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ΣΥΝΟΨΗ 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη των πολυκριτηριακών 

µεθόδων, η διεξαγωγή µια εις βάθος περιγραφής και επεξήγησης της µεθόδου της 

αναλυτικής ιεράρχησης (Analytical Hierarchy Process ή AHP) του Saaty 1980, καθώς και 

η πρακτική εφαρµογή της σε βιοµηχανική µονάδα µε σκοπό τον προσδιορισµό και την 

επιλογή του καταλληλότερου υπεργολάβου για ανάληψη κατασκευαστικών εργασιών για 

λογαριασµό της επιχείρησης. 

 

Αρχικά γίνεται εκτενής αναφορά στη µέθοδο της αναλυτικής ιεράρχησης και στο 

µαθηµατικό υπόβαθρο το οποίο την διέπει. Για την καλύτερη κατανόηση της µεθόδου 

δίνεται παράδειγµα εφαρµογής της AHP, ενώ τέλος επιχειρείται η µοντελοποίηση του 

προβλήµατος προς επίλυση για λογαριασµό της βιοµηχανικής µονάδας. Το λογισµικό το 

οποίο χρησιµοποιείται για την εφαρµογή της µεθόδου και την επεξεργασία των 

ερωτηµατολογίων είναι το Super Decisions. 

 

Με την µέθοδο της αναλυτικής ιεράρχησης θα επιχειρηθεί η ιεράρχηση των κριτηρίων 

µέσω των οποίων θα γίνει η τελική επιλογή του υπεργολάβου, µε βάση τις υποκειµενικές 

εκτιµήσεις στελεχών της βιοµηχανικής µονάδας, συµπληρώνοντας ειδικά διαµορφωµένα 

ερωτηµατολόγια. Οι ζευγαρωτές συγκρίσεις των κριτηρίων και ο έλεγχος της ασυνέπειας 

των κρίσεων, όπως υπολογίζεται από την µέθοδο AHP, θα δώσουν τελικά µια 

αντικειµενικά αξιόπιστη απάντηση ως προς την τελική επιλογή του υπεργολάβου. 

  



 

 

∆οµαζινάκης Φίλιππος – ∆ιπλωµατική Εργασία 2 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Γενικά 

Όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγµή έρχονται αντιµέτωποι στη ζωή τους µε κάποια κρίσιµη 

απόφαση. Ακόµα και για τα πιο απλά θέµατα τα οποία καθηµερινά χειριζόµαστε, 

χρειάζεται να πάρουµε κάποιου είδους απόφαση, είτε συνειδητά είτε όχι. Έτσι, διαρκώς 

συγκεντρώνουµε πληροφορίες, τις οποίες χρησιµοποιούµε σαν δεδοµένα για να µας 

βοηθήσουν να αποφασίσουµε για κάθε ζήτηµα που αντιµετωπίζουµε στην καθηµερινότητά 

µας (Saaty, 2008). 

 

∆εν είναι όµως όλες οι πληροφορίες χρήσιµες για την βελτίωση της κατανόησής µας περί 

διαφόρων θεµάτων και επίσης δεν είναι όλες απαραίτητες για την λήψη µιας απόφασης. 

Αν οι αποφάσεις λαµβάνονται µόνο διαισθητικά, τότε είναι λογική η εκτίµηση ότι όσες 

περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν τόσο καλύτερες αποφάσεις µπορούν να παρθούν. 

Αυτή όµως η εκτίµηση δεν είναι σωστή. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα, στα οποία 

αποδεικνύεται ότι µεγάλος όγκος πληροφορίας είναι εξίσου αρνητικό στοιχείο µε την 

ελλιπή πληροφόρηση. Εν κατακλείδι, η γνώση περισσότερων ζητηµάτων περί ενός 

θέµατος δεν εξασφαλίζει και την καλύτερη κατανόηση του θέµατος. 

 

Για να παρθεί µια απόφαση θα πρέπει να είναι γνωστό το πρόβληµα το οποίο τίθεται προς 

επίλυση, η ανάγκη καθώς και ο σκοπός για τον οποίο θα ληφθεί η συγκεκριµένη απόφαση. 

Επίσης θα πρέπει να είναι γνωστά τα κριτήρια της απόφασης, τα υποκριτήρια, οι 

συµµετέχοντες και οι άµεσα εµπλεκόµενες οµάδες καθώς και οι εναλλακτικές ενέργειες 

που µπορούν να παρθούν και στη συνέχεια επιχειρείται να καθοριστεί η καλύτερη 

εναλλακτική ενέργεια. 

 

1.2. Λήψη Αποφάσεων 

Η λήψη αποφάσεων αποτελεί πλέον µια διαδικασία, η οποία κάνει χρήση των 

µαθηµατικών για την εξαγωγή αποτελεσµάτων (Figuera et al., 2005). Τυποποιεί και 

επισηµοποιεί τη σκέψη µας, εξαλείφοντας µη διαφανείς διεργασίες, προσδίδοντας έτσι µια 

εµφανή αντικειµενικότητα στο αποτέλεσµα της απόφασης. Είναι απαραίτητο να 
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γνωρίζουµε τα βασικά σηµεία αυτής της πολύτιµης διαδικασίας, µε την οποία η φύση µας 

έχει προικίσει, δίνοντάς µας την ικανότητα να επιβιώνουµε. 

 

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων εµπεριέχει πολλά κριτήρια και υποκριτήρια, τα οποία 

είναι απαραίτητα για την κατάταξη των εναλλακτικών επιλογών – ενεργειών. Έτσι όχι 

µόνο χρειάζεται να δηµιουργηθούν προτεραιότητες (priorities) για τις εναλλακτικές 

επιλογές σε σχέση µε τα κριτήρια ή τα υποκριτήρια που χρησιµοποιούνται για να 

καταταχθούν αυτές οι εναλλακτικές επιλογές, αλλά και για τα ίδια τα κριτήρια σε σχέση 

µε έναν υψηλότερο στόχο που είναι ο τελικός στόχος µιας επιτυχηµένης απόφασης. Τα 

κριτήρια ενδέχεται να είναι ασαφή και ακαθόριστα, κάτι το οποίο συµβαίνει συχνά όταν 

δεν υπάρχει ποσοτικοποίηση του κριτηρίου. Αυτή η ασάφεια είναι που προσδίδει ένα 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην διαδικασία λήψης απόφασης, αφού η απόφαση θα πρέπει να 

στηρίζεται σε µια αντικειµενική διαδικασία το αποτέλεσµα της οποίας δεν θα επιδέχεται 

αµφισβήτηση. 

 

Η µέτρηση άυλων (intangible) παραγόντων προβληµατίζει για πολλά χρόνια τώρα την 

ανθρώπινη κατανόηση. Οι αριθµοί και οι µετρήσεις αποτελούν τον πυρήνα των 

µαθηµατικών και τα µαθηµατικά είναι απαραίτητα για την επιστήµη. Μέχρι σήµερα, τα 

µαθηµατικά υποθέτουν ότι σε όλα τα πράγµατα µπορούν να ανατεθούν αριθµοί σε ένα 

εύρος από το µείων έως το συν άπειρο και ότι η µαθηµατική µοντελοποίηση της 

πραγµατικότητας µπορεί να περιγραφεί µε την χρήση των αξόνων και της γεωµετρίας. 

Βέβαια, όλα αυτά στοιχειοθετούνται στην υπόθεση ότι είναι διαθέσιµοι οι απαραίτητοι 

παράγοντες για την σωστή µοντελοποίηση και ότι οι παράγοντες αυτοί είναι µετρήσιµοι 

(Saaty, 2008). 

 

Το πρόβληµα όµως έγκειται στο ότι υπάρχουν πολλοί περισσότεροι και σηµαντικοί µη 

µετρήσιµοι παράγοντες από αυτούς που είναι εύκολο να µετρηθούν. Γνωρίζοντας τον 

τρόπο να µετρηθούν αυτοί οι µη συγκεκριµενοποιηµένοι παράγοντες θα οδηγούσε στην 

ανάπτυξη νέων θεωριών, πολύ χρήσιµων για την ποσοτικοποίηση τέτοιων παραγόντων και 

έτσι θα υπήρχε η δυνατότητα για εξήγηση πολλών περισσοτέρων θεµάτων µε τη βοήθεια 

ενός µεγάλου όγκου παραγόντων ποσοτικών αλλά και ποιοτικών (intangible). Οι 

αριθµητικές µετρήσεις µε τη σειρά τους είναι σηµαντικές αλλά µε βάση την 

προτεραιότητα που τους δίνουµε ανάλογα µε το πώς εκτιµούµε ότι αυτές συνεισφέρουν 
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στο τελικό αποτέλεσµα. Έτσι, οι µετρήσεις αυτές δεν έχουν την ίδια βαρύτητα για όλα τα 

προβλήµατα, αλλά υπάρχει µια σχετικότητα. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρχει γνώση 

γύρω από την εξαγωγή σχετικών προτεραιοτήτων κατά την διαδικασία της λήψης 

αποφάσεων. 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1. Γενικά 

Είναι χρήσιµο να περιγραφεί ο τρόπος µε τον οποίο ανατίθενται τα έργα στον σύγχρονο 

κόσµο από ιδιώτες, το δηµόσιο και τις τεχνικές εταιρίες. Οι προαναφερθέντες, όταν 

πρόκειται να ξεκινήσουν την κατασκευή κάποιου έργου θα πρέπει να αναθέσουν τις 

επιµέρους εργασίες σε διάφορους υπεργολάβους, οι οποίοι µε τη σειρά τους δεσµεύονται 

µέσω συµβολαίου να εκτελέσουν το έργο τους µέσα στον προκαθορισµένο χρόνο και 

προϋπολογισµό που έχει τεθεί εξ’ αρχής, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα µέσα στις 

απαιτούµενες προδιαγραφές. 

 

2.2. ∆ιαδικασία επιλογής υπεργολάβου 

Μια από τις πιο σηµαντικές φάσεις στην κατασκευαστική βιοµηχανία αποτελεί η 

διαδικασία υποβολής και έγκρισης προσφορών υπεργολάβων (bidding process). Κατά την 

διαδικασία αυτή, η επιλογή των πλέον κατάλληλων υπεργολάβων που θα αναλάβουν την 

διεκπεραίωση των επιµέρους εργασιών ενός έργου, κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιµη 

απόφαση, καθότι επηρεάζει την συνολική εκτέλεση του έργου. Προκειµένου µια 

κατασκευαστική εταιρία να ετοιµάσει µια σωστή διαδικασία για την επιλογή υπεργολάβων 

θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της χρηµατοοικονοµικά και τεχνικά στοιχεία των 

υποψήφιων υπεργολάβων. Είναι σαφές δηλαδή ότι θα πρέπει να συµπεριλάβει αρκετούς 

παράγοντες κατά την διαδικασία της επιλογής. Αυτοί οι παράγοντες µπορεί να 

περιλαµβάνουν την ποιότητα της παραγωγής, την παραγωγικότητα, την ύπαρξη έµπειρων 

στελεχών, την φήµη του υπεργολάβου, την πρόσβαση στην εταιρία, την έγκαιρη 

ολοκλήρωση του έργου, κλπ. 

 

Η µέθοδος της υπεργολαβίας χρησιµοποιείται σε µεγάλη έκταση στην κατασκευαστική 

βιοµηχανία. Επιτρέπει στους ανάδοχους εργολάβους την πρόσληψη του ελάχιστου 

δυνατού προσωπικού, καθώς επίσης προωθεί την εξειδίκευση (Maturama et al., 2005). 

Πολλοί ανάδοχοι ασκούν µόνο το ρόλο του συµβούλου, προσλαµβάνοντας υπεργολάβους 

για σχεδόν ολόκληρο τον όγκο της δουλειάς ενός έργου (Shash, 1998). 
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Η αξιολόγηση των υπεργολάβων αποτελεί στάδιο ζωτικής σηµασίας στον κύκλο ζωής ενός 

έργου. Όσο τα κατασκευαστικά έργα γίνονται ολοένα και πιο σύνθετα, η ανάγκη για 

αξιολόγηση της επίδοσης των υπεργολάβων εξελίσσεται σε ιδιαίτερα κρίσιµο παράγοντα 

επιτυχίας. Ισχύει σαφώς και το αντίστροφο, ότι δηλαδή η υποβολή προσφορών από 

υπεργολάβους σε ανάδοχες κατασκευαστικές εταιρίες, αποτελεί κρίσιµο σηµείο 

διαφοροποίησης από τους ανταγωνιστές υπεργολάβους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 

επιχείρηση µε διεθνείς βλέψεις και στόχους διεθνοποίησης (Dikmen and Birgonul, 2004). 

Αυτό σηµαίνει ότι ο υποψήφιος υπεργολάβος θα πρέπει να ετοιµάσει µια όσο το δυνατόν 

τελειότερη προσφορά σε όσο το δυνατόν µικρότερο χρονικό διάστηµα. Σε αυτή τη φάση 

καθορίζεται και το κέρδος του υπεργολάβου εφόσον του ανατεθεί η υπεργολαβία. Είναι 

εµφανές ότι η σωστή κοστολόγηση και η γνώση όλων των παραµέτρων που συνοδεύουν 

το έργο αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες ως προς το δυνητικό κέρδος του 

υπεργολάβου.  

 

Αυτό που συνήθως συµβαίνει στον κατασκευαστικό τοµέα, είναι ότι οι ανάδοχες εταιρίες 

αναθέτουν τις υπεργολαβίες µε βάση την τιµή, έτσι ο µειοδότης υπεργολάβος αναλαµβάνει 

το έργο. Αυτή η πρακτική όµως ενέχει σηµαντικούς κινδύνους. ∆εν είναι λίγες οι φορές 

που κατασκευαστικά έργα έχουν αποτύχει λόγω λανθασµένης επιλογής υπεργολάβου, 

επιλογή η οποία βασίστηκε αποκλειστικά στην τιµή. Οι ανάδοχες εταιρίες θα πρέπει να 

είναι δίκαιες και να αντιµετωπίζουν τους υποψήφιους υπεργολάβους µε 

αντικειµενικότητα. Η ατυχείς επιλογές υπεργολάβων είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε 

απαξίωση του κατασκευαστικού τοµέα γενικότερα, αφού έτσι θα εκλείψει το ενδιαφέρον 

για ποιοτική εργασία. Οι «φθηνοί» υπεργολάβοι είναι δυνατόν να βλάψουν την ανάδοχη 

εταιρία µε µια ενδεχόµενη αδυναµία τους ως προς την ολοκλήρωση του έργου που τους 

έχει ανατεθεί, για αυτόν το λόγο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την ανάθεση της 

υπεργολαβίας.  

 

Στην Εικόνα 2.1 διακρίνεται µια τυπική διαδικασία προετοιµασίας προσφοράς (bidding 

process) εκ µέρους της αναδόχου εταιρίας. Στο διάγραµµα ροής της εικόνας διακρίνονται 

όλες οι φάσεις της διαδικασίας (Gokhan et al., 2008).  
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Στην Εικόνα 2.2 παριστάνεται

την αποστολή της προσφοράς

2008). Το σύνηθες κριτήριο

προσφορών είναι η ανάθεση

 

Μια τέτοια όµως επιλογή, 

σοβαρά προβλήµατα στον

σχετικά εύκολο για τους υπεργολάβους

αλλά δυστυχώς πολλοί από

∆ιπλωµατική Εργασία 

παριστάνεται το αντίστοιχο διάγραµµα ροής της διαδικασίας

προσφοράς του υπεργολάβου προς την ανάδοχη εταιρία

κριτήριο επιλογής κατά την παραδοσιακή αντιµετώπιση

ανάθεση στον µειοδότη. 

 βασιζόµενη µόνο σε αυτό το κριτήριο, µπορεί

στον ανάδοχο µε αρνητικές µακροπρόθεσµες προοπτικές

ς υπεργολάβους να εισέλθουν στην κατασκευαστική

πολλοί από αυτούς δεν έχουν την απαραίτητη εµπειρία

7 

Εικόνα 2.1 

διαδικασίας όσον αφορά 

εταιρία. (Gokhan et al., 

παραδοσιακή αντιµετώπιση των 

µπορεί να δηµιουργήσει 

µακροπρόθεσµες προοπτικές. Είναι 

κατασκευαστική βιοµηχανία 

εµπειρία και τεχνογνωσία 
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για να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά

έργα, αλλά λόγω του

κριτηρίου της τιµής, αναλαµβάνουν

τελικά υπο-έργα που δεν

ολοκληρώσουν. Η επιλογή

υπεργολάβων χωρίς µια 

προσέγγιση είναι δυνατόν να

προβλήµατα στην ποιότητα

καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση

έργου καθώς και επιπρόσθετα

Γίνεται λοιπόν σαφές, ότι η

προσέγγιση κατά την

υπεργολάβου µε γνώµονα µόνο

της προσφοράς, κρίνεται ανεπαρκής

ενδεχοµένως επικίνδυνη. 

 

Συνοψίζοντας, κατά την 

προσέγγιση ανάθεσης της υπεργολαβίας

συνήθως παρουσιάζονται (Shiau

• Οι µηχανικοί τις 

υπεργολάβους µε τους

ωφελείται στο µέγιστο

• Η πρόσκληση για συ

φορές δεν φτάνει σε

από αυτούς να µην έχουν

εταιρία. 

• Πολλές φορές λόγω

ενδεχοµένως να παρουσι

έτσι το κέρδος της αναδόχου

 

∆ιπλωµατική Εργασία 

ικανοποιητικά στα 

του µοναδικού 

τιµής, αναλαµβάνουν 

δεν µπορούν να 

επιλογή λοιπόν 

µια συστηµατική 

δυνατόν να προξενήσει 

ποιότητα της δουλειάς, 

ολοκλήρωση του 

επιπρόσθετα κόστη. 

ότι η παραδοσιακή 

την επιλογή 

γνώµονα µόνο το κόστος 

κρίνεται ανεπαρκής και 

την παραδοσιακή 

της υπεργολαβίας, τα παρακάτω προβλήµατα 

Shiau et al., 2000): 

τις περισσότερες φορές προτιµούν να επιλέξουν

µε τους οποίους έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν

µέγιστο η ανάδοχη εταιρία. 

για συµµετοχή στην διαδικασία κατάθεσης προσφορών

φτάνει σε όλους τους πιθανούς υπεργολάβους, µε αποτέλεσµα

µην έχουν την δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς

λόγω του κλειστού κύκλου των συµµετεχόντων

να παρουσιάζονται φαινόµενα σκευωρίας ή χρηµατισµού

της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρίας. 

8 

Εικόνα 2.2 

επιλέξουν γνωστούς 

παρελθόν και έτσι δεν 

κατάθεσης προσφορών πολλές 

µε αποτέλεσµα πολλοί 

προσφοράς προς την ανάδοχη 

µετεχόντων υπεργολάβων, 

χρηµατισµού, µειώνοντας 
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2.3. Μέθοδοι Αξιολόγησης 

Όπως προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία (Rossi and Freeman, 1993), δεν υπάρχει µία 

µόνο µέθοδος αξιολόγησης ικανή να αντιµετωπίσει µε συνέπεια πολλά και διαφορετικού 

περιεχοµένου προγράµµατα, σχέδια ή πολιτικές, που αφορούν στη λήψη σχετικών 

αποφάσεων. Η επιλογή της µεθόδου εξαρτάται από το ίδιο το αντικείµενο, τις 

συγκεκριµένες συνθήκες διαµόρφωσής του, το υπάρχον πληροφοριακό υπόβαθρο κ.λπ. 

 

Την τελευταία τεσσαρακονταετία έχουν αναπτυχθεί πολυκριτηριακές µέθοδοι για την 

αντιµετώπιση σύνθετων προβληµάτων λήψης αποφάσεων, στα οποία πολλές εναλλακτικές 

δράσεις (παρεµβάσεις, έργα, προτάσεις, σενάρια) πρέπει να αξιολογηθούν ως προς 

διάφορα ποσοτικού ή/και ποιοτικού χαρακτήρα κριτήρια (Keeney and Raiffa, 1976). Η 

πλειονότητα αυτών των µεθόδων ανήκει στις δύο µεγάλες σχολές των πολυκριτηριακών 

µεθόδων, την αµερικανική και την ευρωπαϊκή. 

 

Με αφετηρία την αξιωµατική θεµελίωση των αποφάσεων από τους Neumann et al. (1944) 

και θεµελιωµένη από τους Keeney and Raiffa (1976), η αµερικανική σχολή πρότεινε 

διάφορες πρακτικές µεθόδους στη βάση της MAUT (Multiattribute Utility Τheory), όπως 

την οικογένεια των µεθόδων SMART (Edwards and Barron, 1994). Η αµερικανική 

προσέγγιση εστιάστηκε στις σταθµιστικές µεθόδους οι οποίες ανάγουν µια πολυδιάστατη 

αξιολόγηση σε µονοδιάστατη µέσω της ανάπτυξης µιας συνθετικής συνάρτησης χρησι-

µότητας (composite utility function), µε την οποία τα κριτήρια εξισορροπούνται µεταξύ 

τους. Ο προσδιορισµός της συνθετικής συνάρτησης χρησιµότητας προϋποθέτει ότι θα 

καθοριστούν συναρτήσεις χρησιµότητας για κάθε κριτήριο, καθώς και βάρη για κάθε 

τέτοια συνάρτηση. Ο λήπτης αποφάσεων διατυπώνει τις προτιµήσεις του όσον αφορά στις 

εναλλακτικές δράσεις µε τις επιµέρους συναρτήσεις χρησιµότητας, η δε συνθετική 

συνάρτηση χρησιµότητας παρέχει δείκτες, οι οποίοι εκφράζουν τη συνολική αποτίµηση 

των εναλλακτικών δράσεων. Στα υπέρ αυτής της προσέγγισης πρέπει να αναφερθούν, 

πρώτον, ότι εδράζεται σε αξιωµατική θεµελίωση που εξασφαλίζει συνέπεια στις 

αξιολογήσεις και, δεύτερον, ότι επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή νέων κριτηρίων και νέων 

εναλλακτικών δράσεων. Από την άλλη, σοβαρές δυσκολίες έχουν επισηµανθεί όσον 

αφορά στη δυνατότητα διατύπωσης των συναρτήσεων χρησιµότητας, επειδή οι λήπτες των 

αποφάσεων δεν έχουν σαφή εικόνα των προτιµήσεων και των αξιών τους 

(Αναγνωστόπουλος et al., 2001). 
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Η ευρωπαϊκή σχολή, µε αφετηρία το έργο του Γάλλου Roy (1985) και συνεισφορές από 

επιστήµονες άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ανέπτυξε µη σταθµιστικές µεθόδους (όπως τις 

οικογένειες των µεθόδων ELECTRE, PROMETHEE, REGIME) στις οποίες η 

εξισορρόπηση των κριτηρίων είναι περιορισµένη (Brans et al., 1986). Η φιλοσοφία της 

ευρωπαϊκής σχολής είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη της αµερικανικής, δεδοµένου 

ότι οι προτεινόµενες µέθοδοι: 

1. Αποβλέπουν να βοηθήσουν τη λήψη των αποφάσεων και όχι να εντοπίσουν τη 

βέλτιστη επιλογή.  

2. ∆εν στηρίζονται µεν σε ισχυρή αξιωµατική θεµελίωση, αλλά ο πραγµατιστικός 

τους χαρακτήρας επέτρεψε να ενσωµατώσουν πολλές διαστάσεις της πραγµατικής 

λήψης των αποφάσεων. 

Οι µέθοδοι εδράζονται στην έννοια του «outranking»: η εναλλακτική δράση Α υπερισχύει 

της Β, όταν αφενός υπερτερεί της Β ως προς αρκετά κριτήρια επαρκούς σπουδαιότητας 

και αφετέρου δεν υστερεί σηµαντικά της Β ως προς τα άλλα κριτήρια. Η αξιολόγηση 

ενδέχεται να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι δύο εναλλακτικές δράσεις δεν είναι 

συγκρίσιµες µεταξύ τους, χαρακτηριστικό των µεθόδων που καταγράφεται στα θετικά 

τους, αφού ένα τέτοιο συµπέρασµα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες στο λήπτη των 

αποφάσεων. Από την άλλη, οι µέθοδοι αυτές γενικά θεωρούνται δυσνόητες, επειδή απαι-

τούν από το λήπτη των αποφάσεων να εκτιµήσει τις τιµές παραµέτρων κεντρικής µεν 

σηµασίας αλλά τεχνικού χαρακτήρα, των οποίων η επιρροή στα αποτελέσµατα δεν γίνεται 

πάντοτε κατανοητή. 

 

2.4. Η διαδικασία της πολυκριτηριακής ανάλυσης 

Η πολυκριτηριακή ανάλυση µπορεί να ορισθεί ως µία συστηµατική και µαθηµατικά 

τυποποιηµένη προσπάθεια επίλυσης προβληµάτων που προκύπτουν από αντικρουόµενους 

στόχους. Η ικανοποίηση των στόχων αυτών δεν µπορεί να είναι πλήρης. Οι διαθέσιµες 

επιλογές σε ένα τέτοιο πρόβληµα παρουσιάζουν άριστη επίδοση µόνο ως προς έναν ή 

περισσότερους – αλλά ποτέ ως προς όλους – τους  στόχους, γιατί τότε δεν θα υπήρχε 

πρόβληµα απόφασης: η επιλογή που θα ικανοποιούσε µια τέτοια συνθήκη θα ήταν η 

άριστη. Είναι αναγκαίος λοιπόν ένας συµβιβασµός µεταξύ των αλληλοσυγκρουόµενων 

στόχων. Πρέπει δηλαδή ο υπεύθυνος για τη λήψη της απόφασης, να επιλέξει τον ή τους 
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στόχους, τους οποίους επιθυµεί να βελτιστοποιήσει, καθώς και τις αντισταθµιστικές 

απώλειες που είναι διατεθειµένος να αποδεχθεί ως προς τους υπόλοιπους στόχους. Η 

έννοια του συµβιβασµού και κατ’ επέκταση της συµβιβαστικής λύσης – σε αντιδιαστολή 

προς την άριστη λύση – δηλώνει το χαρακτήρα των αποφάσεων – λύσεων, που 

αναζητούνται στα πολυκριτηριακά προβλήµατα. Οι λύσεις αυτές είναι άριστες µόνο κατά 

την άποψη του ατόµου που αποφασίζει για την επιλογή και χαρακτηρίζονται συχνά ως 

ικανοποιητικές (satisfactory) αντί άριστες (optimal) (Yeh et al., 1999).   

 

Η επιστηµονική περιοχή της πολυκριτηριακής ανάλυσης περιλαµβάνει κατ’ αρχήν ένα 

θεωρητικό υπόβαθρο, στο οποίο αναπτύσσεται η βασική λογική για την προσέγγιση 

τέτοιου είδους προβληµάτων. Ακόµη προσδιορίζονται τα κύρια δοµικά στοιχεία του 

προβλήµατος και αναλύονται οι βασικές τους ιδιότητες. Με βάση αυτό το θεωρητικό 

υπόβαθρο έχει αναπτυχθεί ένα πλήθος τεχνικών, κατάλληλων για την αντιµετώπιση ενός 

µεγάλου εύρους προβληµάτων που προκύπτουν στην πράξη. Αν και η ταξινόµηση των 

τεχνικών αυτών σε ιδιαίτερες κατηγορίες δεν είναι αυστηρή, διακρίνονται τρεις βασικές 

οµάδες µεθόδων:  

- Πολυκριτηριακή ιεράρχηση επιλογών 

- Πολυκριτηριακός µαθηµατικός προγραµµατισµός  

- Πολυκριτηριακή θεωρία χρησιµότητας 

 

Το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί τις δύο πρώτες κατηγορίες είναι το είδος του 

συνόλου των επιλογών. Συγκεκριµένα, η πρώτη κατηγορία εφαρµόζεται σε προβλήµατα 

που εξετάζουν ένα πεπερασµένο σύνολο διακριτών επιλογών, ενώ η δεύτερη κατά κανόνα 

σε προβλήµατα µε συνεχές σύνολο άπειρου αριθµού επιλογών, στα οποία κατ’ αναλογία 

µε τα προβλήµατα γραµµικού µονοκριτηριακού προγραµµατισµού, οι µεταβλητές 

απόφασης µπορεί να παίρνουν οποιαδήποτε τιµή εντός ενός καθορισµένου πεδίου. Τέλος, 

η τρίτη κατηγορία µεθόδων εφαρµόζεται και σε συνεχές και σε διακριτό σύνολο επιλογών 

και στηρίζεται στη λογική της αναγωγής του πολυκριτηριακού σε µονοκριτηριακό 

πρόβληµα µέσω του προσδιορισµού µιας συνολικής συνάρτησης χρησιµότητας που 

συνθέτει τις επιµέρους (ανά κριτήριο) προτιµήσεις που αποφασίζονται σε ένα ενιαίο µέτρο 

µε βάση το οποίο προχωράει στη λήψη της απόφασης. 
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Όσον αφορά στην ταυτοποίηση προβληµάτων πολυκριτηριακής ανάλυσης επισηµαίνεται 

το εξής: Κάθε πρόβληµα προσδιορίζεται από ορισµένα δοµικά χαρακτηριστικά, που 

απορρέουν είτε από την ίδια τη φύση του προβλήµατος είτε από τις απόψεις και τις 

προτιµήσεις του αποφασίζοντα. Η ταυτοποίηση του αντικειµένου της πολυκριτηριακής 

ανάλυσης ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελεί ένα πρώτο στάδιο της αναλυτικής 

διαδικασίας, που διευκολύνει την κατανόηση του προβλήµατος και επιτρέπει την επιλογή 

της κατάλληλης µεθόδου επίλυσης. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται: 

1. Στο στάδιο δόµησης του προβλήµατος: 

• καθορισµός του προβλήµατος και επιλογή των πιθανών εναλλακτικών σεναρίων, 

• επιλογή των κριτηρίων, 

• µέτρηση των επιδόσεων και ταξινόµηση των κριτηρίων, 

• εκτίµηση της βαρύτητας του κάθε κριτηρίου, 

• δηµιουργία του µοντέλου αξιολόγησης, 

• καθορισµός των πιθανών περιοριστικών παραµέτρων ανάλογα µε το αντικείµενο 

του εξεταζόµενου προβλήµατος, 

• τελική ταξινόµηση των εξεταζόµενων σεναρίων κατά σειρά βαθµολογίας µε βάση 

τα χαρακτηριστικά του µοντέλου που θα επιλεχθεί (το σενάριο µε την υψηλότερη 

βαθµολογία αντιστοιχεί στην ευνοϊκότερη περίπτωση). 

 

2. Στο στάδιο ανάλυσης των αποτελεσµάτων: 

• ανάλυση ευαισθησίας της λύσης, 

• προσδιορισµός της σύγκρουσης των κριτηρίων. 

 

Το µαθηµατικό µοντέλο υποβοηθά τον λήπτη της απόφασης στην αναζήτηση της 

βέλτιστης λύσης και στην καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας και των συνεπειών της 

απόφασής του. 

 

Ορισµένα χαρακτηριστικά σηµεία που πρέπει να αναφερθούν σε σχέση µε το πρόβληµα 

είναι τα εξής: 

• Τα βασικά στοιχεία του προβλήµατος είναι ο πίνακας αξιολόγησης που 

περιλαµβάνει ένα σύνολο διακριτών επιλογών, ένα σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης 

και την επίδοση της κάθε επιλογής στο αντίστοιχο κριτήριο και το σύστηµα 

προτιµήσεων του λήπτη της απόφασης που εµπεριέχει τη σχετική βαρύτητα των 
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κριτηρίων, την κατεύθυνση προτίµησης των επιδόσεων (ελάχιστο ή µέγιστο) και τα 

όρια ανοχής. 

Το ζητούµενο από την επίλυση του προβλήµατος είναι: 

• ο προσδιορισµός της σχετικά βέλτιστης λύσης, 

• η ιεράρχηση του συνόλου των λύσεων, 

• η ταξινόµηση των λύσεων σε οµάδες. 

Σχετικά µε τις µεθόδους επίλυσης του προβλήµατος έχουµε τα παρακάτω: 

• µέθοδοι σύνθεσης των επιδόσεων: αναγωγή σε µονοκριτηριακό πρόβληµα, όπου 

το ένα κριτήριο  εκφράζει τη συνολική χρησιµότητα της επιλογής, 

• µέθοδοι ιεράρχησης των επιλογών: δυαδική σύγκριση των επιλογών σε κάθε 

κριτήριο και διατύπωση σχέσεων επικράτησης. 

 

2.4.1. Καθορισµός συντελεστών βαρύτητας 

Ο βαθµός σπουδαιότητας των εφαρµοζόµενων κριτηρίων για την αξιολόγηση των 

διαφόρων εναλλακτικών σεναρίων καθορίζεται από το συντελεστή βαρύτητας που 

αποδίδεται στα κριτήρια αυτά. Ανάλογα µε την περίπτωση, χρησιµοποιούνται είτε άµεσοι 

συντελεστές βαρύτητας είτε έµµεσοι. Οι άµεσοι συντελεστές βαρύτητας χρησιµοποιούνται 

στην περίπτωση που ο αριθµός των κριτηρίων είναι µικρός και είναι δυνατή η επιλογή 

τέτοιων συντελεστών. Οι έµµεσοι συντελεστές βαρύτητας προσδιορίζονται µε την 

ταξινόµηση των κριτηρίων κατά σειρά σπουδαιότητας, την απόδοση ενός συνολικού 

συντελεστή ή ενός µέγιστου συντελεστή βαρύτητας και στη συνέχεια τον προσδιορισµό 

των συντελεστών σε σχέση µε το άθροισµα όλων µαζί ή σε σχέση µε το µεγαλύτερο 

συντελεστή. Επιπλέον, είναι δυνατή η χρήση κριτηρίων, στα οποία δεν έχει αποδοθεί 

συντελεστής βαρύτητας (Poyhonen and Hamalaien, 2001). 

  

Οι συντελεστές βαρύτητας αντικατοπτρίζουν το σύστηµα αξιών και προτιµήσεων του 

λήπτη αποφάσεων. ∆ηλαδή, ο προσδιορισµός της σπουδαιότητας του κάθε κριτηρίου 

βασίζεται στην ιδιαίτερη σηµασία που δίνουν οι ενδιαφερόµενοι φορείς για κάθε κριτήριο. 

Συνεπώς, ανάλογα µε το είδος του προβλήµατος είναι δυνατό να παρουσιάζουν 

µεγαλύτερη σηµασία για τους ενδιαφερόµενους φορείς τα περιβαλλοντικά κριτήρια σε 

σχέση µε τα οικονοµικά ή το αντίστροφο. Έτσι, για τον προσδιορισµό των συντελεστών 

βαρύτητας απαιτείται η προσεκτική ιεραρχική ταξινόµηση των διαφόρων κριτηρίων από 
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τους ενδιαφερόµενους φορείς.  

 

2.4.2. Επιλογή του βέλτιστου σεναρίου 

Έχει αναπτυχθεί µεγάλος αριθµός µεθόδων και υπολογιστικών προγραµµάτων, τα οποία 

είναι δυνατό να προσδιορίσουν το βέλτιστο σενάριο για κάθε πρόβληµα. Οι µέθοδοι αυτές 

βασίζονται στην εκτίµηση της συνολικής απόδοσης ενός σεναρίου µε βάση τις επιµέρους 

επιδόσεις σε κάθε κριτήριο και µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής: 

1. Υπολογισµός της συνολικής προτίµησης για κάθε σενάριο. Στην περίπτωση αυτή, 

η επιλογή του βέλτιστου σεναρίου βασίζεται στην επιλογή του σεναρίου, που 

παρουσιάζει την υψηλότερη βαθµολογία ανεξάρτητα από τα επιµέρους κριτήρια. 

2. Προσέγγιση της προτίµησης ενός σεναρίου σε σχέση µε ένα άλλο, η οποία 

βασίζεται στη δοκιµή της υπόθεσης, ότι ένα σενάριο (α) είναι καλύτερο από ένα 

σενάριο (β), εφόσον το σενάριο (α) είναι τουλάχιστον τόσο καλό (ή όχι  χειρότερο) 

από το σενάριο (β). Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στη δυαδική σύγκριση των 

επιλογών σε κάθε µεµονωµένο κριτήριο. Στην περίπτωση αυτή, πριν τη συγκριτική 

ταξινόµηση των κριτηρίων ανάλογα µε τη βαθµολογία τους τίθενται κάποιοι 

περιοριστικοί όροι, οι οποίοι εκφράζουν την προτίµηση σε κάποια κριτήρια σε 

σχέση µε άλλα. Με τη χρήση της µεθόδου αυτής η εύρεση του βέλτιστου σεναρίου 

βασίζεται εν µέρει στον προσδιορισµό της συνολικής βαθµολογίας για κάθε 

σενάριο και περισσότερο στη σύγκριση µεταξύ των επιµέρους σεναρίων. 

3. ∆ιαδραστική προσέγγιση, όπου τα µοντέλα, που χρησιµοποιούνται για την 

εκτίµηση του βέλτιστου σεναρίου, βασίζονται σε επαναληπτικές µεθόδους. 

 

Ακολουθούν µερικές από τις κυριότερες πολυκρητιριακές µεθόδους. 

 

2.5. Πολυκριτηριακή θεωρία αξίας ή χρησιµότητας - Multi – Attribute 

Value or Utility Theory (MAUT) 

Σ’ αυτό το σύστηµα της πολυκριτηριακής ανάλυσης η συγκριτική αξιολόγηση των 

εναλλακτικών σεναρίων ακολουθεί τα εξής στάδια (Johnson et al, 2007): 

 

1
ο
 Στάδιο: Αρχικά, γίνεται η επιλογή των κριτηρίων, τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν 

όλες τις πλευρές του εξεταζόµενου προβλήµατος και να µπορούν να βαθµολογηθούν σε 
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κατάλληλη κλίµακα. Μετά, ακολουθεί η ταξινόµηση των κριτηρίων σε οµάδες. Καθεµιά 

από αυτές τις οµάδες χαρακτηρίζεται από ένα συντελεστή βαρύτητας, που δηλώνει το 

“βάρος” της στο κάθε σενάριο και προσδιορίζεται µετά από συζητήσεις µε όλους τους 

εµπλεκόµενους φορείς, λαµβάνοντας υπόψη και δεδοµένα ανάλογων περιπτώσεων. Το 

άθροισµα των συντελεστών αυτών θα πρέπει να είναι ίσο µε 100%. Κατόπιν, βάσει των 

παραπάνω προκύπτει η αντίστοιχη αθροιστική συνάρτηση, η οποία θα έχει τη µορφή: 

 

F (O) = ∑ ∗OiAi  

όπου: 

Οi  είναι οι επιµέρους οµάδες κριτηρίων  

Αi είναι ο συντελεστής βαρύτητας κάθε µίας από τις οµάδες κριτηρίων Οi  και το άθροισµα 

των συντελεστών βαρύτητας πρέπει να ισούται µε 1 (100%), Σ Ai =1   

 

2
ο
 Στάδιο: Οι οµάδες κριτηρίων αναλύονται στα επιµέρους κριτήρια αξιολόγησης, για τα 

οποία επίσης καθορίζεται η σχετική σπουδαιότητά τους µέσα στην οµάδα κριτηρίων µε τη 

βοήθεια κατάλληλων συντελεστών βαρύτητας. Το άθροισµα των συντελεστών βαρύτητας 

των επιµέρους κριτηρίων µέσα σε κάθε οµάδα είναι επίσης 100%.  

 

3
ο
 Στάδιο: Πραγµατοποιείται ανάλυση όλων των εναλλακτικών χαρακτηριστικών κάθε 

επιµέρους κριτηρίου τα οποία στη συνέχεια ποσοτικοποιούνται βάσει κλίµακας 1-10, όπου 

οι µικρότερες τιµές αφορούν στις δυσµενέστερες αποδόσεις των χαρακτηριστικών του 

κριτηρίου και οι µεγαλύτερες τιµές στις ευνοϊκότερες (καλύπτοντας µε τον τρόπο αυτό 

όλες τις πιθανές περιπτώσεις). 

 

4
ο
 Στάδιο: Αρχικά γίνεται αποτύπωση των χαρακτηριστικών κάθε επιµέρους κριτηρίου 

για κάθε εναλλακτικό σενάριο και αφού γίνει σύγκριση τους µε την κλίµακα που 

αναπτύσσεται στο 3
ο
 στάδιο, λαµβάνει µία συγκεκριµένη τιµή απόδοσης σε κλίµακα από 1 

–10. Στη συνέχεια, οι τιµές που προκύπτουν, πολλαπλασιάζονται µε το σχετικό 

συντελεστή βαρύτητας που έχει καθένα από τα κριτήρια σε κάθε οµάδα. Ακολούθως, 

προστίθενται τα αντίστοιχα γινόµενα για την κάθε οµάδα και µε τον τρόπο αυτό 

ποσοτικοποιείται κάθε οµάδα κριτηρίων. Μετά, ο βαθµός κάθε οµάδας πολλαπλασιάζεται 

µε τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητάς της, κι έτσι προκύπτει µέσω της αθροιστικής 

συνάρτησης ένα µέτρο της συνολικής αποτελεσµατικότητας κάθε εναλλακτικής επιλογής. 
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Με βάση τη βαθµολογία αυτή γίνεται κατάταξη των εναλλακτικών σεναρίων, µε 

ευνοϊκότερο, αυτό που έχει την υψηλότερη επίδοση. 

 

2.6. Προσέγγιση σχέσεων υπεροχής  - Outranking approaches 

Η προσέγγιση των σχέσεων υπεροχής (Roy, 1985) βασίζεται στην ανά ζεύγη σύγκριση 

των επιλογών σε κάθε µεµονωµένο κριτήριο µε βάση τις επιδόσεις τους και τις 

ενδοκριτηριακές προτιµήσεις του αποφασίζοντα, όπως αυτές εκφράζονται µε τα κατώφλια 

αδιαφορίας ή/και προτίµησης. Χαρακτηριστικό των µεθόδων υπεροχής είναι ότι η 

σύγκριση γίνεται στην αρχική κλίµακα µέτρησης των επιδόσεων (ποσοτική ή ποιοτική) 

χωρίς αναγωγή στο διάστηµα [0,1]. Ο δείκτης που προκύπτει από την ανά κριτήριο 

σύγκριση συντίθεται στη συνέχεια σε ένα συνολικό δυαδικό δείκτη λαµβάνοντας υπόψη 

τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων.  

 

Οι δυαδικοί δείκτες χαρακτηρίζουν ζεύγη επιλογών (α, b) και προσδιορίζουν στο διάστηµα 

[0,1] το βαθµό στον οποίο ισχύει η υπόθεση: «η λύση α είναι τουλάχιστον τόσο καλή όσο 

και η λύση b». Ανάλογα µε την µέθοδο και τον ακριβή τρόπο υπολογισµού τους, οι δείκτες 

αυτοί ονοµάζονται δείκτες προτίµησης ή δείκτες συµφωνίας (ως προς την υπόθεση). Μια 

λύση α που εµφανίζει υψηλές τιµές δεικτών προτίµησης σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

εναλλακτικές λύσεις χαρακτηρίζεται από µία σχετική υπεροχή, ενώ αντίθετα άλλες λύσεις 

που δεν επιβεβαιώνουν την υπόθεση σε σηµαντικό βαθµό, κρίνονται ως υποδεέστερες. 

Εποµένως, το τελικό στάδιο στις µεθόδους υπεροχής είναι η επεξεργασία των δυαδικών 

δεικτών έτσι ώστε να προκύψουν σχέσεις υπεροχής και η τελική κατάταξη των 

εναλλακτικών λύσεων. 

 

Αυτό που διαφοροποιεί τις µεθόδους υπεροχής από τις µεθόδους πολυκριτηριακής 

ανάλυσης αθροιστικής συνάρτησης, είναι ότι το µέτρο χαρακτηρισµού και αξιολόγησης 

των λύσεων δεν είναι µία συνολική σταθµισµένη «επίδοση», αλλά ένας δείκτης σύνθεσης 

των προτιµήσεων του αποφασίζοντα. Αυτό σηµαίνει ότι και οι συντελεστές βαρύτητας 

στις µεθόδους υπεροχής παίζουν ένα διαφορετικό ρόλο. Ειδικότερα, δεν έχουν το 

χαρακτήρα των συντελεστών αντιστάθµισης µεταξύ των επιδόσεων στα επιµέρους 

κριτήρια, γι’ αυτό και δεν χρησιµοποιείται η µέθοδος αντιστάθµισης για την εξαγωγή τους. 
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Αντίθετα, υποδηλώνουν το βαθµό συµβολής κάθε κριτηρίου στη διαµόρφωση του 

συνολικού δείκτη προτίµησης ή συµφωνίας (Siskos, 1983).  

 

Λόγω του διευρυµένου µοντέλου προτιµήσεων που ακολουθείται, δεν ισχύει η υπόθεση 

της µεταβατικότητας των σχέσεων υπεροχής. ∆ηλαδή, αν ο αποφασίζων κρίνει ότι η λύση 

α υπερέχει της b, και η λύση b της c, αυτό δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι η λύση α υπερέχει 

της c. Αυτό συµβαίνει όταν η πρόταση «η λύση α είναι τουλάχιστον τόσο καλή όσο και η 

λύση c», δεν επιβεβαιώνεται επαρκώς λόγω των αντιφάσεων που προκύπτουν κατά τη 

δυαδική τους σύγκριση στα επιµέρους κριτήρια. Εποµένως, η αρχική κατάταξη των 

επιλογών στις µεθόδους υπεροχής δεν είναι πλήρης, καθώς περιλαµβάνει και µη 

συγκρίσιµες επιλογές. Αν και το χαρακτηριστικό αυτό από πρώτη άποψη µπορεί να 

θεωρηθεί ως αρνητικό, στην πραγµατικότητα παρέχει χρήσιµη πληροφορία στον 

αποφασίζοντα εντοπίζοντας λύσεις, µεταξύ των οποίων η επιλογή απαιτεί ιδιαίτερη 

προσοχή και αξιολόγηση των ισχυρών και αδύνατων επιδόσεων τους. 

 

Οι πιο γνωστές µέθοδοι υπεροχής είναι η οµάδα των µεθόδων ELECTRE, και 

PROMETHEE.  

       

Οι µέθοδοι προσέγγισης σχέσεων υπεροχής (Preference Ordering Method) χρησιµοποιούν 

για τη δυαδική σύγκριση των επιλογών ένα από τα εξής 6 κριτήρια (Brans and Vincke, 

1985): 

1. Κανονικό κριτήριο (usual type): δεν περιλαµβάνει κατώφλια (thresholds) και 

υποθέτει απότοµη µετάβαση από την κατάσταση αδιαφορίας στην κατάσταση 

προτίµησης. 

2. Κριτήριο µε κατώφλι αδιαφορίας (U – type): περιλαµβάνει µόνο κατώφλι 

αδιαφορίας q.  

3. Κριτήριο µε κατώφλι προτίµησης (V – type): περιλαµβάνει µόνο κατώφλι 

προτίµησης p. 

4. Βαθµωτό κριτήριο (level type): περιλαµβάνει κατώφλι αδιαφορίας q, και κατώφλι 

προτίµησης p, που ορίζει ένα µόνο επίπεδο ενδιάµεσης προτίµησης µεταξύ 

αδιαφορίας και σαφούς προτίµησης. 
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Εικόνα 2.3 

5. Γραµµικό κριτήριο (linear type): περιλαµβάνει κατώφλι αδιαφορίας q, και 

γραµµική µετάβαση στην κατανόηση σαφούς που ορίζεται από το κατώφλι 

προτίµησης p.  

6. Κριτήριο Gauss (Gauss type): υποθέτει σταδιακή µετάβαση από την κατάσταση 

αδιαφορίας προς την κατάσταση σαφούς προτίµησης (που θεωρητικά 

προσεγγίζεται στο άπειρο) ακολουθώντας τη συνάρτηση µιας κατανοµής Gauss και 

προσδιορίζεται από την τυπική απόκλιση της κατανοµής σ.  

Οι έξι αυτοί τύποι κριτηρίων απεικονίζονται στην Εικόνα 2.3. 

 

 

 

 

Η οµάδα µεθόδων ELECTRE χρησιµοποιούν, εκτός των κατωφλίων αδιαφορίας και 

προτίµησης, και κατώφλι απαγόρευσης (veto), που σηµαίνει ότι αν η διαφορά επιδόσεων 

µεταξύ δύο επιλογών υπερβαίνει κάποιο συγκεκριµένο όριο, η υποδεέστερη επιλογή δεν 

µπορεί να υπερέχει ανεξάρτητα από τις επιδόσεις της στα άλλα κριτήρια. 

 

Η επίλυση του πολυκριτηριακού προβλήµατος µε τις µεθόδους αυτές ακολουθεί τα εξής 

διαδοχικά στάδια (Brans and Vincke, 1985): 
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1
ο
 Στάδιο: Αρχικά, γίνεται η επιλογή των κριτηρίων, τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν 

όλες τις πλευρές του εξεταζόµενου προβλήµατος και να µπορούν να βαθµολογηθούν σε 

κατάλληλη κλίµακα.  

 

2
ο
 Στάδιο: Για όλα τα κριτήρια αξιολόγησης καθορίζεται η σπουδαιότητά τους µε τη 

βοήθεια κατάλληλων συντελεστών βαρύτητας. Το άθροισµα των συντελεστών βαρύτητας 

των κριτηρίων είναι 100%.  

 

3
ο
 Στάδιο: Πραγµατοποιείται ανάλυση όλων των εναλλακτικών χαρακτηριστικών κάθε 

επιµέρους κριτηρίου τα οποία στη συνέχεια ποσοτικοποιούνται βάσει κλίµακας 1-10, όπου 

οι µικρότερες τιµές αφορούν στις δυσµενέστερες αποδόσεις των χαρακτηριστικών του 

κριτηρίου και οι µεγαλύτερες τιµές στις ευνοϊκότερες (καλύπτοντας µε τον τρόπο αυτό 

όλες τις πιθανές περιπτώσεις). 

 

4
ο
 Στάδιο: Αρχικά γίνεται αποτύπωση των χαρακτηριστικών κάθε επιµέρους κριτηρίου 

για κάθε εναλλακτικό σενάριο και αφού γίνει σύγκριση τους µε την κλίµακα που 

αναπτύσσεται στο 3
ο
 στάδιο, λαµβάνει µία συγκεκριµένη τιµή απόδοσης σε κλίµακα από 1 

–10.  

 

5
ο
 Στάδιο: Εφαρµογή του µοντέλου πολυκριτηριακής ανάλυσης 

Η ανάπτυξη και εφαρµογή του µοντέλου πολυκριτηριακής ανάλυσης της οµάδας αυτής 

περιλαµβάνει τα εξής διακριτά επιµέρους βήµατα: 

 

Βήµα 1: ∆υαδική σύγκριση επιλογών ανά κριτήριο: στο στάδιο αυτό εξετάζονται 

διαδοχικά σε κάθε κριτήριο j όλα τα ζεύγη επιλογών α και b και µε βάση τη διαφορά των 

επιδόσεων dj(α,b) τους και τον τύπο του κριτηρίου υπολογίζονται οι δείκτες προτίµησης 

pj(α,b). Οι δείκτες αυτοί παίρνουν τιµές στο διάστηµα [0,1] και δείχνουν το βαθµό στον 

οποίο η επιλογή α προτιµάται από την επιλογή b στο συγκεκριµένο κριτήριο.  

 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.3, στην περίπτωση των κριτηρίων τύπου (1) και (2), ο 

δείκτης pj(α,b) παίρνει τιµές 0 και 1, ενώ στην περίπτωση του τύπου (4), παίρνει και την 

ενδιάµεση τιµή 0,5. Στην περίπτωση της γραµµικής µεταβολής που ακολουθείται στα 

κριτήρια τύπου (3) και (5) η τιµή του δείκτη προκύπτει από γραµµική παρεµβολή µεταξύ 
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των ορίων. Έτσι για παράδειγµα στην περίπτωση ενός κριτηρίου τύπου (5) µε τιµές 

κατωφλίων q και p, και διαφορά επιδόσεων των δύο επιλογών pbdq j 〈〈 ),(α , η τιµή του 

δείκτη προτίµησης θα είναι: 

 

qp

qbd
bp

j

j −

−
=

),(
),(

α
α  

 

Το αποτέλεσµα της δυαδικής σύγκρισης όλων των ζευγών των εξεταζόµενων επιλογών σε 

ένα κριτήριο αποτυπώνεται σε έναν τετραγωνικό πίνακα διαστάσεων nn×  (n: ο αριθµός 

των λύσεων). Ο πίνακας δεν είναι συµµετρικός καθώς αν pj(α,b)>0, τότε εξ ορισµού 

pj(α,b)=0, δηλαδή η κατάσταση µη προτίµησης προσδιορίζεται µε µηδενική τιµή του 

δείκτη προτίµησης. 

 

Το πρώτο βήµα ολοκληρώνεται όταν εξετασθούν και τα m κριτήρια αξιολόγησης, δηλαδή 

κατασκευασθούν m τετραγωνικοί πίνακες nn× .  

 

Βήµα 2: Υπολογισµός συνολικών δεικτών προτίµησης: για κάθε ζεύγος επιλογών α και b 

υπολογίζεται ένας συνολικός δείκτης προτίµησης P(α,b) ως άθροισµα των µερικών 

σχέσεων προτίµησης σε κάθε κριτήριο pj(α,b), σταθµισµένο ανάλογα µε τους συντελεστές 

βαρύτητας των κριτηρίων:  

 

∑
=

⋅=
m

j

jj bpwbaP
1

),(),( α  

Όπου m, ο αριθµός των κριτηρίων 

 

Οι δείκτες συνολικής προτίµησης P(α,b) παίρνουν τιµές επίσης στο διάστηµα [0,1] και 

υποδηλώνουν αν και σε τι βαθµό η επιλογή α επαληθεύει τον ισχυρισµό ότι υπερέχει 

έναντι της επιλογής b λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των κριτηρίων. Τα αποτελέσµατα 

του υπολογισµού των συνολικών δεικτών προτίµησης αποτυπώνονται σε έναν τελικό 

πίνακα διαστάσεων nn× . Το κελί (i, j) του πίνακα περιλαµβάνει την τιµή του συνολικού 

δείκτη προτίµησης της επιλογής i έναντι της επιλογής j. 
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Εικόνα 2.4 

Βήµα 3: Υπολογισµός θετικών και αρνητικών ροών: στο στάδιο αυτό υπολογίζονται για 

κάθε λύση α, δύο µέτρα αξιολόγησης που δείχνουν σε ποιό βαθµό η λύση αυτή υπερέχει ή 

υπολείπεται έναντι όλων των υπολοίπων επιλογών. Τα µέτρα αυτά ονοµάζονται θετική και 

αρνητική ροή αντίστοιχα, και ορίζονται ως εξής: 

 

Θετική ροή: 
1

),(

)(
1

−
=
∑

=+

n

jaP
n

jαφ  

 

Η θετική ροή για τη λύση α προκύπτει από το άθροισµα των στοιχείων της αντίστοιχης 

σειράς δια του αριθµού των υπολοίπων επιλογών (n-1) και δείχνει το µέσο βαθµό 

κυριαρχίας της λύσης. Συνάγεται ότι όσο µεγαλύτερη η τιµή της θετικής ροής σε σχέση µε 

τις θετικές ροές των υπολοίπων επιλογών τόσο καλύτερη είναι η λύση αυτή.  

Αρνητική ροή: 
1

),(

)(
1

−
=
∑

=−

n

ajP
n

jαφ  

 

Η αρνητική ροή για τη λύση α προκύπτει από το άθροισµα των στοιχείων της αντίστοιχης 

στήλης δια του αριθµού των υπολοίπων επιλογών (n-1) και δείχνει το µέσο βαθµό που η 

λύση αυτή κυριαρχείται από τις υπόλοιπες επιλογές. Συνάγεται ότι όσο µικρότερη η τιµή 

της αρνητικής ροής σε σχέση µε τις αρνητικές ροές των υπολοίπων επιλογών τόσο 

καλύτερη είναι η λύση αυτή.  

 

Στην Εικόνα 2.4 παρουσιάζεται γραφικά η έννοια της θετικής και αρνητικής υπεροχής ή 

κυριαρχίας (LIFE, 2005).  
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Βήµα 4: Μερική κατάταξη των επιλογών: στο στάδιο αυτό κατασκευάζονται αρχικά δύο 

πλήρεις κατατάξεις (χωρίς ασυγκρισιµότητες) µε βάση τις τιµές των θετικών και 

αρνητικών ροών (Brans and Vincke, 1985):  

 

Κατάταξη µε βάση τις θετικές ροές:  

 

� α S
+ 

b Αν φ
+
(α) > φ

+
(b) Θετική υπεροχή 

� α Ι
+ 

b Αν φ
+
(α) = φ

+
(b)    Θετική αδιαφορία 

 

  Κατάταξη µε βάση τις αρνητικές  ροές:  

 

� α S
- 
b Αν φ

-
(α) < φ

-
(b) Αρνητική υπεροχή 

� α Ι
- 
b Αν φ

-
(α) = φ

-
(b) Αρνητική αδιαφορία 

 

Η µερική κατάταξη που περιλαµβάνει καταστάσεις προτίµησης, αδιαφορίας και 

ασυγκρισηµότητας, προκύπτει ως τοµή των δύο αυτών κατατάξεων (θετικής και 

αρνητικής) ως εξής:  

  

Προτίµηση:  α ΡΙ b αν α S
+ 

b και α S
- 
b ή 

   α S
+ 

b και α Ι
- 
b ή 

   α Ι
+ 

b και α S
- 
b  

Αδιαφορία: α IΙ b αν α Ι
+ 

b και α Ι
- 
b  

Ασυγκρισιµότητα: α RΙ b αν α S
+ 

b και α S
- 
b  

 

Βήµα 5: Πλήρης κατάταξη των επιλογών: στο τελικό αυτό στάδιο της µεθόδου 

κατασκευάζεται µια µοναδική πλήρης κατάταξη των επιλογών µε βάση ένα καθαρό µέτρο 

υπεροχής κάθε επιλογής. Το µέτρο αυτό ονοµάζεται καθαρή ροή και προκύπτει ως η 

διαφορά µεταξύ θετικής και αρνητικής ροής:  

 

Καθαρή ροή: φ(α) =  φ+
(α) - φ-

(α)   
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Η καθαρή ροή αποτελεί µέτρο της καθαρής υπεροχής ή κυριαρχίας κάθε επιλογής και 

αναγνωρίζει µόνο καταστάσεις προτίµησης και αδιαφορίας επιτρέποντας την πλήρη 

κατάταξη τους: 

 

Προτίµηση: α ΡΙΙ b αν φ(α) > φ(b)    

Αδιαφορία: α ΡΙΙ b αν φ(α) = φ(b)  

 

2.7. Ανασκόπηση µεθόδων επιλογής υπεργολάβων 

Πολλές µέθοδοι επιλογής εργολάβων και υπεργολάβων έχουν προταθεί κατά καιρούς σε 

διάφορες µελέτες στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Μελέτες οι οποίες αφορούν επιλογή 

εργολάβων µπορούν να επεκταθούν και να ισχύσουν χωρίς καµία µετατροπή και σε 

περιπτώσεις υπεργολάβων καθότι η διαδικασία που ακολουθείται δεν αλλάζει.  

 

Έτσι έχουν προταθεί µέθοδοι που χρησιµοποιούν προσεγγίσεις όπως τα µοντέλα 

πολυκριτηριακής θεωρίας χρησιµότητας (multicriteria utility theory models) (Hatush and 

Skitmore, 1998), την µέθοδο της επαγωγικής συλλογιστικής (evidential reasoning) 

(Sonmez et al., 2002), κριτήρια αποφάσεων (Russel and Skibniewski, 1988), η θεωρία 

ασαφών συνόλων (fuzzy sets theory) (Singh and Tiong, 2005) και ο γραµµικός 

προγραµµατισµός (Elazouni and Metwally, 2000). 

 

Οι Rahman and Kumaraswamy (2004), έδειξαν τη σηµαντικότητα παραγόντων όπως η 

εµπιστοσύνη και η σχέση µε τον υπεργολάβο σχετικά µε την απόφαση για επιλογή 

διαφορετικών υποψηφίων. Οι Edum-Fotwe et al (1995), πρότειναν µοντέλα 

µετασχηµατισµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών για µια βελτιωµένη αξιολόγηση 

εργολάβων και κατ’ επέκταση και υπεργολάβων. Οι Palaneeswaran and Kumaraswamy 

(2000), εστίασαν στην ανάπτυξη ενός µοντέλου για την προαξιολόγηση των εργολάβων 

καθώς και την αξιολόγηση των προσφορών τους σε κτιριακά έργα. Επιπροσθέτως, οι 

Jaselskis και Russel (1992), οι Crowley and Hancher (1995), o Russel (1996), o 

Kumaraswany (1996), και Alsugair (1999) χρησιµοποίησαν κριτήρια που εφαρµόζονται 

ως επί το πλείστον για την προαξιολόγηση και την αξιολόγηση των προσφορών και 

πρότειναν µεθοδολογίες για την επιλογή εργολάβου. 
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Οι Alarcon and Mourgues (2002), πρότειναν ένα σύστηµα επιλογής εργολάβου το οποίο 

εµπεριέχει την πρόβλεψη της επίδοσης του εργολάβου ως ένα από τα κριτήρια επιλογής. 

Ανέπτυξαν ένα εννοιολογικό µοντέλο που βοηθά στην αναγνώριση χρήσιµης πληροφορίας 

για µια εκτενή αξιολόγηση και το χρησιµοποίησαν για το προτεινόµενο σύστηµα επιλογής 

εργολάβου. Οι Russel and Skibniewski (1990), ανέπτυξαν ένα πρόγραµµα λογισµικού το 

Qualifier-1 µε σκοπό να βοηθήσουν τους λήπτες αποφάσεων προς σωστές και 

αντικειµενικές αποφάσεις. Στη συνέχεια ο Russel (1996) εξέλιξε το πρόγραµµα στην 

έκδοση Qualifier-2 προσθέτοντας µερικές επιπλέον συναρτήσεις στο αρχικό πρόγραµµα. 

 

Οι Holt et al. (1993), έδωσαν παραδείγµατα εφαρµογών πολυδιάστατης ανάλυσης για την 

αξιολόγηση των προσφορών των εργολάβων. Επιπλέον, ο Holt (1999) στο άρθρο του 

ανασκοπεί και αναλύει την χρήση των διαφόρων µεθοδολογιών επιλογής εργολάβων και 

αναφέρει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των µεθόδων αυτών. Οι Albino and Garavelli 

(1998), πρότειναν µια προσέγγιση µε την χρήση νευρωνικών δικτύων στοχεύοντας στην 

βαθµολόγηση των υπεργολάβων. Το νευρωνικό δίκτυο που ανέπτυξαν βασίστηκε σε µια 

εφαρµογή συναρµολόγησης σε πραγµατικό εργοτάξιο. 
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3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ (AHP) 

3.1. Γενικά 

Η µέθοδος της αναλυτικής ιεράρχησης (AHP) έχει χρησιµοποιηθεί σε ένα µεγάλο εύρος 

προβληµάτων όπως,  

• Στη επιλογή µεταξύ εναλλακτικών λύσεων σε περιβάλλοντα µε πολλαπλούς 

στόχους,  

• Στη κατανοµή πόρων σε ανεπάρκεια (scarce resources) 

• Στις προβλέψεις 

Αν και το εύρος της µεθόδου είναι αρκετά µεγάλο, η θεµελίωση της αναλυτικής 

ιεράρχησης πάνω σε αξιώµατα, ουσιαστικά οριοθετεί και περιορίζει το περιβάλλον του 

προβλήµατος προς επίλυση, καθιστώντας έτσι πιο εύκολη και αντικειµενική την επιλογή 

της καταλληλότερης λύσης. Η µέθοδος βασίζεται στην πολύ καλά ορισµένη µαθηµατική 

δοµή των συνεπών πινάκων (consistent matrices) και την ικανότητα των χαρακτηριστικών 

διανυσµάτων τους (eigenvectors) να παράγουν αληθείς ή µε πολύ καλή προσέγγιση 

σχετικές βαρύτητες. 

 

Η κύρια χρήση της µεθόδου της αναλυτικής ιεράρχησης είναι η επίλυση προβληµάτων 

επιλογής µέσα σε ένα πολυκριτηριακό περιβάλλον. Υπό αυτήν την έννοια, η µεθοδολογία 

εµπεριέχει συγκρίσεις µεταξύ των κριτηρίων και των εναλλακτικών επιλογών µε ένα 

τρόπο που επιτρέπει τις ανά ζεύγη συγκρίσεις (pair wise comparisons). Η µέθοδος 

µετατρέπει τις προσωπικές προτιµήσεις και κρίσεις σε βαρύτητες βαθµονοµηµένης 

κλίµακας, οι οποίες στη συνέχεια µετατρέπονται σε αθροιστικές γραµµικές βαρύτητες για 

τις συσχετιζόµενες εναλλακτικές επιλογές. Αυτές οι προκύπτουσες βαρύτητες 

χρησιµοποιούνται για να κατατάξουν τις διάφορες εναλλακτικές επιλογές και έτσι 

υποβοηθούν το σύστηµα λήψης αποφάσεων στο να πάρει τη σωστή απόφαση ή να 

προβλέψει µε µεγαλύτερη ακρίβεια κάποιο αποτέλεσµα. 

 

Εκτός από το χαρακτηριστικό διάνυσµα (eigenvector) του Saaty, το οποίο χρησιµοποιεί η 

µέθοδος AHP για να προσδιορίσει τις βαρύτητες του µοντέλου, υπάρχει στην 

βιβλιογραφία µια πληθώρα άλλων µεθόδων που έχουν χρησιµοποιηθεί και εξακολουθούν 

να χρησιµοποιούνται για την εξαγωγή προτεραιοτήτων κριτηρίων και εναλλακτικών 

επιλογών µέσω των πινάκων ζευγαρωτών συγκρίσεων. Στον Πίνακα 3.1 αναφέρονται 
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περιληπτικά οι διάφορες µέθοδοι µε αντίστοιχη αναφορά στον ερευνητή και εφευρέτη της 

µεθόδου (Wang et al, 2008). 

 

Ερευνητής Μέθοδος 

Chu et al Weighted Least-Sqaures Method (WLSM) 

Crawford Logarithmic Least-Squares Method (LLSM) 

Saaty and Vargas Least Squares Method (LSM) 

Cogger and Yu 1. Gradient Eigenweight Method (GEM) 

2. Least Distance Method 

Islei and Lockett Geometric Least Squares Method (GLSM) 

Bryson Goal Programming Method 

Bryson and Joseph Logarithmic Goal Programming Approach (LGPA) 

Mikhailov Fuzzy Programming Method (FPM) 

Lipovetski and Conklin Robust Estimation Method (REM) 

Beynon DS/AHP Method 

Gass and Rapcsak Singular Value Decomposition Approach (SVD) 

Laininen and Hamalainen Robust Regresion 

Stam and Silva Multiplicative Priority Rating Method 

Sugihara et al. Possibilistic AHP for Crisp Data (PAHPC) 

Chandran et al. Linear Programming (LP) 

Wang et al. Correlation Coefficient Maximization Approach 

(CCMA) 

 

3.2. Ιστορική αναδροµή της µεθόδου AHP 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, ο Τhomas L. Saaty, πρωτοπόρος στην επιχειρησιακή 

έρευνα, ηγούταν διαφόρων ερευνητικών προγραµµάτων στην υπηρεσία του ελέγχου 

όπλων και αφοπλισµού του υπουργείου εξωτερικών των ΗΠΑ. Λόγω της ερευνητικής του 

δικαιοδοσίας και λόγω του γενναιόδωρου προϋπολογισµού των προγραµµάτων αυτών, 

είχε την δυνατότητα να προσλάβει µερικούς από τους καλύτερους και παγκοσµίου φήµης 

επιστήµονες στην θεωρία των παιγνίων καθώς και τους καλύτερους οικονοµολόγους. 

Μερικοί από τους ταλαντούχους επιστήµονες ήταν οι Gerard Debreu, John Harsanyi και 

Reinhard Selten, οι οποίοι και κέρδισαν βραβείο Nobel εκείνη την περίοδο. Παρά όµως 

Πίνακας 3.1 
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την άκρως επιστηµονική κατάρτιση της οµάδας του Saaty, ο τελευταίος δήλωνε 

απογοητευµένος από τα αποτελέσµατα των προσπαθειών της οµάδας. Τα επιχειρήµατά του 

βασίζονταν στο ότι τα µοντέλα τα οποία πρότειναν οι επιστήµονες ήταν πολύ γενικά και 

αφηρηµένα, αδυνατώντας να προσαρµοστούν στο πρόβληµα που έπρεπε να επιλυθεί και 

επιπλέον κανείς από την οµάδα δεν ήταν σε θέση να αξιολογήσει τα οπλικά συστήµατα 

πάνω στα οποία γινόταν η έρευνα. 

 

Χρόνια µετά και κατά την διάρκεια της διδασκαλίας του στο Wharton Business School, ο 

Saaty εξακολουθούσε να προβληµατίζεται µε την εµφανή έλλειψη µιας συστηµατικής και 

πρακτικής προσέγγισης για τον καθορισµό προτεραιοτήτων και την λήψη αποφάσεων. 

Έτσι, παρακινούµενος ανέπτυξε έναν απλό τρόπο για να µπορέσει να βοηθήσει τους 

λήπτες αποφάσεων κατά την λήψη σύνθετων αποφάσεων. Το αποτέλεσµα αυτής της 

προσπάθειας ήταν η επινόηση της µεθόδου της αναλυτικής ιεράρχησης. Υπάρχουν απτές 

αποδείξεις ότι η απλότητα και συνάµα η ισχύς της µεθόδου AHP, οδήγησε στην 

εκτενέστατη εφαρµογή και υιοθέτησή της σε όλον τον κόσµο. Πολλές φηµισµένες 

επιχειρήσεις στον τοµέα της πληροφορικής χρησιµοποιούν την µέθοδο της αναλυτικής 

ιεράρχησης στα µοντέλα λήψης αποφάσεων που αναπτύσσουν. Η γνωστή Αµερικανική 

εταιρία ∆οκιµών και Υλικών (ASTM – American Society for Testing and Materials) 

χρησιµοποιεί την µέθοδο AHP ως κοινή πρακτική κατά την λήψη αποφάσεων σε 

πολυκριτηριακό περιβάλλον όσον αφορά στις επενδύσεις που σχετίζονται µε κτιριακά 

έργα και δοµικά συστήµατα κτιρίων. Η µέθοδος βρίσκεται σήµερα σχεδόν σε όλα τα 

εγχειρίδια Επιχειρησιακής Έρευνας και διδάσκεται σε πολλά πανεπιστήµια. Αξίζει τέλος 

να σηµειωθεί ότι ακόµα και η CIA έχει µελετήσει σε βάθος την µέθοδο της αναλυτικής 

ιεράρχησης και την χρησιµοποιεί συχνά κατά τη λήψη αποφάσεων. 

 

3.3. Εισαγωγή στο µαθηµατικό υπόβαθρο της AHP 

Η µέθοδος βασίζεται σε τρία κοινά αποδεκτά στάδια (Froman and Gass, 1999). Αυτά είναι 

τα εξής: 

1. ∆εδοµένου ότι i = 1,…..,m αποτελούν τα κριτήρια της απόφασης, πρέπει να 

υπολογιστούν οι αντίστοιχες βαρύτητές τους wi 

2. Για κάθε κριτήριο i, θα πρέπει να συγκριθούν οι εναλλακτικές επιλογές j, όπου j = 

1,….n και να καθοριστούν οι βαρύτητές τους (wij σε σχέση µε το κριτήριο i. 
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3. Τέλος θα πρέπει να καθοριστούν οι τελικές ή ολικές βαρύτητες των εναλλακτικών 

επιλογών Wj σε σχέση µε όλα τα κριτήρια µέσω της διανυσµατικής εξίσωσης Wj = 

w1jw1 + w2jw2 + ….+ wmjwm 

Οι εναλλακτικές επιλογές στη συνέχεια κατηγοριοποιούνται µέσω του διανύσµατος Wj 

που προκύπτει, µε την επικρατέστερη επιλογή να έχει την µεγαλύτερη τιµή Wj. 

 

Οι διάφορες µεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων 

διαφέρουν µεταξύ τους στον τρόπο µε τον οποίο υπολογίζονται οι βαρύτητες των 

κριτηρίων και των εναλλακτικών επιλογών. Στην µέθοδο AHP όµως και σε αντίθεση µε 

τις άλλες µεθόδους, υπάρχει µια γενική οµολογία περί της ισχύος και αντικειµενικότητας 

της µεθόδου αφού έχει χρησιµοποιηθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις και συνεχίζει να 

χρησιµοποιείται σε ποικίλες εφαρµογές µε αξιοπιστία, γεγονός που ισχυροποιεί και 

εδραιώνει ακόµα περισσότερο την χρήση της µεθόδου ως το καθεαυτό εργαλείο λήψης 

αποφάσεων. 

 

3.4. Οι λειτουργίες της AHP 

Η µέθοδος AHP παρά την ευρεία αποδοχή της από την επιστηµονική κοινότητα και την 

εκτεταµένη χρήση της σε ποικίλες εφαρµογές, αποτελεί µία µέθοδο που δεν είναι πλήρως 

κατανοητή από όλους αυτούς που την χρησιµοποιούν κατά τη λήψη διαφόρων 

αποφάσεων. Η µέθοδος αυτή δεν αποτελεί απλά ένα ακόµη εργαλείο ανάλυσης. Ο 

καλύτερος τρόπος για να εξηγηθεί σαφέστερα, είναι µέσω της περιγραφής των τριών 

βασικών της λειτουργιών. Μέσω της κατανόησης αυτών των λειτουργιών γίνεται 

αντιληπτό το γιατί αυτή η µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µια ευρεία γκάµα 

εφαρµογών. Αυτές οι τρείς λειτουργίες είναι (Forman and Gass, 1999): 

1. Η δόµηση της πολυπλοκότητας (Structuring Complexity) 

2. Η µέτρηση σε αναλογική κλίµακα (Measuring on a Ratio Scale), και 

3. Η σύνθεση (Synthesizing) 

 

3.4.1 Η ∆όµηση της Πολυπλοκότητας 

Ο Saaty έψαχνε να βρει έναν απλό τρόπο για να χειριστεί την πολυπλοκότητα που 

εµπεριέχεται κατά την διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Βρήκε ένα κοινό µοτίβο σχετικά 

µε τον τρόπο µε τον οποίον οι άνθρωποι χειρίζονται την πολυπλοκότητα. Αυτό το µοτίβο 
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αποτελεί την ιεραρχική δόµηση της πολυπλοκότητας σε οµογενείς οµάδες παραγόντων. 

Εκτός από τον Saaty βέβαια και άλλοι επιστήµονες έχουν εντοπίσει την σπουδαιότητα της 

ιεραρχικής δόµησης. Έτσι ο Simon (1972) παρατήρησε ότι στις µεγάλες επιχειρήσεις 

παγκοσµίως παρατηρείται το φαινόµενο  της ιεραρχίας. Τµήµατα χωρίζονται σε 

υποτµήµατα και ούτω καθεξής. Επίσης αποτελεί κοινό φαινόµενο σε όλα τα συστήµατα 

που παρουσιάζουν πολυπλοκότητα. O Whyte (1960) εξέφρασε τις σκέψεις του λέγοντας 

ότι η ιεραρχική κατηγοριοποίηση είναι η πιο ισχυρή µέθοδος κατηγοριοποίησης που 

χρησιµοποιείται από τον ανθρώπινο νου για να κατατάξει εµπειρίες, παρατηρήσεις ή 

πληροφορίες.  

 

3.4.2. Η µέτρηση σε αναλογική κλίµακα 

Σύµφωνα µε τον Stevens (1946), υπάρχουν τέσσερις βαθµίδες µέτρησης. Οι βαθµίδες 

κυµαίνονται σε ένα εύρος από χαµηλό έως υψηλό ανάλογα µε τις ιδιότητες. Έτσι οι 

βαθµίδες αυτές είναι: 

• η Ονοµαστική (nominal). 

• η Βαθµωτή (ordinal). 

• η ∆ιαστηµατική (interval). 

• η Αναλογική (ratio). 

Η κάθε βαθµίδα έχει όλες τις ιδιότητες των επιπέδων κάτω από αυτήν συν κάποιες 

επιπρόσθετες. Έτσι για παράδειγµα, ένα αναλογικό µέτρο (ratio measure) έχει ιδιότητες 

αναλογικές, διαστηµατικές, βαθµωτές και ονοµαστικές. Ένα διαστηµατικό µέτρο έχει 

ιδιότητες διαστηµατικές, βαθµωτές και ονοµαστικές αλλά όχι αναλογικές. Η αναλογική 

µέτρηση όµως είναι απαραίτητη για να εκφραστεί η αναλογικότητα και αυτή η διαπίστωση 

µαζί µε την ανάγκη ύπαρξης µιας µαθηµατικά σωστής και βασιζόµενης σε αξιώµατα 

µεθόδου, οδήγησε τον Saaty στην χρήση των συγκρίσεων ανά ζεύγη των ιεραρχικών 

παραγόντων, ώστε να εξαχθούν αναλογικά µέτρα κλίµακας τα οποία θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν ως οι τελικές προτεραιότητες κατάταξης, δηλαδή οι βαρύτητες. 

 

Κάθε µεθοδολογία που βασίζεται στην ιεραρχία θα πρέπει να χρησιµοποιεί αναλογικές 

προτεραιότητες για τα στοιχεία του κατωτάτου επιπέδου της ιεραρχίας. Αυτό είναι 

αναγκαίο διότι οι προτεραιότητες (βαρύτητες) των στοιχείων σε κάθε επίπεδο της 

ιεραρχίας καθορίζονται πολλαπλασιάζοντας τι προτεραιότητες του συγκεκριµένου 
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επιπέδου µε αυτές ενός επιπέδου ψηλότερα (Forman and Gass, 1999). Λόγω του ότι το 

γινόµενο δύο διαστηµατικών µέτρων µαθηµατικά δεν έχει κάποιο νόηµα, οι αναλογικές 

κλίµακες αποδεικνύονται πολύ χρήσιµες για τον εν λόγω πολλαπλασιασµό. Η µέθοδος 

AHP χρησιµοποιεί αναλογικές κλίµακες ακόµα και για τα στοιχεία του κατώτατου 

επιπέδου της ιεραρχίας (όπως οι εναλλακτικές σε ένα µοντέλο επιλογής), καθιστώντας έτσι 

τις προτεραιότητες των εναλλακτικών που προκύπτουν, µέτρα που εµπίπτουν επίσης στην 

αναλογική κλίµακα. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο και σηµαντικό, ειδικά αν οι 

προτεραιότητες δεν προορίζονται µόνο για εναλλακτικές µοντέλων επιλογής, αλλά και για 

άλλου τύπου εφαρµογές όπως οι προβλέψεις και η κατανοµή πόρων. 

 

3.4.3. Σύνθεση 

Όπως περιγράφεται και από την πρώτη λέξη της µεθόδου AHP (analytic), η µέθοδος 

παρέχει τη δυνατότητα του διαχωρισµού µια οντότητας στα µέρη που την απαρτίζουν. Η 

AHP όµως παρέχει και την αντίστροφη δυνατότητα, αυτή της σύνθεσης, καταφέρνει 

δηλαδή και συνδυάζει µεµονωµένα στοιχεία δηµιουργώντας ένα σύνολο ή µια οντότητα. 

Οι σύνθετες αποφάσεις, οι προβλέψεις και η κατανοµή των πόρων αποτελούν πεδία 

εφαρµογών στα οποία εµπεριέχονται πολλές µεταβλητές και πολλά στοιχεία, τα οποία δεν 

είναι εύκολο ο ανθρώπινος νους εµπειρικά και διαισθητικά να τα συνθέσει. Η AHP 

λοιπόν, έχει την δύναµη να µετρήσει και να συνθέσει το µεγάλο όγκο των παραγόντων που 

υπεισέρχονται σε µια ιεραρχία. Προς το παρόν δεν είναι γνωστή κάποια άλλη µέθοδος που 

να καταφέρνει να συνθέτει µε καλύτερο τρόπο. 

 

3.5. Αρχές και αξιώµατα της AHP 

Η µέθοδος AHP εµπεριέχει τρεις βασικές αρχές (Saaty, 1994b). Αυτές είναι: 

1. Αποδόµηση (Decomposition) 

2. Συγκριτικές κρίσεις (Comparative Judgments) 

3. Ιεραρχική αποδόµηση ή σύνθεση προτεραιοτήτων (Hierarchic Composition or 

Synthesis of Priorities) 

 

Η αρχή της αποδόµησης επιτρέπει σε ένα σύνθετο πρόβληµα να δοµηθεί σε µια ιεραρχία 

κατηγοριών, υποκατηγοριών, κλπ. Η αρχή των συγκριτικών κρίσεων επιτρέπει την 

πραγµατοποίηση συγκρίσεων ανά ζεύγη όλων των δυνατών συνδυασµών των στοιχείων 
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µιας οµάδας ή υποοµάδας σε σχέση µε το στοιχείο ή την οµάδα του αµέσως προηγουµένου 

επιπέδου. Αυτές οι συγκρίσεις ανά ζεύγη χρησιµοποιούνται για να εξαχθούν οι «τοπικές» 

βαρύτητες των στοιχείων της οµάδας σε σχέση µε το ανώτερο επίπεδο της ιεραρχίας. Η 

αρχή της ιεραρχικής αποδόµησης ή σύνθεσης, επιτρέπει τον πολλαπλασιασµό των 

«τοπικών» προτεραιοτήτων των στοιχείων µιας οµάδας µε την ολική (global) βαρύτητα 

του ανωτέρου επιπέδου, παράγοντας έτσι ολικές βαρύτητες σε ολόκληρη την ιεραρχία. 

 

Όσον αφορά στα αξιώµατα πάνω στα οποία η AHP στηρίζεται, αυτά είναι τα εξής 

σύµφωνα µε τους Forman and Gass, 1999 και τους Pogarcic et al, 2008: 

1. Αξίωµα της αµοιβαιότητας (reciprocal axiom) 

2. Αξίωµα της οµοιογένειας (homogeneity axiom) 

3. Αξίωµα της σύνθεσης (synthesis axiom) 

Το αξίωµα της αµοιβαιότητας υπονοεί ότι αν Pc(A,B) είναι µία σύγκριση ανά ζεύγη των 

στοιχείων Α και Β σε σχέση µε το στοιχείο C του ανωτέρου επιπέδου, παριστάνοντας το 

πόσες φορές περισσότερο το στοιχείο Α κατέχει µια ιδιότητα σε σχέση µε το στοιχείο Β, 

τότε θα πρέπει να ισχύει ότι Pc(B,A) = 1 / Pc(A,B). Για παράδειγµα, αν το Α είναι πέντε 

φορές µεγαλύτερο από το Β, τότε το Β είναι το ένα πέµπτο του µεγέθους του Α. 

 

Κατά το αξίωµα της οµοιογένειας, τα στοιχεία τα οποία συγκρίνονται δεν θα πρέπει να 

διαφέρουν κατά πολύ όσον αφορά στις ιδιότητες στις οποίες γίνεται η σύγκριση. Αν κάτι 

τέτοιο δεν εφαρµόζεται, τότε τα λάθη στις κρίσεις µπορεί να είναι πολύ µεγάλα. Όταν 

δοµείται εποµένως µια ιεραρχία, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την 

ταξινόµηση των στοιχείων ώστε αυτά να µην διαφέρουν πολύ όταν βρίσκονται µαζί µέσα 

σε µια οµάδα.  

 

Το αξίωµα της σύνθεσης αναφέρει ότι οι βαρύτητες των στοιχείων σε µια ιεραρχία δεν 

εξαρτώνται από στοιχεία κατωτέρων επιπέδων. Αυτό το αξίωµα είναι απαραίτητο για να 

µπορέσει να εφαρµοστεί η αρχή της ιεραρχικής σύνθεσης. Επιπλέον, τα δύο πρώτα 

αξιώµατα είναι πλήρως σύµφωνα µε πραγµατικές εφαρµογές. Το τρίτο αξίωµα της 

σύνθεσης πάντως, απαιτεί προσεκτική εξέταση καθότι είναι σύνηθες να παραβιάζεται. Σε 

προβλήµατα επιλογής είναι δυνατόν η επιλογή των εναλλακτικών να εξαρτάται από 

στοιχεία υψηλότερου επιπέδου, ενώ ταυτόχρονα η σηµαντικότητα των στοιχείων αυτών να 
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εξαρτάται ταυτόχρονα από τις εναλλακτικές. Όταν υπάρχει τέτοιου είδους εξάρτηση, το 

αξίωµα της σύνθεσης δεν είναι εφαρµόσιµο. 

 

3.6. Μετρήσεις και Αναλογικές Κλίµακες στην AHP 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, οι µετρήσεις σε αναλογική κλίµακα είναι ο 

πιο σωστός και ακριβής τρόπος µέτρησης. Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθεί ο τρόπος µε 

τον οποίο η µέθοδος AHP παράγει αναλογικά µέτρα για αντικειµενικές αλλά και 

υποκειµενικές πληροφορίες. 

 

Η AHP παρέχει έναν απλό και προηγµένο τρόπο µέτρησης αντικειµενικών αλλά και 

υποκειµενικών παραγόντων. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της διεξαγωγής συγκρίσεων ανά 

ζεύγη, οι οποίες παράγουν αδιάστατες αναλογικές προτεραιότητες. Ο λήπτης της 

απόφασης ερωτάται για να καταθέσει τις εκτιµήσεις του σχετικά µε τη σχετική 

σηµαντικότητα, προτίµηση, ή πιθανότητα (ανάλογα µε το αν αξιολογούνται αντίστοιχα 

κριτήρια, εναλλακτικές ή σενάρια). Οι εκτιµήσεις αυτές µπορούν να γίνουν αριθµητικά, 

γραφικά ή λεκτικά. Πέραν του πλεονεκτήµατος της παραγωγής αδιάστατων αναλογικών 

προτεραιοτήτων σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κλίµακα, οι σχετικές εκτιµήσεις τείνουν 

να είναι πιο ακριβείς από τις απόλυτες εκτιµήσεις (Martin, 1973). Για να γίνει περισσότερο 

κατανοητή η συγκεκριµένη δήλωση αρκεί το παρακάτω παράδειγµα. Μια απόλυτη 

εκτίµηση παραδείγµατος χάρη θα ήταν το µήκος ενός σκάφους, το οποίο για παράδειγµα 

θα µπορούσε να εκτιµηθεί στα 10 µέτρα. Αυτή η εκτίµηση βέβαια για να είναι σωστή θα 

πρέπει να µετρηθεί το σκάφος µε κάποιο µέτρο. Αν όµως συγκριθεί ένα σκάφος 20 µέτρων 

µε αυτό των 10 µέτρων και λεχθεί ότι το πρώτο είναι 2 φορές µεγαλύτερο από το δεύτερο 

τότε έχουµε τον ορισµό της σχετικής εκτίµησης, ο οποίος είναι πολύ πιο ακριβής από τον 

απόλυτο. Έτσι, οι µετρήσεις δεν χρειάζεται να γίνονται µε προσυµφωνηµένα στάνταρ. 

 

3.6.1. Αναλογικές κλίµακες, αριθµητικές και γραφικές συγκρίσεις ανά ζεύγη 

Η µέθοδος AHP έχει προκαλέσει πλήθος ερωτήσεων σχετικά µε το αν όντως παράγει 

προτεραιότητες τα µέτρα των οποίων είναι αναλογικά. Μια διαστηµατική κλίµακα 

(interval scale) ορίζεται ως η κλίµακα η οποία ακολουθεί την εξίσωση της µορφής 

y=ax+b, ενώ η αναλογική κλίµακα ακολουθεί την µορφή της εξίσωσης y=ax. Λόγω του 

ότι δεν υπάρχει το µέρος b στην εξίσωση, λέγεται ότι η αναλογική κλίµακα έχει ένα 
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«καθαρό» µηδέν (Forman and Gass, 1999). Η αµφισβήτηση ορισµένων σχετικά µε την 

αναλογικότητα έγκειται στο ότι δεν υπάρχει πουθενά το µηδέν, ούτε στις συγκρίσεις 

µεταξύ των στοιχείων των επιπέδων ούτε και στις τελικές προτεραιότητες που 

προκύπτουν. Αυτό όµως συµβαίνει λόγω του ότι οι συγκρίσεις είναι σχετικές και όχι 

απόλυτες και αυτός είναι ο µόνος τρόπος για να έχουµε αντικειµενικές συγκρίσεις. 

 

Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η έννοια της αναλογικής κλίµακας εξετάζεται το εξής 

παράδειγµα. Έστω ότι ζητείται να βρεθεί το σχετικό βάρος του αντικειµένου i σε σχέση µε 

το αντικείµενο j. Τα δύο αυτά αντικείµενα είτε θα έχουν το ίδιο βάρος (δηλαδή ο λόγος 

των βαρών τους θα είναι 1) είτε το αντικείµενο i θα είναι x φορές πιο βαρύ από το 

αντικείµενο j. Αντιστρόφως το αντικείµενο j θα είναι 1/x φορές πιο βαρύ από το 

αντικείµενο i. Σε αυτό το σηµείο ορίζεται ως αij το αποτέλεσµα αυτής της σύγκρισης. (∆εν 

υπάρχει κάτι που να οριοθετεί την τιµή του x αλλά λόγω του αξιώµατος της οµογένειας 

που περιγράφηκε νωρίτερα, δεν θα πρέπει τα στοιχεία που συγκρίνονται µεταξύ τους να 

είναι τελείως διαφορετικά και ασυσχέτιστα. 

 

Για Ν τέτοια αντικείµενα, ο παρατηρητής θα εξήγαγε παρόµοια αποτελέσµατα από τις 

συγκρίσεις και έτσι θα προέκυπτε ένας πίνακας ζευγωτών συγκρίσεων Α = (αij), στον 

οποίον θα ισχύει ότι αii = 1 και αij = 1/αji. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αρκεί να 

συµπληρωθούν µόνο τα Ν(Ν-1)/2 στοιχεία του πίνακα που βρίσκονται πάνω από την 

διαγώνιο, λόγω της συµµετρικής ιδιότητας του πίνακα. Για τον πίνακα Α, η AHP 

χρησιµοποιεί το κανονικοποιηµένο χαρακτηριστικό διάνυσµα (eigenvector) (Saaty, 1980). 

Λόγω του ότι ήδη κάθε µία σύγκριση ανά ζεύγη αποτελεί µια αναλογία, οι προκύπτουσες 

προτεραιότητες θα είναι επίσης αναλογικές. Ο Forman (1990) διενήργησε πειράµατα τα 

οποία απέδειξαν ότι οι προκύπτουσες αναλογικές βαρύτητες είναι πιο ακριβείς απ’ότι οι 

µεµονωµένες συγκρίσεις. 

 

Αριθµητικές και γραφικές διαδικασίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να εξαχθούν 

κρίσεις κατά τη σύγκριση δύο στοιχείων. Έτσι µπορούν να εξαχθούν κρίσεις π.χ. για το 

σχετικό µέγεθος γεωµετρικών σχηµάτων, τη σχετική φωτεινότητα αντικειµένων, την 

σχετική σηµαντικότητα στόχων, ή την σχετική προτίµηση εναλλακτικών σε σχέση µε 

κάποιον δεδοµένο στόχο. Ενώ οι κρίσεις αυτές είναι υποκειµενικές, τα αποτελέσµατα που 

θα προέκυπταν από συγκρίσεις µεγεθών ή φωτεινότητας αντικειµένων, µπορούν να 
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θεωρηθούν ως αντικειµενικές λόγω των ιδιοτήτων που συγκρίνονται. Όµως δεν υπάρχουν 

αντικειµενικά µέτρα για την σύγκριση της σηµαντικότητας δύο στόχων ή της προτίµησης 

δύο εναλλακτικών. Παρόλα αυτά, είναι απαραίτητη η ύπαρξη αναλογικών µέτρων που να 

µετρούν αντικειµενικά την σηµαντικότητα και τις προτιµήσεις κατά την λήψη αποφάσεων 

και την κατανοµή πόρων. Η µέθοδος AHP είναι σε θέση να παράγει τέτοιου είδους µέτρα. 

 

3.6.2. Φραστικές συγκρίσεις ανά ζεύγη 

Η θεµελιώδης κλίµακα συγκρίσεων που αρχικά προτάθηκε από τον Saaty για την µέθοδο 

AHP αποτελούνταν από τις λέξεις «ίσο», «ασθενές», «δυνατό», «πολύ δυνατό», και 

«απόλυτο» (η λέξη «ασθενές» αντικαταστάθηκε αργότερα από τη λέξη «µέτριο» και η 

λέξη «απόλυτο» από τη λέξη «ακραίο»). Βασισµένος σε εµπειρική έρευνα, ο Saaty 

πρότεινε την αντιστοίχηση αυτών των λέξεων µε τους αριθµούς 1,3,5,7,9 αντίστοιχα. Οι 

ενδιάµεσοι ακέραιοι 2,4,6,8, χρησιµοποιούνταν για να δηλώσουν ενδιάµεσες καταστάσεις. 

Έτσι για παράδειγµα το 6 βρίσκεται κάπου µεταξύ του «δυνατό» και «πολύ δυνατό». Η 

αντιστοίχηση αυτή παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.1. Σε αντίθεση µε τις αριθµητικές και 

γραφικές διαδικασίες που αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, οι φραστικές 

συγκρίσεις δεν αποτελούν διαστηµατικά (interval) ή αναλογικά (ratio) µέτρα, αλλά µόνο 

βαθµωτά (ordinal) µέτρα. Η θεµελιώδης αυτή φραστική κλίµακα είναι βαθµωτή λόγω του 

ότι τα διαστήµατα που υπάρχουν µεταξύ των φράσεων δεν είναι απαραίτητα ίσα. Αυτό για 

παράδειγµα σηµαίνει ότι η απόσταση από το «δυνατό» στο «πολύ δυνατό» να είναι πολύ 

µικρότερη απ’ότι η απόσταση από το «πολύ δυνατό» στο «ακραίο». 
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Εικόνα 3.1 

 

 

Ένταση 

σηµαντικότητας 

Ορισµός Επεξήγηση 

1 Ίδια σηµαντικότητα Οι δυο δραστηριότητες 

συνεισφέρουν ισοδύναµα 

στο στόχο 

3 Μικρή σηµαντικότητα του ενός σε 

σχέση µε το άλλο 

Η εµπειρία και η κρίση 

ευνοούν ελαφρώς µια 

δραστηριότητα έναντι µιας 

άλλης 

5 Σηµαντική ή δυνατή σηµαντικότητα Η εµπειρία και η κρίση 

ευνοούν σηµαντικά µια 

δραστηριότητα έναντι µιας 

άλλης 

7 Πολύ δυνατή ή αποδεδειγµένη 

σηµαντικότητα 

Μια δραστηριότητα 

ευνοείται πολύ έντονα 

έναντι µιας άλλης / η 

επικράτησή της φαίνεται 

στην πράξη 

9 Απόλυτη σηµαντικότητα Οι ενδείξεις που ευνοούν 

µια δραστηριότητα έναντι 

µιας άλλης, είναι στο 

µέγιστο δυνατό επίπεδο 

βεβαιότητας 

2, 4, 6, 8 Ενδιάµεσες τιµές µεταξύ γειτονικών 

τιµών 

Όταν χρειάζεται 

συµβιβασµός 

 

 

Παρά το γεγονός όµως ότι αυτή η βαθµωτή κλίµακα που χρησιµοποιείται για την εξαγωγή 

των κρίσεων αποτελεί ένα βαθµωτό µέτρο, η εµπειρική έρευνα του Saaty έδειξε ότι το 

κύριο χαρακτηριστικό διάνυσµα που προκύπτει από ένα πίνακα φραστικών συγκρίσεων 

συχνά δίνει προτεραιότητες που προσεγγίζουν τις πραγµατικές προτεραιότητες που 

παράγονται από αναλογικές συγκρίσεις µετρήσινων στοιχείων όπως το µήκος ή η 

φωτεινότητα. Αυτό συµβαίνει διότι όπως ο Saaty (1980), απέδειξε µαθηµατικά, ο 

υπολογισµός του χαρακτηριστικού διανύσµατος έχει µια εξοµαλυντική επίδραση. Έτσι, αν 

υπάρχει αρκετή ποικιλία και πλεονάζοντα στοιχεία στην ιεραρχία, τα λάθη κατά την 
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κρίση, όπως αυτά που υπεισέρχονται όταν χρησιµοποιείται η βαθµωτή κλίµακα, 

µειώνονται δραστικά. 

 

Επιπλέον µπορεί να δειχθεί ότι για ένα πίνακα ζευγωτών συγκρίσεων Α = (αij), αν είναι 

συνεπής (consistent), που σηµαίνει ότι αij = αikαkj, τότε οι συνιστώσες του 

χαρακτηριστικού διανύσµατος δίνουν τις πραγµατικές και αληθινές προτεραιότητες των 

στοιχείων που συγκρίνονται (Mirkin, 1979, Saaty, 1980). Αν πάλι δεν υπάρχει συνέπεια 

στον πίνακα ζευγωτών συγκρίσεων, η ανάλυση των λαθών δείχνει ότι το χαρακτηριστικό 

διάνυσµα δίνει βαρύτητες οι οποίες εξακολουθούν να είναι κοντά στις πραγµατικές τιµές 

µε αποδεκτή ακρίβεια, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ο λήπτης των αποφάσεων δεν 

διενεργεί τυχαίες συγκρίσεις (Saaty, 1980). 

 

3.7. Στάθµιση κριτηρίων / εναλλακτικών επιλογών 

Η µέθοδος AHP διαθέτει τρεις τεχνικές εξαγωγής συµπερασµάτων όσον αφορά στον 

καθορισµό της σχετικής σηµαντικότητας µεταξύ διαφόρων κριτηρίων ή εναλλακτικών 

επιλογών, την λεκτική, την αριθµητική και την γραφική. Οι συγκρίσεις γίνονται πάντα ανά 

ζεύγη. Για παράδειγµα, κατά την σύγκριση δύο κριτηρίων όπως το κόστος και η επίδοση, 

κατά την λεκτική τεχνική, ένα πιθανό αποτέλεσµα µιας τέτοιας σύγκρισης θα µπορούσε να 

εκφραστεί µε το ότι «η επίδοση είναι αρκετά πιο σηµαντική από το κόστος». Κατά την 

αριθµητική τεχνική όµως θα µπορούσε αυτή η σύγκριση να απαντηθεί µε το ότι «η 

επίδοση είναι 2,5 φορές πιο σηµαντική από το κόστος». Τέλος, ακολουθώντας την 

γραφική τεχνική, η απάντηση στην συγκεκριµένη σύγκριση θα αποτελούταν από δύο 

µπάρες, µε το λόγο των υψών τους να δίνει 2,5. 

 

Μερικοί θεωρητικοί έχουν αµφισβητήσει την ικανότητα των ανθρώπων που λαµβάνουν 

αποφάσεις όσον αφορά στη διεξαγωγή εποικοδοµητικών συµπερασµάτων κατά την 

σύγκριση των κριτηρίων πάνω στα οποία βασίζεται µια απόφαση. Παρόλα αυτά η 

µακροχρόνια χρήση της µεθόδου έχει δείξει ότι οι λήπτες αποφάσεων δεν αντιµετωπίζουν 

πρόβληµα κατά την σύγκριση κριτηρίων (Forman and Gass, 1999). Ενδεχοµένως 

ορισµένοι να αντιµετωπίζουν κάποιου είδους δυσκολία µε την λεκτική τεχνική, διότι δεν 

µπορούν να εκφράσουν το µέγεθος της σηµαντικότητας, αλλά κανείς δεν έχει συναντήσει 

ουσιαστικά προβλήµατα µε την αριθµητική ή την γραφική τεχνική, όπου εκεί 
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ποσοτικοποιείται άµεσα το µέγεθος της σύγκρισης. Πάνω σε αυτή την ικανότητα του 

ανθρώπινου νου να διεξάγει συγκρίσεις τέτοιου είδους βασίζεται η µέθοδος AHP και από 

αυτό αντλεί τη δύναµή της. 

 

3.8. Ανάλυση της AHP µε τη βοήθεια παραδείγµατος 

Για την καλύτερη κατανόηση της µεθόδου της AHP θα επιχειρηθεί η ανάπτυξη ενός 

παραδείγµατος µαζί µε τα στάδια που εµπεριέχονται µέχρι την τελική απόφαση. Τα εξής 

τρία ερωτήµατα θα πρέπει να απαντηθούν: 

1. Ποιος είναι ο αντικειµενικός στόχος (objective) 

2. Ποια είναι τα κριτήρια της απόφασης (criteria) 

3. Ποιες είναι οι διαθέσιµες εναλλακτικές επιλογές (alternatives) 

 

Το παράδειγµα θα δοµηθεί πάνω στην υπόθεση ότι ο λήπτης της απόφασης επιθυµεί να 

αποφασίσει σχετικά µε το ποιο αυτοκίνητο θα πρέπει να αγοράσει. Ορίζεται έτσι µε αυτόν 

τον τρόπο ο αντικειµενικός στόχος, ο οποίος είναι η αγορά του αυτοκινήτου. Στη συνέχεια 

ορίζονται τα κριτήρια πάνω στα οποία θα βασιστεί αυτή η απόφαση. Ο λήπτης της 

απόφασης επιθυµεί παραδείγµατος χάρη να χρησιµοποιήσει τρία κριτήρια, το στυλ, την 

αξιοπιστία και την οικονοµία καυσίµου. Πρέπει να τονιστεί ότι η επιλογή των κριτηρίων 

έγκειται αποκλειστικά στην υποκειµενική αντίληψη του λήπτη της απόφασης σχετικά µε 

το ποια κριτήρια θεωρεί ως πλέον σηµαντικά. Τέλος, γίνεται η υπόθεση ότι οι διαθέσιµες 

εναλλακτικές επιλογές αυτοκινήτων είναι, Civic Coupe, Saturn Coupe, Ford Escort, 

Renault Clio (Haas and Meixner) 

 

Έχοντας απαντήσει λοιπόν στα τρία αυτά ερωτήµατα, χτίζεται αυτοµάτως η ιεραρχία της 

απόφασης η οποία απεικονίζεται διαγραµµατικά στην Εικόνα 3.2. 
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Στο επόµενο βήµα θα πρέπει να γίνει η κατηγοριοποίηση των κριτηρίων µε βάση την 

σπουδαιότητά τους. Εκφράζονται λοιπόν κάποιες κρίσεις σχετικά µε την σχετική 

σηµαντικότητα των κριτηρίων µεταξύ τους και οι συγκρίσεις αυτές γίνονται ανά ζεύγη 

(pair wise comparisons). Έτσι, υποθέτουµε στο παράδειγµα ότι, 

• Η αξιοπιστία είναι δύο (2) φορές πιο σηµαντική από το στυλ 

• Το στυλ είναι τρεις (3) φορές πιο σηµαντικό από την οικονοµία καυσίµου 

• Η αξιοπιστία είναι τέσσερις (4) φορές πιο σηµαντική από την οικονοµία καυσίµου 

Με βάση την αναλογική κλίµακα του Saaty, η οποία έχει εύρος από το 1 έως το 9 είναι 

εφικτό να έχουµε τον πρώτο πίνακα των κριτηρίων. Ο πίνακας αυτός είναι συµµετρικός 

και η διαγώνιός του αποτελείται από µονάδες. 

 

          Στυλ      Αξιοπιστία  Οικονοµία 

















Ο

Α

Σ

1/1...............4/1.........3/1

1/4...............1/1........1/2

1/3...............2/1........1/1

αικονοµ
αξιοπιστ

τυλ

ί

ί

 
Μετατρέπουµε τα κλάσµατα σε δεκαδικούς αριθµούς και ο πίνακας αποκτά την ακόλουθη 

µορφή: 

















000,1250,0333,0

000,4000,1000,2

000,3500,0000,1

 

Στο πρώτο βήµα θα πρέπει να υπολογιστούν οι σχετικές προτεραιότητες των κριτηρίων. 

Το ζητούµενο είναι ο υπολογισµός του χαρακτηριστικού διανύσµατος (eigenvector) το 

Εικόνα 3.2 
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οποίο θα δώσει την κατάταξη αυτών των κριτηρίων. Οι υπολογισµοί που θα 

ακολουθήσουν απαιτούν στοιχειώδεις γνώσεις άλγεβρας πινάκων. Έτσι, συνεχίζοντας µε 

την ανάπτυξη του παραδείγµατος εκτελούµε τετραγωνισµό του πίνακα των συγκρίσεων, 

















000,1250,0333,0

000,4000,1000,2

000,3500,0000,1

*

















000,1250,0333,0

000,4000,1000,2

000,3500,0000,1

=

















000,3666,0166,1

000,14000,3333,5

000,8750,1000,3

 

Στη συνέχεια προσθέτουµε τις σειρές των πινάκων και αθροίζουµε τα σύνολα των σειρών . 

833,4

333,22

750,12

000,3666,0166,1

000,14000,3333,5

000,8750,1000,3

=

=

=

















++

++

++

 

Το σύνολο των αθροισµάτων των σειρών προκύπτει ίσο µε 39,916. 

Με βάση αυτό το σύνολο κανονικοποιούνται τα αθροίσµατα των σειρών και έτσι 

προκύπτει το χαρακτηριστικό διάνυσµα. Έτσι, το διάνυσµα προκύπτει από τις διαιρέσεις  

12,750/39,916=0,3194 

22.333/39,916=0,5595 

4,833/39,916=0,1211 

Και είναι το εξής: 

















1211,0

5595,0

3194,0

 

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να επαναληφθεί έως ότου το προκύπτον χαρακτηριστικό 

διάνυσµα δεν αλλάζει. Για την καλύτερη κατανόηση θα επιχειρηθεί ακόµα µία επανάληψη 

της διαδικασίας. Έτσι, τετραγωνίζοντας τον πίνακα του προηγούµενου βήµατος έχουµε τα 

εξής: 

















000,3666,0166,1

000,14000,3333,5

000,8750,1000,3

*

















000,3666,0166,1

000,14000,3333,5

000,8750,1000,3

=

















6653,270414,65547,10

6642,1266662,273311,48

4984,728330,156653,27

 

Αθροίζοντας τις σειρές του πίνακα και στη συνέχεια παίρνοντας το σύνολο που προκύπτει, 

κανονικοποιούµε τα αθροίσµατα και προκύπτει το νέο χαρακτηριστικό διάνυσµα της 

µορφής: 

















1220,0

5584,0

3196,0

 

Η διαφορά του νέου διανύσµατος από το προηγούµενο είναι πολύ µικρή, ήτοι 
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1211,0

5595,0

3194,0

-

















1220,0

5584,0

3196,0

=

009,0

0011,0

0002,0

−

−

 

Εποµένως κρατάµε το χαρακτηριστικό διάνυσµα που έχει προκύψει, το οποίο απεικονίζει 

την σχετική κατάταξη των κριτηρίων ως εξής. 

















Ο

Α

Σ

1220,0

5584,0

3196,0

αικονοµ
αξιοπιστ

τυλ

ί

ί  

Το διάνυσµα αυτό καταδεικνύει ότι η αξιοπιστία είναι το πιο σηµαντικό κριτήριο και δίνει 

επίσης και τις σχετικές αποστάσεις µεταξύ των κριτηρίων. Η δοµή της ιεραρχίας πλέον 

µπορεί να απεικονιστεί όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.3. 

 

 

Στη συνέχεια χρειάζεται η συλλογή των κρίσεων σε σχέση µε κάθε κριτήριο ξεχωριστά 

και σύµφωνα µε τις διαθέσιµες εναλλακτικές επιλογές. Έτσι αφού γίνουν οι απαραίτητες 

συγκρίσεις ανά ζεύγη προκύπτουν τρεις συµµετρικοί πίνακες συγκρίσεων για κάθε ένα 

από τα τρία κριτήρια του στυλ, της αξιοπιστίας και της οικονοµίας καυσίµου. Εδώ πρέπει 

να σηµειωθεί ότι τα δύο πρώτα κριτήρια του στυλ και της αξιοπιστίας είναι ποιοτικά 

κριτήρια και ο µόνος τρόπος για να γίνει η κατάταξη των εναλλακτικών επιλογών των 

διαθέσιµων αυτοκινήτων είναι µέσω κρίσεων, ενώ η οικονοµία καυσίµου αποτελεί 

κριτήριο ποσοτικού χαρακτήρα που δεν επιδέχεται υποκειµενικές κρίσεις, αφού υπάρχουν 

στοιχεία κατανάλωσης καυσίµου από το εργοστάσιο παραγωγής του κάθε αυτοκινήτου. 

 

Εικόνα 3.3 
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Υποθέτουµε λοιπόν ότι οι συγκρίσεις ανά ζεύγη για τα δύο πρώτα κριτήρια παράγουν τους 

εξής πίνακες συγκρίσεων: 

 

    CIVIC  SATURN   ESCORT    CLIO 

Κριτήριο ΣΤΥΛ:       



















1/1.......1/5........1/4.....1/6

5/1.......1/1.........4/1.....4/1

4/1........1/4.........1/1.....1/4

6/1........1/4.........4/1......1/1

CLIO

ESCORT

SATURN

CIVIC

 

     CIVIC  SATURN  ESCORT   CLIO 

Κριτήριο ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ:     



















1/1.......1/4........2/1.....1/1

4/1.......1/1.........3/1.....5/1

1/2........1/3.........1/1.....2/1

1/1........1/5.........1/2......1/1

CLIO

ESCORT

SATURN

CIVIC

 

 

Εφαρµόζοντας ακριβώς την ίδια µεθοδολογία είναι δυνατόν να εξαχθούν τα 

χαρακτηριστικά διανύσµατα για αυτά τα δύο κριτήρια. Οι τιµές που προκύπτουν µετά την 

κανονικοποίηση είναι οι εξής: 

 

Κριτήριο ΣΤΥΛ:   



















5770,0

0600,0

2470,0

1160,0

CLIO

ESCORT

SATURN

CIVIC

 

 

Κριτήριο ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ:    



















2570,0

0740,0

2900,0

3790,0

CLIO

ESCORT

SATURN

CIVIC

 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι τα κριτήρια του στυλ και της αξιοπιστίας είναι ποιοτικά 

κριτήρια, ενώ το τρίτο και τελευταίο κριτήριο του παραδείγµατος, η οικονοµία καυσίµου 

είναι ποσοτικό κριτήριο. Πρόκειται επίσης περί αντικειµενικού µετρήσιµου κριτηρίου 

αφού ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου µπορεί να µας παρέχει µε την συγκεκριµένη 

πληροφορία. Οι αυτονοµίες των αυτοκινήτων του παραδείγµατος απεικονίζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί και αντιστοιχούν στα µίλια που µπορεί το κάθε ένα αυτοκίνητο να 

διανύσει µε ένα γαλόνι βενζίνης. 
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28

24

27

34

CLIO

ESCORT

SATURN

CIVIC

 

Η κανονικοποίηση των αυτονοµιών αυτών, δίνει και την σχετική κατάταξη των 

αυτοκινήτων µε βάση το κριτήριο της οικονοµίας καυσίµου. Έτσι έχουµε τα εξής: 



















2480,0

2120,0

2390,0

3010,0

CLIO

ESCORT

SATURN

CIVIC

 

Έχοντας λοιπόν υπολογίσει και τις βαρύτητες των κατωτέρων επιπέδων σε σχέση µε τα 

κριτήρια της ιεραρχίας είναι δυνατόν να απεικονιστεί η ιεραρχία της απόφασης όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 3.4. 

 

 

 

Το αποτέλεσµα της παραπάνω ιεραρχίας προκύπτει από το γινόµενο των πινάκων: 



















=



































3280,0

0940,0

2720,0

3060,0

1220,0

5584,0

3196,0

*

2480,02570,05770,0

2120,00740,00600,0

2390,02900,02470,0

3010,03790,01160,0

 

∆ηλαδή η κατάταξη των αυτοκινήτων έχει ως εξής: 

Εικόνα 3.4 
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3280,0

0940,0

2720,0

3060,0

CLIO

ESCORT

SATURN

CIVIC

 

Προκύπτει ότι το CLIO προκρίνεται

CIVIC. Στην τρίτη θέση έρχεται
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3.8.1. Έλεγχος ασυνέπειας

Σε κάθε πίνακα ζευγαρω

συνέπειας µέσω του υπολογισµού

Σύµφωνα µε τον Saaty 1980,

ζεύγη θεωρείται ως συνεπής
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Επιχειρώντας στο παράδειγµα

τον πρώτο πίνακα συγκρίσεων
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προκρίνεται µε την υψηλότερη βαθµολογία και

θέση έρχεται το SATURN και µε διαφορά την

ESCORT. 

ασυνέπειας 

ζευγαρωτών συγκρίσεων θα πρέπει να εκτελείται και

υπολογισµού του συντελεστή συνέπειας (consistency

1980, ένας πίνακας κρίσεων που προκύπτει από τις

συνεπής (consistent) όταν ο συντελεστής CR είναι

του εν λόγω συντελεστή γίνεται χρήση του 

όπου, 

στηλών και γραµµών του πίνακα. Το λmax υπολογίζεται

τις στήλες και πολλαπλασιάζοντας το διάνυσµα που

διάνυσµα (eigenvector) που ήδη έχει υπολογιστεί. Τέλος

Consistency Index) και προκύπτει ο συντελεστής 

φαίνονται στην Εικόνα 3.5 ανάλογα µε το µέγεθος του πίνακα

παράδειγµα που αναλύουµε να εκτελέσουµε τον έλεγχο

συγκρίσεων των κριτηρίων µεταξύ τους έχουµε τα εξής
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βαθµολογία και ακολουθεί το 

διαφορά την τελευταία θέση 

εκτελείται και ένας έλεγχος 

consistency ratio CR). 

από τις συγκρίσεις ανά 

είναι µικρότερος από 

του δείκτη συνέπειας 

ολογίζεται για κάθε 

διάνυσµα που προκύπτει µε το 

Τέλος, διαιρείται το CI 

 ασυνέπειας CR. Οι 

του πίνακα. 
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τα εξής: 

Εικόνα 3.5 
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Για τον πίνακα αυτόν έχει ήδη υπολογιστεί το χαρακτηριστικό διάνυσµα το οποίο 

προκύπτει ίσο µε: 
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Αθροίζοντας τις στήλες του πίνακα προκύπτει το εξής διάνυσµα: 

[ ]875,13333,3  

Ο πολλαπλασιασµός των δύο αυτών πινάκων δίνει: 

[ ]875,13333,3*

1220,0

5584,0

3196,0

















 = 3,018 

Άρα λmax=3,018 

n=3 

CI = 
13

3018,3

−
−

=0,009 

CR = 
58,0

009,0
=0,0155 

Λόγω του ότι το CR<0,10 δεν υπάρχει βάσιµη υποψία ασυνέπειας του πίνακα. Αυτό 

σηµαίνει ότι στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να επανεξεταστούν οι συγκρίσεις ανά 

ζεύγη που έγιναν διότι ο πίνακας είναι ήδη συνεπής. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και 

για τους υπόλοιπους πίνακες συγκρίσεων των εναλλακτικών επιλογών των αυτοκινήτων 

σε σχέση µε το κάθε ένα κριτήριο. 

 

3.9. Εφαρµογές της AHP 

Η µέθοδος AHP έχει εφαρµοστεί από πάρα πολλές επιχειρήσεις στον κόσµο και για 

διάφορα προβλήµατα. Σε αυτό το κεφάλαιο θα επιχειρηθεί µια περιληπτική αναφορά σε 

µερικές τέτοιες εφαρµογές. Οι περιοχές εφαρµογής της µεθόδου από τις διάφορες 

επιχειρήσεις ποικίλουν ανάλογα µε το πρόβληµα που τίθεται προς επίλυση. Οι Forman and 
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Gass (1999), αναφέρουν διάφορες τέτοιες εφαρµογές της µεθόδου AHP από διάφορες 

επιχειρήσεις, όπως περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

3.9.1. Προβλήµατα επιλογής 

Υπάρχουν διάφορα προβλήµατα στα οποία χρειάζεται η λήψη µιας απόφασης σχετικά µε 

το πια εναλλακτική επιλογή θα πρέπει να εφαρµοστεί µεταξύ πολλών άλλων 

εναλλακτικών. Το περιβάλλον στο οποίο γίνεται η λήψη µιας τέτοιας απόφασης είναι 

συνήθως πολυκριτηριακό και τυπικές περιπτώσεις τέτοιων προβληµάτων αποτελούν η 

επιλογή προϊόντος, η επιλογή προµηθευτή, η επιλογή για την διαµόρφωση της δοµής µιας 

επιχείρησης, η απόφαση για το ποιες πολιτικές θα πρέπει να ακολουθήσει ένας 

οργανισµός. 

 

Xerox Corporation. Η επιχείρηση έχει χρησιµοποιήσει τη µέθοδο AHP σε πάνω από 50 

προβλήµατα αποφάσεων. Αυτά τα προβλήµατα περιείχαν αποφάσεις του τµήµατος 

έρευνας και ανάπτυξης περί της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της 

επιχείρησης, την εφαρµογή διάφορων τεχνολογικών επενδύσεων και την επιλογή των 

σχεδίων των προϊόντων. Η µέθοδος βοήθησε επίσης την επιχείρηση στη λήψη αποφάσεων 

σχετικών µε το µάρκετινγκ, όπως η επιλογή στόχευσης της αγοράς, η εναρµόνιση των 

προϊόντων µε την αγορά και η δόµηση των απαιτήσεων των πελατών. 

 

British Columbia Ferries. Η µέθοδος εφαρµόστηκε για την επιλογή προϊόντων, 

προµηθευτών και συµβούλων. Ο διευθυντής αγορών, σχεδιασµού και τεχνικής 

υποστήριξης χρησιµοποίησε την AHP σε διάφορες εφαρµογές όπως για παράδειγµα τον 

καθορισµό της καλύτερης πηγής για καύσιµα (καθότι τα καύσιµα αποτελούν τη 

µεγαλύτερη πηγή κόστους για τέτοιου είδους επιχειρήσεις), την επιλογή συνεργάτη για 

νοµικά και χρηµατοοικονοµικά θέµατα καθώς και για τον σχεδιασµό πλοίων, την επιλογή 

προµηθευτών ηλεκτρονικών παιχνιδιών για τα πλοία της επιχείρησης και την αξιολόγηση 

διάφορων προσφορών προϊόντων. 

 

Edgewood Research Development and Engineering Center (ERDEC). Η επιχείρηση 

µαζί µε την υπηρεσία άµυνας χηµικού και βιολογικού πολέµου του αµερικανικού στρατού 

χρησιµοποίησαν την µέθοδο AHP για να επιλέξουν τη δοµή της νέας διοικητικής δοµής 
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της ERDEC. Εξετάστηκαν διάφορα σενάρια δοµών µε ήδη υπάρχον δυναµικό όπως και µε 

άλλο εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό από την αγορά εργασίας καθώς και διάφορα είδη 

ιεραρχίας της διοικητικής οργάνωσης (Heitz and Miller, 2005) 

 

NASA. Εδώ η µέθοδος χρησιµοποιήθηκε για την επιλογή του καταλληλότερου 

συστήµατος προώθησης για την σεληνιακό όχηµα Lunar Lander. ∆εκατρείς (13) 

διαφορετικές συνθέσεις της σεληνακάτου συγκρίθηκαν σε σχέση µε ένα όχηµα αναφοράς, 

µε σκοπό να εξεταστεί η επίδραση των διάφορων συνδυασµών προώθησης και τρόπου 

εισόδου του καυσίµου στις παραµέτρους της αποστολής και του οχήµατος (Moreland and 

Sanders, 1993) 

 

3.9.2. Προβλήµατα προτεραιότητας/αξιολόγησης 

Η θέσπιση προτεραιοτήτων εµπεριέχει τον καθορισµό της σχετικής αξίας ενός συνόλου 

εναλλακτικών επιλογών, σε αντίθεση µε τα προβλήµατα επιλογής όπου εκεί επιλέγεται µια 

µόνο εναλλακτική λύση. Όταν υπολογίζονται οι βαρύτητες των εναλλακτικών λύσεων, 

έχει ενδιαφέρον να γνωρίζουµε ποια από αυτές έχει τη µεγαλύτερη προτεραιότητα καθώς 

και τις αποστάσεις µεταξύ τους. Λόγω του ότι η AHP παράγει βαρύτητες που είναι 

αναλογικά µέτρα (ratio measures), αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επιλογή 

ενός συνδυασµού εναλλακτικών λύσεων καθώς και για τον καταµερισµό πόρων. 

 

Σε γενικές γραµµές, µια αξιολόγηση συνεπάγεται την διαµόρφωση µιας εκτίµησης ή την 

διεξαγωγή µιας µέτρησης. Η διαµόρφωση προτεραιοτήτων αφορά στην σύγκριση δύο 

αντικειµένων ενώ η αξιολόγηση αφορά κάτι πιο γενικό, µια εκτίµηση η οποία προϋποθέτει 

την ανάλυση πολλών διαστάσεων ενός προβλήµατος. Λόγω όµως του ότι η αξιολόγηση 

πραγµατοποιείται µέσω της σύγκρισης µε κάποιο στάνταρ ή µε κάποια άλλα δεδοµένα, 

µπορεί να λεχθεί ότι η αξιολόγηση γίνεται µέσω της θέσπισης προτεραιοτήτων. 

 

Πανεπιστήµιο Santiago στην Χιλή. Το 1991 το πανεπιστήµιο αιτήθηκε την κυβερνητική 

χρηµατοδότηση δέκα έργων µε αρνητικό όµως αποτέλεσµα. Οι προτάσεις για 

χρηµατοδότηση που κατέθεσε δεν εγκρίθηκαν και ως εκ τούτου, το πανεπιστήµιο στην 

προσπάθειά του να βρει κάποιον τρόπο για την κατάθεση εύστοχων αιτήσεων οι οποίες θα 

είχαν µεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας, εφάρµοσε την µέθοδο AHP µε σκοπό την 
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ανάπτυξη των ερευνητικών αυτών προτάσεων. Το µοντέλο χρησιµοποιήθηκε για να 

κατατάξει τις προτάσεις σύµφωνα µε την πιθανότητα επιτυχίας βασιζόµενο στο ποια 

κριτήρια θεωρεί η κυβέρνηση ως πιο σηµαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Το 

αποτέλεσµα της µεθόδου έδωσε µια κατάταξη µε βάση τα κριτήρια αυτά και στη συνέχεια 

µε τη βοήθεια συµβούλου επιλέχθηκαν και τροποποιήθηκαν οι τρεις επικρατέστερες 

προτάσεις, επιτυγχάνοντας και οι τρείς την έγκριση χρηµατοδότησης (Forman and Gass, 

1999). 

 

Fulcrum Ingenieria Ltd. Στην Χιλή. Η εν λόγω επιχείρηση χρησιµοποίησε την µέθοδο 

AHP για να αξιολογήσει την περιβαλλοντική επίδραση των έργων αυτοκινητοδρόµου, 

καθώς και για την κατάταξη και επιλογή έργων σύµφωνα µε το ποσοστό ρύπανσης που 

αυτά τα έργα προκαλούν. Σε ένα έργο κατασκευής αυτοκινητόδροµου, η Fulcrum χώρισε 

το έργο σε τοµείς των 100 µέτρων και για τον κάθε ένα τοµέα ξεχωριστά αξιολόγησε την 

επίδραση στο φυσικό περιβάλλον µαζί µε τις επιπτώσεις του κάθε τοµέα του έργο στον 

άνθρωπο, ώστε να µπορέσει να χαράξει την βέλτιστη διαδροµή (Forman and Gass, 1999). 

 

3.9.3. Προβλήµατα Κατανοµής Πόρων 

Η αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων µέσα σε µια επιχείρηση, αποτελεί ουσιαστικό 

παράγοντα επιτυχίας όσον αφορά στην επίτευξη των στρατηγικών και αντικειµενικών 

στόχων της επιχείρησης. Είναι σχετικά εύκολο να καθοριστεί το µέγεθος και το ποιόν των 

πόρων που διαθέτει µια επιχείρηση. Αυτό που είναι όµως δύσκολο να καθοριστεί, είναι η 

σχετική αποτελεσµατικότητα των πόρων αυτών ως προς την επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης, καθώς οι εταιρίες έχουν πολλαπλούς και διαφορετικούς στόχους. Η κατανοµή 

των πόρων αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες αποφάσεις  της οργανωσιακής 

συµπεριφοράς. Λόγω του ότι υπάρχουν πολλές προοπτικές αντίληψης των πραγµάτων, 

πολλοί αντικειµενικοί στόχοι προς επίτευξη και πολλές εναλλακτικές επιλογές κατανοµής 

των πόρων, µια διαδικασία σαν την AHP κρίνεται ιδιαίτερα απαραίτητη για να µετρήσει 

και να συνθέσει τις συχνά αντικρουόµενες αντικειµενικές και υποκειµενικές πληροφορίες. 

Έτσι ένας οργανισµός θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

• Αναγνωρίζει τις εναλλακτικές επιλογές στον σχεδιασµό 

• Αναγνωρίσει και να δοµήσει τους εταιρικούς στόχους σε αντικειµενικούς στόχους, 

υποστόχους και ούτω καθεξής. 
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• Μετρήσει (σε µια αναλογική κλίµακα) πόσο καλά η κάθε εναλλακτική επιλογή 

συνεισφέρει σε κάθε ένα από τα κατώτερα επίπεδα των στόχων 

• Εντοπίσει τον βέλτιστο συνδυασµό των εναλλακτικών σύµφωνα µε τους 

περιορισµούς που τίθενται σε επίπεδο προϋπολογισµού, περιβαλλοντικών και 

οργανωσιακών παραγόντων. 

 

Northeast Fisheries Science Center (NEFSC). Το εν λόγω κέντρο είναι ένας 

κυβερνητικός οργανισµός που διενεργεί ερευνητικές αποστολές στις βορειοανατολικές 

ακτές της Αµερικής. Η µέθοδος AHP χρησιµοποιήθηκε µε σκοπό να αξιολογήσει και να 

κατηγοριοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες αποστολές ώστε να εξασφαλίσει την επαρκή 

υποστήριξη εκείνων, των οποίων η εκτέλεση θεωρείται ζωτικής σηµασίας ως προς το 

όραµα και την αποστολή του οργανισµού. Αφού οι αποστολές κατηγοριοποιήθηκαν και 

σταθµίστηκαν µε βαρύτητες που εξήχθησαν από την AHP, στη συνέχεια εισήχθησαν σε 

ένα µοντέλο βελτιστοποίησης µε βάση το οποίο έγινε η κατανοµή των πόρων του 

προϋπολογισµού. Έτσι η µέθοδος βοήθησε τα διοικητικά στελέχη να συνδέσουν ποσοτικά 

στοιχεία όπως οι πόροι του προϋπολογισµού µε τις ποιοτικές εκτιµήσεις τους σχετικά µε 

το ποιες αποστολές θα έπρεπε να προχωρήσουν (Forman and Gass, 1999). 

 

Korea Telecommunication Authority (KTA). Στον οργανισµό τηλεπικοινωνιών της 

Κορέας, η AHP χρησιµοποιήθηκε για να καθορίσει τις προτεραιότητες, να εκτιµήσει τους 

απαραίτητους πόρους και να οδηγήσει τελικά σε µια επιτυχηµένη κατανοµή των πόρων 

αυτών της επιχείρησης. Η διαδικασία χωρίστηκε σε δύο κύρια στάδια. Στο πρώτο, 

δηµιουργήθηκε ένα ιεραρχικό µοντέλο έξι επιπέδων απαρτιζόµενο από όλους τους 

σχετικούς παράγοντες και αναγνωρίστηκαν όλες οι κρίσιµες κατηγορίες κάθε επιπέδου 

καθώς και οι σχέσεις µεταξύ τους. Κατά το δεύτερο στάδιο, σαράντα (40) στελέχη της 

επιχείρησης από το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης και άλλα σχετικά τµήµατα µε αυτό, 

βοήθησαν στην εξαγωγή των πινάκων προτεραιοτήτων (priority matrix) για κάθε επίπεδο 

(Suh et al., 1994) 

 

3.9.4. Προβλήµατα µέτρησης απόδοσης (Benchmarking) 

Η σύγκριση και η µέτρηση διάφορων σηµαντικών διαδικασιών µιας επιχείρησης µε τις 

αντίστοιχες διαδικασίες άλλων οµοειδών επιχειρήσεων αποτελεί ενέργεια που µπορεί να 
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δώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στον οργανισµό που αποφασίζει να προβεί σε αυτήν 

την µέτρηση (Eyrich, 1991). Η σύγκριση αυτή πρέπει πάντα να γίνεται µε τις καλύτερες 

και πιο επιτυχηµένες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ώστε το αποτέλεσµα της µέτρησης να 

µπορεί πραγµατικά να βοηθήσει την επιχείρηση να διατηρήσει ή να αποκτήσει το 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα. 

 

IBM Rochester, Minnesota. Η οµάδα CIM (Computer Intergated Manufacturing) της 

IBM χρησιµοποίησε την µέθοδο AHP για να αξιολογήσει την διαδικασία CIM που 

χρησιµοποιεί στην παραγωγή της σε σχέση µε τις διαδικασίες άλλων φηµισµένων και 

µεγάλων επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών στον κόσµο. Αυτή η 

προσπάθεια οδήγησε στην επιτυχηµένη έκβαση του project AS400 της IBM και επιπλέον 

η επιχείρηση κέρδισε το βραβείο Malcom Baldridge (Eyrich, 1991). 

 

3.9.5. Προβλήµατα διαχείρισης ποιότητας 

Οι βασικές λειτουργίες της µεθόδου AHP (δόµηση πολυπλοκότητας, µέτρηση σε 

αναλογική κλίµακα, σύνθεση), βρίσκουν επίσης εφαρµογή στην διαχείριση της ποιότητας 

καθώς και της διαχείριση της ολικής ποιότητας (total quality management). H ποιότητα 

είναι πολυδιάστατη, καθώς τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για να την αξιολογήσουν 

είναι και ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Η AHP έχει την τρόπο να συνθέσει τέτοιου είδους 

ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. 

 

Lartobe Steel Company. Η επιχείρηση χρησιµοποιεί την µέθοδο AHP στο συνεχές 

πρόγραµµα βελτίωσης της ποιότητάς της. Με την βοήθεια πληροφόρησης από τους 

ειδικούς της επιχείρησης, στήθηκε ένα ιεραρχικό µοντέλο πάνω στην AHP µε σκοπό να 

εστιάσει στις περιοχές όπου χρειαζόταν επέµβαση για να βελτιωθεί η ποιότητα της 

παραγωγής του τελικού προϊόντος. Ο στόχος ήταν να αυξηθεί η απόδοση κατά την 

µετατροπή της πρώτης ύλης (ingot) σε µπιγιέτα (billet). Η µέθοδος βοήθησε στην 

αλληλοσυσχέτιση των παραγόντων που επιδρούν στην απόδοση της παραγωγής και το 

αποτέλεσµα ήταν η σηµαντική βελτίωση των δεικτών απόδοσης. Επιπροσθέτως, το 

µοντέλο χρησίµευσε και ως εργαλείο µάθησης, διότι έδωσε έµφαση στην οµαδική 

εργασία, παρείχε δόµηση στις οµαδικές αποφάσεις και τέλος αποτέλεσε την απαραίτητη 
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πλατφόρµα πάνω στην οποία θα µπορούσαν να γίνονται συνεχείς συζητήσεις και αλλαγές 

για την περεταίρω βελτίωση της παραγωγικής δυνατότητας (Forman and Gass, 1999). 

 

3.9.6. Προβλήµατα αποφάσεων στο δηµόσιο τοµέα (Public Policy) 

Οι αποφάσεις που σχετίζονται µε την δηµόσια πολιτική είναι εξαιρετικά πολύπλοκες, όχι 

µόνο επειδή εµπεριέχουν αντικρουόµενους στόχους αλλά γιατί έχουν επίδραση σε πολλούς 

οικονοµικούς τοµείς και πολλές φορές σε επικαλυπτόµενες περιοχές αρµοδιοτήτων. Οι 

παραδοσιακοί διάλογοι γύρω από τέτοιου είδους θέµατα συνήθως εστιάζουν στις διάφορες 

εναλλακτικές επιλογές αλλά όχι στους στόχους προς επίτευξη. Η δοµή της AHP επιτρέπει 

στους υποστηρικτές των αντικρουόµενων στόχων να καταλάβουν καλύτερα ο ένας τον 

άλλον και έτσι να βρεθεί µια win-win λύση . 

 

Alaska Department of Fish and Game. Ο οργανισµός αυτός στην Αλάσκα εφάρµοσε την 

µέθοδο AHP για να πάρει κάποιες αποφάσεις σχετικά µε τις ενέργειες που θα έπρεπε να 

παρθούν σχετικά µε το σπορ του ψαρέµατος του σολοµού σον ποταµό Kenai. Η διαχείριση 

του ψαρέµατος αποτελεί δύσκολο εγχείρηµα διότι εµπλέκονται διαφορετικές οµάδες µε 

διαφορετικές επιθυµίες και συµφέροντα. Έτσι για την καλύτερη υποστήριξη του σπορ 

αυτού, έχουν αναπτυχθεί από επιχειρηµατίες, ιδιώτες και κράτος καταλύµατα και 

εγκαταστάσεις στην περιοχή, αποκοµίζοντας οφέλη από την προσέλευση ατόµων. Από την 

άλλη πρέπει να αναλογιστεί κανείς και τους µόνιµους κάτοικους της περιοχής καθώς και 

την πανίδα της περιοχής που πλήττεται από την αθρόα προσέλευση ψαράδων. Έτσι 

δηµιουργήθηκε ένα µοντέλο AHP το οποίο έλαβε υπόψη του 15 διαφορετικές 

συνεντεύξεις ατόµων από όλες τις εµπλεκόµενες οµάδες και για µια σειρά 10 

διαφορετικών κατηγοριών ενδιαφέροντος. Παρά τις διαφορές ανάµεσα στις εµπλεκόµενες 

οµάδες, η µελέτη κατέδειξε µερικές αποφάσεις γενικότερης αποδοχής που θα µπορούσαν 

να παρθούν χωρίς τη δηµιουργία σηµαντικών προβληµάτων (Forman and Gass, 1999). 

 

3.9.7. Προβλήµατα στον τοµέα της υγείας 

Η µέθοδος βρίσκει εφαρµογή ακόµα και στον τοµέα της υγείας µε µελέτες που έχουν γίνει 

σε διάφορα νοσοκοµεία. 
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University of Rochester School of Medicine. Μια στάνταρ θεραπεία για τις περιπτώσεις 

αιµορραγίας των άνω εντερικών οργάνων, είναι ικανή να σταµατήσει την αιµορραγία στο 

75-80% των περιπτώσεων. Παρατηρήθηκε όµως αντί για την στάνταρ θεραπεία, 

χρησιµοποιείται πάρα πολύ συχνά η ακριβή µέθοδος της άµεσης ενδοσκόπησης. Το 

πανεπιστήµιο εφάρµοσε την µέθοδο AHP για να διερευνήσει αν όντως η µέθοδος της 

ενδοσκόπησης χρησιµοποιούταν χωρίς ουσιαστικό λόγο ή αν παρείχε κάποιου είδους 

σηµαντικές πληροφορίες που δικαιολογούσαν την χρήση της. Σαν δείγµα 

χρησιµοποιήθηκαν 25 ασθενείς που ανάρρωναν και 22 επιβλέποντες ιατροί των ασθενών 

αυτών. Το 92% των ασθενών προτιµούσαν την άµεση ενδοσκόπηση σε αντίθεση µε το 

55% των ιατρών και ο υψηλός ρυθµός (85%) χρήσης της ενδοσκόπησης αποδείχτηκε ότι 

οφείλεται στην θέληση του ασθενή να µάθει το ακριβές σηµείο της αιµορραγίας (Donald 

et al., 1993). 

 

3.9.8. Προβλήµατα στρατηγικού σχεδιασµού (Strategic Planning) 

Η AHP µπορεί να βοηθήσει έναν οργανισµό να επιλέξει µεταξύ διαφορετικών  

αποστολών, να επιλέξει µεταξύ εναλλακτικών στρατηγικών και να κατανείµει πόρους µε 

σκοπό την εφαρµογή της επιλεχθείσας στρατηγικής. Ο στρατηγικός σχεδιασµός εµπεριέχει 

µια διαδικασία (forward process) προβολής των πιθανών και λογικών µελλοντικών 

σεναρίων και µια διαδικασία (backward process) καθορισµού προτεραιοτήτων για αυτά τα 

σενάρια που προκύπτουν. Η “backward” διαδικασία δίνει στον λήπτη των αποφάσεων την 

δυνατότητα να αντιληφθεί ποιο µελλοντικό σενάριο είναι περισσότερο επιθυµητό για την 

επιχείρηση και µε ποια προτεραιότητα. Χρησιµοποιώντας αυτήν τη διαδικασία (backward 

process), οι υπεύθυνοι για τον στρατηγικό σχεδιασµό µπορούν να αναγνωρίσουν τις 

ευκαιρίες αλλά και τα εµπόδια και να επιλέξουν τελικά αποτελεσµατικές πολιτικές µε 

σκοπό να διευκολυνθεί η επίτευξη του επιθυµητού επιχειρηµατικού µέλλοντος. 

 

∆ιαχείριση της υπηρεσίας του Εθνικού Πάρκου. Το National Park Service και το USDA 

Forest Service, χρησιµοποίησαν την AHP στον στρατηγικό σχεδιασµό για να 

ενσωµατώσουν πολλαπλούς στόχους κατά την ανάπτυξη ενός αποθέµατος φυσικών πόρων 

και τον προγραµµατισµό παρακολούθησης για τα εθνικά πάρκα. Στόχοι αποθεµάτων και 

προγραµµάτων παρακολούθησης καθώς και κριτήρια αποφάσεων συµπεριλήφθηκαν  στην 

ιεραρχία της AHP, η οποία στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκε για να καταταχθούν οι δυνατές 
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επιλογές αποθέµατος και προγραµµάτων παρακολούθησης. Οι βαρύτητες των δυνατών 

επιλογών µαζί µε τους περιορισµούς προϋπολογισµού και προσωπικού, ενσωµατώθηκαν 

στη συνέχεια σε ένα µοντέλο ακέραιου προγραµµατισµού, του οποίου η λύση κατέδειξε το 

βέλτιστο συνδυασµό ενεργειών σε σχέση µε την µέγιστη αποκόµιση οφέλους από αυτές τις 

ενέργειες (Forman and Gass, 1999). 

 

3.10. Η κριτική της AHP 

Στην βιβλιογραφία περιγράφονται πέντε τύποι κριτικής επί της µεθόδου AHP (Saaty et al., 

2008). Η πρώτη κριτική της µεθόδου έχει να κάνει µε τις µη αποδεκτές αλλαγές στην 

κατάταξη των εναλλακτικών επιλογών µιας ιεραρχίας. Αυτές οι αλλαγές χαρακτηρίζονται 

στην βιβλιογραφία ως “rank reversal” (Saaty, 2008). To rank reversal θεωρούταν 

αποδεκτό όταν υπήρχαν αλλαγές στις κρίσεις. Τέτοιες ανατροπές στην κατηγοριοποίηση 

συµβαίνουν, όταν η χρήση των συγκρίσεων και των σχετικών µετρήσεων που είναι 

αναγκαίες για την κατάταξη των κριτηρίων γίνεται µε τους εξής δύο τρόπους: Πρώτον, 

όταν νέες εναλλακτικές επιλογές προστίθενται στην ιεραρχία ή παλαιότερες εξαλείφονται 

και δεύτερον, όταν νέα κριτήρια προστίθενται ή παλαιότερα αφαιρούνται µε τον 

περιορισµό όµως ότι οι προτεραιότητες των εναλλακτικών επιλογών είναι συνδεδεµένες 

µε αυτά τα κριτήρια και έτσι τα κριτήρια δεν θα είχαν καµία επίδραση κατά την κατάταξη 

των εναλλακτικών επιλογών. Η κατάταξη των εναλλακτικών επιλογών ξεχωριστά για κάθε 

µια, σε σχέση µε τα κριτήρια της ιεραρχίας οδηγεί πάντα στην διατήρηση της κατάταξης 

και έτσι εξαλείφεται το φαινόµενο του rank reversal (Perez et al., 2006). 

 

Πολλοί συγγραφείς ανάµεσά τους και οι Watson and Freeling (1982,1983), Belton and 

Gear (1983) και Dyer (1990a,1990b) έχουν εκφράσει την κριτική τους ως προς αυτό το 

σηµείο του rank reversal. Οι εν λόγω συγγραφείς αποδίδουν την αδυναµία της µεθόδου ως 

προς αυτό το σηµείο, στο ότι η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου είναι ανεξάρτητη από τις 

αξιολογήσεις των διαθέσιµων εναλλακτικών επιλογών σε σχέση µε το συγκεκριµένο 

κριτήριο, κάτι το οποίο οφείλεται στον τρόπο µε τον οποίο η µέθοδος AHP εκµαιεύει τις 

βαρύτητες από τους λήπτες των αποφάσεων. Ποιο πρόσφατα οι Salo and Hamalainen 

(1997) και Weber (1997) έχουν εκφράσει την ίδια ακριβώς κριτική για το θέµα του rank 

reversal. 
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Ο δεύτερος τύπος κριτικής επί της µεθόδου της AHP έγκειται στις ασυσχέτιστες ή 

ασυνεπείς κρίσεις (inconsistent judgments) και στην επίδραση που αυτές έχουν ως προς 

την άθροιση τους ή στην εξαγωγή προτεραιοτήτων από αυτές. Στις υπόλοιπες θεωρίες και 

µοντέλα, η έστω και µικρή έλλειψη µεταβατικότητας (intransitivity) όπως και η 

αριθµητική ασυνέπεια (numerical inconsistency) δεν είναι επιτρεπτές, αλλά στην AHP 

επιτρέπονται, έτσι ώστε οι αποφάσεις να είναι ρεαλιστικές και να µην πέφτουν θύµατα 

αξιωµατικών περιορισµών και παραµορφώσεων. Μια συνθήκη όµως που δεν δύναται να 

ισχύσει όταν υπάρχουν ασυνεπείς κρίσεις είναι η συνθήκη του “Pareto optimality”. 

Σύµφωνα µε αυτή την συνθήκη, αν όλα τα µέλη µιας οµάδας προτιµούν για παράδειγµα 

την εναλλακτική επιλογή Α έναντι της Β, τότε και η συνολική απόφαση της οµάδας θα 

είναι υπέρ της εναλλακτικής επιλογής Α (Honert and Lootsma, 1995). Λόγω του ότι στην 

AHP οι κρίσεις δεν είναι βαθµωτές (ordinal), είναι εφικτό να αθροιστούν όλες οι 

µεµονωµένες κρίσεις σε µια αντιπροσωπευτική κρίση της οµάδας µε ή χωρίς την χρήση 

της συνθήκης του Pareto optimality. 

 

Μια άλλη κατάσταση που επίσης προκύπτει από την “expected utility theory” έχει να 

κάνει µε µια σχέση που ονοµάζεται Condition of Order Preservation (COP) (Korhonen, 

2008). Σύµφωνα µε αυτή τη σχέση, για όλες τις εναλλακτικές επιλογές x1, x2, x3, x4 όπου η 

x1 υπερισχύει της x2 και η x3 υπερισχύει της x4, αν οι κρίσεις του αξιολογητή µπορούν να 

ορίσουν το κατά πόσο περισσότερο υπερισχύει η x1 έναντι της x2 από την x3 έναντι της x4, 

τότε το διάνυσµα προτεραιοτήτων w θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε, όχι µόνο w(x1) > 

w(x2) και w(x3) > w(x4) (preservation of order of preference) αλλά θα πρέπει επίσης να 

ισχύει ότι 
)(

)(

)(

)(

4

3

2

1

xw

xw

xw

xw
> (preservation of order of intensity of preference). Θα πρέπει 

δηλαδή να διατηρείται όχι µόνο η σειρά κατάταξης αλλά και η σχετική ισχύς των 

προτιµήσεων της κατάταξης. Αυτή η συνθήκη είναι αληθής όταν οι κρίσεις είναι συνεπείς 

αλλά είναι αβέβαιο για το αν ισχύει στην περίπτωση ασυνεπών κρίσεων.  

 

Σχετικά µε την κατάσταση του COP έχει γίνει κριτική και από τους Bana e Costa and 

Vansnick, 2008, όπου αµφισβητούν την εγκυρότητα της µεθόδου ως προς την διατήρηση 

της κατάταξης και επιπροσθέτως αµφισβητούν επίσης την χρήση του συντελεστή CR 

(Consistency Ratio) ως προς την ικανότητά του να ανιχνεύει πιθανότητα ασυνέπειας η 

οποία µπορεί τελικά να οδηγήσει στην παραβίαση της COP. Οι υποστηρικτές όµως της 
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µεθόδου AHP (Wang et al., 2009) αποδεικνύουν σε άρθρο τους την µη εγκυρότητα των 

ισχυρισµών των Bana e Costa και Vansnick, µέσω παραδειγµάτων όπου οι ισχυρισµοί περί 

αδυναµίας του συντελεστή CR και της µεθόδου υπολογισµού προτεραιοτήτων µέσω του 

eigenvector καταρρίπτονται. 

 

Έρχεται λοιπόν σε αντίθεση µε την πρόθεση της AHP να εξάγει προτεραιότητες 

ρεαλιστικές που αντιπροσωπεύονται από κρίσεις και για να το κάνει αυτό θα έπρεπε να 

διατηρήσει µια χαλαρότητα ως προς την συνέπεια των κρίσεων, κάτι όµως που αξιωµατικά 

δεν µπορεί να ισχύσει. Η σχετική ανησυχία εκφράζεται και στο άρθρο των Anderlini et. al, 

(2008), όπου επιχειρηµατολογείται η ενδεχόµενη έλλειψη ικανότητας του µοναδιαίου 

διανύσµατος (eigenvector) της µεθόδου για την εξαγωγή προτεραιοτήτων λόγω της µη 

τήρησης της συνθήκης του Condition of Order Preservation (COP). 

 

Η επόµενη κριτική που ασκείται στην AHP έχει να κάνει µε τις προσπάθειες για την 

διατήρηση της κατάταξης από µη σχετικές εναλλακτικές επιλογές που υπεισέρχονται στο 

µοντέλο, µέσω της σύνδεσης των αποτελεσµάτων των συγκρίσεων ενός ατόµου 

χρησιµοποιώντας τον γεωµετρικό µέσο για την εξαγωγή προτεραιοτήτων όπως επίσης και 

µέσω της σύνδεσης των εξαχθέντων προτεραιοτήτων για διαφορετικά κριτήρια, 

χρησιµοποιώντας την σύνθεση πολλαπλασιαστικών προτεραιοτήτων (multiplicative 

weighting synthesis) (Saaty, 2008). Ένα τέταρτο σηµείο κριτικής έγκειται στην 

διαµόρφωση της κλίµακας των κρίσεων, όπως έχει προταθεί από τον Saaty. Πολλοί 

αµφισβητούν την ορθότητα αυτής της κλίµακας παρά το γεγονός ότι η κλίµακα έχει 

ελεγθεί και επαληθευτεί σε πολλά παραδείγµατα και εφαρµογές. Τέλος, υπάρχει και µια 

µερίδα αντιφρονούντων ως προς την ορθότητα των συγκρίσεων ανά ζεύγη. Θεωρούν ότι οι 

ανά ζεύγη συγκρίσεις δεν αποτελούν αυθόρµητη διαδικασία του ανθρώπινου νου και έτσι 

δεν µπορούν να εξαχθούν αληθή συµπεράσµατα. 

 

3.10.1. Η µέθοδοι DEAHP και LP-GFW 

Το πρόβληµα του “rank reversal” φαίνεται ότι µπορεί να αντιµετωπιστεί µέσω της 

µεθόδου DEAHP (Data Envelopment Analytic Hierarchy Process) όπως προτείνεται από 

τον Ramanathan, 2004. Η µέθοδος αυτή αποτελεί έναν συνδυασµό της DEA (Data 

Envelopment Analysis) και της AHP. O Ramanathan, 2004 αποδεικνύει ότι η µέθοδος 
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DEAHP δεν πάσχει από το φαινόµενο του “rank reversal” και έτσι ικανοποιεί τον κανόνα 

του IIR (Independence of Irrelevant Alternatives). 

 

Στην DEAHP, οι βαρύτητες των εναλλακτικών επιλογών υπολογίζονται ξεχωριστά για 

κάθε εναλλακτική, µέσω χρήσης ενός µοντέλου γραµµικού προγραµµατισµού. Αυτός ο 

τρόπος έρχεται σε αντίθεση µε την µέθοδο του µοναδιαίου διανύσµατος (Eigenvector 

Method), όπου οι βαρύτητες όλων των εναλλακτικών εξάγονται ταυτόχρονα. 

Επιπροσθέτως, η AHP κάνει χρήση της αριθµητικής κανονικοποίησης ενώ η DEAHP δεν 

χρησιµοποιεί αυτή την διαδικασία. Η DEAHP υπολογίζει την κάθε µια βαρύτητα της 

εναλλακτικής επιλογής σε σχέση µε την µεγαλύτερη βαρύτητα της εναλλακτικής που έχει 

υπολογιστεί. Έτσι αν µια µη αποδοτική (inefficient) εναλλακτική επιλογή επιλεχθεί για να 

αποχωρήσει από το µοντέλο (δηλαδή µια εναλλακτική επιλογή που δεν σχετίζεται µε τις 

υπόλοιπες), η νέα κατάταξη που θα υπολογιστεί θα είναι σε σχέση µε την εναλλακτική που 

κατέχει την µεγαλύτερη βαρύτητα και συνεπώς η κατάταξη των εναλλακτικών επιλογών 

δεν θα µεταβληθεί. Το µοντέλο που χρησιµοποιεί η DEAHP είναι το εξής: 
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Παρόλο που η µέθοδος DEAHP φαίνεται να αποδίδει καλύτερα σε σχέση µε την εξαγωγή 

του µοναδιαίου διανύσµατος (Eigenvector) κατά την AHP, η κριτική που ασκείται στην 

συγκεκριµένη µέθοδο είναι ότι δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε περιπτώσεις µη συνεπών 

πινάκων διότι εκεί τα αποτελέσµατα που προκύπτουν δεν είναι έγκυρα. Μία νέα 

βελτιωµένη µεθοδολογία DEA βασίζεται σε δύο ειδικά µοντέλα που κατασκευάστηκαν και 

είναι σε θέση να παράγουν βαρύτητες από πίνακες ζευγαρωτών συγκρίσεων, ανεξάρτητα 

από το αν οι συγκρίσεις αυτές είναι συνεπείς ή όχι (Wang and Chin, 2009). Τα 

πλεονεκτήµατα της νέας αυτής βελτιωµένης µεθόδου αναφέρονται ως εξής: 
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• Η µέθοδος παράγει πραγµατικές βαρύτητες (true weights) για απόλυτα συνεπείς 

πίνακες ζευγαρωτών συγκρίσεων. 

• Παράγει τις καλύτερες δυνατές τοπικές (local) προτεραιότητες, οι οποίες είναι 

λογικές και συνεπείς µε τις υποκειµενικές κρίσεις του λήπτη της απόφασης (DM) 

όταν πρόκειται για µη συνεπείς πίνακες ζευγαρωτών συγκρίσεων. 

• Κάνει χρήση της µεθόδου SAW (Simple Additive Weighting) για την εξαγωγή των 

καλύτερων δυνατών τοπικών προτεραιοτήτων χωρίς την ανάγκη χρήσης της 

κανονικοποίησης όπως γίνεται στην περίπτωση της AHP. 

• Η µέθοδος είναι εφαρµόσιµη στην AHP είτε για συγκρίσεις που προέρχονται από 

ένα υποκείµενο είτε για συγκρίσεις που προέρχονται από ένα µεγάλο δείγµα 

απαντήσεων. 

 

Το µοντέλο αυτής της βελτιωµένης µεθόδου της DEAHP έχει ως εξής: 
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Μια αντίστοιχη µέθοδος που µπορεί να παράγει ακριβείς βαρύτητες για συνεπείς πίνακες 

ζευγαρωτών συγκρίσεων και βαρύτητες κατά προσέγγιση όταν πρόκειται για µη συνεπείς 

πίνακες, είναι η µέθοδος LP-GFW (Linear Programming method for Generating the most 

Favorable Weights) (Wang et al., 2008). Πάντως στην περίπτωση µη συνεπών πινάκων, οι 

βαρύτητες που προκύπτουν µέσω της µεθόδου LP-GFW είναι πολύ κοντά στις βαρύτητες 

που εξάγονται µε την χρήση του χαρακτηριστικού διανύσµατος (eigenvector) του Saaty. 

Το µοντέλο γραµµικού προγραµµατισµού που χρησιµοποιείται στην εν λόγω µέθοδο για 

τον υπολογισµό της µεγαλύτερης βαρύτητας του κριτηρίου ή της εναλλακτικής επιλογής 

είναι το εξής: 

 

Max wi 
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To µοντέλο LP-GFW ψάχνει για την µέγιστη τιµή του wi για κάθε κριτήριο και 

εναλλακτική επιλογή ξεχωριστά. Το µοντέλο λύνεται για όλες τις n µεταβλητές βαρύτητας 

και παράγει n τιµές βαρύτητας για κάθε µια εναλλακτική και κάθε ένα κριτήριο. Όµως η 

µεγαλύτερη τιµή που προκύπτει για κάθε µια εναλλακτική και κριτήριο είναι η αποδεκτή 

και η προτιµητέα (most favorable). Αριθµητικά παραδείγµατα αποδεικνύουν την υπεροχή 

της LP-GFW έναντι άλλων µεθόδων υπολογισµού προτεραιοτήτων όπως οι DEAHP, 

WLSM, LSM, GLSM, GEM και άλλες (Wang et al., 2008). 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

4.1. Γενικά 

Όπως αναφέρθηκε και στην Σύνοψη της παρούσας εργασίας, θα επιχειρηθεί η κατασκευή 

ενός µοντέλου το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στο λήπτη της απόφασης να επιλέγει µε 

έναν αντικειµενικό τρόπο για λογαριασµό της βιοµηχανικής µονάδας τον υπεργολάβο που 

θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών. Για να γίνει κατανοητή η ανάγκη δηµιουργίας 

ενός τέτοιου µοντέλου θα πρέπει να δοθεί µια πλήρης περιγραφή της κατάστασης και του 

περιβάλλοντος εργασιών της εν λόγω βιοµηχανικής µονάδας. 

 

4.2. Σκοπός της δηµιουργίας του µοντέλου AHP 

Η βιοµηχανική µονάδα για την οποία θα γίνει χρήση της µεθόδου AHP είναι µια 

καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής συστηµάτων αλουµινίου για κουφώµατα, κελύφη 

κτιρίων, καθώς και διάφορες άλλες βιοµηχανικές χρήσεις. Η µονάδα παραγωγής διαθέτει 

µηχανολογικό εξοπλισµό για την παραγωγή επιµηκών προφίλ αλουµινίου, τα οποία 

χρησιµοποιούνται κυρίως για αρχιτεκτονικές χρήσεις. Τα προφίλ παράγονται συνήθως σε 

βέργες των έξι (6) µέτρων και στη συνέχεια οδηγούνται σε ειδικά διαµορφωµένο βαφείο 

ηλεκτροστατικής βαφής για τον χρωµατισµό των προφίλ ανάλογα µε τις απαιτήσεις του 

πελάτη. Εναλλακτικά, η βιοµηχανική µονάδα έχει τη δυνατότητα να παραδώσει στο 

πελάτη και χρώµατα ανοδίωσης, υπηρεσία που επίσης παρέχεται σε ένα από τα στάδια της 

παραγωγής της βιοµηχανικής µονάδας. Εκτός από τα επιµήκη προφίλ, η µονάδα είναι σε 

θέση να διαθέτει και όλα τα παρεµφερή εξαρτήµατα και µηχανισµούς που είναι 

απαραίτητοι για την λειτουργία ενός κουφώµατος. 

 

Όλα τα απαραίτητα υλικά, αφού έχουν παραχθεί και συλλεχθεί, αποστέλλονται στον 

πελάτη κατασκευαστή αλουµινίου, ο οποίος µε χρήση του κατάλληλου µηχανολογικού 

εξοπλισµού που διαθέτει, είναι σε θέση να κατασκευάσει ένα λειτουργικό τελικό προϊόν 

(κούφωµα) και να το τοποθετήσει στη συνέχεια στο κτίριο του πελάτη του. Πολλές φορές 

βέβαια, παρεµβάλλονται και ενδιάµεσοι έµποροι στην αλυσίδα, οι οποίοι είναι και αυτοί 

πελάτες της βιοµηχανικής µονάδας. Οι έµποροι αυτοί αναλαµβάνουν να εξυπηρετήσουν 

µικρότερους κατασκευαστές αλουµινίου, ενώ οι πιο µεγάλοι κατασκευαστές 

εξυπηρετούνται απευθείας από την βιοµηχανική µονάδα. 
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Όπως γίνεται αντιληπτό, όσο περισσότερες παραγγελίες τοποθετούν οι κατασκευαστές 

αλουµινίου, τόσο περισσότερο θα αυξάνονται οι πωλήσεις και τα κέρδη της βιοµηχανικής 

µονάδας. Άρα σε τελική ανάλυση, το ενδιαφέρον της επιχείρησης επικεντρώνεται στα 

κτιριακά έργα που υπάρχουν στην αγορά. Αποτελούν την µοναδική πηγή εσόδων αλλά 

λόγω της αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας η βιοµηχανική µονάδα πρέπει να 

επικεντρώσει άµεσα το ενδιαφέρον της στην προσκοµιδή περισσοτέρων έργων. Οι 

επιχειρήσεις του ανταγωνισµού λειτουργούν µε παρόµοιο τρόπο και παρόµοιο δίκτυο, 

οπότε γίνεται σαφές ότι τα υπό κατασκευή έργα που υπάρχουν στην αγορά ενδιαφέρουν 

όλους. 

 

Πρέπει να σηµειωθεί εδώ, ότι το έργο το κλείνει ο κατασκευαστής αλουµινίου καθώς το 

συµβόλαιο υπογράφεται µεταξύ του κατασκευαστή και του ιδιώτη πελάτη. Η βιοµηχανική 

µονάδα δεν έχει ιδιαίτερη συµµετοχή σε αυτή τη διαδικασία, παρά µόνο στην προσπάθεια 

να πείσει τον τελικό πελάτη (ιδιώτη) για την επιλογή του. Η βιοµηχανική µονάδα εν τέλει 

δεν συντάσσει προσφορά και δεν υπογράφει έτσι ιδιωτικό συµφωνητικό µε τον τελικό 

πελάτη. Το κλείσιµο λοιπόν ενός έργου έγκειται στις ικανότητες του εκάστοτε 

κατασκευαστή αλουµινίου. 

 

Η εν λόγω βιοµηχανική µονάδα επιδιώκοντας λοιπόν να πάρει τον έλεγχο των έργων, 

επιθυµεί να εµπλακεί στην διαδικασία της απευθείας σύναψης συµφωνητικού µε τον 

τελικό πελάτη (ιδιώτη) ώστε να αυξηθεί έτσι ο αριθµός των έργων που έρχονται υπό την 

κατοχή της. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την κατάθεση οικονοµικής προσφοράς για το έργο 

έχοντας λάβει υπόψη όλες τις παραµέτρους κόστους που υπεισέρχονται. Με αυτή τη 

διαδικασία παρακάµπτονται οι πελάτες κατασκευαστές αλουµινίου, κάτι το οποίο θα 

µπορούσε να δηµιουργήσει έντονες ανησυχίες και αναταράξεις στις σχέσεις βιοµηχανικής 

µονάδας – κατασκευαστή αλουµινίου. Για αυτόν τον λόγο η βιοµηχανική µονάδα δεν 

επιθυµεί να εµπλακεί σε µικρά έργα, αλλά ενδιαφέρεται µόνο για τα πολύ µεγάλα κτιριακά 

έργα, τα οποία θα µπορούσαν να συµβάλλουν ουσιαστικά στην κερδοφορία της 

επιχείρησης. Σηµειωτέον, ότι είναι λίγοι οι εγχώριοι κατασκευαστές αλουµινίου που θα 

µπορούσαν να αναλάβουν πολύ µεγάλης έκτασης έργα. 
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Σε µια τέτοιου είδους κίνηση, η βιοµηχανική µονάδα έχει δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή 

είναι να επενδύσει σε µηχανολογικό εξοπλισµό και να δηµιουργήσει µια ξεχωριστή 

εταιρία, εξειδικευµένη σε κατασκευές κουφωµάτων και κελυφών. Η δεύτερη επιλογή είναι 

να χρησιµοποιήσει τους ήδη υπάρχοντες πελάτες της και να µισθώνει την εργασία τους. Η 

δεύτερη επιλογή δεν απαιτεί νέες επενδύσεις και συγκεντρώνει τον ελάχιστο δυνατό 

κίνδυνο. Με αυτόν τον τρόπο, ο κατασκευαστής αλουµινίου µετατρέπεται από πελάτης σε 

προµηθευτής. Η βιοµηχανική µονάδα πλέον θα τον χρησιµοποιεί ως εξωτερικό συνεργάτη, 

ο οποίος απλά θα διεκπεραιώνει την εντολή εργασίας που θα του µεταβιβάζει η 

βιοµηχανική µονάδα µε το αντίστοιχο βέβαια τίµηµα. Μέσω αυτής της διαδικασίας, η 

επιχείρηση έχει πλέον τον έλεγχο του έργου και είναι σε θέση να προσφέρει 

ανταγωνιστικότερες τιµές.  

 

Το πρόβληµα που θα πρέπει να επιλυθεί είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα επιλεχθεί ο 

κατάλληλος κατασκευαστής αλουµινίου ως προµηθευτής της βιοµηχανικής µονάδας. Σε 

αυτό το σηµείο θα γίνει χρήση της µεθόδου AHP και θα δοµηθεί η κατάλληλη ιεραρχία 

ώστε η τελική απόφαση να είναι όσο το δυνατόν αντικειµενικότερη και ορθή. Θα πρέπει 

να ορισθούν τα κριτήρια βάση των οποίων θα γίνεται η επιλογή του υπεργολάβου, καθώς 

και οι υποψήφιοι κατασκευαστές αλουµινίου. 

 

4.3. ∆όµηση της Ιεραρχίας 

Κατά το αρχικό στάδιο της µοντελοποίησης, είναι αναγκαία η δόµηση της ιεραρχίας µε τα 

κριτήρια και τις εναλλακτικές επιλογές. Τα κριτήρια βάσει των οποίων ο λήπτης της 

απόφασης θα οδηγηθεί σε κάποια επιλογή θα πρέπει να έχουν µελετηθεί και να έχουν 

επιλεγεί σωστά, ώστε να καλύπτουν από όλες τις απόψεις το πρόβληµα της επιλογής. Για 

την επιλογή των κριτηρίων διενεργήθηκαν συνεντεύξεις µε στελέχη της εταιρίας ώστε να 

καταλήξουµε σε αυτά που θεωρούµε ως πιο σηµαντικά. καθότι αποτελούν δοµικό στοιχείο 

της ιεραρχίας. Προκειµένου να είµαστε σίγουροι ότι τα επιλεχθέντα κριτήρια είναι και τα 

αντιπροσωπευτικότερα, πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη µε διάφορα στελέχη και η επιλογή 

τους έγινε µετά από εξονυχιστικό έλεγχο. 

 

Έτσι η απόφαση για επιλογή κάποιου υπεργολάβου θα βασιστεί στα εξής επιλεχθέντα 

κριτήρια: 



 

 

∆οµαζινάκης Φίλιππος – ∆ιπλωµατική Εργασία 61 

 

1. Τζίρος υπεργολάβου 

2. Πληρότητα µηχανολογικού εξοπλισµού 

3. Τεχνική κατάρτιση & εµπειρία 

4. Πνεύµα συνεργασίας 

5. Ποιότητα κατασκευών 

6. Αποκλειστικότητα 

 

Θα πρέπει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι τα κριτήρια αυτά επιλέχθηκαν έτσι ώστε να 

µην υπερκαλύπτονται και να µην συνδέονται µεταξύ τους µε οποιαδήποτε τρόπο διότι τα 

ασυσχέτιστα κριτήρια οδηγούν σε ορθότερες αποφάσεις. 

 

Ως υποψήφιοι υπεργολάβοι έχουν επιλεγεί πέντε (5) κατασκευαστές αλουµινίου, οι οποίοι 

θα πρέπει να κριθούν ανάλογα µε το κάθε κριτήριο ξεχωριστά. Οι κατασκευαστές αυτοί θα 

ονοµαστούν σε αυτό το στάδιο ως: 

• Κατασκευαστής 1 

• Κατασκευαστής 2 

• Κατασκευαστής 3 

• Κατασκευαστής 4 

• Κατασκευαστής 5 

4.3.1. Τζίρος Υπεργολάβου 

Οι συµµετέχοντες κατά την διαδικασία επιλογής των κριτηρίων έκριναν οµοφώνως ότι ο 

τζίρος του υπεργολάβου θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Ο κύκλος πωλήσεων του 

υποψήφιου υπεργολάβου της βιοµηχανικής µονάδας θα πρέπει να παρουσιάζει έναν 

σοβαρό ετήσιο τζίρο, λόγω του ότι τα έργα τα οποία θα χρειαστεί να αναλάβει θα έχουν 

σηµαντικό µέγεθος και όγκο εργασίας. Ο ετήσιος όγκος πωλήσεων είναι ένα στοιχείο που 

µπορεί να ταξινοµήσει τους υποψήφιους υπεργολάβους ανάλογα µε το µέγεθός τους. 

 

Άλλα υποψήφια κριτήρια που αξιολογήθηκαν µε σκοπό να αντικατοπτρίζουν το µέγεθος 

του υπεργολάβου ήταν το εµβαδόν της καλυµµένης επιφάνειας των παραγωγικών 

εγκαταστάσεων και ο αριθµός των ατόµων, αλλά κρίθηκαν λιγότερο σηµαντικά σε σχέση 

µε τον τζίρο. Ο τζίρος υπερκαλύπτει τα δύο αυτά στοιχεία µεγέθους και οµοφώνως 

επιλέχθηκε ως το σηµαντικότερο κριτήριο µεγέθους του υποψήφιου υπεργολάβου. 
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Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το κριτήριο αυτό δεν χρειάστηκε να συµπεριληφθεί στα 

ερωτηµατολόγια που µοιράστηκαν στα στελέχη της εταιρίας στο σηµείο όπου οι 

υποψήφιοι υπεργολάβοι κρίνονται µε βάση τον τζίρο τους, διότι αποτελεί ένα 

αντικειµενικό και ποσοτικό κριτήριο µε την έννοια ότι δεν υπάρχει ανάγκη κρίσεων 

σχετικά µε αυτό, αφού ο κύκλος εργασιών δηµοσιεύεται και είναι γνωστός σε όλους τους 

ενδιαφερόµενους. Συµπεριλαµβάνεται όµως στις ζευγαρωτές συγκρίσεις των κριτηρίων 

µεταξύ τους αφού εκεί κρίνεται η σχετική σηµαντικότητα των κριτηρίων. 

4.3.2. Πληρότητα µηχανολογικού εξοπλισµού 

Το επόµενο κριτήριο που επιλέχθηκε για την κατάταξη των υποψήφιων υπεργολάβων 

είναι ποιοτικό. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός µιας βιοτεχνικής µονάδας κατασκευών 

αλουµινίου πρέπει να διαθέτει συγκεκριµένα µηχανήµατα. Υπάρχουν όµως µονάδες που 

αναλαµβάνουν έργα έχοντας στην διάθεσή τους περισσότερο µηχανολογικό εξοπλισµό και 

άλλες τα καταφέρνουν µε λιγότερα µηχανήµατα. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός που ένας 

κατασκευαστής αλουµινίου θεωρούµε ότι θα πρέπει να έχει για βαθµολογηθεί µε εννέα (9) 

στην αναλογική κλίµακα του Saaty, είναι ο παρακάτω: 

• ∆ιπλό πριόνι 

• Απλό πριόνι 

• Γωνιάστρα 

• Πρεσσάκια αέρος 

• Router 

• Πάγκος περιµετρικού µηχανισµού 

• Ξυλουριστικό 

Με αυτά τα µηχανήµατα, θεωρούµε ότι ένας κατασκευαστής αλουµινίου είναι σε θέση να 

φέρει εις πέρας όλες τις πιθανές κατασκευές που µπορεί να προκύψουν σε διάφορα έργα. 

Όπως όµως ήδη προαναφέρθηκε, δεν διαθέτουν όλοι οι κατασκευαστές όλα αυτά τα 

µηχανήµατα ταυτόχρονα. Αφήνεται λοιπόν στην κρίση των στελεχών της βιοµηχανικής 

µονάδας να κρίνουν τον κάθε υποψήφιο υπεργολάβο ανάλογα µε το µίγµα του 

µηχανολογικού εξοπλισµού που διαθέτει. 

4.3.3. Τεχνική κατάρτιση και εµπειρία 

Το ποιοτικό αυτό κριτήριο θεωρείται επίσης πολύ σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας. Τα 

κατασκευαστικά έργα απαιτούν εµπειρία και µεγάλη τεχνική κατάρτιση του προσωπικού 
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σε θέµατα κατασκευών αλουµινίου. Παρατηρείται πολλές φορές επιχειρήσεις που 

ασχολούνται µε άλλου είδους κατασκευαστικές εργασίες, όπως π.χ. µεταλλικές 

κατασκευές, να επεκτείνονται και σε εργασίες κατασκευών αλουµινίου µε το σκεπτικό ότι 

έτσι αυξάνουν το κέρδος τους. Κάτι τέτοιο είναι µεν θεµιτό, αλλά η επιχείρηση αυτή δεν 

θα µπορεί να ανταποκριθεί σωστά όσον αφορά στην τεχνική κατάρτιση και στην εµπειρία 

που απαιτείται σε εξειδικευµένες κατασκευές αλουµινίου. 

 

Η τεχνική κατάρτιση και η εµπειρία δεν είναι προϊόν πληρότητας µηχανολογικού 

εξοπλισµού, ούτε τζίρου. ∆εν σχετίζεται µε τα υπόλοιπα κριτήρια της ιεραρχικής δοµής 

που σχηµατίσαµε, αλλά αποτελεί από µόνο του ένα σηµαντικό στοιχείο διαφοροποίησης 

των υπεργολάβων µεταξύ τους. 

4.3.4. Πνεύµα συνεργασίας 

Όσον αφορά στο κριτήριο του πνεύµατος συνεργασίας, εννοούµε την ικανότητα και 

δυνατότητα του κατασκευαστή αλουµινίου να µπορεί να συνεργαστεί εποικοδοµητικά και 

αρµονικά µε την βιοµηχανική µονάδα. Εξετάζοντας αυτό το κριτήριο αναζητούµε ποιοτικά 

στοιχεία της γενικότερης συµπεριφοράς και λειτουργίας του υπεργολάβου.  

 

Η ευκολία επικοινωνίας και η άµεση διαθεσιµότητα του επιχειρηµατία – υπεργολάβου 

είναι στοιχεία που συµβάλλουν θετικά στην διαµόρφωση ενός καλού κλίµατος 

συνεργασίας. Η ικανότητα του υπεργολάβου να δέχεται υποδείξεις από την βιοµηχανική 

µονάδα, να είναι ευέλικτος ως προς την προσαρµογή του στα χρονικά πλαίσια του έργου 

και γενικότερα η άµεση και έγκυρη πληροφόρηση που διοχετεύει προς την µονάδα, 

συντελούν σε ένα άριστο πνεύµα συνεργασίας που είναι ικανό να οδηγήσει σε πολύ σωστό 

κατασκευαστικό αποτέλεσµα. 

4.3.5. Ποιότητα κατασκευών 

Η ποιότητα των κατασκευών του υποψήφιου υπεργολάβου αποτελεί µείζον θέµα όταν 

πρόκειται περί ανάθεσης εργασιών. Η βιοµηχανική µονάδα σκοπεύει να χρησιµοποιήσει 

τους υποψήφιους υπεργολάβους για µεγάλα και σοβαρά έργα, οπότε θα πρέπει να είναι 

σίγουρη όσον αφορά στην ποιότητα του τελικού προϊόντος. Η ποιότητα είναι ιδιαιτέρως 

καθοριστική για την επιλογή του υπεργολάβου καθώς είναι πολύ πιθανό λόγω κακής 

ποιότητας κατασκευής να µην γίνει αποδεκτό το έργο από τον πελάτη. Κάτι τέτοιο θα 

σήµαινε µεγάλες ζηµίες για την βιοµηχανική µονάδα σε περίπτωση που κατά την 
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παράδοση ο ιδιοκτήτης του έργου αποφάσιζε να µην την κάνει αποδεκτή. Βέβαια η 

ποιότητα κατασκευής είναι αντιστρόφως ανάλογη µε το κόστος και την τελική τιµή 

πώλησης κάτι το οποίο θα πρέπει η βιοµηχανική µονάδα να σταθµίσει κατά την επιλογή 

του τελικού υπεργολάβου. Η στάθµιση αυτή µπορεί να γίνει εφόσον έχουν βρεθεί οι 

τελικές προτεραιότητες των υποψηφίων και συγκριθούν µε το κόστος του κάθε 

υπεργολάβου. 

4.3.6. Αποκλειστικότητα 

Με τον όρο αυτόν εννοείται η αποκλειστική συνεργασία του υπεργολάβου µε την 

βιοµηχανική µονάδα. Υπάρχουν κατασκευαστές αλουµινίου που δουλεύουν αποκλειστικά 

µε την συγκεκριµένη βιοµηχανική µονάδα λόγω πεποιθήσεως αλλά υπάρχουν και πολλοί 

άλλοι που δεν αισθάνονται διόλου συνδεδεµένοι µε την προµηθεύτρια εταιρία και 

µπορούν ανά πάσα στιγµή να προµηθευτούν συστήµατα αλουµινίου από ανταγωνιστικές 

βιοµηχανίες. Το πόσο συναισθηµατικά δεµένος είναι κάποιος κατασκευαστής αλουµινίου 

µε την βιοµηχανική µονάδα και το κατά πόσο θα ήταν διατεθειµένος  να προµηθευτεί 

προφίλ αλουµινίου και παρελκόµενα εξαρτήµατα και µηχανισµούς από άλλες βιοµηχανίες 

είναι ένα θέµα το οποίο εξετάζουµε µε το συγκεκριµένο κριτήριο της αποκλειστικότητας. 

 

Η αποκλειστικότητα αποτελεί κατά γενική οµολογία ένα σηµαντικό κριτήριο επιλογής. Αν 

κάποιος υπεργολάβος έχει την τάση εκ πεποιθήσεως να µην συνεργάζεται αποκλειστικά µε 

µια βιοµηχανική µονάδα, αυτό σηµαίνει ότι ενδεχόµενη συνεργασία µε τη µορφή 

υπεργολαβίας έχει λίγες πιθανότητες να ευοδωθεί σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Η 

επιθυµία της βιοµηχανικής µονάδας είναι να συνάπτει µακροχρόνιες σχέσεις µε πελάτες 

και προµηθευτές καθώς έτσι πιστεύει ότι επενδύει καλύτερα στο µέλλον και στην πορεία 

της επιχείρησης. 

 

4.4. Το ιεραρχικό Μοντέλο 

Σύµφωνα µε τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί και τους υποψήφιους υπεργολάβους που 

έχουν οριστεί, είναι δυνατόν να σχηµατίσουµε το ιεραρχικό µοντέλο πάνω στο οποίο θα 

εφαρµοστεί η µέθοδος AHP. Το µοντέλο αυτό έχει ως σκοπό την επιτυχή έκβαση του 

έργου από µέρους της βιοµηχανικής µονάδας όπως φαίνεται στην κορυφή της ιεραρχίας κα 

στο πρώτο επίπεδο. Στο δεύτερο επίπεδο φαίνονται τα κριτήρια της ιεραρχίας ενώ στο 
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τρίτο επίπεδο κάτω από τα κριτ

κατασκευαστές αλουµινίου. 

 

  

4.5. Περιγραφή της διαδικασίας

Σε αυτό το κεφάλαιο θα επιχειρηθεί

σκοπό την τελική επιλογή του

Έχοντας ήδη διαµορφώσει την

προχωρήσουµε στα επόµενα

4.5.1. Βήµα 1
ο
 – Επιλογή στελεχών

Στο πρώτο βήµα της διαδικασίας

στους οποίους θα µοιραστούν

πρέπει να γνωρίζουν κατ

κατασκευαστές  αλουµινίου

ερωτηµατολογίων. Θα πρέπει

αλλά και να έχουν γνώµη επί

ερωτήµατα που σχετίζονται

εξοπλισµού, της τεχνικής κατάρτισης

∆ιπλωµατική Εργασία 

από τα κριτήρια εµφανίζονται οι εναλλακτικές επιλογές

αλουµινίου. Η ιεραρχική δοµή παρουσιάζεται στην Εικόνα

διαδικασίας 

θα επιχειρηθεί η περιγραφή της διαδικασίας που

επιλογή του υπεργολάβου για λογαριασµό της βιοµηχανικής

διαµορφώσει την ιεραρχία που φαίνεται στην Εικόνα 4.1, είµαστε

επόµενα βήµατα. 

Επιλογή στελεχών 

διαδικασίας θα πρέπει να γίνει προσεκτική επιλογή

µοιραστούν τα ερωτηµατολόγια προς συµπλήρωση. Τα

καταρχήν πολύ καλά τους υποψήφιους 

αλουµινίου ώστε να µπορούν να έχουν γνώµη κατά την

πρέπει να γνωρίζουν όχι µόνο τον επιχειρηµατία

γνώµη επί τεχνικών θεµάτων ώστε να µπορούν να

σχετίζονται µε τα κριτήρια της πληρότητας του

τεχνικής κατάρτισης και της ποιότητας κατασκευής. 

65 

επιλογές, οι υποψήφιοι 

Εικόνα 4.1. 

διαδικασίας που ακολουθείται µε 

βιοµηχανικής µονάδας. 

, είµαστε σε θέση να 

επιλογή των στελεχών 

συµπλήρωση. Τα στελέχη αυτά θα 

υποψήφιους υπεργολάβους – 

κατά την συµπλήρωση των 

επιχειρηµατία και το προσωπικό 

µπορούν να απαντήσουν στα 

πληρότητας του µηχανολογικού 

κατασκευής. Επίσης πρέπει να 

Εικόνα 4.1 
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δωθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε κανένα από τα στελέχη να µην παρουσιάζει κάποια 

ιδιαίτερη προτίµηση προς συγκεκριµένο κατασκευαστή, ώστε οι απαντήσεις στα 

ερωτηµατολόγια να είναι όσο το δυνατόν φυσικές και απροκατάληπτες.  

 

Με βάση αυτούς τους περιορισµούς, τα στελέχη που επιλέχθηκαν και µπορούν µε ορθό 

και εµπεριστατωµένο τρόπο να συµπληρώσουν τα εν λόγω ερωτηµατολόγια είναι οι: 

• Προϊστάµενος Υποστήριξης Πελατών 

• ∆ιευθυντής Πωλήσεων 

• ∆ιευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης 

• Μηχανικός Υποστήριξης Πελατών 

• Μηχανικός Ανάπτυξης Πελατών  

Αφού διεξήχθη συζήτηση µε όλα αυτά τα στελέχη της βιοµηχανικής µονάδας, θεωρούµε 

ότι αποτελούν τα αντιπροσωπευτικότερα άτοµα για να απαντήσουν στα ερωτηµατολόγια. 

4.5.2. Βήµα 2
ο
 – ∆ιαµόρφωση ερωτηµατολογίων, διανοµή 

Κατά την κατασκευή και διαµόρφωση των ερωτηµατολογίων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή ώστε να καθίσταται σαφές στο στέλεχος της επιχείρησης σχετικά µε το πώς θα 

πρέπει να συµπληρωθούν. Στο Παράρτηµα Ι  παρουσιάζεται η µορφή του 

ερωτηµατολογίου που διανεµήθηκε στους εµπλεκόµενους.  

 

Έτσι η ιεραρχική δοµή η οποία κατασκευάστηκε και παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4.4. 

έχει ως σκοπό να προσδιορίσει τον καταλληλότερο υπεργολάβο – κατασκευαστή 

αλουµινίου ώστε να υπάρξει επιτυχής έκβαση του project που έχει αναλάβει η 

βιοµηχανική µονάδα. Αυτή η επιτυχής έκβαση του project βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο 

της ιεραρχίας, στην κορυφή και αποτελεί τον λόγο για τον οποίο στήθηκε η εν λόγω 

ιεραρχία. 

 

Στο δεύτερο επίπεδο της ιεραρχίας παρουσιάζονται τα βασικότερα κριτήρια βάση των 

οποίων θα γίνει η τελική επιλογή του υπεργολάβου. Όσον αφορά στα κριτήρια της 

απόφασης, το κάθε στέλεχος καλείται να συµπληρώσει τον Πίνακα 1 του 

ερωτηµατολογίου. Στον πίνακα αυτόν, γίνονται οι ζευγαρωτές συγκρίσεις των κριτηρίων 

µεταξύ τους µε σκοπό την εξαγωγή ενός διανύσµατος προτεραιότητας, το οποίο θα δίνει 



 

 

∆οµαζινάκης Φίλιππος – ∆ιπλωµατική Εργασία 67 

 

την σχετική βαρύτητα των κριτηρίων αυτών σε σχέση µε τον τελικό στόχο του 

προβλήµατος, την επιτυχή έκβαση του project. 

 

Στον πίνακα αυτόν, βρίσκονται όλοι οι πιθανοί συνδυασµοί συγκρίσεων µεταξύ των 

κριτηρίων. Για τα έξι (6) κριτήρια που επιλέχθηκαν οι πιθανοί συνδυασµοί µεταξύ τους 

ανέρχονται σε δεκαπέντε (15), οπότε ο Πίνακας 4.1 θα περιέχει δεκαπέντε (15) σειρές. 

 

Συγκρίσεις σηµαντικότητας σχετικά µε την επίτευξη του τελικού στόχου 

Επιτυχία στο Project 

Τζίρος 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Μηχ/κός 

εξοπλισµός 

Τζίρος 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Τεχνική 

κατάρτιση 

Τζίρος 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Πνεύµα 

συνεργασίας 

Τζίρος 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ποιότητα & 

εµπειρία 

Τζίρος 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Αποκλειστικότητα 

Μηχ/κός 

εξοπλισµός 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τεχνική 

κατάρτιση 

Μηχ/κός 

εξοπλισµός 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Πνεύµα 

συνεργασίας 

Μηχ/κός 

εξοπλισµός 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ποιότητα & 

εµπειρία 

Μηχ/κός 

εξοπλισµός 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Αποκλειστικότητα 

Τεχνική 

κατάρτιση 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Πνεύµα 

συνεργασίας 

Τεχνική 

κατάρτιση 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ποιότητα & 

εµπειρία 

Τεχνική 

κατάρτιση 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Αποκλειστικότητα 

Πνεύµα 

συνεργασίας 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ποιότητα & 

εµπειρία 

Πνεύµα 

συνεργασίας 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Αποκλειστικότητα 

Ποιότητα & 

εµπειρία 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Αποκλειστικότητα 

 

 
Πίνακας 4.1 
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Αφού τα στελέχη της επιχείρησης έχουν συµπληρώσει τον Πίνακα 4.1, καλούνται στη 

συνέχεια να συµπληρώσουν τους επόµενους πίνακες (Πίνακας 4.2 - 4.6). Στους πίνακες 

αυτούς κρίνονται πλέον οι υποψήφιοι υπεργολάβοι – κατασκευαστές αλουµινίου σε σχέση 

µε το κάθε ένα κριτήριο της απόφασης ξεχωριστά. Έτσι, στον Πίνακα 4.2, τα στελέχη 

καλούνται να απαντήσουν στην εξής ερώτηση: «Ποιός κατασκευαστής θεωρείτε ότι 

βαθµολογείται περισσότερο σε σχέση µε το κριτήριο του µηχανολογικού εξοπλισµού;». 

Όµοιες ερωτήσεις γίνονται και για τους υπόλοιπους πίνακες. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί 

ότι και στους πίνακες αυτούς (Πίνακας 4.2 – 4.6), εξετάζονται όλοι πιθανοί συνδυασµοί 

των υποψήφιων υπεργολάβων µεταξύ τους. Έτσι, για τους πέντε (5) υποψήφιους 

κατασκευαστές αλουµινίου, οι συνδυασµοί µεταξύ τους ανέρχονται σε δέκα (10). Τέλος, 

δεν διενεργούνται συγκρίσεις ανά ζεύγη για το κριτήριο του τζίρου διότι όπως έχουµε ήδη 

αναφέρει στο Κεφάλαιο 4.3.1. δεν χρειάζονται υποκειµενικές κρίσεις για τον κάθε 

κατασκευαστή, αφού ο τζίρος είναι ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο το οποίο είναι 

δηµοσίως γνωστό. 
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Συγκρίσεις σηµαντικότητας κατασκευαστών σχετικά µε τον Μηχ/κό Εξοπλισµό 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

 

 

Συγκρίσεις σηµαντικότητας κατασκευαστών σχετικά µε την Τεχνική Κατάρτιση 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

 

 

Πίνακας 4.2 

Πίνακας 4.3 
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Συγκρίσεις σηµαντικότητας κατασκευαστών σχετικά µε το Πνεύµα Συνεργασίας 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

 

 

Συγκρίσεις σηµαντικότητας κατασκευαστών σχετικά µε την Ποιότητα & Εµπειρία 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

 

Πίνακας 4.4 

Πίνακας 4.5 
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Συγκρίσεις σηµαντικότητας κατασκευαστών σχετικά µε την Αποκλειστικότητα 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

 

  
Πίνακας 4.6 



 

 

∆οµαζινάκης Φίλιππος – ∆ιπλωµατική Εργασία 72 

 

4.5.3. Βήµα 3
ο
 – Έλεγχος ασυνέπειας 

Αφού όλα τα επιλεχθέντα στελέχη της επιχείρησης έχουν συµπληρώσει τα 

ερωτηµατολόγια, θα πρέπει να διενεργηθεί ο έλεγχος ασυνέπειας που αναλύθηκε στο 

Κεφάλαιο 3.8.1. Μέσω του ελέγχου αυτού εξετάζονται ένας προς ένας οι συµπληρωµένοι 

πίνακες των ερωτηµατολογίων. Έτσι για το κάθε στέλεχος διενεργούνται έξι (6) έλεγχοι 

ασυνέπειας. Συνολικά και για τα πέντε (5) στελέχη θα πρέπει να διενεργηθούν τριάντα 

(30) έλεγχοι ασυνέπειας. Αν κάποιος έλεγχος δώσει συντελεστή ασυνέπειας (Consistency 

Ratio) µεγαλύτερο από 0,10 θα πρέπει να επανεξετασθεί το ερωτηµατολόγιο του 

συγκεκριµένου στελέχους και να διορθωθεί ώστε ο συντελεστής αυτός να µειωθεί κάτω 

από το 0,10. Πρόκειται περί σηµαντικού βήµατος της διαδικασίας της µεθόδου AHP, 

καθώς µη συνεπείς πίνακες τείνουν να δώσουν εσφαλµένες κρίσεις και τελικές κατατάξεις. 

Ο έλεγχος της ασυνέπειας διεξάγεται µέσω του λογισµικού SuperDecisions. 

4.5.4. Βήµα 4
ο
 – Εύρεση Γεωµετρικών Μέσων 

Σε αυτό το σηµείο έχουν ήδη υπολογιστεί τα χαρακτηριστικά διανύσµατα προτεραιοτήτων 

για το κάθε στέλεχος ξεχωριστά και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ασυνεπείς 

κρίσεις, θα πρέπει να συνδυαστούν όλες οι κρίσεις των στελεχών ώστε να προκύψει η 

συνολική µέση κρίση του συνόλου των στελεχών. Αυτό το αποτέλεσµα θα πρέπει να 

αντιπροσωπεύει την οµάδα των ερωτηθέντων στελεχών και αποτελεί και το δεδοµένου 

εισόδου στο πρόγραµµα SuperDecisions. 

 

Η ιδιότητα της αντιστροφής (reciprocal property) παίζει σηµαντικό ρόλο στο συνδυασµό 

των κρίσεων διαφορετικών ατόµων, για την εξαγωγή της οµαδικής κρίσης. Οι κρίσεις 

πρέπει να συνδυαστούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε ο αντίστροφος των συνδυασµένων κρίσεων 

να ισούται µε το συνδυασµό των αντιστρόφων των κρίσεων αυτών. Έχει αποδειχθεί ότι ο 

γεωµετρικός µέσος είναι ο µόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό (Saaty 2005). Ο 

γεωµετρικός µέσος είναι η n–οστή ρίζα του γινοµένου n αριθµών και δείχνει την κεντρική 

τάση ή την τυπική τιµή µιας οµάδας αριθµών. Ο γεωµετρικός µέσος ενός συνόλου 

δεδοµένων [ ]1 2, ,..., na a a  δίνεται ως: 

1/

1 2

1

n
n

n
i n

i

a a a a
=

 
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 

 
∏ . Ο υπολογισµός των 

γεωµετρικών µέσων των διαφορετικών κρίσεων, πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια της 

εντολής GEOMEAN στο λογισµικό EXCEL. 
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4.5.5. Εισαγωγή δεδοµένων στο SuperDecisions 

Εφόσον έχουν υπολογιστεί και οι Γεωµετρικοί Μέσοι, είµαστε πλέον έτοιµοι να εισάγουµε 

τα δεδοµένα στο λογισµικό το οποίο θα υπολογίσει αυτόµατα τις προτεραιότητες των 

κριτηρίων καθώς και την τελική κατάταξη των υποψήφιων κατασκευαστών αλουµινίου. 

Επίσης, θα δώσει και τις ασυνέπειες σε επίπεδο συνδυασµένων κρίσεων. Είναι πιθανό, 

ακόµα και αν οι µεµονωµένες κρίσεις των στελεχών δεν παρουσιάζουν ασυνέπειες, η 

τελική συνδυασµένη κρίση που λαµβάνεται µέσω του γεωµετρικού µέσου να παρουσιάζει 

ασυνέπεια. Σε αυτό το σηµείο δεν γίνεται καµία διόρθωση. Είναι πιθανό σε ατοµικό 

επίπεδο οι κρίσεις να είναι συνεπείς, αλλά πολλές φορές διαφορετικοί άνθρωποι έχουν 

διαφορετικές απόψεις οπότε οι συνδυασµένες κρίσεις τους οδηγούν σε ασυνέπεια. 

 

Το λογισµικό έχει επίσης την δυνατότητα διεξαγωγής ανάλυσης ευαισθησίας, µέσω της 

οποίας µπορούµε να αναλύσουµε περεταίρω τα αποτελέσµατα της κατάταξης των 

υποψήφιων υπεργολάβων. 
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5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

5.1. Εισαγωγή των δεδοµένων

Κατά το πρώτο βήµα της εφαρµογής

πρέπει να εισαχθεί η ιεραρχική

επιπέδων της ιεραρχίας είναι

αγγλικό όρο «cluster» για τα

κάθε επιπέδου. Στην Εικόνα

όπως εισήχθη στο λογισµικό

  

Για το κάθε επίπεδο υπάρχει

και έτσι εισάγονται οι απαντήσεις

εισαγωγής των ερωτηµατολογίων

να ελεγχθεί ο βαθµός ασυνέπειας

5.2, όπου απεικονίζεται το ερωτηµατολόγιο

µεταξύ τους. Στην Εικόνα 

ζευγαρωτές συγκρίσεις των

από τα κριτήρια. 

∆ιπλωµατική Εργασία 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

των δεδοµένων στο SuperDecisions 

της εφαρµογής του µοντέλου στο λογισµικό 

ιεραρχική δοµή του προβλήµατος επιλογής. Η εισαγωγή

ιεραρχίας είναι µια αρκετά απλή διαδικασία. Το λογισµικό

για τα επίπεδα της ιεραρχίας και τον όρο «node» για

Εικόνα 5.1 παριστάνεται η ιεραρχική δοµή στην τελική

λογισµικό αφού ορίστηκαν οι συνδέσεις µεταξύ των επιπέδων

υπάρχει διαθέσιµη η µορφή του ερωτηµατολογίου του

απαντήσεις των στελεχών. Θα πρέπει να σηµειωθεί

ερωτηµατολογίων στο λογισµικό έγινε για το κάθε στέλεχος

ασυνέπειας. Η µορφή των ερωτηµατολογίων φαίνεται

απεικονίζεται το ερωτηµατολόγιο για τις ζευγαρωτές συγκρίσεις

Εικόνα 5.3 καταδεικνύεται και το αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο

συγκρίσεις των εναλλακτικών επιλογών (υπεργολάβοι) σε

74 

λογισµικό SuperDecisions θα 

Η εισαγωγή των τριών 

λογισµικό χρησιµοποιεί τον 

» για τα στοιχεία του 

στην τελική της µορφή 

των επιπέδων. 

ολογίου του Παραρτήµατος 

σηµειωθεί ότι η διαδικασία 

στέλεχος ξεχωριστά για 

ων φαίνεται στην Εικόνα 

συγκρίσεις των κριτηρίων 

ερωτηµατολόγιο για τις 

σε σχέση µε κάποιο 

Εικόνα 5.1 
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5.2. Έλεγχος Ασυνέπειας

Αφού έχουν συµπληρωθεί όλα

βιοµηχανικής µονάδας, θα πρέπει

∆ιπλωµατική Εργασία 

Ασυνέπειας 

συµπληρωθεί όλα τα ερωτηµατολόγια των πέντε επιλεχθέντων

θα πρέπει να ελεγθούν όλες οι απαντήσεις για κάθε

75 

επιλεχθέντων στελεχών της 

για κάθε ένα στέλεχος 

Εικόνα 5.2 

Εικόνα 5.3 
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ξεχωριστά ώστε να υπάρξει

διαπιστωθούν ασυνέπειες κρίσεων

 

Η ασυνέπεια των κρίσεων µέσω

ερωτηµατολογίου και δια της

που λαµβάνεται µέσω αυτής

απεικονίζει τον συντελεστή

κάθε στοιχείου, είτε πρόκειται

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι δείκτες ασυνέπειας για

Πίνακα 5.1. Με πράσινο χρώµα

όριο του 0,10 ενώ µε κόκκινο

περιπτώσεις που το όριο του

ερωτηµατολογίου από το ίδιο

οποίο οδηγήθηκε σε ασυνέπεια

 

 

 

 

∆ιπλωµατική Εργασία 

υπάρξει η δυνατότητα βελτίωσης των απαντήσεων σε

ασυνέπειες κρίσεων. 

κρίσεων µέσω του λογισµικού είναι εφικτή µέσα από την

δια της επιλογής της εντολής «Show new priorities

αυτής της διαδικασίας φαίνεται ενδεικτικά στην

συντελεστή ασυνέπειας. Επίσης εµφανίζονται και οι προτεραιότητες

πρόκειται για κριτήρια είτε για εναλλακτικές επιλογές

ασυνέπειας για όλα τα ερωτηµατολόγια ανά στέλεχος απεικονίζονται

πράσινο χρώµα καταδεικνύουµε τους συντελεστές που είναι

µε κόκκινο χρώµα αυτούς που ξεπερνούν αυτό

όριο του 0,10 παραβιάζεται, γίνεται διόρθωση

το ίδιο το στέλεχος, αφού του έχει γίνει σαφές

ασυνέπεια κρίσεων. 

Εικόνα 5.4 

76 

απαντήσεων σε περίπτωση που 

από την κατάσταση του 

priorities». Το αποτέλεσµα 

ενδεικτικά στην Εικόνα 5.4 και 

και οι προτεραιότητες του 

επιλογές. 

στέλεχος απεικονίζονται στον 

που είναι κάτω από το 

ξεπερνούν αυτό το όριο. Στις 

διόρθωση του αντίστοιχου 

σαφές ο λόγος για τον 
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  Επίπεδο Συγκρίσεων Ασυνέπεια 

Π
ρ
ο
ϊσ
τά
µ
εν
ο
ς 

Υ
π
ο
σ
τή
ρ
ιξ
η
ς 

Π
ελ
α
τώ
ν 

Κριτήρια σε σχέση µε στόχο 0,147 

Κατασκευαστές σε σχέση µε µηχ/κό εξοπλισµό 0,0286 

Κατασκευαστές σε σχέση µε τεχνική κατάρτιση 0,0591 

Κατασκευαστές σε σχέση µε πνεύµα συνεργασίας 0,0347 

Κατασκευαστές σε σχέση µε ποιότητα 0,0394 

Κατασκευαστές σε σχέση µε αποκλειστικότητα 0,1435 

  

∆
ιε
υ
θ
υ
ντ
ή
ς 

Π
ω
λ
ή
σ
εω
ν 

Κριτήρια σε σχέση µε στόχο 0,2056 

Κατασκευαστές σε σχέση µε µηχ/κό εξοπλισµό 0,1354 

Κατασκευαστές σε σχέση µε τεχνική κατάρτιση 0,0305 

Κατασκευαστές σε σχέση µε πνεύµα συνεργασίας 0,0916 

Κατασκευαστές σε σχέση µε ποιότητα 0,0829 

Κατασκευαστές σε σχέση µε αποκλειστικότητα 0,0541 

  

∆
ιε
υ
θ
υ
ντ
ή
ς 

Τ
εχ
νι
κ
ή
ς 

Υ
π
ο
σ
τή
ρ
ιξ
η
ς 

Κριτήρια σε σχέση µε στόχο 0,0743 

Κατασκευαστές σε σχέση µε µηχ/κό εξοπλισµό 0,0439 

Κατασκευαστές σε σχέση µε τεχνική κατάρτιση 0,1427 

Κατασκευαστές σε σχέση µε πνεύµα συνεργασίας 0,129 

Κατασκευαστές σε σχέση µε ποιότητα 0,0515 

Κατασκευαστές σε σχέση µε αποκλειστικότητα 0,1663 

  

Μ
η
χα
νι
κ
ό
ς 

Υ
π
ο
σ
τή
ρ
ιξ
η
ς 

Π
ελ
α
τώ
ν 

Κριτήρια σε σχέση µε στόχο 0,0755 

Κατασκευαστές σε σχέση µε µηχ/κό εξοπλισµό 0,0314 

Κατασκευαστές σε σχέση µε τεχνική κατάρτιση 0,1014 

Κατασκευαστές σε σχέση µε πνεύµα συνεργασίας 0,0496 

Κατασκευαστές σε σχέση µε ποιότητα 0,0369 

Κατασκευαστές σε σχέση µε αποκλειστικότητα 0,0225 

  

Μ
η
χα
νι
κ
ό
ς 

Α
νά
π
τυ
ξη
ς 

Π
ελ
α
τώ
ν 

Κριτήρια σε σχέση µε στόχο 0,6946 

Κατασκευαστές σε σχέση µε µηχ/κό εξοπλισµό 0,2226 

Κατασκευαστές σε σχέση µε τεχνική κατάρτιση 0,2573 

Κατασκευαστές σε σχέση µε πνεύµα συνεργασίας 0,1051 

Κατασκευαστές σε σχέση µε ποιότητα 0,128 

Κατασκευαστές σε σχέση µε αποκλειστικότητα 0,0004 

 

 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα είναι σαφές ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα 

συγκεκριµένα ερωτηµατολόγια που παρουσιάζουν αποκλίσεις από το άνω όριο 

ασυνέπειας. Αφού έγιναν οι απαραίτητες διευκρινήσεις στα στελέχη και ο τρόπος µε τον 

Πίνακας 5.1 
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οποίο θα πρέπει να συµπληρώνονται τα ερωτηµατολόγια, οι νέοι δείκτες ασυνέπειας που 

προέκυψαν απεικονίζονται στον Πίνακα 5.2. 

 

  Επίπεδο Συγκρίσεων Ασυνέπεια 

Π
ρ
ο
ϊσ
τά
µ
εν
ο
ς 

Υ
π
ο
σ
τή
ρ
ιξ
η
ς 

Π
ελ
α
τώ
ν 

Κριτήρια σε σχέση µε στόχο 0,0849 

Κατασκευαστές σε σχέση µε µηχ/κό εξοπλισµό 0,0286 

Κατασκευαστές σε σχέση µε τεχνική κατάρτιση 0,0591 

Κατασκευαστές σε σχέση µε πνεύµα συνεργασίας 0,0347 

Κατασκευαστές σε σχέση µε ποιότητα 0,0394 

Κατασκευαστές σε σχέση µε αποκλειστικότητα 0,0758 

  

∆
ιε
υ
θ
υ
ντ
ή
ς 

Π
ω
λ
ή
σ
εω
ν 

Κριτήρια σε σχέση µε στόχο 0,071 

Κατασκευαστές σε σχέση µε µηχ/κό εξοπλισµό 0,0755 

Κατασκευαστές σε σχέση µε τεχνική κατάρτιση 0,0305 

Κατασκευαστές σε σχέση µε πνεύµα συνεργασίας 0,0916 

Κατασκευαστές σε σχέση µε ποιότητα 0,0829 

Κατασκευαστές σε σχέση µε αποκλειστικότητα 0,0541 

  

∆
ιε
υ
θ
υ
ντ
ή
ς 

Τ
εχ
νι
κ
ή
ς 

Υ
π
ο
σ
τή
ρ
ιξ
η
ς 

Κριτήρια σε σχέση µε στόχο 0,0743 

Κατασκευαστές σε σχέση µε µηχ/κό εξοπλισµό 0,0439 

Κατασκευαστές σε σχέση µε τεχνική κατάρτιση 0,0639 

Κατασκευαστές σε σχέση µε πνεύµα συνεργασίας 0,0934 

Κατασκευαστές σε σχέση µε ποιότητα 0,0515 

Κατασκευαστές σε σχέση µε αποκλειστικότητα 0,0755 

  

Μ
η
χα
νι
κ
ό
ς 

Υ
π
ο
σ
τή
ρ
ιξ
η
ς 

Π
ελ
α
τώ
ν 

Κριτήρια σε σχέση µε στόχο 0,0755 

Κατασκευαστές σε σχέση µε µηχ/κό εξοπλισµό 0,0314 

Κατασκευαστές σε σχέση µε τεχνική κατάρτιση 0,0227 

Κατασκευαστές σε σχέση µε πνεύµα συνεργασίας 0,0496 

Κατασκευαστές σε σχέση µε ποιότητα 0,0369 

Κατασκευαστές σε σχέση µε αποκλειστικότητα 0,0225 

  

Μ
η
χα
νι
κ
ό
ς 

Α
νά
π
τυ
ξη
ς 

Π
ελ
α
τώ
ν 

Κριτήρια σε σχέση µε στόχο 0,0779 

Κατασκευαστές σε σχέση µε µηχ/κό εξοπλισµό 0,0978 

Κατασκευαστές σε σχέση µε τεχνική κατάρτιση 0,0744 

Κατασκευαστές σε σχέση µε πνεύµα συνεργασίας 0,0719 

Κατασκευαστές σε σχέση µε ποιότητα 0,0784 

Κατασκευαστές σε σχέση µε αποκλειστικότητα 0,0004 

  

 Πίνακας 5.2 
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Οι ασυνέπειες των κρίσεων έχουν µειωθεί ικανοποιητικά µετά τις διορθωτικές κινήσεις. Οι 

κρίσεις των στελεχών είναι πλέον σωστά δοµηµένες, οπότε το επόµενο βήµα είναι η 

εξαγωγή µιας κοινής συνισταµένης όλων αυτών των κρίσεων. 

 

5.3. Εξαγωγή Γεωµετρικού Μέσου 

5.3.1. Γενικά 

Το λογισµικό Super Decisions προκειµένου να υπολογίσει τις τελικές βαρύτητες των 

κριτηρίων και των εναλλακτικών επιλογών χρειάζεται τους πίνακες των ζευγαρωτών 

συγκρίσεων. Το δείγµα το οποίο επεξεργαστήκαµε αποτελείται από πέντε (5) στελέχη, 

εποµένως είναι απαραίτητη η εξαγωγή ενός γεωµετρικού µέσου, ο οποίος θα αποτελεί και 

το δεδοµένο εισόδου στο λογισµικό. Το Super Decisions δεν έχει τη δυνατότητα να 

υπολογίσει γεωµετρικούς µέσους και για αυτό το λόγο χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό 

Excel και η εντολή GEOMEAN µέσω της οποίας υπολογίζεται ο γεωµετρικός µέσος ενός 

συνόλου αριθµών. Ο γεωµετρικός µέσος ενός συνόλου αριθµών υπολογίζεται ως εξής: 

GMy = n
nyyy ....21  

Οι συµµετρικοί πίνακες όλων των ζευγαρωτών συγκρίσεων παρατίθενται στο Παράρτηµα 

ΙΙ. Για κάθε στοιχείο του πίνακα και για όλους τους όµοιους πίνακες (από πλευράς 

συγκρίσεως) εξάγεται ο γεωµετρικός µέσος, έτσι ώστε να προκύψει ένας νέος 

αντιπροσωπευτικός πίνακας ο οποίος θα αποτελέσει και το δεδοµένο εισόδου στο 

λογισµικό Super Decisions. 

 

Έτσι, βάσει του δείγµατος των ερωτηµατολογίων των πέντε (5) στελεχών, θα πρέπει να 

δηµιουργηθούν έξι (6) νέοι πίνακες οι οποίοι ως στοιχεία θα έχουν τους γεωµετρικούς 

µέσους των αντίστοιχων ερωτηµατολογίων. Οι νέοι αυτοί πίνακες θα αντιπροσωπεύουν: 

1. Τον πίνακα ζευγαρωτών συγκρίσεων των κριτηρίων 

2. Τον πίνακα ζευγαρωτών συγκρίσεων των υπεργολάβων σε σχέση µε το πρώτο 

κριτήριο (µηχανολογικό εξοπλισµό) 

3. Τον πίνακα ζευγαρωτών συγκρίσεων των υπεργολάβων σε σχέση µε το 

δεύτερο κριτήριο (τεχνική κατάρτιση) 

4. Τον πίνακα ζευγαρωτών συγκρίσεων των υπεργολάβων σε σχέση µε το τρίτο 

κριτήριο (πνεύµα συνεργασίας) 



 

 

∆οµαζινάκης Φίλιππος – ∆ιπλωµατική Εργασία 80 

 

5. Τον πίνακα ζευγαρωτών συγκρίσεων των υπεργολάβων σε σχέση µε το 

τέταρτο κριτήριο (ποιότητα) 

6. Τον πίνακα ζευγαρωτών συγκρίσεων των υπεργολάβων σε σχέση µε το πέµπτο 

κριτήριο (αποκλειστικότητα) 

5.3.2. Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου τζίρου 

Σε αυτό το σηµείο δεν θα πρέπει να παραληφθεί και ο έβδοµος πίνακας που 

αντιπροσωπεύει τις ζευγαρωτές συγκρίσεις των υπεργολάβων σε σχέση µε τον τζίρο τους, 

όπως έχει συµπεριληφθεί στο ιεραρχικό µοντέλο. Λόγω της ποσοτικής και µετρήσιµης 

κατάστασης αυτού του κριτηρίου, δεν έχει συµπεριληφθεί αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο 

ζευγαρωτών συγκρίσεων, διότι αυτό θα συµπληρωθεί αντικειµενικά µε βάση τους 

ισολογισµούς των υποψήφιων υπεργολάβων. 

 

Οι κύκλοι εργασιών των υποψήφιων υπεργολάβων έχουν όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.3. 

Υποψήφιος Υπεργολάβος Τζίρος 

Κατασκευαστής 1 4,5 εκατ € 

Κατασκευαστής 2 3,2 εκατ € 

Κατασκευαστής 3 1,3 εκατ € 

Κατασκευαστής 4 6,3 εκατ € 

Κατασκευαστής 5 3,8 εκατ € 

 

 

Βάση αυτών των στοιχείων µπορεί να συµπληρωθεί το αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο των 

ζευγαρωτών συγκρίσεων µεταξύ των υποψήφιων υπεργολάβων σε σχέση µε τον τζίρο 

τους. Προκειµένου η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων να είναι αντικειµενική και να 

παρουσιάζει µηδενική ασυνέπεια θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία. 

 

Ο µεγαλύτερος τζίρος υποψήφιου υπεργολάβου ανέρχεται σε 6,3 εκατ. € και ο µικρότερος 

τζίρος σε 1,3 εκατ. €. Άρα, η ζευγαρωτή σύγκριση µε την ισχυρότερη βαθµολογία θα είναι 

η σύγκριση µεταξύ του Κατασκευαστή 4 και του Κατασκευαστή 3. Ο λόγος των κύκλων 

εργασιών αυτών των δύο κατασκευαστών ανέρχεται σε 6,3/1,3 = 4,846. Αυτό σηµαίνει ότι 

ο Κατασκευαστής 4 παρουσιάζει 4,846 φορές µεγαλύτερο τζίρο από τον Κατασκευαστή 3. 

Αποφασίζουµε αυθαίρετα να δώσουµε την µέγιστη βαθµολογία 9 σε αυτή τη σύγκριση. 

Πίνακας 5.3 
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Εποµένως µε γνώµονα αυτήν την ακραία σύγκριση οι υπόλοιπες ζευγαρωτές συγκρίσεις 

θα βαθµολογούνται σύµφωνα µε τον τύπο: 

Comparison = 9
846,4

j

i

ί

ί

ροςζ
ροςζ

Τ

Τ

 

Όπου i και j οι κατασκευαστές που συγκρίνονται. Θα πρέπει επίσης πάντα κατά την 

εφαρµογή αυτού του τύπου ο Τζίροςi > Τζίροςj ώστε να γίνεται σωστή αντιστοίχηση της 

βαθµολογίας. Οι ζευγαρωτές συγκρίσεις των υποψήφιων υπεργολάβων σε σχέση µε τον 

τζίρο τους εµφανίζονται στον Πίνακα 5.4. Στην στήλη «Βαθµολογία» εκτελείται ο τύπος 

που αναλύσαµε και στην στήλη «Rounded» στρογγυλοποιούµε το αποτέλεσµα ώστε να 

έχουµε την κατάλληλη βαθµολογία για την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Το µπλε 

χρώµα σηµαίνει ότι η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου γίνεται από την αριστερή 

πλευρά του, ενώ το κόκκινο χρώµα δηλώνει την από δεξιά πλευρά συµπλήρωσή του. Τα 

χρώµατα επιλέχθηκαν µε αυτόν τον τρόπο για να διευκολυνθεί η συµπλήρωση του 

λογισµικού καθώς και αυτό χρησιµοποιεί τα ίδια χρώµατα. 

 

i j Τζίρος i Τζίρος j Βαθμολογία Rounded 

Κατασκευαστής 1 Κατασκευαστής 2 4,5 3,2 2,61 3 

Κατασκευαστής 1 Κατασκευαστής 3 4,5 1,3 6,43 6 

Κατασκευαστής 1 Κατασκευαστής 4 4,5 6,3 2,60 3 

Κατασκευαστής 1 Κατασκευαστής 5 4,5 3,8 2,20 2 

Κατασκευαστής 2 Κατασκευαστής 3 3,2 1,3 4,57 5 

Κατασκευαστής 2 Κατασκευαστής 4 3,2 6,3 3,66 4 

Κατασκευαστής 2 Κατασκευαστής 5 3,2 3,8 2,21 2 

Κατασκευαστής 3 Κατασκευαστής 4 1,3 6,3 9,00 9 

Κατασκευαστής 3 Κατασκευαστής 5 1,3 3,8 5,43 5 

Κατασκευαστής 4 Κατασκευαστής 5 6,3 3,8 3,08 3 

 

 
Πίνακας 5.4 
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Εισάγοντας στο λογισµικό

υπολογίζουµε και τον βαθµό

Εικόνα 5.6. 

 

∆ιπλωµατική Εργασία 

λογισµικό τις βαθµολογίες αυτές όπως φαίνεται στην

βαθµό συνέπειας (Consistency Ratio), ο οποίος

  

 

Εικόνα 5.6 
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φαίνεται στην Εικόνα 5.5 

οποίος εµφανίζεται στην 

 

Εικόνα 5.5 



 

 

∆οµαζινάκης Φίλιππος – ∆ιπλωµατική Εργασία 83 

 

Πράγµατι, όπως φαίνεται και από τον συντελεστή 0,0394, είναι κατά πολύ µικρότερος του 

0,10 οπότε δεν υπάρχει θέµα ασυνέπειας. Η όποια ασυνέπεια σε αυτές τις συγκρίσεις 

προκύπτει λόγω της στρογγυλοποίησης για την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. 

5.3.3. Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων σε επίπεδο γεωµετρικού µέσου 

Στο Παράρτηµα ΙΙ υπάρχουν όλοι οι πίνακες ζευγαρωτών συγκρίσεων για κάθε στέλεχος 

ξεχωριστά. Μέσω της εντολής GEOMEAN του Excel είµαστε σε θέση να εξάγουµε τους 

γεωµετρικούς µέσους για κάθε ένα στοιχείο των πινάκων. Έτσι, οι πίνακες που 

προκύπτουν, Πίνακας 5.5 έως Πίνακας 5.10, αποτελούν τους πίνακες ζευγαρωτών 

συγκρίσεων για όλα τα στελέχη. Μπορεί να θεωρηθεί ότι ο κάθε ένας πίνακας είναι ένας 

µέσος όρος και δίνει την τάση του συνόλου του δείγµατος ως προς τις προτιµήσεις του. 

Συγκρίσεις Κριτηρίων - GEOMEAN 

  Τζίρος 

Μηχ/κός 

Εξοπλισμός 

Τεχνική 

Κατάρτιση Συνεργασία Ποιότητα Αποκλειστικότητα 

Τζίρος 1,000 0,221 0,145 0,180 0,120 0,276 

Μηχ/κός Εξοπλισμός 4,521 1,000 0,425 0,731 0,401 1,251 

Τεχνική Κατάρτιση 6,892 2,352 1,000 2,460 0,699 2,569 

Συνεργασία 5,556 1,369 0,407 1,000 0,243 1,864 

Ποιότητα 8,360 2,491 1,431 4,112 1,000 3,780 

Αποκλειστικότητα 3,630 0,799 0,389 0,536 0,265 1,000 

  

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Μηχ/κο Εξοπλισμό - GEOMEAN 

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 3,677 3,898 3,104 2,787 

Κατασκευαστής 2 0,272 1,000 1,683 1,217 1,217 

Κατασκευαστής 3 0,257 0,594 1,000 0,731 0,699 

Κατασκευαστής 4 0,322 0,822 1,369 1,000 1,149 

Κατασκευαστής 5 0,359 0,822 1,431 0,871 1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.5 

Πίνακας 5.6 
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Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Τεχνική Κατάρτιση - GEOMEAN 

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 0,708 0,486 2,141 2,112 

Κατασκευαστής 2 1,413 1,000 0,401 3,438 2,297 

Κατασκευαστής 3 2,056 2,491 1,000 4,373 3,519 

Κατασκευαστής 4 0,467 0,291 0,229 1,000 0,803 

Κατασκευαστής 5 0,474 0,435 0,284 1,246 1,000 

 

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Συνεργασία - GEOMEAN 

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 1,933 4,580 7,950 6,284 

Κατασκευαστής 2 0,517 1,000 1,719 7,068 6,093 

Κατασκευαστής 3 0,218 0,582 1,000 5,261 4,573 

Κατασκευαστής 4 0,126 0,141 0,190 1,000 0,922 

Κατασκευαστής 5 0,159 0,164 0,219 1,084 1,000 

 

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Ποιότητα - GEOMEAN 

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 0,660 0,844 3,201 1,731 

Κατασκευαστής 2 1,516 1,000 0,784 4,129 3,866 

Κατασκευαστής 3 1,185 1,275 1,000 4,536 2,491 

Κατασκευαστής 4 0,312 0,242 0,220 1,000 0,561 

Κατασκευαστής 5 0,578 0,259 0,401 1,783 1,000 

 

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Αποκλειστικότητα - GEOMEAN 

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 4,183 4,441 8,586 7,160 

Κατασκευαστής 2 0,239 1,000 0,944 4,043 2,930 

Κατασκευαστής 3 0,225 1,059 1,000 3,987 3,245 

Κατασκευαστής 4 0,116 0,247 0,251 1,000 0,461 

Κατασκευαστής 5 0,140 0,341 0,308 2,169 1,000 

  

 

Πίνακας 5.7 

Πίνακας 5.8 

Πίνακας 5.9 

Πίνακας 5.10 



 

 

∆οµαζινάκης Φίλιππος – ∆ιπλωµατική Εργασία 85 

 

Τα στοιχεία των πινάκων που είναι σκιασµένο µε πράσινο χρώµα είναι τα στοιχεία εκείνα 

που θα χρησιµοποιηθούν για την συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων στο λογισµικό Super 

Decisions. Έχουν επιλεχθεί τα στοιχεία που είναι µεγαλύτερα της µονάδας, καθώς αυτά 

δείχνουν τον βαθµό προτίµησης σε µια ζευγαρωτή σύγκριση. Έτσι για παράδειγµα, στον 

Πίνακα 5.10 η σύγκριση Κατασκευαστή 1 – Κατασκευαστή 2 δίνει 4,183, που σηµαίνει 

ότι ο Κατασκευαστής 1 είναι 4,183 φορές ισχυρότερος από τον Κατασκευαστή 2 σε σχέση 

µε το κριτήριο της αποκλειστικότητας. Ανάλογα θα πρέπει να συµπληρωθεί και το 

ερωτηµατολόγιο του λογισµικού. Βέβαια για λόγους ευκολίας συµπλήρωσης των 

ερωτηµατολογίων ι αριθµοί αυτοί που προέκυψαν ως γεωµετρικοί µέσοι θα πρέπει να 

στρογγυλοποιηθούν στον πλησιέστερο ακέραιο. Με βάση αυτήν την προϋπόθεση και αφού 

συµπληρωθούν όλα τα αντίστοιχα ερωτηµατολόγια είµαστε πλέον σε θέση να λύσουµε το 

πρόβληµα της επιλογής. 

5.3.4. Έλεγχος ασυνέπειας σε επίπεδο δείγµατος 

Αφού έγιναν οι απαραίτητες στρογγυλοποιήσεις, οι ζευγαρωτές συγκρίσεις των κριτηρίων 

µεταξύ τους και των εναλλακτικών επιλογών σε σχέση µε κάθε ένα κριτήριο ξεχωριστά 

εισήχθησαν στο λογισµικό στη µορφή ερωτηµατολογίων όπως φαίνεται στις Εικόνες 5.7 

έως 5.12. 

  Εικόνα 5.7 
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Εικόνα 5.8 

Εικόνα 5.9 
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Εικόνα 5.10 

Εικόνα 5.11 
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Βάση αυτών των ερωτηµατολογίων εξάγονται και οι τελικοί συντελεστές συνέπειας για 

κάθε ένα πίνακα ξεχωριστά. Συνοπτικά, τα αποτελέσµατα των ασυνεπειών περιγράφονται 

στις Εικόνες 5.13 έως 5.18 όπως εξάγονται από το λογισµικό Super Decisions. 

  

 

 

 

 

Εικόνα 5.12 

Εικόνα 5.13 Εικόνα 5.14 
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Παρατηρούµε ότι οι συντελεστές συνέπειας είναι πολύ µικροί κάτι το οποίο σηµαίνει ότι ο 

συνδυασµός των κρίσεων και των πέντε στελεχών οδήγησε σε ένα συνεπές συνολικό 

αποτέλεσµα. Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι οι κρίσεις και των πέντε στελεχών κινούνται προς 

την ίδια κατεύθυνση χωρίς σηµαντικές διαφοροποιήσεις.  

 

Έχοντας ολοκληρώσει την εισαγωγή των στοιχείων στο λογισµικό και έχοντας ελέγξει τις 

ασυνέπειες των κρίσεων σε επίπεδο δείγµατος, είναι πλέον εφικτό να ολοκληρώσουµε την 

διαδικασία και να εξάγουµε τις τελικές προτεραιότητες των κριτηρίων και των 

εναλλακτικών επιλογών, έτσι ώστε να είµαστε σε θέση να επιλέξουµε τον τελικό 

υπεργολάβο για την συνεργασία µε την βιοµηχανική µονάδα. 

Εικόνα 5.15 Εικόνα 5.16 

Εικόνα 5.17 Εικόνα 5.18 
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5.3.5. Επίλυση του µοντέλου 

Η επίλυση του µοντέλου επιτυγχάνεται µέσω της εντολής “synthesize”. Εκτελώντας την 

συγκεκριµένη εντολή το λογισµικό λύνει το πρόβληµα σύµφωνα µε την διαδικασία που 

αναλύθηκε στην παράγραφο 3.8 και έτσι προκύπτουν οι προτεραιότητες των 

εναλλακτικών επιλογών (υποψήφιων υπεργολάβων) όπως διακρίνεται στην Εικόνα 5.19. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επίλυση του µοντέλου δίνει στον Κατασκευαστή 1 την µεγαλύτερη βαθµολογία και τον 

προκρίνει ουσιαστικά για συνεργασία µε την βιοµηχανική µονάδα. Στην στήλη Ideals, ο 

Κατασκευαστής 1 βαθµολογείται µε το µέγιστο (1) και τα υπόλοιπα ποσοστά 

µεταφράζονται ως εξής: 

• Ο Κατασκευαστής 2 είναι κατά 78,86% σηµαντικός σε σχέση µε τον 

Κατασκευαστή 1, υπολείπεται δηλαδή του Κατασκευαστή 1 κατά 21,14% 

• Ο Κατασκευαστής 3 είναι κατά 80,99% σηµαντικός σε σχέση µε τον 

Κατασκευαστή 1, υπολείπεται δηλαδή του Κατασκευαστή 1 κατά 19,01% 

• Ο Κατασκευαστής 4 είναι κατά 29,09% σηµαντικός σε σχέση µε τον 

Κατασκευαστή 1, υπολείπεται δηλαδή του Κατασκευαστή 1 κατά 70,91% 

• Ο Κατασκευαστής 5 είναι κατά 32,15% σηµαντικός σε σχέση µε τον 

Κατασκευαστή 1, υπολείπεται δηλαδή του Κατασκευαστή 1 κατά 67,85% 

 

Στην Εικόνα 5.20 αναλύονται οι προτεραιότητες των εναλλακτικών επιλογών καθώς και 

των κριτηρίων σχετικά µε την βαρύτητά τους. 

Εικόνα 5.19 
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στον Πίνακα 5.13 όπως προκύπτει από το Super Decisions

να δούµε αναλυτικά τις κατατάξεις των κατασκευαστών
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

6.1. Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

Η βιοµηχανική µονάδα µέσω της εφαρµογής της µεθόδου AHP, όπως επιχειρήθηκε στην 

παρούσα διπλωµατική εργασία, έχει στην κατοχή της ένα σηµαντικό εργαλείο σχετικά µε 

τη λήψη της απόφασης περί της επιλογής υποψήφιου υπεργολάβου για να αναλάβει την 

κατασκευή και τοποθέτηση συστηµάτων αλουµινίου για λογαριασµό της. 

 

Η επίλυση του µοντέλου κατέδειξε και πρότεινε συγκεκριµένο κατασκευαστή αλουµινίου 

για συνεργασία µε την βιοµηχανική µονάδα, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής και µε βάση αυτά κατέταξε τους πέντε (5) υποψήφιους υπεργολάβους. 

Το πιο σηµαντικό στάδιο της διαδικασίας ήταν η επιλογή των κριτηρίων επιλογής καθώς 

και η επιλογή του δείγµατος στελεχών που κλήθηκαν να απαντήσουν στα 

ερωτηµατολόγια.  

 

Η επίλυση του µοντέλου δεν κατέδειξε µόνο τον επιλεχθέντα υπεργολάβο αλλά έδωσε 

επίσης τις σχετικές αποστάσεις µεταξύ τους. Έτσι, µπορεί ο Κατασκευαστής 1 να είναι ο 

επικρατέστερος αλλά ακολουθεί ο Κατασκευαστής 3 µε µια διαφορά της τάξης του 19,1% 

από τον πρώτο. Αυτή η διαφορά ενδέχεται να µην είναι υπερβολικά µεγάλη και είναι 

πλέον στην διακριτική ευχέρεια της διοίκησης να αποφασίσει αν τελικά θα επιλέξει τον 

Κατασκευαστή 1 ή τον Κατασκευαστή 3.  

 

Το µοντέλο επίσης µας παρείχε τις σχετικές βαρύτητες των κριτηρίων µεταξύ τους. Μέσω 

του Πίνακα 5.12 αντλήσαµε πληροφορίες σχετικά µε αυτές τις βαρύτητες και τις σχετικές 

αποστάσεις µεταξύ τους. Έτσι µπορεί η ποιότητα να αποτελεί το πιο σηµαντικό κριτήριο 

επιλογής αλλά ακολουθεί σε µικρή απόσταση και η τεχνική κατάρτιση. Αντίθετα, η 

αποκλειστικότητα του υπεργολάβου στην βιοµηχανική µονάδα όπως και ο τζίρος του 

κατασκευαστή δεν θεωρούνται τόσο σηµαντικά κριτήρια για την επιλογή κατασκευαστή 

και έτσι λαµβάνουν τις τελευταίες θέσεις στην κατάταξη. 

 

Ο σκοπός του µοντέλου είναι να καταδείξει τον επικρατέστερο υπεργολάβο σύµφωνα 

πάντα µε τις κρίσεις έµπειρων και καταρτισµένων στελεχών. Αν το δείγµα των στελεχών 

έχει κύρος και τα κριτήρια επιλογής είναι ισχυρά, τότε το µοντέλο αποκτά ισχύ και 
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βαρύτητα κατά την κατάδειξη του υποψήφιου υπεργολάβου. Οι ασυνέπειες των κρίσεων 

µετά από τις διορθωτικές κινήσεις που έγιναν κατά τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων 

από τα επιλεχθέντα στελέχη, δηλώνουν µε βεβαιότητα ότι τα στελέχη κατανόησαν πλήρως 

τον τρόπο συµπλήρωσης. Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκε ότι και ο συνδυασµός των 

κρίσεων των στελεχών µεταξύ τους (µέσω της διαδικασίας εξαγωγής του γεωµετρικού 

µέσου) δίνει µια σαφή τάση. Η ασυνέπεια που προήλθε από τον συνδυασµό των κρίσεων 

των στελεχών ήταν ικανοποιητικά µικρή, και αυτό σηµαίνει ότι όλες οι κρίσεις των 

στελεχών ήταν προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό ενισχύει ακόµα περισσότερο το 

αποτέλεσµα της επίλυσης του µοντέλου που δηµιουργήσαµε.  

 

Παραµένει, παρόλα αυτά ένα εργαλείο, το οποίο θα πρέπει να συµπεριληφθεί στην agenda 

της διοίκησης κατά την λήψη της απόφασης. Πάντως η εγκυρότητα των αποτελεσµάτων 

του ιεραρχικού µοντέλου δεν θα πρέπει να αµφισβητηθεί, εφόσον ο λήπτης της απόφασης 

έχει συµφωνήσει µε τα επιλεχθέντα κριτήρια και τις προτεραιότητες που προκύπτουν για 

αυτά. 

 

6.2. Ανάλυση Ευαισθησίας 

Το λογισµικό SuperDecisions δίνει επιπλέον την δυνατότητα ανάλυσης ευαισθησίας στα 

αποτελέσµατα του µοντέλου. Έτσι είµαστε σε θέση να δούµε πως µεταβάλλεται η 

κατάταξη των υπεργολάβων αν αλλάξουν οι βαρύτητες των κριτηρίων. Οι πίνακες και τα 

γραφήµατα των εικόνων που ακολουθούν (Πίνακας 6.1 έως Πίνακας 6.6 και Εικόνα 6.1 

έως Εικόνα 6.6) δίνουν τις κατατάξεις των υπεργολάβων κατασκευαστών σύµφωνα µε τις 

αλλαγές σε κάθε κριτήριο ξεχωριστά. Έτσι, καθώς µεταβάλλεται η βαρύτητα του κάθε 

κριτηρίου, αντίστοιχα µεταβάλλεται και η συνολική βαθµολογία του κάθε κατασκευαστή. 

Τα διαφορετικά χρώµατα στις ευθείες γραµµές αντιπροσωπεύουν τους πέντε 

διαφορετικούς κατασκευαστές ως εξής: 

• Κατασκευαστής 1: Κόκκινο χρώµα 

• Κατασκευαστής 2: Μπλε χρώµα 

• Κατασκευαστής 3: Μαύρο χρώµα 

• Κατασκευαστής 4: Πράσινο χρώµα 

• Κατασκευαστής 5: Κίτρινο χρώµα 
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Εικόνα 6.1 – Τζίρος Εικόνα 6.2 – Μηχ/κός Εξοπισµός 

Εικόνα 6.3 – Τεχνική Κατάρτιση Εικόνα 6.4 – Συνεργασία 

Εικόνα 6.5 – Ποιότητα Εικόνα 6.6 – Αποκλειστικότητα 
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Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να ανακαλέσουµε την Εικόνα 5.20 του Κεφαλαίου 5, όπου 

παριστάνονται οι βαρύτητες των κριτηρίων του µοντέλου. Η βαρύτητα του κριτηρίου του 

τζίρου ανέρχεται σε 0,02987 και αποτελεί την τελευταία σε κατάταξη προτεραιότητα. 

Παρόλα αυτά, αν για κάποιο λόγο θεωρηθεί ότι ο τζίρος τελικά θα πρέπει να έχει 

µεγαλύτερη βαρύτητα στο µοντέλο επιλογής, είµαστε σε θέση από την Εικόνα 6.1 και τον 

Πίνακα 6.1 όπως προκύπτει από την ανάλυση ευαισθησίας, να βγάλουµε σηµαντικά 

συµπεράσµατα. Έτσι φαίνεται ότι ο Κατασκευαστής 1 διατηρεί την πρώτη θέση στην 

κατάταξη µέχρι το σηµείο όπου η βαρύτητα του κριτηρίου του τζίρου αυξάνεται πέραν του 

0,5. Από αυτό το σηµείο και έπειτα, ο Κατασκευαστής 4 κρίνεται ως ο επικρατέστερος. 

Θα πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι µια τέτοια µεταβολή της προτεραιότητας του 

κριτηρίου του τζίρου είναι υπερβολικά µεγάλη και ανατρέπει τη συνολική κρίση των 

στελεχών που επιλέχθηκαν. 

 

Όσον αφορά στο κριτήριο του Μηχανολογικού Εξοπλισµού, σύµφωνα µε τη λύση του 

µοντέλου, η βαρύτητα που προκύπτει για αυτό ανέρχεται σε 0,13316. Από την Εικόνα 6.2 

και τον Πίνακα 6.2 προκύπτει ότι ο Κατασκευαστής 1 διατηρεί την πρώτη θέση στην 

κατάταξη της επιλογής και η διαφορά από τους υπόλοιπους κατασκευαστές αυξάνει 

συνεχώς όσο αυξάνει και η βαρύτητα του κριτηρίου αυτού. 

 

Σχετικά µε το κριτήριο της Τεχνικής Κατάρτισης, η επίλυση του µοντέλου έδωσε µια 

βαρύτητα της τάξης του 0,26737. Αλλαγές παρατηρούνται όταν η βαρύτητα αυτή αυξηθεί 

πέραν του 0,4 οπότε και ο Κατασκευαστής 1 κατέρχεται στην δεύτερη θέση της κατάταξης 

αφήνοντας τον Κατασκευαστή 3 να ανέρθει στην κορυφή. Όσο η βαρύτητα του κριτηρίου 

συνεχίζει και αυξάνει η απόσταση του Κατασκευαστή 3 από τον Κατασκευαστή 1 αυξάνει 

διαρκώς. 

 

Το κριτήριο της Συνεργασίας είχε πάρει την τιµή του 0,14009. Παρατηρείται και εδώ ότι ο 

Κατασκευαστής 1 όσο και αν αυξηθεί η βαρύτητα του κριτηρίου αυτού συνεχίζει και 

παραµένει στην πρώτη θέση και ταυτόχρονα αυξάνει και την απόστασή του από τους 

υπόλοιπους. 

 

Όσον αφορά στο κριτήριο της Ποιότητας, η αρχική βαρύτητα σύµφωνα µε την επίλυση 

του µοντέλου είναι 0,33340. Παρατηρώντας όµως την Εικόνα 6.5 διακρίνουµε ότι η 
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απόσταση του Κατασκευαστή 1 από τον Κατασκευαστή 2 και τον Κατασκευαστή 3 είναι 

πολύ µικρή. Επίσης, όσο αυξάνει περεταίρω η βαρύτητα του κριτηρίου της Ποιότητας 

µειώνεται η βαρύτητα του Κατασκευαστή 1 ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι βαρύτητες του 

Κατασκευαστή 2 και 3. Πολύ σύντοµα, γύρω στο επίπεδο του 0,55, ο Κατασκευαστής 1 

χάνει την πρώτη θέση στη κατάταξη, την οποία λαµβάνει πλέον ο Κατασκευαστής 2. Όσο 

η βαρύτητα του κριτηρίου της Ποιότητας συνεχίζει και αυξάνει ο Κατασκευαστής 1 χάνει 

ακόµα περισσότερο έδαφος και στο επίπεδο του 0,65 περίπου περνάει στην τρίτη θέση, 

διότι ο Κατασκευαστής 3 ανεβαίνει στην δεύτερη θέση της κατάταξης µετά από αυτό το 

σηµείο. 

 

Τέλος, η µεταβολή του κριτηρίου της Αποκλειστικότητας δεν κρύβει κάποια σοβαρή 

αλλαγή στην κατάταξη, αφού ο Κατασκευαστής 1 διατηρεί και αυξάνει την απόστασή του 

από τους υπόλοιπους όσο η βαρύτητα του κριτηρίου αυτού αυξάνει. Οι βαρύτητες των 

υπόλοιπων κατασκευαστών κινούνται όλες ελαφρά καθοδικά χωρίς να υπάρχουν κάποιες 

διακριτές αλλαγές στην κατάταξη. 

 

6.3. Θέµατα προς περεταίρω διερεύνηση 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία συντάχθηκε µε σκοπό να δώσει λύση σε ένα υπαρκτό 

πρόβληµα που αντιµετωπίζει η βιοµηχανική µονάδα κατά την επιλογή υποψήφιου 

υπεργολάβου µε γνώµονα πάντα την ανάπτυξη των πωλήσεων και την προσκοµιδή 

µεγαλύτερου κέρδους. 

 

Θα είχε όµως επίσης µεγάλο ενδιαφέρον να εφαρµοστεί η µέθοδος AHP σε ένα µεγάλο 

εύρος κατασκευαστών αλουµινίου προκειµένου να πάρουµε κάποιες ενδείξεις σχετικά µε 

τα κριτήρια των ίδιων των κατασκευαστών µε βάση τα οποία επιλέγουν την βιοµηχανική 

µονάδα για προµήθεια πρώτης ύλης. Θα µπορούσαµε να αποταθούµε σε εκατοντάδες 

κατασκευαστές σε όλη την Ελλάδα και µε αυτό τον τρόπο να δούµε σε ποια κατάταξη 

µπαίνουν οι διάφορες ανταγωνίστριες βιοµηχανικές µονάδες. Με αυτόν τον τρόπο, θα 

είµαστε σε θέση να αποκοµίσουµε χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε το τι θεωρούν 

σηµαντικό οι πελάτες µας και θα µας δοθεί η δυνατότητα να βελτιώσουµε τα σηµεία στα 

οποία υστερούµε σε σχέση µε τους ανταγωνιστές µας, ώστε να αυξήσουµε τελικά τις 

πωλήσεις µας. 
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Ένα τέτοιο εγχείρηµα βέβαια δεν είναι εύκολο, διότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι 

κατασκευαστές αλουµινίου θα έχουν κατανοήσει πλήρως τον τρόπο συµπλήρωσης των 

ερωτηµατολογίων. Το δείγµα θα είναι πανελλαδικό και εν τέλει θα κριθεί απαραίτητη η 

παρουσία ατόµου κατά την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου από τον κάθε ένα 

κατασκευαστή. Η συλλογή πάντως ενός µεγάλου δείγµατος ερωτηµατολογίων αυξάνει 

περεταίρω τον χρόνο επεξεργασίας των δεδοµένων, καθώς θα χρειαστούν διορθωτικές 

κινήσεις σε όσα ερωτηµατολόγια ανιχνευθούν ασυνέπειες κρίσεων.  

 

Το εν λόγω εγχείρηµα πάντως θα βοηθήσει πάρα πολύ στην πληρέστερη κατανόηση των 

κριτηρίων µε βάση τα οποία οι πελάτες µας κρίνουν και µας επιλέγουν ως προµηθευτή. 

Από την ανάλυση των δεδοµένων θα προκύψουν σαφή στοιχεία σχετικά µε τους λόγους 

για τους οποίους κάποιοι πελάτες στρέφονται στον ανταγωνισµό. Έτσι η βιοµηχανική 

µονάδα θα µπορέσει να διαµορφώσει την στρατηγική της έτσι ώστε να αυξήσει το 

πελατολόγιο των κατασκευαστών – πελατών της.  



 

 

∆οµαζινάκης Φίλιππος – ∆ιπλωµατική Εργασία 104 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Alarcon L.F., Mourgues, C. (2002), Performance Modeling for contractor selection, 

ASCE Journal of Management in Engineering 18 (2), pp. 52-60 

2. Albino, V., Garacelli, A.C. (1998), A neural network application to subcontractor 

rating in construction firms, International Journal of Project Management 16 (1), 

pp.35-40 

3. Alsugair, A.M. (1999), Framework for evaluating bids of construction contractors, 

ASCE Journal of Management in Engineering 18 (2), pp. 52-60 

4. Anderlini, C.G., Salomon, V.P., Gonzalez, I.S., (2008), A systematic Rebuttal to the 

Criticism of using the eigenvector for priority assessment in the Analytic Hierarchy 

Process for Decision Making, Computacion y Sistemas Vol 12. No.2, pp.192-207 

5. Bana e Costa, C.A., Vansnick, J.C. (2008), A critical analysis of the eigenvalue 

method used to derive priorities in AHP, European Journal of Operational Research 

187 (3), pp.1422-1428 

6. Belton, V., Gear, T., (1983), On a Short-coming of Saaty’s Method of Analytic 

Hierarchies, Omega 11,3, pp.228-230 

7. Beynon, M. (2005), Understanding local ignorance and non-specificity within the 

DS/AHP method of multi-criteria decision making, European Journal of Operational 

Research 163, pp.403-417 

8. Brans, J.P., Vincke, P., Mareschal, B. (1986), How to Select and How to Rank 

Projects: The Promethee Method, European Journal of Operational Research, vol 24, 

pp. 228-238 

9. Brans, J.P., Vincke, Ph. (1985), A Preference Ranking Organization Method: (The 

Promethee Method for Multiple Criteria Decision Making), Management Science, 

vol.31, No.6., pp. 647-656 

10. Bryson, N. (1995), A goal programming method for generating priority vectors, 

Journal of Operational Research Society 46, pp.641-648 

11. Bryson, N., Joseph, A. (1999), Generating consensus priority point vectors: a 

logarithmic goal programming approach, Computers & Operations Research 26, pp. 

537-643 

12. Chandran, B., Golden, B., Wasil, E. (2005), Linear programming models for 

estimating weights in the analytic hierarchy process, Computers & Operations 

Research 32, pp.2235-2254 



 

 

∆οµαζινάκης Φίλιππος – ∆ιπλωµατική Εργασία 105 

 

13. Chu, ATW., Kalaba, RE., Spingarn, K. (1979), A comparison of two methods for 

determining the weights of belonging to fuzzy sets, Journal of Optimizations Theory 

and Applications 27 (4), pp.531-538 

14. Cogger K., Yu, P. (1985), Eigenweight vectors and least distance approximation for 

revealed preference in pairwise weight ratios, Journal of Optimization Theory and 

Applications 46, pp.483-491 

15. Crawford, G. (1987), The geometric mean procedure for estimating the scale of a 

judgment matrix, Mathematical Modeling 9, pp. 327-334 

16. Crowley, L.G., Hancher, D.E. (1995), Evaluation of competitive bids, ASCE Journal 

of Construction Engineering and Management 121 (2), pp. 238-245 

17. Dikmen, I., Birgonul, M., T. (2004), Neural Network model to support international 

market entry decisions, ASCE Journal of Construction Engineering and Management 

130 (1), pp. 59-66 

18. Donald G.J., Bordley, R.D., Miller, H., (1993), Diagnostic Strategies in Management 

of Acute Upper Gastrointestinal Bleeding: Patient and Physician Preferences, Journal 

of General Internal Medicine, vol.8 

19. Dyer, J.S., (1990a), Remarks on the Analytic Hierarchy Process, Management 

Science, 36,3, pp.249-258 

20. Dyer, J.S., (1990b), A clarification of Remarks on the Analytic Hierarchy Process, 

Management Science 36,3 pp. 274-275 

21. Edum-Fotwe, F., E., A.D.F. Price, Thorpe, A. (1995), Transformed financial ratio 

models for improved contractor evaluation, Proc. 1
st
 International Conference in 

Construction Project Management, Nanyang Technological University, Singapore, pp. 

559-567 

22. Edwards, W., Barron, F.H., SMARTS and SMARTER: Improved Simple Methods for 

Multiattribute Utility Measurement, Organizational and Human Decision Processes, 

vol 60, pp. 306-325 

23. Elazoumi, A., Metwally, F. (2000), D-SUB: decision support system for 

subcontracting construction works, ASCE Journal of Construction Engineering and 

Management 126 (3), pp. 191-200 

24. Eyrich, H.G., (1991), Benchmarking to become the best of breed, Manufacturing 

Systems Magazine 



 

 

∆οµαζινάκης Φίλιππος – ∆ιπλωµατική Εργασία 106 

 

25. Figuera, J., Greco. S. and Ehrgott, M. (Eds) (2005), Multiple Decision Analysis, State 

of the Art Surveys, New York: Springer 

26. Forman, E.H., Gass, S.I., (1999), The Analytic Hierarchy Process – An Exposition, 

Operations Resaearch, Vol 49, No.4, pp.469-486 

27. Gass, S., Rapcsak, T. (2004), Singular value decomposition in AHP, European Journal 

of Operational Resarch 154, pp.573-584 

28. Haas R., Meixner O., An Illustrated Guide to the Analytic Hierarchy Process, Institute 

of Marketing and Innovation, University of Natural Resources and Applied Life 

Sciences, Vienna, www.boku.ac.at/mi/ 

29. Hatush, Z., Skitmore, M. (1998), Contractor Selection using multicriteria utility 

theory: an additive model, Building and Environment 33 (2-3), pp.105-115 

30. Heitz H.J., Miller, C.M., Selection of Best Reorganizational Arrangement for the 

Research and Technology Directorate Using the Expert Choice Decision Program, 

Report #ERDEC-SP-005, Aberdeen Proving Ground, Maryland 21010 

31. Holt D.G., Olomolaiye, P.O., Harris, F.C. (1993), A conceptual alternative to current 

tendering practice, Building Research and Information 21(3), pp.167-172 

32. Holt, D.G. (1998), Which contractor selection methodology?, International Journal of 

Project Management 16 (3), pp.153-164 

33. Islei, G., Lockett, A. (1988), Judgmental Modeling based on geometric least square, 

European Journal of Operational Research 36, pp.27-35 

34. Jaselskis, E., J., Russel, J., S. (1992), Risk analysis approach to selection of contractor 

evaluation method, ASCE Journal of Construction Engineering and Management 118 

(4), pp. 814-821 

35. Johnson, B.B., Gratz, E.,  Rust, K.L.,  Smith, R.O. (2007), ATOMS Project Technical 

Report – Multiattribute Utility Theory: Summarizing a Methodology and an Evolving 

Instrument for AT Outcomes, University of Wisconsin 

36. Keeney, R.L., Raiffa, H. (1976), Decisions with Multiple Objective Performances and 

Value Trade-Offs, Wiley, New York 

37. Korhonen, P., (2008), Setting “condition of order preservation” requirements for the 

priority vector estimate in AHP is not justified, Quantitative Methods of Economics 

and Management Science, Helsinki School of Economics Working Papers, W-449 

38. Kumaraswamy, M.M. (1996), Contractor evaluation and selection – a Hong Kong 

perspective, Building Environment 31 (3), pp.273-282 



 

 

∆οµαζινάκης Φίλιππος – ∆ιπλωµατική Εργασία 107 

 

39. Laininen, P., Hamalainen, R. (2003), Analyzing AHP matrices by regression, 

European Journal of Operational Research 148, pp.514-524 

40. Lipovetsky, S., Conklin, W. (2002), Robust estimation of priorities in the AHP, 

European Journal of Operational Research 137, pp.110-122 

41. Martin, J., (1073), Design of Man-Computer Dialogues, Prentice-Hall Inc., Englewood 

Cliffs, NJ 

42. Maturama, S., Alarcon, L., Gazmuri, P., Vrsalovi, M. (2005), Achieving collaboration 

in the construction supply chain: an on-site subcontractor evaluation method, 

Pontificia Universidad Catolica de Chile, No.177 

43. Mikhailov, L. (2000), A fuzzy programming method for deriving priorities in the 

analytic hierarchy process, Journal of the Operational Research Society 51, pp.341-

349 

44. Mirkin, B.G., (1979), Group Choice, John Wiley & Sons, New York 

45. Moreland J.R., Sanders, B.J., (1993), Lunar Lander and Return Propulsion System 

Trade Study: Methodology with Results, American Institute of Aeronautics and 

Astronautics 93-2606, AIAA/SAE/ASME/ASEE, 29
th

 Joint Propulsion Conference 

46. Palaneeswaran, E., Kumaraswamy, M. M. (2000), Contractor selection for design 

build projects, ASCE Journal of Construction Engineering and Management 132 (2), 

pp. 331-339 

47. Perez, J., Jimeno, J.L., Mokotoff, E., (2006), Another Potential Strong Shortcoming of 

AHP, Departamento de Fundamentos de Economia e Historia Economica, Universidad 

de Alcala, Spain 

48. Pogarcic I., Francic, M., Davidovic, V., (2008), Application of AHP Method in Traffic 

Planning, Business Dept, Study of Information Systems, Polytechnic of Rijeka 

49. Poyhonen, M.,  Hamalainen, R.P. (2001), Theory and Methodology: On the 

convergence of multiattribute weighting methods, European Journal Of Operational 

Research (129), pp. 569-585 

50. Rahman, M., Kumaraswamy M., M. (2004), Potential for implementing relational 

contracting and joint risk management, ASCE Journal of Management in Engineering 

20 (4), pp. 178-189 

51. Ramanathan, R. (2006), Data Envelopment Analysis for weight derivation and 

aggregation in the Anaytic Hierarchy Process, Computers and Operational Research 

33, pp. 1289-1307 



 

 

∆οµαζινάκης Φίλιππος – ∆ιπλωµατική Εργασία 108 

 

52. Rossi, P.H., Freeman, H.E. (1993), Evaluation: A Systematic Approach, Sage 

Publications, Bev. Hills, California 

53. Roy, B. (1985), Methodologie Multicritere d’Aide a la Decision, Economica, Paris 

54. Russel J.S., Skibniewski, M.J. (1990), QUALIFIER-1: contractor prequalification 

model, ASCE Journal of Computing in Civil Engineering 4 (1), pp.77-90 

55. Russel J.S., Skibniewski, M.J., Cozier D.R. (1990), QUALIFIER-2: knowledge-based 

system or contractor prequalification, ASCE Journal of Construction Engineering and 

Management 116 (1), pp. 157-171 

56. Russel, J.S. (1996), Constructor prequalification-choosing the best contractor and 

avoiding constructor failure, ASCE Press, New York 

57. Russel, J.S., Skibniewski, M., J. (1998), Decision Criteria in contractor 

prequalification, ASCE Journal of Management in Engineering 4 (2), pp. 148-164 

58. Saaty, L., Thomas (2008), Decision making with the analytic hierarchy process, Int. J. 

Services, Vol. 1, No.1 

59. Saaty, T., Vargas, L. (1984), Comparison of eigenvalue, logarithmic least squares and 

least squares methods in estimating ratios, Mathematical Modeling 5, pp.309-324 

60. Saaty, T.L., (1980), The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill Book Co., New 

York 

61. Saaty, T.L., (1994b), Fundamentals of Decision Making, RWS Publications, Pittsburg, 

PA 

62. Saaty, T.L., (2008), Relative Measurement and its Generalization in Decision Making: 

Why Pairwise Comparisons are Central in Mathematics for the Measurement of 

Intangible Factors. The Analytic Hierarchy/Network Process, RACSAM, Vol. 102 

(2), pp. 251-318 

63. Saaty, T.L., Vargas, L.G., Whitaker, R., (2008), Addressing Criticisms of the Analytic 

Hierarchy Process 

64. Salo, A.A., Hamalainen, R.P., (1997), On the Measurement of Preferences in the 

Analytic Hierarchy Process, Journal of Multicriteria Decision Analysis 6, pp. 309-319 

65. Shash, A.A. (1998), Bidding prices for subcontractors in Colorado, ASCE Journal of 

Construction Engineering and Management 123 (3), pp. 219-225 

66. Simon, H., (1972), Theories of bounded rationality in Decision and Organization, C. 

B. Radner and R. Radner (eds.), North Holland, Amsteradm, pp.161-167 



 

 

∆οµαζινάκης Φίλιππος – ∆ιπλωµατική Εργασία 109 

 

67. Singh, D., Tiong, R. (2005), A fuzzy decision framework for contractor selection, 

ASCE Journal of Construction Engineering and Management 131 (1), pp. 62-70 

68. Siskos, J. (1983), Outranking Approaches versus MAUT in MCDM, Lamside 

University of Paris 

69. Sonmez, M., Holt, G., Yang, J., B., Graham, G. (2002), Applying evidential reasoning 

to prequalifying construction contractors, ASCE Journal of Management in 

Engineering 18 (3) pp.111-119 

70. Stam, A., Silva, A. (2003), On multiplicative priority rating methods for the AHP, 

European Journal of Operational Research 145, pp.92-108 

71. Stevens, S.S., (1946), On the Theory of Scales of Measurement, Science 103, pp.677-

680 

72. Sugihara, K., Ishii, H., Tanaka, H. (2004), Interval priorities in AHP by interval 

regression analysis, European Journal of Operational Research 158 ,pp.745-754 

73. Suh, C.K., Suh, E.H., Baek, K.C. (1994), Prioritizing Telecommunications 

Technologies for Long Range R&D Planning to the Year 2006, IEEE Transactions on 

Engineering Management, Vol 41, No3., pp. 264-274 

74. Van Den Honert, R.C., Lootsma, F.A., (1993), Group preference aggregation in the 

multiplicative AHP. The model of the group decision process and Pareto optimality, 

European Journal of Operational Research 96, pp.363-370 

75. Wang, Y., Chin, K. (2009), A new data envelopment analysis method for priority 

determination and group decision making in the analytic hierarchy process, European 

Journal of Operational Research 195, pp. 239-250 

76. Wang, Y., Chin, K., Luo, Y. (2009), Aggregation of direct and indirect judgments in 

pairwise comparison matrices with a re-examination of the criticisms by Bana e Costa 

and Vansnick, Information Sciences 179, pp.329-337 

77. Wang, Y., Parkan, C., Luo, Y. (2008), A linear programming method for generating 

the most favorable weights from a pair wise comparison matrix, Computers and 

Operational Research 35, pp.3918-3930 

78. Watson, S.R., Freeling A.N.S. (1983), Comment on: Assessing Attribute Weights by 

Ratios, Omega,11,3 

79. Weber, M. (1997), Remarks on the paper “On the Measurement of Preferences in the 

Analytic Hierarchy Process”, Journal of Multicriteria Decision Analysis 6, pp. 320-

321 



 

 

∆οµαζινάκης Φίλιππος – ∆ιπλωµατική Εργασία 110 

 

80. Whyte, L.L., (1969), Hierarchical Structures, American Elsevier, New York 

81. Yan-Chyuan, S., Tsung-Pin, T., Wen-Chian, W., Miao-Ling, H. (2000), Use 

Questionnaire and AHP Techniques to develop Subcontractor Selection System, 

Department of Construction Engineering, Chung Hua University 

82. Yeh, C.H. , Willis, R. J.,  Deng, H.,  Pan, H. (1999), Theory and Methodology: Task 

oriented weighting in multi-criteria analysis, European Journal Of Operational 

Research (119), pp. 130-146 

83. Αναγνωστόπουλος Κ.Π., Γιαννοπούλου Μ., Λουκάκης Π., Ρουκούνης Ι., Βαβάτσικος 

Α. (2001), Πολυκριτηριακή Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Έργων σε Υπερτοπική Κλίµακα, 

Τεχν. Χρον. Επιστ. Εκδ. ΤΕΕ, ΙΙ, τευχ. 1-2 

  



 

 

∆οµαζινάκης Φίλιππος – ∆ιπλωµατική Εργασία 111 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 / ∆’ Εξάµηνο 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆οµαζινάκη Φίλιππου 

 

Υπόθεση Εργασίας 

Η βιοµηχανική µονάδα (ALUMIL) σκοπεύει να εµπλακεί στην απευθείας κατάθεση 

προσφορών στα έργα των τεχνικών εταιριών. Σκοπεύει δηλαδή να καταθέτει η ίδια 

οικονοµική προσφορά για την κατασκευή των συστηµάτων αλουµινίου των έργων. Σε 

αυτό το πλαίσιο θα χρειαστεί την συνεργασία µε κάποιον υπεργολάβο για την µίσθωση 

των εργασιών του όσον αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση των συστηµάτων 

αλουµινίου στα έργα (outsourcing). 

 

Το πρόβληµα που πρέπει να λυθεί είναι η επιλογή του κατάλληλου υπεργολάβου 

κατασκευαστή αλουµινίου που θα αναλαµβάνει την κατασκευή των έργων που θα κλείνει 

η βιοµηχανική µονάδα. Στον Πίνακα 1, καλείστε να διενεργήσετε συγκρίσεις ανά ζεύγη 

µεταξύ των κριτηρίων επιλογής του υπεργολάβου. Καλείστε να απαντήσετε στην ερώτηση 

«Ποιο κριτήριο θεωρείτε πιο σηµαντικό για την επίτευξη του τελικού στόχου που 

είναι η επιτυχία στο project;». Τα κριτήρια αυτά είναι: 

1. Τζίρος κατασκευαστή αλουµινίου 

2. Μηχ/κός εξοπλισµός κατασκευαστή αλουµινίου 

3. Τεχνική κατάρτιση κατασκευαστή αλουµινίου 

4. Πνεύµα συνεργασίας κατασκευαστή αλουµινίου 

5. Ποιότητα & εµπειρία κατασκευαστή αλουµινίου 

6. Αποκλειστικότητα κατασκευαστή αλουµινίου στην ALUMIL 

 

Η βαθµολόγηση των κριτηρίων να γίνει µε βάση την κλίµακα του Πίνακα Βαθµολόγησης. 

Πίνακας Βαθµολόγησης 
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Ένταση 

σηµαντικότητας 

Ορισµός Επεξήγηση 

1 Ίδια σηµαντικότητα Οι δυο δραστηριότητες 

συνεισφέρουν ισοδύναµα 

στο στόχο 

3 Μικρή σηµαντικότητα του ενός σε 

σχέση µε το άλλο 

Η εµπειρία και η κρίση 

ευνοούν ελαφρώς µια 

δραστηριότητα έναντι µιας 

άλλης 

5 Σηµαντική ή δυνατή σηµαντικότητα Η εµπειρία και η κρίση 

ευνοούν σηµαντικά µια 

δραστηριότητα έναντι µιας 

άλλης 

7 Πολύ δυνατή ή αποδεδειγµένη 

σηµαντικότητα 

Μια δραστηριότητα 

ευνοείται πολύ έντονα 

έναντι µιας άλλης / η 

επικράτησή της φαίνεται 

στην πράξη 

9 Απόλυτη σηµαντικότητα Οι ενδείξεις που ευνοούν 

µια δραστηριότητα έναντι 

µιας άλλης, είναι στο 

µέγιστο δυνατό επίπεδο 

βεβαιότητας 

2, 4, 6, 8 Ενδιάµεσες τιµές µεταξύ γειτονικών 

τιµών 

Όταν χρειάζεται 

συµβιβασµός 
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Πίνακας 1 

Συγκρίσεις σηµαντικότητας σχετικά µε την επίτευξη του τελικού στόχου 

Επιτυχία στο Project 

Τζίρος 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Μηχ/κός 

εξοπλισµός 

Τζίρος 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Τεχνική 

κατάρτιση 

Τζίρος 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Πνεύµα 

συνεργασίας 

Τζίρος 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ποιότητα & 

εµπειρία 

Τζίρος 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Αποκλειστικότητα 

Μηχ/κός 

εξοπλισµός 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τεχνική 

κατάρτιση 

Μηχ/κός 

εξοπλισµός 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Πνεύµα 

συνεργασίας 

Μηχ/κός 

εξοπλισµός 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ποιότητα & 

εµπειρία 

Μηχ/κός 

εξοπλισµός 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Αποκλειστικότητα 

Τεχνική 

κατάρτιση 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Πνεύµα 

συνεργασίας 

Τεχνική 

κατάρτιση 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ποιότητα & 

εµπειρία 

Τεχνική 

κατάρτιση 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Αποκλειστικότητα 

Πνεύµα 

συνεργασίας 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ποιότητα & 

εµπειρία 

Πνεύµα 

συνεργασίας 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Αποκλειστικότητα 

Ποιότητα & 

εµπειρία 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Αποκλειστικότητα 
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Στους πίνακες 2 – 6 καλείστε να συγκρίνετε ανά ζεύγη τους υποψήφιους κατασκευαστές 

µεταξύ τους σχετικά µε το κάθε κριτήριο. Έτσι για τον Πίνακα 2 πρέπει να απαντήσετε 

στην ερώτηση «Σε σχέση µε την πληρότητα του Μηχ/κού εξοπλισµού ποιος 

κατασκευαστής αλουµινίου υπερισχύει?» 

 

Πίνακας 2 

Συγκρίσεις σηµαντικότητας κατασκευαστών σχετικά µε τον Μηχ/κό Εξοπλισµό 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 
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Για τον Πίνακα 3, η ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί είναι «Σε σχέση µε το επίπεδο 

τεχνικής κατάρτισης, ποιος κατασκευαστής αλουµινίου υπερισχύει?» 

 

Πίνακας 3 

Συγκρίσεις σηµαντικότητας κατασκευαστών σχετικά µε την Τεχνική Κατάρτιση 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 
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Για τον Πίνακα 4, η ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί είναι «Σε σχέση µε το πνεύµα 

συνεργασίας µεταξύ της βιοµηχανικής µονάδας και του κατασκευαστή, ποιος 

κατασκευαστής αλουµινίου υπερισχύει?» 

 

Πίνακας 4 

Συγκρίσεις σηµαντικότητας κατασκευαστών σχετικά µε το Πνεύµα Συνεργασίας 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 
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Για τον Πίνακα 5, η ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί είναι «Σε σχέση µε το επίπεδο της 

ποιότητας και το µέγεθος της εµπειρίας, ποιος κατασκευαστής αλουµινίου 

υπερισχύει?» 

 

Πίνακας 5 

Συγκρίσεις σηµαντικότητας κατασκευαστών σχετικά µε την Ποιότητα & Εµπειρία 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 
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Για τον Πίνακα 6, η ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί είναι «Σε σχέση µε την 

αποκλειστικότητα ποιος κατασκευαστής πιστεύετε ότι θα µπορούσε να παραµείνει σε 

αποκλειστική συνεργασία µε την ALUMIL?» 

 

Πίνακας 6 

Συγκρίσεις σηµαντικότητας κατασκευαστών σχετικά µε την Αποκλειστικότητα 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 

ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΚΑΤ/ΤΗΣ 4 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Πίνακες ζευγαρωτών συγκρίσεων Προϊσταµένου Τεχνικής Υποστήριξης 

Κριτήρια 

  Τζίρος 

Μηχ/κός 

Εξοπλισμός 

Τεχνική 

Κατάρτιση Συνεργασία Ποιότητα Αποκλειστικότητα 

Τζίρος 1,000 0,143 0,111 0,143 0,111 0,143 

Μηχ/κός Εξοπλισμός 6,998 1,000 0,500 1,000 1,000 0,250 

Τεχνική Κατάρτιση 9,000 2,000 1,000 1,000 1,000 0,250 

Συνεργασία 7,000 1,000 1,000 1,000 0,250 0,250 

Ποιότητα 9,000 1,000 1,000 4,000 1,000 0,250 

Αποκλειστικότητα 7,000 4,000 4,000 4,000 4,000 1,000 

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Μηχ/κο Εξοπλισμό 

  

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 4,000 2,000 6,000 7,000 

Κατασκευαστής 2 0,250 1,000 0,500 1,000 4,000 

Κατασκευαστής 3 0,500 2,000 1,000 4,000 4,000 

Κατασκευαστής 4 0,167 1,000 0,250 1,000 2,000 

Κατασκευαστής 5 0,143 0,250 0,250 0,500 1,000 

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Τεχνική Κατάρτιση 

  

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 4,000 4,000 6,000 7,000 

Κατασκευαστής 2 0,250 1,000 0,250 2,000 2,000 

Κατασκευαστής 3 0,250 4,000 1,000 4,000 3,000 

Κατασκευαστής 4 0,167 0,500 0,250 1,000 2,000 

Κατασκευαστής 5 0,143 0,500 0,333 0,500 1,000 

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Συνεργασία 

  

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 1,000 4,000 7,000 7,000 

Κατασκευαστής 2 1,000 1,000 5,000 7,000 7,000 

Κατασκευαστής 3 0,250 0,200 1,000 3,000 4,000 

Κατασκευαστής 4 0,143 0,143 0,333 1,000 2,000 

Κατασκευαστής 5 0,143 0,143 0,250 0,500 1,000 
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Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Ποιότητα 

  

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 4,000 3,000 6,000 7,000 

Κατασκευαστής 2 0,250 1,000 0,333 2,000 4,000 

Κατασκευαστής 3 0,333 3,000 1,000 4,000 4,000 

Κατασκευαστής 4 0,167 0,500 0,250 1,000 2,000 

Κατασκευαστής 5 0,143 0,250 0,250 0,500 1,000 

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Αποκλειστικότητα 

  

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

Κατασκευαστής 2 0,125 1,000 0,333 3,000 1,000 

Κατασκευαστής 3 0,125 3,000 1,000 4,000 4,000 

Κατασκευαστής 4 0,125 0,333 0,250 1,000 0,500 

Κατασκευαστής 5 0,125 1,000 0,250 2,000 1,000 
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Πίνακες ζευγαρωτών συγκρίσεων Μηχανικού Υποστήριξης Πελατών 

Συγκρίσεις Κριτηρίων 

  Τζίρος 

Μηχ/κός 

Εξοπλισμός 

Τεχνική 

Κατάρτιση Συνεργασία Ποιότητα Αποκλειστικότητα 

Τζίρος 1,000 0,200 0,167 0,250 0,143 0,200 

Μηχ/κός Εξοπλισμός 5,000 1,000 0,500 0,500 0,250 1,000 

Τεχνική Κατάρτιση 6,000 2,000 1,000 3,000 2,000 4,000 

Συνεργασία 4,000 2,000 0,333 1,000 0,333 3,000 

Ποιότητα 7,000 4,000 0,500 3,000 1,000 7,000 

Αποκλειστικότητα 5,000 1,000 0,250 0,333 0,143 1,000 

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Μηχ/κο Εξοπλισμό 

  

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 3,000 5,000 1,000 2,000 

Κατασκευαστής 2 0,333 1,000 5,000 1,000 1,000 

Κατασκευαστής 3 0,200 0,200 1,000 0,250 0,250 

Κατασκευαστής 4 1,000 1,000 4,000 1,000 1,000 

Κατασκευαστής 5 0,500 1,000 4,000 1,000 1,000 

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Τεχνική Κατάρτιση 

  

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 0,200 0,167 0,500 0,500 

Κατασκευαστής 2 5,000 1,000 0,500 5,000 2,000 

Κατασκευαστής 3 6,000 2,000 1,000 5,000 4,000 

Κατασκευαστής 4 2,000 0,200 0,200 1,000 1,000 

Κατασκευαστής 5 2,000 0,500 0,250 1,000 1,000 

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Συνεργασία 

  

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 3,000 3,000 8,000 5,000 

Κατασκευαστής 2 0,333 1,000 2,000 5,000 5,000 

Κατασκευαστής 3 0,333 0,500 1,000 6,000 5,000 

Κατασκευαστής 4 0,125 0,200 0,167 1,000 1,000 

Κατασκευαστής 5 0,200 0,200 0,200 1,000 1,000 
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Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Ποιότητα 

  

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 0,250 0,333 1,000 0,333 

Κατασκευαστής 2 4,000 1,000 1,000 3,000 3,000 

Κατασκευαστής 3 3,000 1,000 1,000 5,000 1,000 

Κατασκευαστής 4 1,000 0,333 0,200 1,000 0,333 

Κατασκευαστής 5 3,000 0,333 1,000 3,000 1,000 

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Αποκλειστικότητα 

  

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 4,000 4,000 8,000 6,000 

Κατασκευαστής 2 0,250 1,000 1,000 2,000 2,000 

Κατασκευαστής 3 0,250 1,000 1,000 4,000 3,000 

Κατασκευαστής 4 0,125 0,500 0,250 1,000 0,500 

Κατασκευαστής 5 0,167 0,500 0,333 2,000 1,000 
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Πίνακες ζευγαρωτών συγκρίσεων Μηχανικού Ανάπτυξης Πελατών 

Συγκρίσεις Κριτηρίων 

  Τζίρος 

Μηχ/κός 

Εξοπλισμός 

Τεχνική 

Κατάρτιση Συνεργασία Ποιότητα Αποκλειστικότητα 

Τζίρος 1,000 1,000 0,250 0,333 0,111 0,167 

Μηχ/κός Εξοπλισμός 1,000 1,000 0,167 0,167 0,167 0,250 

Τεχνική Κατάρτιση 4,000 6,000 1,000 3,000 0,250 2,000 

Συνεργασία 3,000 6,000 0,333 1,000 0,143 1,000 

Ποιότητα 9,000 6,000 4,000 7,000 1,000 7,000 

Αποκλειστικότητα 6,000 4,000 0,500 1,000 0,143 1,000 

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Μηχ/κο Εξοπλισμό 

  

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 2,000 9,000 6,000 1,000 

Κατασκευαστής 2 0,500 1,000 9,000 8,000 1,000 

Κατασκευαστής 3 0,111 0,111 1,000 0,167 0,167 

Κατασκευαστής 4 0,167 0,125 6,000 1,000 0,167 

Κατασκευαστής 5 1,000 1,000 6,000 5,999 1,000 

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Τεχνική Κατάρτιση 

  

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 0,111 0,143 1,000 4,000 

Κατασκευαστής 2 9,000 1,000 1,000 8,000 8,000 

Κατασκευαστής 3 7,000 1,000 1,000 5,000 5,000 

Κατασκευαστής 4 1,000 0,125 0,200 1,000 1,000 

Κατασκευαστής 5 0,250 0,125 0,200 1,000 1,000 

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Συνεργασία 

  

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 1,000 6,000 9,000 7,000 

Κατασκευαστής 2 1,000 1,000 3,000 9,000 8,000 

Κατασκευαστής 3 0,167 0,333 1,000 4,000 4,000 

Κατασκευαστής 4 0,111 0,111 0,250 1,000 3,000 

Κατασκευαστής 5 0,143 0,125 0,250 0,333 1,000 
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Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Ποιότητα 

  

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 0,125 1,000 4,000 5,000 

Κατασκευαστής 2 8,000 1,000 8,000 8,000 8,000 

Κατασκευαστής 3 1,000 0,125 1,000 4,000 4,000 

Κατασκευαστής 4 0,250 0,125 0,250 1,000 1,000 

Κατασκευαστής 5 0,200 0,125 0,250 1,000 1,000 

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Αποκλειστικότητα 

  

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 1,000 9,000 9,000 8,000 

Κατασκευαστής 2 1,000 1,000 9,000 9,000 9,000 

Κατασκευαστής 3 0,111 0,111 1,000 1,000 1,000 

Κατασκευαστής 4 0,111 0,111 1,000 1,000 1,000 

Κατασκευαστής 5 0,125 0,111 1,000 1,000 1,000 
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Πίνακες ζευγαρωτών συγκρίσεων ∆ιευθυντή Πωλήσεων 

Συγκρίσεις Κριτηρίων 

  Τζίρος 

Μηχ/κός 

Εξοπλισμός 

Τεχνική 

Κατάρτιση Συνεργασία Ποιότητα Αποκλειστικότητα 

Τζίρος 1,000 0,111 0,111 0,111 0,111 1,000 

Μηχ/κός Εξοπλισμός 9,001 1,000 1,000 5,000 1,000 7,000 

Τεχνική Κατάρτιση 9,000 1,000 1,000 5,000 1,000 7,000 

Συνεργασία 9,000 0,200 0,200 1,000 0,143 5,000 

Ποιότητα 9,000 1,000 1,000 7,000 1,000 9,000 

Αποκλειστικότητα 1,000 0,143 0,143 0,200 0,111 1,000 

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Μηχ/κο Εξοπλισμό 

  

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 7,000 2,000 4,000 4,000 

Κατασκευαστής 2 0,143 1,000 0,200 0,333 0,333 

Κατασκευαστής 3 0,500 5,000 1,000 5,000 4,000 

Κατασκευαστής 4 0,250 3,000 0,200 1,000 3,000 

Κατασκευαστής 5 0,250 3,000 0,250 0,333 1,000 

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Τεχνική Κατάρτιση 

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 4,000 2,000 5,000 3,000 

Κατασκευαστής 2 0,250 1,000 0,333 3,000 1,000 

Κατασκευαστής 3 0,500 3,000 1,000 4,000 3,000 

Κατασκευαστής 4 0,200 0,333 0,250 1,000 0,333 

Κατασκευαστής 5 0,333 1,000 0,333 3,000 1,000 

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Συνεργασία 

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 3,000 4,000 7,000 5,000 

Κατασκευαστής 2 0,333 1,000 0,500 7,000 5,000 

Κατασκευαστής 3 0,250 2,000 1,000 7,000 5,000 

Κατασκευαστής 4 0,143 0,143 0,143 1,000 0,333 

Κατασκευαστής 5 0,200 0,200 0,200 3,000 1,000 

 

 

 

 



 

 

∆οµαζινάκης Φίλιππος – ∆ιπλωµατική Εργασία 126 

 

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Ποιότητα 

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 5,000 3,000 7,000 4,000 

Κατασκευαστής 2 0,200 1,000 0,333 5,000 3,000 

Κατασκευαστής 3 0,333 3,000 1,000 4,000 2,000 

Κατασκευαστής 4 0,143 0,200 0,250 1,000 0,333 

Κατασκευαστής 5 0,250 0,333 0,500 3,000 1,000 

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Αποκλειστικότητα 

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 5,000 3,000 9,000 7,000 

Κατασκευαστής 2 0,200 1,000 1,000 5,000 4,000 

Κατασκευαστής 3 0,333 1,000 1,000 7,000 5,000 

Κατασκευαστής 4 0,111 0,200 0,143 1,000 0,333 

Κατασκευαστής 5 0,143 0,250 0,200 3,000 1,000 
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Πίνακες ζευγαρωτών συγκρίσεων ∆ιευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης 

Συγκρίσεις Κριτηρίων 

  Τζίρος 

Μηχ/κός 

Εξοπλισμός 

Τεχνική 

Κατάρτιση Συνεργασία Ποιότητα Αποκλειστικότητα 

Τζίρος 1,000 0,167 0,125 0,143 0,125 0,333 

Μηχ/κός Εξοπλισμός 5,999 1,000 0,333 0,500 0,250 7,000 

Τεχνική Κατάρτιση 8,000 3,000 1,000 2,000 0,333 8,000 

Συνεργασία 7,000 2,000 0,500 1,000 0,500 6,000 

Ποιότητα 8,000 4,000 3,000 2,000 1,000 7,000 

Αποκλειστικότητα 3,000 0,143 0,125 0,167 0,143 1,000 

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Μηχ/κο Εξοπλισμό 

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 4,000 5,000 2,000 3,000 

Κατασκευαστής 2 0,250 1,000 3,000 1,000 2,000 

Κατασκευαστής 3 0,200 0,333 1,000 0,250 0,250 

Κατασκευαστής 4 0,500 1,000 4,000 1,000 2,000 

Κατασκευαστής 5 0,333 0,500 4,000 0,500 1,000 

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Τεχνική Κατάρτιση 

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 0,500 0,143 3,000 1,000 

Κατασκευαστής 2 2,000 1,000 0,250 2,000 2,000 

Κατασκευαστής 3 7,000 4,000 1,000 4,000 3,000 

Κατασκευαστής 4 0,333 0,500 0,250 1,000 0,500 

Κατασκευαστής 5 1,000 0,500 0,333 2,000 1,000 

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Συνεργασία 

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 3,000 7,000 9,000 8,000 

Κατασκευαστής 2 0,333 1,000 1,000 8,000 6,000 

Κατασκευαστής 3 0,143 1,000 1,000 8,000 5,000 

Κατασκευαστής 4 0,111 0,125 0,125 1,000 0,333 

Κατασκευαστής 5 0,125 0,167 0,200 3,000 1,000 
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Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Ποιότητα 

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 0,200 0,143 2,000 0,333 

Κατασκευαστής 2 5,000 1,000 0,333 5,000 3,000 

Κατασκευαστής 3 7,000 3,000 1,000 6,000 3,000 

Κατασκευαστής 4 0,500 0,200 0,167 1,000 0,250 

Κατασκευαστής 5 3,000 0,333 0,333 4,000 1,000 

 

Συγκρίσεις εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με Αποκλειστικότητα 

Κατασκευαστής 

1 

Κατασκευαστής 

2 

Κατασκευαστής 

3 

Κατασκευαστής 

4 

Κατασκευαστής 

5 

Κατασκευαστής 1 1,000 8,000 2,000 9,000 7,000 

Κατασκευαστής 2 0,125 1,000 0,250 4,000 3,000 

Κατασκευαστής 3 0,500 4,000 1,000 9,000 6,000 

Κατασκευαστής 4 0,111 0,250 0,111 1,000 0,250 

Κατασκευαστής 5 0,143 0,333 0,167 4,000 1,000 

 


