πίνακας 5.7 – Το προφίλ του Υποψηφίου Γ 

Υποψήφιος Γ 

Ακαδημαϊκή 

Εκπαίδευση 
• Master of Business Administration (MBA), specialization “Marketing”, Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (έτος απόκτησης τίτλου: 2009) 

• MSc “Communication Systems”, Lancaster University, United Kingdom (έτος 

απόκτησης τίτλου: 2000) 
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• Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο 

Πατρών (έτος απόκτησης τίτλου: 1999) 

Ξένες Γλώσσες • Άριστη γνώση Αγγλικής. 

• Καλή γνώση Γερμανικής. 

Προϋπηρεσία 03/2003-σήμερα   Θέση: Networks Engineer, Core Network Planning 

Εργοδότης: Cosmote Mobile Telecommunications S.A. 

01/2006-04/2006 Θέση: Network Planner Switching Division Consultant (Short 

Term Assignment) 

Εργοδότης: Cosmote Mobile Telecommunications S.A., 

Romania 

5.3.3.3. Κριτήρια αξιολόγησης 

Βασική συνιστώσα της προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι η ιδέα της επιλογής διευθυντικών στελεχών 

βασισμένης σε διοικητικές ικανότητες (skills based selection). όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 4, η 

συνεπής οικογένεια κριτηρίων που προτείνεται ακολουθεί την ταξινόμηση όπως παρουσιάστηκε από τον 

Katz (1955) και περιλαμβάνει τρεις βασικές κατηγορίες διοικητικών ικανοτήτων, οι οποίες αναλύονται σε 

έξι συνολικά ικανότητες. Συγκεντρωτικά, αυτές είναι οι: 

 Τεχνική ικανότητα (θεωρητικό υπόβαθρο και επαγγελματική εμπειρία) 

 Διαχείριση συγκρούσεων/Διαπραγμάτευση 

 Ικανότητα επικοινωνίας 

 Διαχείριση ομάδας 

 Επίλυση προβλημάτων/λήψη αποφάσεων 

 Στρατηγικός σχεδιασμός/Λήψη στρατηγικών αποφάσεων 

Η επαφή με επαγγελματίες που ασχολούνται με το πρόβλημα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού στην 

πράξη αποτέλεσε μίας πρώτης τάξης ευκαιρία για την επιβεβαίωση αυτής της θεωρητικής προσέγγισης. 

Πράγματι, το τμήμα προσέλκυσης και διαχείρισης πλάνων διαδοχής της INTRACOM TELECOM, υπεύθυνο 

για τις προσλήψεις και τις προαγωγές του ανθρώπινου δυναμικού εντός της εταιρίας, υιοθετεί στην πράξη 

μία αντίστοιχη προσέγγιση με αυτή της διατριβής. Συγκεκριμένα, για την επιλογή διοικητικών στελεχών, η 

εταιρία χρησιμοποιεί δέκα συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως αποκαλούνται, οι οποίες είναι οι παρακάτω: 

 Γνώση Τεχνικού Αντικειμένου: Αναφέρεται στην τεχνική δεξιότητα της χρήσης εργαλείων και 

πρακτικών για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων που εμφανίζονται σε καθημερινή βάση. Συνήθως 

αποκτάται με την εκπαίδευση (ακαδημαϊκή και τεχνική) και την εμπειρία. 
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 Επικοινωνία: Αναφέρεται στη δεξιότητα της ουσιαστικής επικοινωνίας και την ευχέρεια ανάπτυξης 

διαπροσωπικών επαγγελματικών σχέσεων με τους συνεργάτες εντός εταιρίας και τους εξωτερικούς 

πελάτες. 

 Ικανότητα Παρουσιάσεων: Αναφέρεται στην ιδιαίτερη δεξιότητα της ευχέρειας στον τρόπο 

παρουσίασης ιδεών και προτάσεων, τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Ουσιαστικά 

αποτελεί τη λεγόμενη δημόσια επικοινωνία. Στο σύγχρονο περιβάλλον αυτή είναι μία από τις 

βασικές δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ένα στέλεχος. 

 Επιχειρηματική Σκέψη: Αναφέρεται στην δεξιότητα εκείνη που διαθέτει ένα στέλεχος όταν αναζητά 

νέες ευκαιρίες, νέες συμφωνίες με πελάτες και γενικά όταν τοποθετεί τον εαυτό του στο ρόλο του 

ιδιοκτήτη/επιχειρηματία και αναζητά τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρίας. 

 Στρατηγική Σκέψη: Αναφέρεται στη δεξιότητα ορθολογικής σκέψης, λεπτομερούς ανάλυσης των 

δεδομένων και σχεδιασμού κατευθύνσεων και πλάνων δράσης με σκοπό την επίτευξη 

καθορισμένων μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων. 

 Προσανατολισμός στον Πελάτη: Αναφέρεται στη δεξιότητα που διαθέτει ένα στέλεχος να εστιάζει 

τις προσπάθειές του στην κατανόηση και ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών του πελάτη 

(τόσο των συνεργατών ως εσωτερικοί πελάτες αλλά κυρίως των εξωτερικών πελατών).  

 Διαχείριση Επαφών: Αναφέρεται στη δεξιότητα αποδοτικής και αποτελεσματικής οργάνωσης της 

πληροφορίας που σχετίζεται με τις επαφές της εταιρίας (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες). 

 Πρωτοβουλία: Αναφέρεται στη δεξιότητα των στελεχών να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες πέρα από 

τα στενά καθήκοντα μίας θέσης εργασίας, αλλά πάντα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης. Η 

δεξιότητα αυτή συνδέεται εμμέσως με την ηγετική συμπεριφορά ενός στελέχους. 

 Προσανατολισμός στο Αποτέλεσμα: Αναφέρεται στη δεξιότητα ενός στελέχους να εστιάζει στον 

τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό το επιθυμητό αποτέλεσμα.  

 Δημιουργικότητα- Καινοτομία: Αναφέρεται στη δεξιότητα παραγωγής νέων και χρήσιμων ιδεών και 

την επιτυχημένη εφαρμογή δημιουργικών ιδεών. Με επιχειρηματικούς όρους είναι η ικανότητα να 

σκέφτεται κανείς από μία άλλη, νέα οπτική (out of the box). 

Συγκρίνοντας τις δύο προσεγγίσεις (της προτεινόμενης μεθοδολογίας και της εταιρικής προσέγγισης στην 

πράξη) μπορεί κανείς να διαπιστώσει την ομοιότητα τους και την κοινή τους λογική. Τόσο η πρόταση της 

παρούσας διατριβής όσο και οι δεξιότητες που υιοθετούνται από την INTRACOM για τα στελέχη της 

αποτελούν χαρακτηριστικά που αναπτύσσονται και εξελίσσονται με το πέρας του χρόνου. Επιπλέον, 

αναφέρονται σε διοικητικές ικανότητες, απαραίτητες για ένα στέλεχος ώστε να φέρει εις πέρας τα 

απαιτητικά καθήκοντά του. Τέλος, κατά μεγάλο ποσοστό και οι δύο προσεγγίσεις αναφέρονται στα ίδια 

χαρακτηριστικά, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 5.3. Οι παραπάνω διαπιστώσεις σαφώς επιβεβαιώνουν και 

ισχυροποιούν τη λογική της προτεινόμενης μεθοδολογίας. 
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Σχήμα 5.3 – Ομοιότητες μεταξύ των διοικητικών ικανοτήτων της προτεινόμενης μεθοδολογίας και των δεξιοτήτων που 

χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό 

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα, αλλά και για πρακτικούς λόγους εφικτότητας της εφαρμογής κάτω 

από απόλυτα πραγματικές συνθήκες, συμφωνήθηκε αμοιβαία να χρησιμοποιηθούν οι δέκα δεξιότητες ως 

τα κριτήρια επιλογής, στα οποία θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι. Οι δεξιότητες αυτές κρίνονται επαρκείς 

για την εφαρμογή μίας αξιοκρατικής διαδικασίας που οδηγεί σε συνεπή αποτελέσματα. 

5.3.3.4. Διαδικασία αξιολόγησης 

Αυτή η ενότητα αφιερώνεται στην αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας που πραγματικά έλαβε χώρα 

στα πλαίσια της εφαρμογής. Η συνολική διαδικασία αξιολόγησης, από την προετοιμασία και το σχεδιασμό 

της μέχρι την τελική απόφαση των αξιολογητών, διήρκεσε περίπου ένα μήνα.  

Μέθοδοι επιλογής 

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία αξιολόγησης ήταν ο καθορισμός των μεθόδων επιλογής. Οι μέθοδοι 

επιλέχθηκαν βάσει περιορισμών των πόρων και φύσης της θέσης. Η επιθυμία άμεσης πρόσληψης ενός 

ικανού στελέχους και η τοποθέτηση της θέσης σε ένα σχετικά χαμηλό ιεραρχικό επίπεδο απέκλεισαν τα 

τεστ κάθε είδος ως μεθόδους επιλογής. Τα τεστ απαιτούν γενικά χρόνο προετοιμασίας, το χρόνο των 

υποψηφίων και το χρόνο των αξιολογητών για την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι 

έκριναν μη σκόπιμη μία τέτοια μέθοδο, συμφωνώντας τελικά στη συνέντευξη ως τον τρόπο αξιολόγησης 

των υποψηφίων.  

Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση δύο γύρων συνεντεύξεων, με τον πρώτο να είναι 

αναγνωριστικός, βασισμένος στα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων και σε ημιδομημένες 

ερωτήσεις, παρουσία των τριών αξιολογητών και του κάθε υποψηφίου ταυτόχρονα. Παράλληλα, δόθηκε 

σε κάθε υποψήφιο ένα υποθετικό σενάριο εργασίας, στο οποίο ο κάθε ένας κλήθηκε να αναπτύξει τις 
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προτάσεις του για τον τρόπο επίλυσης ενός συγκεκριμένου επιχειρηματικού προβλήματος. Αυτό το 

σενάριο αποτέλεσε θέμα συζήτησης στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου συνεντεύξεων. Σε αυτή τη φάση, η 

συνέντευξη ήταν δομημένη και προσωπική, με τον κάθε αξιολογητή να συναντάει ατομικά τον κάθε 

υποψήφιο. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως οι τρεις αξιολογητές διαθέτουν εμπειρία αρκετών ετών στην 

αξιολόγηση προσωπικού και στη διεξαγωγή συνεντεύξεων. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε μία «δικλείδα 

ασφαλείας» αναφορικά με συλλογή της απαιτούμενης και σχετικής πληροφορίας και την έγκυρης 

βαθμολόγησης των υποψηφίων. 

Βαθμολογίες 

Μετά το πέρας των συνεντεύξεων και αφού οι αξιολογητές είχαν σχηματιστεί ολοκληρωμένη άποψη για 

τους υποψηφίους, ο συντονιστής της διαδικασίας, προερχόμενος από το τμήμα προσέλκυσης και 

διαχείρισης πλάνων διαδοχής, συνέλεξε τις βαθμολογίες και τις τιμές των λοιπών παραμέτρων με σκοπό 

την εφαρμογή του αλγορίθμου και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Για την αρτιότερη εφαρμογή της 

μεθοδολογίας, ζητήθηκε από τους αξιολογητές να μην προχωρήσουν σε αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων 

προτού παράσχουν τις τιμές των παραμέτρων. Με αυτό τον τρόπο ήταν δυνατός ο έλεγχος των βαθμών 

εγγύτητας και συμφωνίας μεταξύ των αξιολογητών, δύο βασικών χαρακτηριστικών της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας. Γλωσσικοί όροι χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό των τιμών, όπως περιγράφηκαν στο 

Κεφάλαιο 4, και εμφανίζονται στον Πίνακα 5.8 (για τις σημαντικότητες αποφασιζόντων/αξιολογητών, τις 

ελάχιστες απαιτήσεις τους και τις επιδόσεις των υποψηφίων) 

Πίνακας 5.8 – Γλωσσικοί όροι για τις σημαντικότητες και τις επιδόσεις 

Σημαντικότητα Επίδοση 

Γλωσσικός όρος Γλωσσικός όρος 

Εξαιρετικά Χαμηλή (ΕΧ) Εξαιρετικά Κακή (ΕΚΚ) 

Πολύ Χαμηλή (ΠΧ) Πολύ Κακή (ΠΚΚ) 

Αρκετά Χαμηλή (ΑΧ) Αρκετά Κακή (ΑΚΚ) 

Χαμηλή (Χ) Κακή (ΚΚ) 

Μετρίως Χαμηλή (ΜΧ) Μετρίως Κακή (ΜΚΚ) 

Μέτρια (Μ) Μέτρια (Μ) 
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Σημαντικότητα Επίδοση 

Γλωσσικός όρος Γλωσσικός όρος 

Μετρίως Υψηλή (ΜΥ) Μετρίως Καλή (ΜΚΛ) 

Υψηλή (Υ) Καλή (ΚΛ) 

Αρκετά Υψηλή (ΑΥ) Αρκετά Καλή (ΑΚΛ) 

Πολύ Υψηλή (ΠΥ) Πολύ Καλή (ΠΚΛ) 

Εξαιρετικά Υψηλή (ΕΥ) Εξαιρετικά Καλή (ΕΚΛ) 

Οι Πίνακες 5.9, 5.10, 5.11 και 5.12 δίνουν τις τιμές των παραμέτρων, των εισόδων δηλαδή για την 

υλοποίηση των βημάτων του αλγορίθμου της μεθοδολογίας. 

Πίνακας 5.9 – Σημαντικότητες αποφασιζόντων ανά κριτήριο 

Δεξιότητες 
Σημαντικότητα 

Αξιολογητή Α 

Σημαντικότητα 

Αξιολογητή Β 

Σημαντικότητα 

Αξιολογητή Γ 

Γνώση Τεχνικού Αντικειμένου ΕΥ ΕΥ ΜΧ 

Επικοινωνία ΜΥ ΑΥ ΕΥ 

Ικανότητα Παρουσιάσεων ΜΥ ΕΥ ΑΥ 

Επιχειρ/κη Σκέψη ΜΥ ΜΥ ΠΥ 

Στρατηγική Σκέψη ΜΥ ΜΥ ΠΥ 

Προσανατολισμός στον Πελάτη ΜΥ ΑΥ ΠΥ 

Διαχείριση Επαφών ΜΥ ΑΥ ΠΥ 

Πρωτοβουλία ΠΥ ΠΥ Υ 

Προσανατολισμός στο 

Αποτέλεσμα 
ΠΥ ΠΥ Υ 

Δημιουργικότητα- Καινοτομία ΕΥ ΕΥ Υ 

Η μόνη μεγάλη διαφορά παρατηρείται στο κριτήριο «Γνώση τεχνικού αντικειμένου», όπου σε δύο 

αξιολογητές Α και Β έχει τεθεί η τιμή ΕΥ (Εξαιρετικά Υψηλή), ενώ στον αξιολογητή Γ έχει τεθεί η τιμή ΜΧ 

(Μετρίως Χαμηλή). Παρ’ όλα αυτά, οι τιμές είναι λογικές μια και έχουν να κάνουν με ένα άκρως τεχνικό 

κριτήριο, για το οποίο η κρίση του αξιολογητή Γ, προερχόμενου από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου 

Δυναμικού, θα περίμενε κανείς να μην έχει την ίδια βαρύτητα με αυτές των άλλων δύο. Σημειώνεται ότι οι 

τιμές σημαντικότητας αξιολογητών είναι ευθύνη του συντονιστή της διαδικασίας (συμπίπτει με τον 

Αξιολογητή Γ). 
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Πίνακας 5.10 – Σημαντικότητες κριτηρίων ανά αποφασίζοντα 

Δεξιότητες 

Σημαντικότητα 

Κριτηρίου 

(Αξιολογητής Α) 

Σημαντικότητα 

Κριτηρίου 

(Αξιολογητής 

Β) 

Σημαντικότητα 

Κριτηρίου 

(Αξιολογητής Γ) 

Γνώση Τεχνικού Αντικειμένου ΕΥ ΠΥ Υ 

Επικοινωνία Μ ΜΥ ΠΥ 

Ικανότητα Παρουσιάσεων ΜΥ ΜΥ ΠΥ 

Επιχειρ/κη Σκέψη Μ Μ ΠΥ 

Στρατηγική Σκέψη Μ Μ ΑΥ 

Προσανατολισμός στον Πελάτη ΜΥ ΜΥ ΑΥ 

Διαχείριση Επαφών Μ Μ ΜΥ 

Πρωτοβουλία Υ Υ ΜΥ 

Προσανατολισμός στο 

Αποτέλεσμα 
ΑΥ ΑΥ ΑΥ 

Δημιουργικότητα- Καινοτομία ΑΥ ΑΥ ΜΥ 

Το βασικό συμπέρασμα από τον Πίνακα 5.10 είναι πως οι αξιολογητές Α και Β εστιάζουν περισσότερο στην 

τεχνική κατάρτιση των υποψηφίων και στον προσανατολισμό τους σε άμεσα και καινοτόμα αποτελέσματα 

ενώ ο αξιολογητής Γ δίνει έμφαση σε επικοινωνιακά χαρακτηριστικά και τη στρατηγική κατεύθυνση τους. 

Πίνακας 5.11 – Ελάχιστη απαίτηση ανά κριτήριο για κάθε αποφασίζοντα 

Δεξιότητες 

Ελάχιστη 

απαίτηση 

(Αξιολογητής Α) 

Ελάχιστη 

απαίτηση 

(Αξιολογητής Β) 

Ελάχιστη 

απαίτηση 

(Αξιολογητής Γ) 

Γνώση Τεχνικού Αντικειμένου ΜΚΛ Μ Μ 

Επικοινωνία ΜΚΛ Μ ΚΛ 

Ικανότητα Παρουσιάσεων ΚΛ ΜΚΛ ΚΛ 

Επιχειρ/κη Σκέψη Μ Μ Μ 

Στρατηγική Σκέψη Μ ΜΚΛ Μ 

Προσανατολισμός στον Πελάτη ΜΚΛ Μ ΜΚΛ 

Διαχείριση Επαφών Μ ΜΚΚ Μ 

Πρωτοβουλία ΜΚΛ Μ ΜΚΛ 

Προσανατολισμός στο Αποτέλεσμα ΜΚΛ Μ ΜΚΛ 

Δημιουργικότητα- Καινοτομία ΜΚΛ Μ Μ 
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Ο Πίνακας 5.12 δείχνει τις επιδόσεις των υποψηφίων στα δέκα κριτήρια/δεξιότητες, στα οποία βαθμολογήθηκαν από τους αξιολογητές/αποφασίζοντες. 

Πίνακας 5.12 – Επιδόσεις εναλλακτικών ανά κριτήριο για κάθε αποφασίζοντα 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Γνώση Τεχνικού 

Αντικειμένου 

Επικοινω

νία 

Ικανότητα 

Παρουσιάσεων 

Επιχειρ/κη 

Σκέψη 

Στρατηγική 

Σκέψη 

Προσανατολισμός 

στον Πελάτη 

Διαχείριση 

Επαφών 
Πρωτοβουλία 

Προσανατολισμός 

στο Αποτέλεσμα 

Δημιουργικότητα- 

Καινοτομία 

Αξιολογητής Α 

Υποψήφιος Α ΑΚΛ ΚΛ ΚΛ ΜΚΛ Μ Μ ΜΚΛ ΜΚΛ ΜΚΛ ΜΚΛ 

Υποψήφιος Β ΜΚΛ ΜΚΛ Μ ΜΚΚ ΜΚΚ ΜΚΚ ΜΚΚ ΚΚ ΜΚΚ Μ 

Υποψήφιος Γ ΑΚΛ ΚΛ ΚΛ ΚΛ ΚΛ ΚΛ ΜΚΛ ΑΚΛ ΚΛ ΚΛ 

Αξιολογητής Β 

Υποψήφιος Α ΜΚΛ ΜΚΛ ΜΚΛ ΚΛ ΚΛ ΜΚΚ Μ Μ Μ ΜΚΛ 

Υποψήφιος Β ΚΛ ΚΛ ΜΚΛ ΜΚΛ Μ Μ ΜΚΚ Μ ΜΚΚ ΜΚΛ 

Υποψήφιος Γ ΑΚΛ ΑΚΛ ΑΚΛ ΑΚΛ ΑΚΛ ΑΚΛ ΚΛ ΑΚΛ ΑΚΛ ΑΚΛ 

Αξιολογητής Γ 

Υποψήφιος Α ΜΚΛ ΜΚΛ ΜΚΛ ΜΚΛ ΜΚΛ ΑΚΛ Μ ΜΚΛ ΜΚΛ ΜΚΛ 

Υποψήφιος Β ΚΛ ΕΚΛ ΜΚΛ ΚΛ ΜΚΛ Μ Μ ΜΚΛ ΚΛ ΑΚΛ 

Υποψήφιος Γ ΑΚΛ ΠΚΛ ΚΛ ΑΚΛ ΑΚΛ ΚΛ Μ ΑΚΛ ΚΛ ΚΛ 
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Βήματα του αλγορίθμου 

Έπειτα από τον προσδιορισμό των τιμών, ελέγχθηκαν οι βαθμοί εγγύτητας και συμφωνίας για κάθε 

παράμετρο, σύμφωνα με τις τιμές δ και ε, ως κατώφλια, που ορίστηκαν εξ αρχής από το συντονιστή της 

διαδικασίας (βλέπε Κεφάλαιο 4 - Υπολογισμός του βαθμού εγγύτητας και συμφωνίας). Από τον έλεγχο 

αυτό, επιβεβαιώθηκε ότι οι τιμές που προσδιόρισαν οι τρεις αξιολογητές ήταν σε αρμονία με τις ελάχιστες 

απαιτήσεις ώστε να χαρακτηριστεί έγκυρη η όλη διαδικασία και να μεταβεί η εφαρμογή στο επόμενο 

στάδιο. Γενικά, σε περίπτωση μεγάλων αποκλίσεων, η μεθοδολογία προτείνει την επανάληψη της 

διαδικασίας ως προς τον προσδιορισμό τιμών (όχι ως προς την επανάληψη της διαδικασίας αξιολόγησης). 

Αυτό δε χρειάστηκε στην προκειμένη περίπτωση. 

Ως συνέχεια του παραπάνω ελέγχου, το επόμενο βήμα ήταν η υλοποίηση των βημάτων του αλγορίθμου 

της μεθοδολογίας. Για αυτό το σκοπό, έγινε χρήση του εργαλείου που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 

διατριβής στην πράξη. Το μόνο μειονέκτημα του ήταν (και είναι) ότι πρόκειται για ένα αυτόνομο (stand 

alone) εργαλείο και μόνο ένας χρήστης μπορεί να εισάγει και να επεξεργαστεί δεδομένα. Σε αντίθετη 

περίπτωση (εργαλείο/σύστημα βασισμένο στο διαδίκτυο), κάθε αξιολογητής θα είχε τη δυνατότητα να 

εισάγει τις τιμές των παραμέτρων ανεξάρτητα και από οποιοδήποτε τερματικό, με τη χρήση κατάλληλων 

πιστοποιητικών. 

Παρά αυτό το μειονέκτημα, τα βήματα του αλγορίθμου εφαρμόστηκαν ακριβώς, με τη σημαντική 

συνεισφορά του συντονιστή της όλης διαδικασίας. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση του 

εργαλείου και τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στους αξιολογητές προτού αυτοί λάβουν την τελική 

πραγματικής απόφαση επιλογής. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την έμπρακτη χρησιμότητα όχι μόνο του 

εργαλείου αλλά και ολόκληρης της μεθοδολογίας. Οι αξιολογητές επιθυμούσαν να λάβουν την τελική τους 

απόφαση αφού λάβουν τα αποτελέσματα της προτεινόμενης μεθόδου, μολονότι είχαν καταλήξει σε μια 

σαφή εικόνα και ομοφωνία. Στο παράρτημα του Κεφαλαίου αυτού παρουσιάζονται ορισμένες επιλεγμένες 

φάσεις του αλγορίθμου από την εφαρμογή του υπολογιστικού εργαλείου. 

Τελική κατάταξη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Οι συνολικές αποστάσεις των τιμών/επιδόσεων των τριών υποψηφίων από τα σημεία των ελαχίστων 

απαιτήσεων φαίνονται στον Πίνακα 5.13. 
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Πίνακας 5.13 – Οι συνολικές αποστάσεις των υποψηφίων από τα σημεία των ελαχίστων απαιτήσεων 

Εναλλακτική Απόσταση 𝒅𝒅𝒊𝒊 

Υποψήφιος Α 0,397 

Υποψήφιος Β 0,03 

Υποψήφιος Γ 1,645 

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός της σαφούς και ξεκάθαρης υπεροχής του υποψηφίου Γ σε σχέση με τους 

λοιπούς. Η συνολική απόσταση των επιδόσεών του από τις ελάχιστες απαιτήσεις των αποφασιζόντων 

είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των υπολοίπων, οι οποίοι παρουσιάζουν θετικές τιμές επίσης (αυτό 

σημαίνει ότι «περνούν» τα κατώφλια αλλά όχι τόσο ώστε να επιλεχθούν). Αν παρατηρήσει κανείς τις 

επιδόσεις των υποψηφίων, θα δει πως ο Υποψήφιος Γ παρουσιάζει σε όλα τα κριτήρια και για τους τρεις 

αξιολογητές τις καλύτερες επιδόσεις. Στο κριτήριο που υστερεί σε σχέση με τα υπόλοιπα είναι αυτό της 

«Διαχείρισης Επαφών», το οποίο δεν επηρεάζει δραστικά λόγω της μικρής σημαντικότητάς του. Ο 

Υποψήφιος Α σημειώνει επιδόσεις μικρότερες των αντιστοίχων ελαχίστων απαιτήσεων στα κριτήρια 

«Προσανατολισμός στον Πελάτη» για τους αξιολογητές Α και Β ενώ το ίδιο συμβαίνει και στα κριτήρια 

«Επικοινωνία» και «Ικανότητα Παρουσιάσεων» για τον Αξιολογητή Γ. Σε αυτά τα κριτήρια ο εν λόγω 

αξιολογητής έχει θέσει υψηλές τιμές σημαντικότητας. 

Αυτή η κατάταξη, ως το αποτέλεσμα από την εφαρμογή της μεθοδολογίας, παρουσιάστηκε στους τρεις 

αξιολογητές πριν ληφθεί η τελική πραγματική απόφαση. Λόγω του γεγονότος ότι ο ένας εκ των τριών 

υποψηφίων ξεχώριζε σημαντικά από τους υπόλοιπους, δεν υπήρχε κάποια αμφιβολία ή δισταγμός ως 

προς την τελική απόφαση. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μεθοδολογίας ουσιαστικά επιβεβαίωσε 

την εικόνα των αξιολογητών και αποτέλεσε ένα επιπλέον ισχυρό επιχείρημα που ενίσχυσε την πραγματική 

απόφασή τους. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
 

ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ |  205 
 

Πίνακας 5.14 – Οι επιδόσεις των υποψηφίων σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις ανά κριτήριο (με κόκκινο φόντο τα κριτήρια στα οποία οι αντίστοιχοι υποψήφιοι υπολείπονταν των 

ελαχίστων απαιτήσεων) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Γνώση Τεχνικού 

Αντικειμένου 

Επικοινω

νία 

Ικανότητα 

Παρουσιάσεων 

Επιχειρ/κη 

Σκέψη 

Στρατηγική 

Σκέψη 

Προσανατολισμός 

στον Πελάτη 

Διαχείριση 

Επαφών 
Πρωτοβουλία 

Προσανατολισμός 

στο Αποτέλεσμα 

Δημιουργικότητα- 

Καινοτομία 

Αξιολογητής Α 

Υποψήφιος Α           

Υποψήφιος Β           

Υποψήφιος Γ           

Αξιολογητής Β 

Υποψήφιος Α           

Υποψήφιος Β           

Υποψήφιος Γ           

Αξιολογητής Γ 

Υποψήφιος Α           

Υποψήφιος Β           

Υποψήφιος Γ           
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5.4. Γενικά Συμπεράσματα Κεφαλαίου 

Στο παρόν κεφάλαιο της διατριβής παρουσιάστηκε η εφαρμογή της βασικής φάσης της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας σε πραγματικό περιβάλλον. Λόγω των περιορισμών που δεν επέτρεψαν την εφαρμογή της 

αρχικής και τελευταίας χρονικά φάσης της μεθοδολογίας, η διατριβή εστίασε στη φάση της διαδικασίας 

αξιολόγησης των εναλλακτικών από τους αποφασίζοντες. Όλοι οι στόχοι της εφαρμογής που είχαν τεθεί εξ 

αρχής επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Ως συμπεράσματα από αυτή την εφαρμογή μπορεί κανείς 

να εντοπίσει τα παρακάτω: 

 Στα πλαίσια της εφαρμογής, προσεγγίστηκαν επαγγελματίες της αγοράς, εργαζόμενοι στο σύγχρονο 

επιχειρηματικό περιβάλλον. Η συνεργασία μαζί τους κρίνεται αποτελεσματική και δημιουργική, κάτι 

που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι εφαρμοσμένες ερευνητικές προσπάθειες μπορούν να 

προσελκύσουν το έντονο και ειλικρινές ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου και οι προτάσεις 

τους μπορούν να υλοποιηθούν κάτω από πραγματικές συνθήκες αγοράς.  

 Η προτεινόμενη μεθοδολογία εισάγει τέσσερις νέες παραμέτρους, τους βαθμούς εγγύτητας και 

συμφωνίας, τις διαφορετικές σημαντικότητες των αποφασιζόντων ανά κριτήριο, τις διαφορετικές 

σημαντικότητες των κριτηρίων και τις ελάχιστες απαιτήσεις των αποφασιζόντων ανά κριτήριο. 

Δύσκολα θα βρει κανείς πεδίο εφαρμογή των προτεινόμενων όρων και παραμέτρων. Ειδικότερα 

στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, πολλές, αν όχι οι περισσότερες, αποφάσεις επιλογής 

ανθρώπινου δυναμικού, λαμβάνονται με καθαρά διαισθητικό τρόπο. Αυτό το γεγονός κάνει τις 

παραμέτρους αυτές άγνωστες στους επαγγελματίες του χώρου. Παρ’ όλα αυτά, ως συμπέρασμα 

από τη συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να αναφερθεί η ευκολία στην κατανόηση των όρων που 

εισήγαγε η προτεινόμενη μεθοδολογία από τους επαγγελματίες. Στο ίδιο πλαίσιο, αποδείχθηκε και 

η εφικτότητα της εφαρμογής της μεθοδολογίας στην πράξη, ως αποτέλεσμα της κατανόησής της 

από τους εμπλεκόμενους αλλά και της ενσωμάτωσης όλων των κρίσιμων παραμέτρων του υπό 

μελέτη προβλήματος. 

 Στο αμέσως προηγούμενο συμπέρασμα αναφέρθηκε ο διαισθητικός τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στην πράξη κατά την επιλογή ανθρώπινου δυναμικού. Η μεθοδολογία 

στην ουσία της βασίζεται στη χρήση ποσοτικών μεθόδων για το χειρισμό των προτιμήσεων και των 

απόψεων των αποφασιζόντων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων με σκοπό την 

υποστήριξη των αποφάσεών τους. Στην παρούσα μελέτη περίπτωσης, η πρόταση απόφασης βάσει 

της προτεινόμενης μεθοδολογίας συνέπεσε με την πραγματική απόφαση, κατά την οποία δε 

χρησιμοποιήθηκε κάποιο μαθηματικό μοντέλο, παρά μόνο η εμπειρία των αποφασιζόντων. Αυτό 

συνέβη διότι η επιλογή ήταν εύκολο και προφανής μεταξύ των εναλλακτικών. Το συμπέρασμα από 

την παραπάνω συλλογιστική είναι ότι σε περιπτώσεις μικρών διαφορών στην ποιότητα των 
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εναλλακτικών, είναι πιθανό ο διαισθητικός τρόπος να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα από 

αυτά μίας ολοκληρωμένης μαθηματικής προσέγγισης που λαμβάνει υπόψη της όλες τις κρίσιμες 

παραμέτρους. Επομένως, το σημαντικό πρόβλημα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και δη 

διευθυντικών στελεχών πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πολυκριτήριο πρόβλημα απόφασης, η οποία 

να λαμβάνεται έπειτα από συνυπολογισμό όλων των παραμέτρων και όχι με διαισθητικό τρόπο, 

όπως συνήθως γίνεται στην πράξη. 
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5.5. Παράρτημα Κεφαλαίου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
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6.1. Εισαγωγή 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή ασχολείται με το πρόβλημα της επιλογής στελεχών στους σύγχρονους 

οργανισμούς. Στόχος της είναι η ανάλυση του προβλήματος και η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης 

μεθοδολογίας υποστήριξης όλης της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της τελικής απόφασης επιλογής. 

Σε αυτή τη βάση, λαμβάνονται υπόψη τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της 

διατριβής είναι απτά και μπορούν να έχουν άμεση και αποτελεσματική συνεισφορά και εφαρμογή, 

υποστηρίζοντας σε πραγματική βάση αποφάσεις που αφορούν τη διοίκηση ενός ιδιαίτερου 

οργανωσιακού πόρου, του ανθρώπινου παράγοντα. 

Η διατριβή ακολούθησε μια λογική διαδικασία ανάλυσης, αποτελούμενη από μια σειρά αλληλένδετων 

βημάτων, όπως παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια: 

 Παρουσιάστηκε η γενική εικόνα του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ο ρόλος του 

ανθρώπινου δυναμικού μέσα σε αυτό 

 Προβλήθηκε η ξεχωριστή θέση που κατέχουν τα διευθυντικά στελέχη, ως υποσύνολο του 

ανθρώπινου δυναμικού των οργανισμών, ο ρόλος τους, οι προκλήσεις του αντιμετωπίζουν και τα 

σημεία ανεπάρκειας ως προς την εφαρμογή των καθηκόντων τους 

 Περιγράφηκε το πρόβλημα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, με εστίαση στην επιλογή 

διευθυντικών στελεχών, ως ένα πρόβλημα πολλαπλών κριτηρίων, πολλών εναλλακτικών και πολλών 

εμπλεκομένων στην όλη διαδικασία 

 Αναλύθηκαν διεξοδικά τα εργαλεία, οι μέθοδοι και οι πρακτικές που εφαρμόζονται στην επίλυση 

πολυκριτήριων προβλημάτων και επιπλέον έγινε επισκόπηση των ερευνητικών προσπαθειών στο 

πρόβλημα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού 

 Προτάθηκε συγκεκριμένο, αναλυτικό πλαίσιο και μεθοδολογία υποστήριξης της απόφασης επιλογής 

στελεχών, ενσωματώνοντας νέες παραμέτρους σε μια γνωστή μέθοδο πολυκριτήριας ανάλυσης, 

επιτρέποντας έτσι μια πιο ολοκληρωμένη περιγραφή του εν λόγω προβλήματος 

 Εφαρμόστηκε το βασικό μέρος της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε πραγματικό περιβάλλον, σε 

συνεργασία με μια μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με βάση της 

Ελλάδα 

Ο στόχος του τελευταίου αυτού κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τα συμπεράσματα που απορρέουν από 

την διδακτορική διατριβή, τους περιορισμούς και τα εμπόδια όλων των φάσεων ανάπτυξης, καθώς και τις 

προοπτικές που παρουσιάζονται για μελλοντικές σχετικές ερευνητικές προσπάθειες. 
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6.2. Γενικά Συμπεράσματα 

Τα γενικά συμπεράσματα της διατριβής, που προέρχονται από την ανάλυση των προηγούμενων 

κεφαλαίων είναι τα ακόλουθα 

 Αποτυχία των στελεχών να ανταποκριθούν στα διοικητικά καθήκοντα, στα πλαίσια των σύγχρονων 

οργανισμών 

o Με βάση (1) τη θεώρηση ενός οργανισμού από την οπτική των πόρων που διαθέτει (resource-

based view), (2) τη θεώρηση ότι οι ανθρώπινοι πόροι είναι ο σημαντικότερος πόρος ενός 

οργανισμού και (3) τη θεώρηση ότι τα στελέχη είναι οι πιο σημαντικοί ανθρώπινοι πόροι για 

έναν οργανισμό, η επάρκεια ή η έλλειψη ικανοτήτων και αντίστοιχων διοικητικών συμπεριφορών 

από τα στελέχη μπορεί να οδηγήσει έναν οργανισμό σε επιτυχία και ανάπτυξη ή σε αποτυχία και 

συρρίκνωση. Ένα βασικό συμπέρασμα της διατριβής είναι ότι στη σημερινή εποχή παρατηρείται 

έντονα το φαινόμενο ανεπάρκειας πολλών στελεχών να ανταποκριθούν στους ρόλους τους και 

να ηγηθούν των οργανισμών. Αναποτελεσματικές επικοινωνιακές ικανότητες, αποτυχία χάραξης 

στρατηγικής, αποτυχία προσαρμογής σε νέες συνθήκες, ανικανότητα ανάθεσης εργασιών στους 

υφισταμένους, ανικανότητα ηγετικών συμπεριφορών και διαχείρισης ομαδικής εργασίας είναι 

μερικές από τις πτυχές αυτής της ανεπάρκειας. 

 Αντιμετώπιση της επιλογή στελεχών ως κρίσιμο πρόβλημα απόφασης 

o Η επιλογή στελεχών αποτελεί το σημείο αναφοράς για τις υπόλοιπες πρακτικές ΔΑΔ που 

ακολουθούν χρονικά την είσοδο ενός στελέχους σε έναν οργανισμό (εκπαίδευση, αξιολόγηση, 

ανταμοιβές) ή γενικότερα την τοποθέτηση ενός στελέχους σε κάποια θέση εργασίας. Η 

διαδικασία επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, προσεγγίζεται κυρίως από την επιστήμη της 

ψυχολογίας, εστιάζοντας σε θέματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας των μεθόδων αξιολόγησης, σε 

θέματα αποκρίσεων των υποψηφίων, συμπεριφορών των αξιολογητών, σε παραμέτρους που 

μπορούν να προβλέψουν μια μελλοντική εργασιακή απόδοση. Παρ’ όλα αυτά, η επιλογή 

ανθρώπινου δυναμικού, ενώ εμπεριέχει την «ψυχολογική» συνιστώσα, είναι σαφώς θέμα 

απόφασης. Επομένως, σύμφωνα και με την ανάλυση που προηγήθηκε στο Κεφάλαιο 2, ένα 

σημαντικό συμπέρασμα της διατριβής είναι το παρακάτω: Η επιλογή στελεχών, 

ενσωματώνοντας και τη γνώση από το πεδίο της οργανωσιακής ψυχολογίας, πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως πολυκριτήριο πρόβλημα απόφασης, η υποστήριξη της οποίας 

πραγματοποιείται αποτελεσματικότερα με την εισαγωγή κατάλληλων ποσοτικών μεθόδων που 

μοντελοποιούν όλες τις εμπλεκόμενες παραμέτρους. 

 Ανεπάρκεια των σημερινών ερευνητικών προσεγγίσεων στην υποστήριξη του προβλήματος 

επιλογής ανθρώπινου δυναμικού 
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o Μια πληθώρα ερευνητών έχει ασχοληθεί το πρόβλημα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού από τη 

σκοπιά της επιχειρησιακής έρευνας. Το Κεφάλαιο 3 παρέχει μία επισκόπηση των πιο 

χαρακτηριστικών εφαρμογών, καταλήγοντας στο επόμενο γενικό συμπέρασμα: Ενώ οι 

περισσότερες εργασίες είναι αξιόλογες ως προς τη «μαθηματική» προσέγγιση, προτείνοντας νέες 

ποσοτικές μεθόδους επίλυσης πολυκριτήριων προβλημάτων, δεν υπάρχει κάποια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους που χαρακτηρίζουν το πρόβλημα 

επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και δη των διοικητικών στελεχών, που αποτελούν τον πιο 

κρίσιμο ανθρώπινο παράγοντα. Οι περισσότερες εργασίες προτείνουν γενικές (generic) 

μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλά πεδία και όχι μόνο στην επιλογή ανθρώπινου 

δυναμικού. Οι εργασίες που μελετήθηκαν εφαρμόζουν τις προτάσεις τους σε υποτυπώδη και 

απλά παραδείγματα, χρησιμοποιώντας ενδεικτικά κριτήρια επιλογής. Με αυτό τον τρόπο δεν 

τεκμηριώνουν τις προσεγγίσεις τους σε ένα πραγματικό περιβάλλον εργασίας, όπου 

διαφορετικές παράμετροι που δε λαμβάνονται από αυτές υπόψη παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

έκβαση της διαδικασίας και στην τελική απόφαση. 

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας και του αντίστοιχου εργαλείου υποστήριξης της απόφασης 

για την επιλογή στελεχών 

o Η διατριβή συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός πλήρους και περιεκτικού πλαισίου, μέσα στο οποίο 

μια αξιοκρατική και συνεπής διαδικασία επιλογής μπορεί να λάβει χώρα με σκοπό την 

υποστήριξη της τελικής απόφασης επιλογής διοικητικών στελεχών. Ως γενικό συμπέρασμα 

μπορεί να σημειωθεί η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας που ενσωματώνει όλες τις εμπλεκόμενες 

παραμέτρους σε όλα τα «χρονικά» στάδια εφαρμογής. Αυτά είναι η καταγραφή των 

προϋποθέσεων που πρέπει να τηρούνται για την άρτια διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης, 

η περιγραφή των αναλυτικών βημάτων της διαδικασίας αξιολόγησης των εναλλακτικών και η 

συσχέτιση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας με άλλες κρίσιμες πρακτικές διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, το εργαλείο υποστήριξης της απόφασης που αναπτύχθηκε, 

παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής των δεδομένων που παράγονται από την εφαρμογή της 

μεθοδολογίας και αυτόματης εξαγωγής των τελικών τιμών, που αποτελούν τη βάση για την 

υποστήριξη της τελικής απόφασης. Με αυτό τον τρόπο, αυξάνεται η αποδοτικότητα και η 

αξιοπιστία της μεθοδολογίας. 

 Εφαρμογή του βασικού μέρους της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε πραγματικές συνθήκες 

o Το βασικό μέρος της προτεινόμενης μεθοδολογίας εφαρμόστηκε σε μία μεγάλη ελληνική 

επιχείρηση πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, με δραστηριότητες σε πολλά μέρη εκτός 

Ελλάδος. Η κεντρική ιδέα ήταν ο έλεγχος του βαθμού στον οποίο η προτεινόμενη προσέγγιση 

μπορεί να υλοποιηθεί σε πραγματική βάση, πέρα από το ερευνητικό επίπεδο. Επιπλέον, στόχος 

ήταν να εντοπιστούν τα πιθανά αδύνατα σημεία και να επαναπροσδιοριστεί η θεωρητική 
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πρόταση της διατριβής. Τα συμπεράσματα από την πραγματική εφαρμογή είναι τα εξής: 

Πρώτον, η προτεινόμενη μεθοδολογία αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που δεν 

εφαρμόζεται στην πράξη από τους οργανισμούς. Οι επιχειρήσεις δεν περιγράφουν επαρκώς και 

με συστηματικό τρόπο τα βήματα που (πρέπει να) ακολουθούνται κατά τη διαδικασία επιλογής. 

Έτσι, λόγω της ασάφειας και της ελλιπούς τεκμηρίωσης, πολύ συχνά δημιουργούνται 

συγκρούσεις εις βάρος της όλης διαδικασίας. Για τον παραπάνω λόγο, η κατάθεση μιας 

ολοκληρωμένης πρότασης προσέλκυσε το ενδιαφέρον του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, το 

οποίο αποτέλεσε το συνεργάτη κατά την φάση εφαρμογής. Δεύτερον, η προσέγγιση κρίθηκε 

σαφής, ξεκάθαρη και κατανοητή από τους συνεργάτες του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού της 

επιχείρησης. Τρίτον, το μεγαλύτερο μέρος της μεθοδολογίας είναι άμεσα εφαρμόσιμο, όπως 

ακριβώς προτείνεται στη διδακτορική διατριβή. Τέλος, τα αποτελέσματα της πιλοτικής 

εφαρμογής κρίθηκαν συνεπή και συμφωνούν με τις πραγματικές αποφάσεις που είχαν ληφθεί 

στην πραγματικότητα. Η συνέπεια είναι επομένως ένα βασικό πλεονέκτημα για να αποτελέσει η 

μεθοδολογία ένα πραγματικό εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων. 

Περιορισμοί 

Σε αυτό το σημείο αναφέρονται οι περιορισμοί της προτεινόμενης μεθοδολογίας, οι οποίοι σχηματίζουν 

περισσότερο το πλαίσιο κάτω από το οποίο αυτή σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε. Τα 

παρακάτω σημεία συνοψίζουν τους περιορισμούς της διατριβής: 

 Οι παράμετροι που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 4.2 του Κεφαλαίου 4 και αφορούν τις 

προϋποθέσεις άρτιας εφαρμογής της μεθοδολογίας. Η μη τήρηση αυτών των προϋποθέσεων θέτει 

σε κίνδυνο την εφαρμογή μιας αξιοκρατικής και συνεπούς διαδικασίας επιλογής, όπως προτείνεται 

μέσα στη διατριβή. Η ύπαρξη συγκεκριμένων συμπεριφορών που σχετίζονται με την κουλτούρα 

ενός οργανισμού είναι μια παράμετρος που σημειώνεται στη διατριβή, παρ’ όλα αυτά η 

διαμόρφωση αυτών των συμπεριφορών αποτελεί ευρύτερο ζήτημα στο οποίο οποιαδήποτε 

εξωτερική παρέμβαση είναι αδύνατη. 

 Ο πραγματικός ρόλος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού στους οργανισμούς. Αν και στην 

επιχείρηση της εφαρμογής το τμήμα ΔΑΔ είχε διακριτό και σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες και τις 

αποφάσεις του οργανισμού, αυτό ίσως να μην είναι ο κανόνας, ιδιαίτερα στον ελληνικό 

επιχειρηματικό κόσμο. Σε πολλές περιπτώσεις το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού τοποθετείται πολύ 

χαμηλά ως προς τη δυνατότητά του να επηρεάσει εξελίξεις, να προτείνει λύσεις και να ακουστεί σε 

οργανωσιακό επίπεδο. Τέτοιες περιπτώσεις θέτουν σε κίνδυνο την εφαρμογή της μεθοδολογίας, η 

οποία βασίζει κρίσιμες συνιστώσες της στον ιδιαίτερο ρόλο του τμήματος ΔΑΔ ως συντονιστή της 

διαδικασίας. 
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 Η προτεινόμενη μεθοδολογία απευθύνεται σε κερδοσκοπικούς ή μη οργανισμούς, εντούτοις 

θεωρείται δύσκολη η εφαρμογή της στους δημόσιους οργανισμούς. Η δεδομένη παρούσα 

κατάσταση επιβάλλει ένα επίσημο σύστημα προσλήψεων που εφαρμόζεται για τα στελέχη του 

δημόσιου τομέα. Αυτό το σύστημα είναι τυποποιημένο και δεν αφήνει περιθώρια για αλλαγές και 

προσαρμογές ανάλογα με την κάθε μία περίπτωση επιλογής. 

 Αντίστοιχα, η μεθοδολογία δε στοχεύει σε εφαρμογή σε μικρές επιχειρήσεις, όπου ο ιδιοκτήτης 

συνήθως είναι ταυτόχρονα και διευθύνων σύμβουλος και υπεύθυνος για τη διοίκηση των 

ανθρωπίνων πόρων του οργανισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις οργανισμών, δεν κρίνεται σκόπιμη η 

επένδυση σε μια σύνθετη διαδικασία, όπως προτείνεται στη διατριβή, μια και συνήθως η πρόσληψη 

ή τοποθέτηση σε μια νέα θέση πραγματοποιείται με άτυπες διαδικασίες και πολλές φορές 

διαισθητικά. Κάτι ανάλογο συμβαίνει για όλες τις πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Η 

έλλειψη πόρων και το μικρό μέγεθος τέτοιων επιχειρήσεων δεν καθιστά την εφαρμογή σύνθετων 

και επίσημων μεθόδων σκόπιμη. 

 Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε εν μέρει και όχι στο σύνολο της λόγω περιορισμών που σχετίζονταν με 

θέματα ιδιωτικότητας και προστασίας των δεδομένων και της πολιτικής της επιχείρησης. Έτσι, 

παρουσιάστηκε ένας περιορισμός στο να καταδείξει κανείς την αρτιότητα και καταλληλότητα της 

μεθοδολογίας στο σύνολο των βημάτων της. 

6.3. Προοπτικές 

Οι προοπτικές που διαφαίνονται για μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες βασισμένες στα αποτελέσματα 

και τους περιορισμούς της διατριβής είναι οι ακόλουθες: 

 Προσαρμογή ορισμένων κρίσιμων παραμέτρων της μεθοδολογίας και εφαρμογή της με τη βοήθεια 

άλλων μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης. Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 3, μια σειρά μεθόδων 

πολυκριτήριας ανάλυσης έχουν αναπτυχθεί με τις οποίες αρκετοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να 

υποστηρίξουν αποφάσεις επιλογής ανθρώπινου δυναμικού. Η διατριβή στηρίζεται στη μέθοδο 

TOPSIS, επεκτείνοντάς την στα πλαίσια του υπό μελέτη προβλήματος, χρησιμοποιώντας τα 

πλεονεκτήματά που αυτή η μέθοδος προσφέρει. Εντούτοις, μια προοπτική θα ήταν η εφαρμογή 

άλλων μεθόδων (προσαρμοσμένων στο συγκεκριμένο πρόβλημα) και η σύγκριση τους με την 

προτεινόμενη μέθοδο. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να ελεγχθεί η συνέπεια και η υπεροχή της 

προτεινόμενης μεθόδου έναντι άλλων τεχνικών. 

 Το εργαλείο υποστήριξης που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής αποτελεί ιδιαίτερης αξίας 

εργαλείο, προσφέροντας τα μέγιστα στη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής. Ωστόσο, το εργαλείο 

είναι αυτόνομο (stand alone), που σημαίνει ότι δε συνδέεται με άλλα συστήματα, ούτε κάποιος 

μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό μέσω διαδικτύου. Αυτά τα δύο σημεία είναι άκρως σημαντικά για 
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τη χρησιμότητα του αναπτυχθέντος εργαλείου. Επομένως, έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

προοπτική επέκτασης του εργαλείου ώστε να είναι βασισμένο στο διαδίκτυο (web based system), 

ώστε να μπορεί ο χρήστης να διαχειρίζεται τα δεδομένα από οποιοδήποτε τερματικό, ανεξαρτήτως 

απόστασης. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει ξεχωριστό πρακτικό όφελος μια και οι αξιολογητές 

(αποφασίζοντες) θα μπορούν να εισάγουν τις τιμές των παραμέτρων και να παρακολουθούν μια 

αξιολόγηση από τον υπολογιστή τους, χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση του συντονιστή/χρήστη 

του (παρόντος) εργαλείου. Επίσης, η διασύνδεση του εργαλείου με άλλα συστήματα που «τρέχουν» 

σε έναν οργανισμό αποτελεί μια ακόμα πρόκληση που απορρέει από την παρούσα διατριβή. 

Βέβαια, αυτό το χαρακτηριστικό θα πρέπει να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί στα πλαίσια 

συγκεκριμένου οργανισμού μια και κάθε οργανισμός διαθέτει τα δικά του πληροφοριακά 

συστήματα ανάλογα με τις ανάγκες του. 

 Η βασικότερη προοπτική που προκύπτει από τη διατριβή έχει σχέση με αυτό που αναφέρθηκε στο 

Κεφάλαιο 2 περί επιπρόσθετης αξίας (added value) συστημάτων ΔΑΔ σε σχέση με μεμονωμένες 

πρακτικές. Η επιλογή ανθρώπινου δυναμικού ίσως είναι η βασικότερη πρακτική στη ΔΑΔ, αφού 

αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή των επόμενων, χρονικά, πρακτικών, μετά την εισαγωγή ενός 

εργαζομένου σε έναν οργανισμό. Επομένως, η προοπτική που διαφαίνεται είναι η σύνδεση των 

αποτελεσμάτων της φάσης επιλογής και η χρήση τους ως είσοδοι/δεδομένα στην εφαρμογή των 

λοιπών συσχετιζόμενων πρακτικών. Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής 

ενδεχομένως να καταδείξουν ανεπάρκεια σε ορισμένες ικανότητες. Ένα προσαρμοσμένο, ατομικό, 

πρόγραμμα εκπαίδευσης μπορεί να προκύψει βάσει αυτής της πληροφορίας. Ακόμα, μια προοπτική 

είναι ο σχεδιασμός συστήματος αξιολόγησης βάσει των αποτελεσμάτων της επιλογής και η 

σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο αυτών διαδικασιών. Η σύγκριση αυτή με μια ενδεχόμενη 

διαφορά αποτελεσμάτων μπορεί να αναδείξει αδυναμίες που απαιτούν προσαρμογή των 

παραμέτρων που λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των διαδικασιών. Τέλος, το σύστημα 

αξιολόγησης μπορεί περαιτέρω να συνδεθεί με το σύστημα αμοιβών των εργαζομένων. Άρα, αυτή η 

προοπτική έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια και οδηγεί σε ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό, σύστημα 

ΔΑΔ, στρατηγικό πλεονέκτημα για οποιονδήποτε σύγχρονο οργανισμό. 
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