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Πεξίιεςε 

Ζ δηαδηθαζία επηινγήο αλαδφρνπ απνηειεί, σο γλσζηφλ, ηε “ιπδία ιίζν” ζηελ 

επηηπρεκέλε εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ελφο ηερληθνχ έξγνπ. Γπζηπρψο ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν νη ζπλζήθεο ζην ρψξν ησλ θαηαζθεπψλ έρνπλ ξαγδαία επηδεηλσζεί, κε άκεζε 

ζπλέπεηα ηελ λέθξσζε ελφο θιάδνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη πνιιαπιάζηα 

έζνδα θαη ζέζεηο εξγαζίαο.  

ηε κειέηε πνπ αθνινπζεί, αξρηθά γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηελ αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ. 

Ζ επηινγή ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, σο κνλαδηθφ θξηηήξην, απνδείρζεθε άζηνρε θαη 

ζπλεηέιεζε ζε κηα παγθφζκηα ζηξνθή πξνο κηα πνιπθξηηήξηα πξνζέγγηζε ζηελ ηειηθή 

επηινγή ηνπ αλαδφρνπ. 

ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη κηα επηζθφπεζε ησλ θχξησλ πνιπθξηηήξησλ κέζφδσλ θαη κηα 

παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ αλαιπηηθήο ηεξάξρεζεο AHP ελψ παξαηίζεληαη θάπνηεο 

εθαξκνγέο ηεο ζην ρψξν ησλ θαηαζθεπψλ ηερληθψλ έξγσλ. 

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο AHP ζηνλ πξαγκαηηθφ δηαγσληζκφ πνπ 

έιαβε ρψξα γηα ηελ επέθηαζε ηνπ Μεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο πξνο ηελ Καιακαξηά θαη 

ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κνληέινπ κε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, απφ ηελ 

νπνία πξνθχπηνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο. 
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Κεθάιαην 1 – Δηζαγσγή 

 Παξφιν πνπ ηα έξγα (projects) έρνπλ θπξηαξρήζεη ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ, δελ 

ππάξρεη έλαο ζαθήο νξηζκφο ηνπ ηη αθξηβψο είλαη έλα έξγν (project). χκθσλα κε ην 

Project Management Institute (PMBOK, 1996), σο έξγν νξίδεηαη ην πξνζσξηλφ 

εγρείξεκα πνπ ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο κνλαδηθνχ πξντφληνο ή ππεξεζίαο. Ο 

Turner (1998) δίλεη έλα πην πιήξε νξηζκφ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ, έξγν 

είλαη ην εγρείξεκα θαηά ην νπνίν, αλζξψπηλνη πφξνη (ή κεραλέο), νηθνλνκηθνί πφξνη θαη 

πξψηεο χιεο νξγαλψλνληαη θαηά θαηλνθαλή ηξφπν, κε ζηφρν ηελ αλάιεςε 

ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ, πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη 

ππφθεηληαη ζε δεδνκέλνπο θνζηνινγηθνχο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, ψζηε λα 

παξαρζεί κηα επσθειήο κεηαβνιή, ε νπνία νξίδεηαη κέζσ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 

ζηφρσλ. 

Σα ηερληθά έξγα πεξηιακβάλνπλ φια εθείλα ηα νηθνδνκηθά έξγα, ιηκεληθά, πδξαπιηθά, 

νδνπνηίαο, γεθπξνπνηίαο, ζηδεξνδξφκσλ θαη γεληθά έξγα ππαίζξνπ. Οη εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο – επηζθεπήο ήδε πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ δελ απνηεινχλ ηερληθά 

έξγα. 

Αλάδνρνο εξγνιήπηεο ή, γηα ζπληνκία, αλάδνρνο είλαη ε επηρείξεζε ζηελ νπνία έρεη 

αλαηεζεί κε ζχκβαζε ε θαηαζθεπή ηνπ ηερληθνχ έξγνπ.  

Ζ επηηπρία ελφο ηερληθνχ έξγνπ εμαζθαιίδεηαη θπξίσο κε ηελ παξάδνζή ηνπ: 

 εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο (on time) 

 εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (on budget) 

 κε ηα πξνθαζνξηζκέλα πξφηππα πνηφηεηαο (quality standards) 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηερληθψλ έξγσλ απνηειεί ε δηάξθεηά ηνπο ή, φπσο είλαη πην 

γλσζηφ, ν θχθινο δσήο ελφο ηερληθνχ έξγνπ (projet life cycle). Ο θχθινο δσήο ηνπ 

ηερληθνχ έξγνπ αληηπξνζσπεχεη ηε γξακκηθή κεηάβαζε απφ ηε ζχιιεςε, ζην 

ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ ηειηθή παξάδνζε ηνπ έξγνπ φπσο θαίλεηαη ζην 

ρήκα 1. 

 

ρήκα 1: Κύθινο δσήο ηερληθνύ έξγνπ 
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 Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αλαδφρνπ λα θέξεη εηο πέξαο έλα έξγν, πνπ απνηειεί θαη ην 

αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο, βξίζθεηαη ζην πξψην ζηάδην ηνπ θχθινπ 

δσήο ελφο ηερληθνχ έξγνπ θαη απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζή ηνπ. Ζ επηινγή απηή νθείιεη λα βαζίδεηαη ζε έλα ζχζηεκα δηαδηθαζηψλ 

πνπ πεξηιακβάλεη:  

 Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη ησλ απαηηήζεψλ ηνπ 

 Πξφζθιεζε ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο 

 Πξνεπηινγή ππνςεθίσλ  

 Πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ηεο αξρηθήο ιίζηαο (shortlist) 

 Αμηνιφγεζε πξνζθνξάο 

χκθσλα κε ηνπο Hatush θαη Skitmore (1997), σο πξνεπηινγή ραξαθηεξίδεηαη ε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ζπγθξίλνληαη ηα θξηηήξηα-θιεηδηά (key criteria) ζε κηα 

νκάδα ππνςεθίσλ πνπ πξφθεηηαη λα “ απνδψζνπλ πξνζθνξά γηα έλα έξγν ” (bid for a 

project). Απηά κπνξεί λα είλαη νη πξνεγνχκελεο επηδφζεηο (past performance), ε 

εκπεηξία (experience) ζε παξφκνηα έξγα θαη ε νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα (financial 

stability). 

Ζ αμηνιφγεζε (evaluation) ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ είλαη δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία απφ 

ηελ επηινγή (selection) ηνπ θαη πεξηιακβάλεη ηελ έξεπλα κέηξεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζρεηηθψλ κε ην έξγν ελψ ε επηινγή είλαη ην απνηέιεζκα ζχλζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο αμηνιφγεζεο ψζηε λα αλαγλσξηζηεί ε βέιηηζηε ιχζε. ηελ πξάμε φκσο απηέο νη 

μερσξηζηέο δηαδηθαζίεο ελνπνηνχληαη σζηε ηειηθά λα αλαπαξηζηνχλ ηε δηαδηθαζία 

βαζκνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε έξγνπ. 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, εμεηάδεηαη κφλν ην ηειεπηαίν ζηάδην, ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο θαη ησλ πνιπθξηηήξησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα λα βξεζεί ε βέιηηζηε ιχζε. 
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1.1  Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

1.1.1  Η κέζνδνο ηεο ρακειόηεξεο πξνζθνξάο (lowest bid method)  

ηε κέζνδν ηεο ρακειφηεξεο πξνζθνξάο (lowest bid method), ληθεηήο είλαη ν 

ππνςήθηνο πνπ ζα παξνπζηάζεη ηελ πην ρακειή ζε ηηκή πξνζθνξά. Σν κεγαιχηεξν 

κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ ηεο ρακειφηεξεο πξνζθνξάο είλαη ην γεγνλφο φηη ε αλάδνρνο, 

ηειηθά, εηαηξεία πνιιέο θνξέο επίηεδεο πξνζθεξεη κηα πνιχ ρακειή θαη κε ξεαιηζηηθή 

ηηκή γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Ωο ζπλέπεηα ηνπ γεγνλφηνο απηνχ αθνινπζνχλ  

δηακάρεο, απμεκέλα θφζηε θαη θαζπζηεξήζεηο ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ. 

1.1.2  Η κέζνδνο ηεο κέζεο πξνζθνξάο (average bid method) 

Πνιιέο ρψξεο έρνπλ πηνζεηήζεη ηε κέζνδν ηεο  κέζεο πξνζθνξάο κε ηελ νπνία ην έξγν 

παξαδίδεηαη ζηελ πξνζθνξά πνπ είλαη πην θνληά ζην κέζν φξν απφ φιεο ηηο άιιεο. 

Γεληθά ζηε κέζνδν ηεο κέζεο πξνζθνξάο ληθήηξηα είλαη ε αλάδνρνο εηαηξεία ηεο 

νπνίαο ε πξνζθνξά ηθαλνπνηεί κηα ζπγθεθξηκέλε ζρέζε κε ην κέζν φξν φισλ ησλ 

πξνζθνξψλ. Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη ν αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο, άιιεο θνξέο 

έλαο ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο θαη άιιεο ν κέζνο φξνο ησλ ελαπνκεηλαζψλ πξνζθνξψλ 

πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εχξνο απφ ηνλ αξρηθφ κέζν φξν. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έζησ φηη ππάξρνπλ 5 ππνςήθηνη αλάδνρνη ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθνξέο γηα έλα έξγν είλαη: 

Τπνςήθηνο 1: πξνζθνξά 86.500€ 

Τπνςήθηνο 2: πξνζθνξά 90.000€ 

Τπνςήθηνο 3: πξνζθνξά 90.500€ 

Τπνςήθηνο 4: πξνζθνξά 92.500€ 

Τπνςήθηνο 5: πξνζθνξά 94.000€ 

Ο κέζνο φξνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 90.700€. Ζ πξνζθνξά ηνπ 3νπ ππνςεθίνπ είλαη πην 

θφληά ζην κέζν φξν θαη επνκέλσο θεξδίδεη ην δηαγσληζκφ. Δάλ, φκσο, γηα θάπνηνλ 

ιφγν, ε πξνζθνξά ηνπ 5
νπ

 ππνςεθίνπ δελ είρε ππνβιεζεί, ηφηε ν κέζνο φξνο ζα ήηαλ 

89.875€ θαη ε ληθήηξηα ζα ήηαλ ηφηε ε πξνζθνξά ηνπ 2
νπ

 ππνςεθίνπ. Οκνίσο, εάλ 

ππήξρε κηα έθηε πξνζθνξά 87.500€, ν κέζνο φξνο ζα ήηαλ 90.167€ θαη πάιη ληθήηξηα 

ζα ήηαλ ε πξνζθνξά ηνπ 2
νπ

 ππνςεθίνπ. 
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ηε κέζνδν απηή, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε παξνπζία θαη κφλν θάπνησλ πξνζθνξψλ 

(παξ’φιν πνπ δελ πξφθεηηαη λα θεξδίζνπλ ην δηαγσληζκφ), είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

αλάδεημε ηεο ληθήηξηαο απφ ηηο ππφινηπεο. Απηφ θαλεξψλεη μεθάζαξα ηελ 

αιιεινεμάξηεζε ησλ πξνζθνξψλ ζηελ αλάδεημε ηνπ ληθεηή αλαδφρνπ. ε αληίζεζε κε 

ηε κέζνδν ηεο ρακειφηεξεο πξνζθνξάο θαηά ηελ νπνία ληθεηήο είλαη πάληα ν ίδηνο , 

δειαδή ε πην ρακειή πξνζθνξά. 

1.1.3  Δπξσπατθή Ννκνζεζία 

Ζ Κνηλνηηθή Οδεγία 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ “πεξί ζπληνληζκνχ 

ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ”, 

πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ 31
ε
 Μαξηίνπ 

ηνπ 2004, ζέζπηζε δηαηάμεηο θνηλνηηθνχ ζπληνληζκνχ ησλ εζληθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε 

ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ωο δεκφζηα ζχκβαζε νξίδεηαη ε ζχκβαζε εμ επαρζνχο 

αηηίαο, ε νπνία ζπλάπηεηαη γξαπηψο κεηαμχ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

θαη κηαο ή πεξηζζνηέξσλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ θαη έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε 

έξγσλ, ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Ζ δεκφζηα ζχκβαζε έξγσλ 

έρεη σο αληηθείκελν ηε κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ηερληθψλ έξγσλ. 

Αλαζέηνπζεο αξρέο είλαη ην θξάηνο, νη αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νη νξγαληζκνί 

δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη νη ελψζεηο κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ απηέο ηηο αξρέο ή ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ απφ απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

 Ζ Κνηλνηηθή Οδεγία γηα πξψηε θνξά δηεπθξίληζε ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ελψ ηαπηφρξνλα εγγπήζεθε ζηηο αξρέο απηέο 

ηε δπλαηφηεηα λα επηηπγράλνπλ, γηα ηηο ζπκβάζεηο ηνπο, ηελ θαιχηεξε ζρέζε 

πνηφηεηαο/ηηκήο. 

χκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία, ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ηεο 

αξρήο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αξρήο ηεο απνθπγήο ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο θαη εγγπψληαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ππφ ζπλζήθεο 

πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ. πλεπψο ελδείθλπηαη λα γίλεηαη δεθηή ε εθαξκνγή δχν 

κφλν θξηηεξίσλ αλάζεζεο, ήηνη ησλ θξηηεξίσλ ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο θαη ηεο πιένλ 

ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο.  

χκθσλα κε ην άξζξν 53 ηεο Κνηλνηηθήο νδεγίαο, ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο αλαζέηνπλ ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο είλαη: 
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1. φηαλ ε ζχκβαζε αλαηίζεηαη ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά θαηά ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, δηάθνξα θξηηήξηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, φπσο π.ρ. 

ε πνηφηεηα, ε ηηκή, ε ηερληθή αμία, ηα αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ε 

απνδνηηθφηεηα, ε εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε θαη ε ηερληθή ζπλδξνκή, ε 

εκεξνκελία παξάδνζεο θαη ε πξνζεζκία παξάδνζεο ή εθηέιεζεο ή 

2. απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε ηηκή 

ηελ Διιάδα, κε ην λ.3316/2005 ζεζπίζηεθε ε ελαξκφληζε κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία. 

1.2  Η έξεπλα γύξσ από ηελ αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Οη απφςεηο ησλ δηαθφξσλ εξεπλεηψλ ζπγθεληξψλνληαη ζηα εμήο δπν ζεκεία : 

1. Πέξα απφ ηελ απνδνρή ηεο ρακειφηεξεο ζε ηηκή πξνζθνξάο , πξέπεη λα 

επηηεπρζεί έλαο ζπκβηβαζκφο κεηαμχ ηνπ θφζηνπο, ηνπ ρξφλνπ 

νινθιήξσζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

αλαδφρνπ. 

2. ηα δεκφζηα έξγα θπξηαξρεί ε επηινγή ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο γηαηί 

απνηειεί ην κνλαδηθφ αληηθεηκεληθφ παξάγνληα, πνπ απνκαθξχλεη ηηο 

φπνηεο ππνςίεο δηαθζνξάο δεδνκέλνπ φηη ε ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη 

απφ ην θνξνινγνχκελν πνιίηε. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη πάξα πνιιέο νη πεξηπηψζεηο φπνπ ππήξραλ απνηπρίεο ζηελ 

νινθιήξσζε ελφο έξγνπ ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ, θαζπζηεξήζεσλ θαη άιισλ 

πξνβιεκάησλ φηαλ ε επηινγή έγηλε κε βάζε κφλν ηε ρακειφηεξε ηηκή κε απνηέιεζκα 

νη θνξνινγνχκελνη λα επηβαξπλζνχλ ηειηθά πνιχ πεξηζζφηεξν.  

Ζ εμάξηεζε κφλν ζηελ ηηκή ζαλ απνθιεηζηηθφ παξάγνληα δηάθξηζεο κεηαμχ ησλ 

πιεηνδνηψλ είλαη ξηςνθίλδπλε θαη θνληφθζαικε (Hatush and Skitmore, 1998). Τπάξρεη 

ν θίλδπλνο ηεο θησρήο θαη ειιεηπνχο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Πνιιέο εηαηξείεο, 

δηαβιέπνληαο ηελ έιιεηςε πξνζθνξάο εξγαζίαο, ππνβάιινπλ πνιχ ρακειέο πξνζθνξέο 

κφλν θαη κφλν γηα λα θαιχςνπλ ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα θαη λα παξακείλνπλ 

αληαγσληζηηθέο, ειπίδνληαο φηη ζα θαηαθέξνπλ λα κεηψζνπλ θάπνηα θφζηε ζηε 

ζπλέρεηα, γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πξαγκαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 

χκθσλα κε ηνπο Fong and Choi (2000)  ε ηειηθή επηινγή αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη 

θξηηήξηα πνηνηηθά, ππνθεηκεληθά θαη φρη ηειείσο αθξηβή. Οπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη ε 
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ηειηθή κέζνδνο επηινγήο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θξηηήξηα ζρεηηθά κε ην θφζηνο, ην 

ρξφλν δηάξθεηάο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ. 

Οη Wong, Holt & Cooper (2000) παξαηήξεζαλ φηη ππάξρεη κηα απμαλφκελε ηάζε 

απνκάθξπλζεο απφ ηελ επηθξαηνχζα άπνςε “ ε ρακειφηεξε ηηκή θεξδίδεη (lowest price 

wins)” θαη κηα ζηξνθή  ζε πνιπθξηηήξηεο ηαθηηθέο επηινγήο αλαδφρνπ. Ζ ινγηθή είλαη 

λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε αμία πξνο θφζηνο (value for money). Ζ πην ρακειή πξνζθνξά 

δελ παξνπζηάδεηαη πιένλ σο ην πξσηαξρηθφ θξηηήξην αιιά ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγίδεηαη κε θξηηήξηα ζρεηηθά κε ην έξγν, γηα ηελ επίηεπμε, ηειηθά, ηεο κέγηζηεο 

αμίαο (value). Ο φξνο “αμία” είλαη ε ζπληζηακέλε φισλ εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ (ηερληθά, δηνηθεηηθά, πγεία θαη αζθάιεηα, 

ρξεκαηννηθνλνκηθά, αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πιηθφο εμνπιηζκφο, πξνεγνχκελεο 

επηδφζεηο) πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ θαη 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 ε κηα έξεπλά ηνπο νη Wong, Holt & Cooper (1999), κέζσ θαηάιιεισλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, δήηεζαλ απφ ηδηνθηήηεο αθηλήησλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αιιά θαη 

θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ππεχζπλνπο γηα ηηο ζπλάςεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο ηελ ηειεπηαία δηεηία ζηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο ζε θηηξηαθά έξγα 

(building), έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ (Civil Engineering, C.E.) θαη ζε άιια έξγα. Σα 

απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζην ρήκα 2. 

ρήκα 2: Πξνηηκήζεηο επηινγήο ηδηνθηεηώλ ζε ηδησηηθά θαη δεκόζηα έξγα [πεγή : Wong Chee H. , 

Holt Gary D. & Cooper Patricia A. (2000) “ Lowest price or value? ”] 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε επηινγή αλαδφρνπ κε βάζε κφλν ηε ρακειφηεξε ηηκή είρε 

θαη ηε κηθξφηεξε αληαπφθξηζε, ελψ επηθξαηνχζα ήηαλ ε άπνςε λα γίλεηαη 
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ζπγθεξαζκφο ηεο ηηκήο κε ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ην έξγν (project specific criteria, 

psc), κε πξσηεχνληα ξφιν, βέβαηα, εθείλνλ ηεο ηηκήο. Απηφ ππνδεηθλχεη κηα απμεκέλε 

ηάζε γηα ρξήζε κηαο “ζπλεηήο επηινγήο” (judicious selection) θαη κηαο “πνιπθξηηήξηαο 

πξνζέγγηζεο” (multicriteria approach), ζηελ ηειηθή επηινγή αλαδφρνπ.  

Έηζη, νη πνιπθξηηήξηεο κέζνδνη άξρηζαλ λα γίλνληαη θαη πην δεκνθηιείο ζηηο δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο αλαδφρνπ. Οη Wong et al. (2001) ηηο ραξαθηεξίδνπλ σο ηηο 

πιένλ αληηθεηκεληθέο κέζφδνπο αμηνιφγεζεο. Παξ’φι’απηά απαηηνχλ έλα αξθεηά 

κεγάιν αξηζκφ εξσηψκελσλ γηα λα δηαζθαιηζηεί απηή ε αληηθεηκεληθφηεηα. Αλ θαη νη 

εξεπλεηέο ζπγθιίλνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ βαξπηήησλ ηνπο κε ηε 

ρξήζε εκπεηξηθψλ εξεπλψλ θαη εξσηεκαηνινγίσλ, ε ζπλήζεο πξαθηηθή απαηηεί κηα 

πνιχ κηθξή νκάδα απφ εηδηθνχο (ζηελ πςειφηεξε ηεξαξρία) λα είλαη ππεχζπλε γη’ απηφλ 

ην ζθνπφ θαη ηειηθψο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο νη 

πνιπθξηηήξηεο κέζνδνη είλαη θαη ε πην ζπληζηψκελε πξνζέγγηζε. 
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Κεθάιαην 2 – Η Πνιπθξηηήξηα Λήςε Απνθάζεσλ  

Ζ πνιπθξηηήξηα αλάιπζε απνθάζεσλ (ΠΚΛΑ) (Multiple Criteria Decision Making, 

MCDM)  είλαη έλαο απφ ηνπο ηνκείο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο πνπ αζρνιείηαη κε 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ιακβάλνληαο ππφςηλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θξηηήξηα 

απφθαζεο. Απφ ηηο θαζεκεξηλέο απνθάζεηο έσο ηηο απνθάζεηο γηα παγθφζκηα δεηήκαηα 

ν άλζξσπνο απνθαζίδεη κε βάζε πνιιά θαη ζπρλά αιιεινζπγθξνπφκελα θξηηήξηα. 

 Οη πνιπθξηηήξηεο κέζνδνη ιήςεο απνθάζεσλ (Multiple Criteria Decision Methods – 

MCDM) βειηηψλνπλ ην πεξηβάιινλ ιήςεο απφθαζεο εθφζνλ θξηζεί φηη είλαη 

απαξαίηεην. ηα πνιπθξηηεξηαθά κνληέια δελ πθίζηαηαη πιένλ ε έλλνηα ηεο 

“βέιηηζηεο” ιχζεο. Γελ ππάξρεη δειαδή ιχζε πνπ λα βειηηζηνπνηεί ζπγρξφλσο φια ηα 

θξηηήξηα. ηα πνιπθξηηεξηαθά κνληέια αλαδεηείηαη ε, “ζχκθσλα κε ηνλ 

απνθαζίδνληα”, βέιηηζηε ιχζε (Μαπξσηάο, 2000). θνπφο ηεο πνιπθξηηήξηαο 

αλάιπζεο είλαη ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαηά ηξφπν ζπκβαηφ κε ην ζχζηεκα 

πξνηηκήζεσλ θαη αμηψλ πνπ ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα ρξεζηκνπνηεί ν απνθαζίδσλ, ν 

νπνίνο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα παξάζρεη έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ην 

ζχζηεκα πξνηηκήζεσλ θαη αμηψλ πνπ ηνλ δηέπεη (Γνχκπνο , Ενπνπλίδεο, 2001).  

Βαζηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο απνηέιεζε ε 

απιή δηαπίζησζε φηη ε επίιπζε πνιχπινθσλ θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ 

ιήςεο απνθάζεσλ δελ είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηαο κνλφπιεπξεο θαη 

κνλνδηάζηαηεο αλάιπζεο. Παξ’ φι’απηά, ππάξρεη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ζχλζεζε φισλ ησλ παξακέηξσλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

ιήςε ηθαλνπνηεηηθψλ απνθάζεσλ. 

χκθσλα κε ηνπο Γνχκπν θαη Ενπνπλίδε (2001), ην πιένλ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα 

ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλαγθαίαο ζχλζεζεο ππφ ην 

πξίζκα ηεο πνιηηηθήο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πξνηηκήζεσλ θαη 

αμηψλ, ην νπνίν ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα ρξεζηκνπνηεί ν απνθαζίδσλ. Όπσο γίλεηαη 

θαηαλνεηφ, ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο έρεη σο απνδέθηε ηνλ ίδην ηνλ απνθαζίδνληα.  

Κνξπθαίνη ζηνλ ηνκέαο ηνπο, νη Von Neumann θαη Morgenstern (1944) αλέπηπμαλ ηε 

ζεσξία ρξεζηκφηεηαο (utility theory), ε νπνία απνηειεί ηε βάζε ελφο απφ ηα θπξηφηεξα 

κεζνδνινγηθά ξεχκαηα ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο απνθάζεσλ. 
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Πξσηνπφξνο επξσπαίνο επηρεηξεζηαθφο εξεπλεηήο ππήξμε ν Roy (1968) ν νπνίνο 

αλέπηπμε ηε ζεσξία ησλ ζρέζεσλ ππεξνρήο (outranking relations) θαη ζεσξείηαη ν 

ηδξπηήο ηεο “Δπξσπατθήο ζρνιήο” ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο. 

ηα ηέιε ηνπ 20νχ αηψλα ε ηαρχηαηε πξφνδνο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο επηζηήκεο ησλ 

ππνινγηζηψλ, έδσζε ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κεζνδνινγηθψλ 

εμειίμεσλ ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο ζε νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

(πνιπθξηηήξηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ), ηα νπνία ζπλέβαιιαλ θαη ζηελ 

πξνψζεζε ησλ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο. 

2.1  Αζαθήο ινγηθή 

Ζ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ιήςεο απνθάζεσλ, πνιιέο θνξέο, εκπεξηέρεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εθηηκήζεσλ αβέβαηνπ ή αζαθνχο ραξαθηήξα. Πνιχ απιά αιιά απηά 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη έλλνηεο “ζρεδφλ”, “ζπρλά”, ¨θπξίσο” θ.ά., νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά απφ ηνπο απνθαζίδνληεο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο πξνβιήκαηνο ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ αζάθεηα 

απηψλ ησλ απιψλ ιεθηηθψλ ραξαθηεξηζκψλ ππνδεηθλχεη θαη ηελ αζάθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αμηνινγνχληαη νη 

εμεηαδφκελεο ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ζεσξία ησλ αζαθψλ ζπλφισλ θαη 

αζαθνχο ινγηθήο (fuzzy set theory, fuzzy logic), ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Zadeh 

(1965), παξέρεη ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηε κνληεινπνίεζε, αλαπαξάζηαζε θαη 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ιήςεο απνθάζεσλ ηα νπνία εκπεξηέρνπλ θάπνην βαζκφ 

αζάθεηαο, είηε σο πξνο ηηο επηδφζεηο ησλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, είηε σο πξνο 

ηε κνξθή ηεο ηειηθήο απφθαζεο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί. 

Ζ βαζηθή έλλνηα ηεο θαηλνηφκνπ απηήο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ε έλλνηα ηνπ 

αζαθνχο ζπλφινπ. Σα αζαθή ζχλνια απνηεινχλ ην θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηε 

κνληεινπνίεζε ηεο αβεβαηφηεηαο, πνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο απφιπηεο 

αθξίβεηαο. Σα ηειεπηαία 35 ρξφληα, ηα αζαθή ζχλνια, έρνπλ θάλεη ηδηαίηεξα αηζζεηή 

ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, θπξίσο ιφγσ ηεο ξεαιηζηηθήο 

κνληεινπνίεζεο πνπ πξνζθέξνπλ γηα ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ (Carlsson, 1982, 1986). Ωο αζαθέο ζχλνιν ζεσξείηαη έλα ζχλνιν 

αληηθεηκέλσλ ην νπνίν δελ έρεη ζαθή φξηα (crisp boundaries). ηελ πεξίπησζε ελφο 

ζαθνχο νξηζκέλνπ ζπλφινπ  Α (crisp set), ε πξφηαζε “ ε ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα x 

αλήθεη ζην ζχλνιν Α” είλαη είηε αιεζήο είηε ςεπδήο. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε αλφο 

αζαθνχο ζπλφινπ ε παξαπάλσ πξφηαζε δελ κπνξεί απιά λα ραξαθηεξηζηεί σο αιεζήο 

ή ςεπδήο. Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο ζαθψο θαζνξηζκέλσλ νξίσλ γηα ην αζαθέο ζχλνιν, 
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ε παξαπάλσ πξφηαζε δχλαηαη λα είλαη ελ κέξεη αιεζήο (θαη αληίζηνηρα ελ κέξεη 

ςεπδήο). 

ηε ζεσξία ησλ αζαθψλ ζπλφισλ ε κνληεινπνίεζε ηνπ βαζκνχ ηζρχνο ηέηνησλ 

αζαθψλ εθηηκήζεσλ, πινπνηείηαη κέζσ ηνπ νξηζκνχ κηαο ζπλάξηεζεο ζπκκεηνρήο 

(membership fuction). Ζ κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο απηήο θαζνξίδεη ην βαζκφ ζπκκεηνρήο 

(membership degree) κηαο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε έλα αζαθέο ζχλνιν. Απηφο 

ν βαζκφο ζπκκεηνρήο θπκαίλεηαη ζην δηάζηεκα [0,1]. ην πξναλαθεξζέλ παξάδεηγκα, 

έλαο βαζκφο ζπκκεηνρήο ίζνο κε ηε κνλάδα ππνδεηθλχεη φηη ε πξφηαζε “ ε ελαιιαθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα x αλήθεη ζην ζχλνιν Α ” είλαη αιεζήο. Αληίζηνηρα, εάλ ν βαζκφο 

ζπκκεηνρήο είλαη 0, ηφηε εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε παξαπάλσ πξφηαζε είλαη 

ςεπδήο. Οπνηνζδήπνηε ελδηάκεζνο βαζκφο ζπκκεηνρήο (κεηαμχ 0 θαη 1) ζπλεπάγεηαη 

φηη ε πξφηαζε είλαη ελ κέξεη αιεζήο. Σν ρήκα 3 παξνπζηάδεη έλα παξάδεηγκα ηεο 

κνξθήο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα ε ζπλάξηεζε ζπκκεηνρήο. 

 

ρήκα 3: Παξάδεηγκα ζπλάξηεζεο ζπκκεηνρήο (πεγή: Γνύκπνο, Ενπνπλίδεο, “ Πνιπθξηηήξηεο 

ηερληθέο ηαμηλόκεζεο: Θεσξία θαη εθαξκνγέο ”, 2001) 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί έλα ζπλνιηθφ ζπκπέξαζκα ζρεηηθφ κε ην βαζκφ ζπκκεηνρήο 

κηαο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε έλα αζαθέο ζχλνιν, βάζεη φισλ ησλ θξηηεξίσλ 

αμηνινγεζεο, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχλζεζε φισλ ησλ επηκέξνπο βαζκψλ 

ζπκκεηνρήο γηα θάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο. 

Παξά ηε δηεπξπκέλε ζπδήηεζε πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε ζεσξία ησλ αζαθψλ ζπλφισλ 

κεηαμχ εξεπλεηψλ, σο πξνο ηηο κεζνδνινγηθέο ηεο βάζεηο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ 

παξαδνζηαθή ζεσξία ησλ πηζαλνηήησλ, απνηειεί έλα επηπιένλ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν 

πνπ ζπλδπάδεηαη κε άιιεο ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηελ πνιπθξηηήξηα αλάιπζε 

απνθάζεσλ [Yager (1977), Dubois and Prade (1979), Siskos (1982), Siskos et al. 

(1984a), Fodor and Roubens (1994), Grabisch (1995,1996), Lootsma (1997)].  
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2.2  Βαζηθέο έλλνηεο θαη κεζνδνινγία 

Ο Roy (1985), έλαο εθ ησλ ζεκειησηψλ ηεο ζχγρξνλεο ζεσξίαο ηεο πνιπθξηηήξηαο 

αλάιπζεο, παξνπζίαζε έλα γεληθφ πιαίζην αληηκεηψπηζεο πνιπδηάζηαησλ 

πξνβιεκάησλ ιήςεο απνθάζεσλ ην νπνίν θαίλεηαη ζην ρήκα 4. 

 

ρήκα 4 : Σα βαζηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο πνιπθξηηήξηαο 

αλάιπζεο (πεγή : Roy, 1985) 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ ζρήκα, ε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

ιήςεο απνθάζεσλ πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζηάδηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα 

ππάξρεη θαη ε απαξαίηεηε αλάδξαζε. 

ην πξψην ζηάδην εληνπίδεηαη ην ζχλνιν Α (ζπλερέο ή δηαθξηηφ) ησλ εθηθηψλ ιχζεσλ 

θαη δπλαηψλ δξαζηεξηνηήησλ (απνθάζεσλ) θαη παξάιιεια θαζνξίδεηαη ην αληηθείκελν 

ηνπ πξνβιήκαηνο. Με ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ζπλφινπ Α θαζνξίδεηαη θαη ην αληηθείκελν 

ηεο απφθαζεο, δειαδή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα εμεηαζηνχλ νη ελαιιαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ψζηε ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο λα απαληά κε ζαθήλεηα ζην 

εμεηαδφκελν πξφβιεκα. Ζ εμέηαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δχλαηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε κία εθ ησλ ηεζζάξσλ πξνβιεκαηηθψλ, δειαδή ηεο επηινγήο 

(choice), ηεο θαηάηαμεο (ranking), ηεο ηαμηλφκεζεο (classification) θαη ηεο πεξηγξαθήο 

(description). 

ην δεχηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο εληνπίδνληαη φινη νη παξάγνληεο νη νπνίνη 

επηδξνχλ ζην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
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ζπλφινπ Α. ηα πιαίζηα ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο απνθάζεσλ, θάζε παξάγνληαο 

πνπ επηδξά ζηε ιήςε κηαο απφθαζεο ζεσξείηαη φηη έρεη ηε κνξθή ελφο θξηηεξίνπ. Ωο 

θξηηήξην νξίδεηαη θάζε πξαγκαηηθή ζπλάξηεζε g ε νπνία απνηππψλεη ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε έλαλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ, έηζη ψζηε γηα 

νπνηεζδήπνηε δχν ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο x θαη  x΄λα ηζρχνπλ: 

g(x) > g(x΄)   x > x΄   ( ε x πξνηηκάηαη ηεο x΄ ) 

ή 

g(x) < g(x΄)   x > x΄   ( ε x πξνηηκάηαη ηεο x΄, ηζρχεη γηα θξηηήξηα θζίλνπζαο 

πξνηίκεζεο), 

g(x) = g(x΄)    x   x΄ ( ε x είλαη αδηάθνξε ηεο x΄) 

Γεληθά ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ g = (g1,g2, …, gn) πνπ εληνπίδνληαη ζε απηφ ην ζηάδην 

ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο, πξέπεη λα απνηειεί κηα ζπλεπή 

νηθνγέλεηα θξηηεξίσλ (consistent family of criteria), δειαδή λα δηαζέηεη ηηο αθφινπζεο 

βαζηθέο ηδηφηεηεο: 

 Μνλνηνλία: Σν ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ ζεσξείηαη φηη ππαθνχεη ζηελ ηδηφηεηα 

ηεο κνλνηνλίαο εάλ θαη κφλν εάλ: γηα θάζε δεχγνο ελαιιαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ x θαη x΄ γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη gl   g, έηζη ψζηε gi(x)=gi(x) γηα 

θάζε gi≠gl θαη gl(x)>gl(x΄), ηφηε αιεζεχεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε x πξνηηκάηαη ηεο 

x΄. 

 Δπάξθεηα: Έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ιέγεηαη φηη είλαη επαξθέο εάλ 

θαη κφλν εάλ: γηα θάζε δεχγνο ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ x θαη x΄γηα ηηο 

νπνίεο gi(x)=gi(x΄) γηα θάζε θξηηήξην gi, ηφηε αιεζεχεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε x 

είλαη ηζνδχλακε ηεο x. Δάλ γηα θάζε θξηηήξην gi ηζρχεη gi(x)=gi(x΄), αιιά ε x δελ 

είλαη ηζνδχλακε ηεο x΄, ηφηε απηφ ππνδεηθλχεη φηη ην ζχλνιν ησλ εμεηαδφκελσλ 

θξηηεξίσλ δελ επαξθεί γηα ηε ζσζηή αλάιπζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπλφινπ Α. 

 Με πιενλαζκόο: Δάλ ε δηαγξαθή ελφο νπνηνπδήπνηε απφ ην ζχλνιν ησλ 

εμεηαδφκελσλ θξηηεξίσλ αλαηξέπεη θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ δχν βαζηθέο 

ηδηφηεηεο, ηφηε ζεσξείηαη φηη ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ δελ είλαη πιενλαζκαηηθφ. 

 

ην ηξίην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαζνξίδεηαη ε κνξθή 

ηνπ ππνδείγκαηνο ζχλζεζεο ησλ θξηηεξίσλ βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα αληηκεησπηζηεί ην 
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αληηθείκελν ηνπ πξνβιήκαηνο, φπσο απηφ θαζνξίζηεθε ζην πξψην ζηάδην(επηινγή, 

θαηάηαμε, ηαμηλφκεζε, πεξηγξαθή). 

Σέινο, ζην ηέηαξην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ιακβάλνπλ ρψξα φιεο εθείλεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ηνλ απνθαζίδνληα λα θαηαλνήζεη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ππνδείγκαηνο ζχλζεζεο ησλ θξηηεξίσλ πνπ θαζνξίζηεθε ζην 

ηξίην ζηάδην, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία εμάρζεζαλ ηα απνηειέζκαηα 

απηά. Έηζη, ν απνθαζίδσλ ζα είλαη ζε ζέζε λα πινπνηήζεη κε επηηπρία ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζεη ππέξ απηψλ, εάλ απηφ 

θξηζεί απαξαίηεην. 

2.3  Κύξηα ζεσξεηηθά ξεύκαηα 

Οη εξεπλεηέο ηνπ ρψξνπ ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο, εμαηηίαο θαη ηνπ εχξνπο ησλ 

δηαθφξσλ κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, έρνπλ πξνηείλεη δηάθνξεο νκαδνπνηήζεηο. Οη 

Pardalos et al. (1995) πηνζέηεζαλ κηα ελαιιαθηηθή νκαδνπνίεζε ησλ πνιπθξηηήξησλ 

κεζφδσλ πνπ ιακβάλεη ππφςε θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάππμή 

ηνπο, παξάιιεια κε ηε κνξθή ησλ ππνδεηγκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη. Απηή 

πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

1) Πνιπθξηηήξηνο καζεκαηηθόο πξνγξακκαηηζκόο (multiobjective mathematical 

programming) πνπ ρσξίδεηαη ζην γξακκηθφ θαη κε γξακκηθφ πξνγξακκαηηζκφ. 

 

2) Πνιπθξηηήξηα ζεσξία ρξεζηκόηεηαο (multiattribute utility theory). 

 

3) Θεσξία ησλ ζρέζεσλ ππεξνρήο (outranking relations). 

 

4) Αλαιπηηθή-ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε (preference disaggregation approach). 

΄Οπσο θαίλεηαη απφ ην ρήκα 5, νη ηξεηο ηειεπηαίεο πξνζεγγίζεηο πξνζαλαηνιίδνληαη 

ζηελ αληηκεηψπηζε δηαθξηηψλ πξνβιεκάησλ ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ αμηνιφγεζε 

πξνζθνξψλ ζε ηερληθά έξγα, φπσο είλαη επλφεην, αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

δηαθξηηψλ πξνβιεκάησλ. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπο, είλαη ε ζχλζεζε φισλ ησλ θξηηεξίσλ 

κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ελφο πεπεξαζκέλνπ ζπλφινπ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεκαηηθέο ηεο επηινγήο, θαηάηαμεο ή ηαμηλφκεζεο. Αληίζεηα, ν 

πνιπθξηηήξηνο καζεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο απνηειεί κηα γελίθεπζε ηεο γλσζηήο 
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ζεσξίαο ηνπ καζεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ πξέπεη λα 

βειηηζηνπνηεζνχλ πνιιαπιέο αληηθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο. 

ρήκα 5: Ζ ζπκβνιή ησλ ζεσξεηηθώλ ξεπκάησλ ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο ζηελ επίιπζε 

ζπλερώλ θαη δηαθξηηώλ πξνβιεκάησλ ιήςεο απνθάζεσλ: πεγή  Pardalos et al. (1995) 

2.4  Ο Πνιπθξηηήξηνο Γξακκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο 

Ο Πνιπθξηηήξηνο Γξακκηθφο Πξνγξακαηηζκφο (ΠΚΓΠ) απνηειεί γελίθεπζε ηνπ απινχ 

Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (ΓΠ) θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε πνιιψλ 

αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ. Σν βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξνβιεκάησλ 

ΠΚΓΠ είλαη φηη δελ ππάξρεη κηα αληηθεηκεληθά βέιηηζηε ιχζε ε νπνία πξνθχπηεη απφ 

ηε δηαδηθαζία επίιπζεο, αιιά έλα ζχλνιν ππνςεθίσλ γηα απνδνρή ιχζεσλ (ηθαλέο 

ιχζεηο), κεηαμχ ησλ νπνίσλ, θαιείηαη ν απνθαζίδσλ λα επηιέμεη εθείλε πνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν ζχκθσλε κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ (ζρεηηθά βέιηηζηε ιχζε). Σα πην 

ζχγρξνλα πνιχπινθα πξνβιήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ ζπλδπάδνπλ ηελ αβεβαηφηεηα κε 

ηελ χπαξμε πνιιψλ αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ (Μαπξσηάο, 2000). 

Σα πξνβιήκαηα ΠΚΓΠ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πξνβιεκάησλ ρακεινχ βαζκνχ 

δφκεζεο (ill-structured problems), είλαη δειαδή πξνβιήκαηα φπνπ ε νξζνινγηθή ιχζε 

δελ θαζνξίδεηαη απφ ην ίδην ην πξφβιεκα, αιιά απνηειεί αληηθείκελν πξννδεπηηθήο 

αλαδήηεζεο, κε εκπινθή ηνπ απνθαζίδνληα ζηε δηαδηθαζία απηή (ίζθνο, 1998). 
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2.5  Η Πνιπθξηηήξηα ζεσξία ρξεζηκόηεηαο 

Ζ πνιπθξηηήξηα ζεσξία ρξεζηκφηεηαο (multiattribute utility theory, ρήκα 6), απνηειεί 

γελίθεπζε ηεο θιαζζηθήο ζεσξίαο ρξεζηκφηεηαο. Έκκεζα ή άκεζα θαη ηα ππφινηπα 

ζεσξεηηθά ξεχκαηα ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο βαζίδνληαη ζηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη 

αξρέο ηεο πνιπθξηηήξηαο ζεσξίαο ρξεζηκφηεηαο. 

ρήκα 6: Ζ πνιπθξηηήξηα ζεσξία ρξεζηκόηεηαο (πεγή: παλόο, 1997) 

θνπφο ηεο είλαη ε κνληεινπνίεζε θαη αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ πνπ 

ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα αθνινπζεί ν απνθαζίδσλ, κέζσ κηαο ζπλάξηεζεο 

αμηψλ/ρξεζηκφηεηαο U(g) (παλφο, 1997). Ζ ζπλάξηεζε απηή εθθξάδεηαη βάζεη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηα νπνία θαζνξίδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο 

αμηνιφγεζεο:  

U(g)= U(g1,g2, … ,gn), φπνπ g είλαη ην δηάλπζκα ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο g1, g2, …, 

gn . 

Ζ πιένλ ζπλεζηζκέλε κνξθή ζπλάξηεζεο ρξεζηκφηεηαο είλαη ε πξνζζεηηθή: 

U(g) = p1u1g1 + p2u2g2 + … + pnungn ,  

φπνπ u1, u2, … , un νη ζπλαξηήζεηο κεξηθψλ ρξεζηκνηήησλ ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο. 

Κάζε ζπλάξηεζε κεξηθήο ρξεζηκφηεηαο ui(gi) θαζνξίδεη ηελ αμία/ρξεζηκφηεηα ησλ 

ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ βάζεη ησλ επηδφζεψλ ηνπο ζην θξηηήξην gi, p1, p2, …, pn 

είλαη ζηαζεξέο πνπ ππνδειψλνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα (βάξνο) ησλ θξηηεξίσλ 

αμηνιφγεζεο, ηέηνηεο ψζηε: 

∑   
                                                                                                                          (1) 

ηελ πξνζζεηηθή ζπλάξηεζε, θάζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο pi (ζπληειεζηήο 

βαξχηεηαο) ππνδεηθλχεη ηελ παξαρψξεζε (trade-off) πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα θάλεη ν 

απνθαζίδσλ ζε έλα θξηηήξην αλαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη αχμεζε κηαο κνλάδαο 

ζην θξηηήξην gi . 
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Όπσο κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο, ε πξνζζεηηθή ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο απνηειεί 

κηα γελίθεπζε ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ. Οπζηαζηηθά, ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο είλαη 

κηα πξνζζεηηθή ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο ζηελ νπνία φιεο νη ζπλαξηήζεηο κεξηθψλ 

ρξεζηκνηήησλ είλαη γξακκηθέο. 

2.6  Θεσξία ησλ ζρέζεσλ ππεξνρήο 

Ζ ζεσξία ησλ ζρέζεσλ ππεξνρήο απνηειεί έλα ηδηαίηεξν κεζνδνινγηθφ ξεχκα ηεο 

πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο (κέζνδνη ηεο νηθνγέλεηαο PROMETHEE θαη κέζνδνη ηεο 

νηθνγέλεηαο ELECTRE θαη παξαιιαγέο ηνπο). Οη δχν απηέο βαζηθέο νηθνγέλεηεο 

κεζφδσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάζε κνξθήο 

πξνβιήκαηνο πνπ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ελφο πεπεξαζκέλνπ ζπλφινπ ελαιιαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Όιεο νη ηερληθέο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζεσξία ησλ ζρέζεσλ ππεξνρήο ιεηηνπξγνχλ ζε 

δχν ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάπηπμε κηαο ζρέζεο ππεξνρήο 

(outranking relation) κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ 

ζην δεχηεξν ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο ζρέζεο ππεξνρήο ψζηε λα 

εμαρζεί ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ππφ ηελ 

επηζπκεηή κνξθή (θαηάηαμε, ηεξάξρεζε , επηινγή) (ρήκα 7). 

ρήκα 7: Θεσξία ησλ ζρέζεσλ ππεξνρήο (πεγή: Γνύκπνο, Ενπνπλίδεο, “ Πνιπθξηηήξηεο ηερληθέο 

ηαμηλόκεζεο: Θεσξία θαη εθαξκνγέο ”, 2001) 

2.7  Η αλαιπηηθή-ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε 

Σα κνληέια πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο, ζηε κεγαιχηεξή ηνπο πιεηνςεθία, ζηεξίδνληαη 

ζε κηα παξαδνζηαθή αληίιεςε ηνπ νξζνινγηζκνχ πνπ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο 

γξακκηθφηεηαο θαη ηεο αηηηφηεηαο, δειαδή ζηε ινγηθή φηη ε απφθαζε θαζνξίδεηαη απφ 

ηα θξηηήξηα. Ζ αλαιπηηθή-ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε, απφ ηελ άιιε πιεπξά, δέρεηαη φηη ε 

απφθαζε θαη ηα θξηηήξηα επηδέρνληαη πξννδεπηηθή επεμεξγαζία αιιεινδνκνχκελα 

κέζα ζην ρξφλν (ίζθνο 1981, 1986) φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 8.  
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ρήκα 8: Ζ αλαιπηηθή-ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε πξνβιεκάησλ απόθαζεο (πεγή: ίζθνο 1981, 1986) 

Οπζηαζηηθά, ε αλαιπηηθή-ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα ιήςεο 

απνθάζεσλ κέζσ κηαο αθξηβψο αληίζεηεο δηαδηθαζίαο ζε ζρέζε κε απηήλ πνπ 

αθνινπζείηαη απφ ηελ πνιπθξηηήξηα ζεσξία ρξεζηκφηεηαο θαη ηε ζεσξία ησλ ζρέζεσλ 

ππεξνρήο (ρήκα 8). 

Απηή ε αλάζηξνθε (backward) δηαδηθαζία ζεσξεί φηη ν απνθαζίδσλ αθνινπζεί 

(ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα) έλα ζχζηεκα αμηψλ θαη πξνηηκήζεσλ, ην νπνίν ηνλ νδεγεί 

ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη. Ζ αλαιπηηθή-ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε πξνζπαζεί λα 

εληνπίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο κέζσ ηεο αλάιπζεο ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Ζ αλάιπζε απηή νδεγεί ζηνλ θαζνξηζκφ φισλ ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ ππνδείγκαηνο ζχλζεζεο ησλ θξηηεξίσλ, έηζη ψζηε ην αλαπηπζζφκελν 

ππφδεηγκα λα αλαπαξάγεη ηηο απνθάζεηο ηνπ απνθαζίδνληνο κε ηνλ πιένλ πηζηφ ηξφπν 

(ίζθνο 1981, ππξηδάθνο 1996). 

Ζ αλαιπηηθή-ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

ησλ απνθάζεσλ θαη ηεο ηαμηλφκεζεο ηνπ κνληέινπ ζε ζαθψο νξηζκέλεο θαηεγνξίεο. 

Αληηζέησο, ππάξρεη ην κεηνλέθηεκα ηεο δπζθνιίαο ζηελ θαηαλφεζεο ηνπ κνληέινπ ηεο 

απφθαζεο φπσο επίζεο θαη ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ζηηο θξίζεηο. 

Ζ πξψηε ζεκειίσζε ηεο αλαιπηηθήο-ζπλζεηηθήο πξνζέγγηζεο έγηλε απφ ηνπο Hammont 

et al. (1977), ελψ ε ζεκαληηθφηεξε πξνψζεζή ηεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε δηαηχπσζε 

ησλ κεζφδσλ UTA (Jacquet-Lagreze and Siskos, 1982), UTASTAR (Siskos and 

Yannacopoulos, 1985) θαη UTAII (Siskos, 1980). 
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Κεθάιαην 3 – H κέζνδνο αλαιπηηθήο ηεξάξρεζεο AHP 

Ζ κέζνδνο αλαιπηηθήο ηεξάξρεζεο AHP αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ κεζφδσλ 

ζπγθξίζεσλ αλά δεχγε θαη αλαπηχρζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 σο κέζνδνο 

δηακφξθσζεο αλαινγηθψλ θιηκάθσλ κέηξεζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξακέηξσλ 

εκηδνκεκέλσλ πξνβιεκάησλ απφθαζεο (Saaty 1977, Saaty 1978). Βξίζθεη πνιιέο 

εθαξκνγέο ζηε ζεσξία ιήςεο απνθάζεσλ, ζηελ επίιπζε δηαθνξψλ θαη ζε κνληέια ηνπ 

αλζξψπηλνπ λνπ. Βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη ζηε ιήςε κηαο απφθαζεο, ε εκπεηξία θαη ε 

γλψζε ησλ αλζξψπσλ είλαη ην ίδην πνιχηηκε κε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ. Παξά ην 

γεγνλφο νηη ε αμησκαηηθή ζεκειίσζή ηεο παξνπζηάζηεθε κεηά απφ ζρεδφλ κηα δεθαεηία 

(Saaty 1986), ε κέζνδνο είρε ήδε αξρίζεη λα γίλεηαη εμαηξεηηθά δεκνθηιήο κεηαμχ 

εξεπλεηψλ θαη κειεηεηψλ (Vargas 1990, Saaty & Forman 1996). Δλδεηθηηθφ ησλ 

παξαπάλσ είλαη ην γεγνλφο φηη ήδε κέρξη ην 1987 ε κέζνδνο απνηέιεζε αληηθείκελν 21 

δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ κφλν ζηηο Ζ.Π.Α. (Shim 1989). Αλακθηζβήηεηα, ζηε ξαγδαία 

απνδνρή ηεο κεζφδνπ ζπλεηέιεζαλ νη δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ηφζν πνηνηηθψλ φζν θαη 

πνζνηηθψλ παξακέηξσλ κε ηε ρξήζε εληαίαο θιίκαθαο γηα ηελ απφδνζε ησλ 

πξνηηκήζεσλ, νη ππνζηεξηδφκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ, εληνπηζκφ θαη 

δηφξζσζε ηεο αζπλέπεηαο ζηηο θξίζεηο ησλ ιεπηψλ απφθαζεο θαη ηέινο ε 

κνληεινπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφθαζεο κέζσ ηεξαξρηθψλ δνκψλ (Lootsma 1980, 

Saaty 1990, Saaty 1995).  

Δπηπιένλ, ε δηάζπαζε ελφο πξνβιήκαηνο ζηα επηκέξνπο ηκήκαηά ηνπ θαη ε ινγηθή 

ζχλδεζε απηψλ απφ ην πην κεγάιν, ζην πην κηθξφ κε θαηηνχζα θιίκαθα θαζηζηά ηθαλή 

ηε ζχλδεζε κέζσ ησλ ζπγθξίζεσλ ηνπ πην κηθξνχ ζηνηρείνπ (ελαιιαθηηθή) κε ην πην 

κεγάιν (ζθνπφο). 

Δίλαη έλα εξγαιείν πνπ βξίζθεη εθαξκνγή ζε κηα επξεία γθάκα πξνβιεκάησλ απφ ην 

πην απιφ ζε επίπεδν αηφκνπ κέρξη θξίζηκεο θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο. Ζ επηηπρία ηεο 

κεζφδνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ηαπηφρξνλε  απιφηεηά  θαη ζηηβαξφηεηά (robustness) ηεο. 

3.1  Βαζηθέο αξρέο θαη αμηώκαηα 

Ζ δηακφξθσζε ηεξαξρηθψλ δνκψλ γηα ηε δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφθαζεο 

απνηειεί ηε πξψηε βαζηθή αξρή ηεο AHP θαη ε νπνία επηβάιιεη ηελ απνζχλζεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο απφθαζεο ζηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε (Forman & Selly 2002). Ζ ηεξαξρία 

είλαη έλαο ηξφπνο δηάηαμεο ελφο ζπλφινπ ζηνηρείσλ. ηελ ηεξαξρηθή δνκή, θάζε 

ζηνηρείν αλήθεη ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν επίπεδν θαη ζπλήζσο έρεη έλα επίπεδν αθξηβψο 

απφ πάλσ θαη έλα επίπεδν αθξηβψο απφ θάησ. Οη ηεξαξρίεο, σο ζεκειηψδεο φξγαλν ηεο 
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αλζξψπηλεο ζθέςεο, αθνξνχλ ηελ αλαγλψξηζε θαη νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πξνβιήκαηνο απφθαζεο ζε επίπεδα, αλαιφγσο κε ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο ζην ζχζηεκα 

αμηψλ ηνπ ιήπηε απφθαζεο (Saaty, 1995). ηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο (ρήκα 9) 

ηνπνζεηείηαη ν γεληθφο ζηφρνο (ζθνπφο) ηνπ πξνβιήκαηνο φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

θαηαιιειφηεξε (βέιηηζηε) επηινγή αλαδφρνπ. ην δεχηεξν επίπεδν ηνπνζεηνχληαη ηα 

θξηηήξηα απφθαζεο π.ρ. ε ρξεκαηννηθνλνκηθά, ηερληθά, δηνηθεηηθά, πξνεγνχκελεο 

επηδφζεηο θ.α. , ελψ ζην ηειεπηαίν επίπεδν νη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ηνπ 

εμεηαδφκελνπ πξνβιήκαηνο απφθαζεο (π.ρ. ππνςήθηνη αλάδνρνη). Οη ιχζεηο απηέο 

ζπλήζσο αλαθέξνληαη ζε έλα πεξηνξηζκέλν ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε κέζνδνο νπζηαζηηθά νδεγεί ζηελ θαηάηαμε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε απηέο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία έσο ηηο 

ρακειφηεξεο βαζκνινγηθά. 

 

ρήκα 9: Δλδεηθηηθή δόκεζε ηεξαξρίαο ζηελ AHP (πεγή: Γνύκπνο, Ενπνπλίδεο “Πνιπθξηηήξηεο 

ηερληθέο ηαμηλόκεζεο: Θεσξία θαη εθαξκνγέο, 2001) 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο ηεξαξρίαο απαηηεί εκπεηξία θαη γλψζε γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφβιεκα. Γηαθνξεηηθνί άλζξσπνη είλαη πνιχ πηζαλφλ λα δηακνξθψζνπλ δηαθνξεηηθέο 

ηεξαξρίεο. Δπνκέλσο αίξεηαη ε κνλαδηθφηεηα ηεο ηεξαξρίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

αθφκα θαη αλ δπν άλζξσπνη ζρεδηάζνπλ ηελ ίδηα ηεξαξρία, νη δηαθνξεηηθέο αηνκηθέο 

ηνπο πξνηηκήζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε νκνίσο δηαθνξεηηθέο πνξείεο αληηκεηψπηζεο 

ηνπ πξνβιήκαηνο. Παξ’ φια απηά, κηα νκάδα αλζξψπσλ κπνξεί νκφθσλα λα θηάζεη 

ζην ίδην απνηέιεζκα ηφζν ζηε δνκή ηεο ηεξαξρίαο, φζν θαη ζηε θάζε ησλ θξίζεσλ θαη 

ηεο αμηνιφγεζεο. 

Ο αξηζκφο ησλ επηπέδσλ ηεο ηεξαξρίαο θαζνξίδεη ην βάζνο ηεο αλάιπζεο, ελψ ν 

αξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ ην πιάηνο ηεο (Saaty, 1990). Δπηπξφζζεηα, ν αξηζκφο ηφζν ησλ 
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θξηηεξίσλ φζν θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα επίπεδα ηνπ κνληέινπ 

απφθαζεο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ ελλέα, θαζψο ζεσξείηαη γεληθψο 

απνδεθηφ φηη νη ιήπηεο απφθαζεο δχζθνια κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα 

αλαιχζνπλ κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο δεδνκέλσλ (Saaty & Ozdemir 2003). Όηαλ απηφ 

δελ είλαη εθηθηφ, επηβάιιεηαη ε δεκηνπξγία λέσλ επηπέδσλ (Saaty & Forman 1996). 

Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ είλαη απαξαίηεην θάζε ζηνηρείν ελφο επηπέδνπ λα 

έρεη ζρέζε κε φια ηα ζηνηρεία ηνπ ακέζσο θαηψηεξνπ επηπέδνπ.  

Ζ δεχηεξε ζεκειηψδεο αξρή ηεο κεζφδνπ, κεηά ηε δηακφξθσζε ηεξαξρηθψλ δνκψλ, 

αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηνπηθψλ βαξπηήησλ (πξνηεξαηνηήησλ) θαη ηελ ηειηθή 

αμηνιφγεζε κέζσ ζπγθξίζεσλ. Ζ θάζε ηεο αμηνιφγεζεο βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ησλ 

δεπγαξσηψλ ζπγθξίζεσλ (paired comparisons). Σα ζηνηρεία ελφο επηπέδνπ ηεο 

ηεξαξρίαο ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο, αλά δεχγε, ζε ζρέζε κε ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπο ζην ζηνηρείν (ζπλήζσο θξηηήξην) πνπ ηίζεηαη ζην ακέζσο πςειφηεξν 

επίπεδν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, πξνθχπηεη κηα ζρεηηθή θιίκαθα κεηξήζεσλ ησλ βαξψλ 

ησλ ζηνηρείσλ ζηελ νπνία θαίλεηαη ε ζρεηηθή ζέζε-βαζκνινγία θάζε ζηνηρείνπ ζε 

ζρέζε κε έλα ζηνηρείν ηνπ ακέζσο παξαπάλσ επηπέδνπ (ζπλήζσο θξηηήξην). Σν 

άζξνηζκα ησλ ζρεηηθψλ βαξψλ ησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε έλα θξηηήξην είλαη ίζν κε ηε 

κνλάδα. 

 Σα ηειηθά (νιηθά) βάξε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηψηεξνπ επηπέδνπ (ελαιιαθηηθέο, π.ρ. 

ππνςήθηνη αλάδνρνη) βξίζθνληαη κε ηελ άζξνηζε ησλ ζπλεηζθνξψλ ησλ ζηνηρείσλ ζε 

έλα επίπεδν ζε ζρέζε κε φια ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ επηπέδνπ. Απηή ε δηαδηθαζία 

είλαη γλσζηή θαη σο ηεξαξρηθή ζχλζεζε. Δίλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν θαηαλφεζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ηεξαξρίαο θαη ηνπ επηκεξηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ζηα δηάθνξα ηκήκαηά ηνπ. 

Σα βαζηθά αμηψκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη (Saaty, 1990):  

 Αμίσκα 1: Ακνηβαηόηεηα (Reciprocality) 

Καηά ηε δηεμαγσγή ησλ ζπγθξίζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηεξαξρίαο ηζρχεη ε αξρή 

ηεο ακνηβαηφηεηαο, δειαδή εάλ έλα ζηνηρείν Α είλαη x θνξέο ζεκαληηθφηεξν 

απφ έλα άιιν Β , ηφηε ην Β είλαη 1/x θνξέο ζεκαληηθφηεξν απφ ην Α. 

 

 Αμίσκα 2: Οκνηνγέλεηα (Homogeneity) 

Οη πξνηηκήζεηο νξίδνληαη απζηεξά κε ηε ρξήζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

νξηνζεηεκέλε θιηκαθαο (απφ ην 1 κέρξη ην 9). 
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 Αμίσκα 3 : Αλεμαξηεζία (Independence) 

Σα θξηηήξηα ζεσξνχληαη αλεμάξηεηα ησλ ηδηνηήησλ ησλ ελαιιαθηηθψλ 

(alternatives) θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ ζπγθξίζεσλ θαη απνλνκή ησλ βαξψλ ησλ 

θξηηεξίσλ. 

 Αμίσκα 4 : Πξνζδνθίεο (Expectations) 

Γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο, ε δνκή ηεο ηεξαξρίαο ζεσξείηαη νινθιεξσκέλε. 

Ζ κε ηζρχο ηνπ αμηψκαηνο 1 είλαη έλαο δείθηεο ηνπ φηη ε εξψηεζε γηα ηηο δεπγαξσηέο 

ζπγθξίζεηο δελ είλαη είλαη θαζαξά δηαηππσκέλε. Δάλ δελ ηθαλνπνηείηαη ην δεχηεξν 

αμίσκα ηνηε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθξίλνληαη δελ είλαη νκνγελή θαη πξέπεη λα 

ζπγθξνηήζνπλ νκάδεο ζηνηρείσλ (clusters). Σν αμίσκα 3 ππνλνεί φηη ηα βάξε ησλ 

θξηηεξίσλ πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηα ησλ ελαιιαθηηθψλ. Δάλ, ηέινο, παξαβηάδεηαη ην 

αμίσκα 4 ηφηε ν ιήπηεο ηεο απφθαζεο δε ρξεζηκνπνηεί φια ηα δηαζέζηκα θξηηήξηα θαη 

ελαιιαθηηθέο θαη επνκέλσο ε απφθαζε δε ζεσξείηαη νινθιεξσκέλε. 

Oη δχν θάζεηο ηεο AHP είλαη: 

 ρεδηαζκόο ηεο ηεξαξρίαο 

1. Αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη θαζνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ 

2. Καζνξηζκφο επηπέδσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ πξνβιήκαηνο 

3. ρεδηαζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ δνκή ηεο ηεξαξρίαο είλαη απφ ηελ θνξπθή 

ηεο (αληηθεηκεληθφο ζθνπφο), ζηα ελδηάκεζα επίπεδα (θξηηήξηα) θαη πξνο ηελ 

θαηψηεξε βαζκίδα (ελαιιαθηηθέο επηινγέο). 

4. Γεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη εξσηήζεηο πξέπεη λα είλαη απιέο θαη 

λα κπνξνχλ λα απαληεζνχλ. Δάλ ππάξρεη πξφβιεκα ζηελ απάληεζε ησλ 

εξσηήζεσλ ελδέρεηαη λα γίλεη ηξνπνπνίεζε ζην εξσηεκαηνιφγην. 

 

 Αμηνιόγεζε ηεο ηεξαξρίαο: πγθξίζεηο θαη ζύλζεζε 

1. Πίλαθεο (n x n) δεπγαξσηψλ ζπγθξίζεσλ κε βάζε ηελ θιηκαθα ηνπ πίλαθα 1. 

Ζ εξψηεζε είλαη: “ Πνην ζηνηρείν ππεξηεξεί έλαληη ηνπ άιινπ         

      θαη θαηά πφζν ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ακέζσο επφκελεο  

      βαζκίδαο; ” 
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Αξηζκεηηθή βαζκνινγία Λεθηηθή έθθξαζε ησλ επηπέδσλ 

έθθξαζεο 

9 Τπεξβνιηθή πξνηίκεζε 

 

8 Πνιύ ηζρπξή έσο ππεξβνιηθή 

πξνηίκεζε 

 

7 Πνιύ ηζρπξή πξνηίκεζε 

 

6 Ιζρπξή έσο πνιύ ηζρπξή 

πξνηίκεζε 

 

5 Ιζρπξή πξνηίκεζε 

 

4 Μέηξηα έσο ηζρπξή πξνηίκεζε 

 

3 Μέηξηα πξνηίκεζε 

 

2 Ιζεο έσο κέηξηα πξνηίκεζε 

 

1 Ίζε πξνηίκεζε 

              Πίλαθαο 1: Κιίκαθα δεπγαξσηώλ ζπγθξίζεσλ γηα ηελ εθδήισζε πξνηηκήζεσλ ζηελ AHP 

 

2. Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
         

 
 δεπγαξσηέο ζπγθξίζεηο. Γίλεηαη εθαξκνγή 

φισλ ησλ αμησκάησλ. Ζ αξρή ηεο νκνηνγέλεηαο θαζηζηά ζπγθξίζηκα ηα 

κεγέζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη ν πίλαθαο ζπγθξίζεσλ (Πίλαθαο 

2) φπνπ i, j είλαη ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηεο ηεξαξρίαο. 

 

 

Πίλαθαο 2: Πίλαθαο δεπγαξσηώλ ζπγθξίζεσλ ζηελ AHP 

 

3. Υξήζε ηεο αξρήο ηεο ηεξαξρηθήο ζχλζεζεο γηα λα ππνινγηζηνχλ νη 

βαξπηεηεο (ηνπηθέο θαη νιηθέο) φισλ ησλ ζηνηρείσλ ζηα δηάθνξα επίπεδα. 
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ε νκαδηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο απφθαζεο, ν κεκνλσκέλνο ιήπηεο παξέρεη ηε δηθή ηνπ 

εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. Σα ηειηθά δεδνκέλα εηζφδνπ 

δηακνξθψλνληαη κε δηαδηθαζίεο ζχλζεζεο ησλ θξίζεσλ, νη θπξηφηεξεο ησλ νπνίσλ 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 3 (Aczel & Alsina 1986). Όζνλ αθνξά ηελ AHP, ε 

ζχλζεζε ησλ επηκέξνπο θξίζεσλ aijk ησλ m ιεπηψλ απφθαζεο πινπνηείηαη κε ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ γεσκεηξηθνχ ηνπο κέζνπ (Aczel & Saaty 1983, Basak & Saaty 1993).  

Πίλαθαο 3: Γηαδηθαζίεο ζύλζεζεο θξίζεσλ ζε νκαδηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο απόθαζεο 

3.2  Η καζεκαηηθή δηαδηθαζία ηεο AHP 

Σν απνηέιεζκα ησλ δεπγαξσηψλ ζπγθξίζεσλ είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ 

πίλαθα ζπγθξίζεσλ (Πίλαθαο 2). 

 

Γηα ηηο ηηκέο απηέο ηζρχνπλ νη ηδηφηεηεο: 

 aii = 1, αθνχ αλαθέξνληαη ζε ζπγθξίζεηο ησλ ζηνηρείσλ κε ηνλ εαπηφ ηνπο 

 aij > 1, φηαλ ην ζηνηρείν i πξνηηκάηαη ηνπ ζηνηρείνπ j 

 aij > 1, φηαλ ην ζηνηρείν j πξνηηκάηαη ηνπ ζηνηρείνπ i 

 aij = 1/aji, γηα θάζε i, j 

Κάζε κηα απφ ηηο ηηκέο απηέο, κπνξεί λα εθθξάζεη ην πφζεο θνξέο έλα ζηνηρείν είλαη 

ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε έλα άιιν. Δπηπιένλ ν πίλαθαο απηφο είλαη πάληα ηεηξαγσληθφο. 

ηε ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη νη βαξχηεηεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ην θξηηήξην 

ζχγθξηζεο. Τπνζέηνληαο φηη θάζε πίλαθαο ζπγθξίζεσλ είλαη ζπλεπήο (aij x ajk = aik, 

γηα θάζε i, j, k), ην δηάλπζκα ησλ βαξπηήησλ δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε (Saaty, 

1980): 

                                                                       ⃗⃗⃗  =    ⃗⃗⃗                                                    (1), 

φπνπ, 

Α: ν πίλαθαο ζπγθξίζεσλ 
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n: ε δηάζηαζε ηνπ ηεηξαγσληθνχ πίλαθα Α (n x n) 

 ⃗⃗ : ην δηάλπζκα ησλ βαξπηήησλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα Α 

ηε γεληθή πεξίπησζε, φπνπ ν πίλαθαο Α παξνπζηάδεη αζπλέπεηα, ε εθηίκεζε ησλ 

βαξπηήησλ δίλεηαη θαηά πξνζέγγηζε, απφ ην ηδηνδηάλπζκα  ̂ ηνπ πίλαθα ζπγθξίζεσλ 

θαη ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

                                                               A  ̂   ιmax  ̂                                                  (2), 

φπνπ 

Α: ν πίλαθαο ζπγθξίζεσλ 

ιmax : ε κέγηζηε ηδηνηηκή ηνπ πίλαθα A 

 ̂: ην ηδηνδηάλπζκα ηνπ πίλαθα Α, πνπ αληηζηνηρεί ζηε κέγηζηε ηδηνηηκή ηνπ, ιmax 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αζπλέπεηαο ζηηο θξίζεηο εθείλσλ πνπ ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο, 

ρξεζηκνπνηείηαη ν δείθηεο ζπλέπεηαο CI (Consistency Index) θαη ν ιφγνο ζπλέπεηαο CR 

(Consistency Ratio) , πνπ δίλνληαη απφ ηηο παξαθάησ ζρέζεηο: 

                                                                 
        

     
                                                    (3) 

                                                                
  

  
                                                         (4) 

Ο δείθηεο RI (Random Consistency Index), δηακνξθψλεηαη εκπεηξηθά, αλάινγα κε ηε 

δηάζηαζε ηνπ πίλαθα Α, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4. 

Πίλαθαο 4: Σηκέο ηνπ δείθηε RI, γηα δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηνπ πίλαθα ζπγθξίζεσλ (πεγή: Saaty, 

1990) 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην ππνινγηζκψλ πεξηιακβάλεη ηε ζχλζεζε ησλ θαζνιηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ, γηα θάζε ελαιιαθηηθή επηινγή πνπ βξίζθεηαη ζην θαηψηεξν ζηάδην 

ηεο ηεξαξρίαο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηειηθψλ πξνηεξαηνηήησλ Pi, δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

                                                              = ∑                                                              (5), 
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φπνπ: 

wj : βαξχηεηα θξηηεξίνπ j 

lij : βαξχηεηα ελαιιαθηηθήο επηινγήο i, ζε ζρέζε κε ην θξηηήξην j 

3.3  Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα ηεο AHP 

Ζ AHP έρεη γλσξίζεη επξεία απνδνρή σο κέζνδνο γηα ηελ ππνζηήξημε απνθάζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε πνιιαπιψλ θαη αληηθξνπφκελσλ ζηφρσλ. πγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απνηειεί ε ρξήζε ηεξαξρηθψλ κνληέισλ πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο λνεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ νη άλζξσπνη φηαλ 

θαινχληαη λα πάξνπλ απνθάζεηο. Γηαρεηξίδεηαη ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά 

θξηηήξηα, ελψ ε ινγηθή ζχλδεζε ησλ επηκεξνπο ηκεκάησλ ηεο ηεξαξρίαο, απφ ην πην 

κεγάιν ζην πην κηθξφ θαζηζηά ηθαλή ηε ζχγθξηζε ηνπ πην “κηθξνχ” ζηνηρείνπ 

(ελαιιαθηηθή) κε ην πην “κεγάιν” (ζθνπφο). 

Γε ζα πξέπεη λα παξαιεηθζεί ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα κηα απιή κέζνδν, εχθνιε ζηε 

ρξήζε, πνπ βξίζθεη εθαξκνγή ζε πνιιά απιά αιιά θαη ζχλζεηα πξνβιήκαηα ιήςεο 

απνθάζεσλ. 

Σέινο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπαζηεί κε άιιεο πνιπθξηηήξηεο κεζφδνπο αιιά θαη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξνβιήκαηα πνπ εκπεξηέρνπλ αβεβαηφηεηα.  

Ωζηφζν, αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ εθθξάζεη ηηο ακθηβνιίεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα 

ζεκειηψδε αμηψκαηα ηεο κεζφδνπ. Οη Belton & Goodwin (1996) θαη Zanakis et al. 

(1998) ακθηζβεηνχλ ην αλ θαη θαηά πφζν νη ιεθηηθέο κεηαβιεηέο απνδίδνληαη 

αμηφπηζηα απφ ηε ζεκειηψδε θιίκαθα ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ Saaty. 

Δπίζεο, νη εξσηήζεηο πνιιέο θνξέο πεξηέρνπλ αζάθεηα θαη ππάξρεη ε πεξίπησζε ηεο 

δηαθνξεηηθήο ηνπο εξκελείαο απφ δηαθνξεηηθνχο ιήπηεο απνθάζεσλ. 

Δπηπιένλ, ν ηδηαίηεξα κεγάινο αξηζκφο δεπγαξσηψλ ζπγθξίζεσλ πνπ απαηηνχληαη ζηελ 

πξάμε κπνξεί λα απνηειέζεη αηηία απνζηξνθήο πξνο ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ (Goodwin 

& Wright 2004).Οη Belton & Gear (1983) εζηηάδνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζην πξφβιεκα 

ηεο αλαζηξνθήο ηεο θαηάηαμεο (rank reversal) ησλ ελαιιαθηηθψλ φηαλ κία λέα 

ελαιιαθηηθή πξνζηεζεί ζηελ αλάιπζε. 

3.4  Δθαξκνγέο ηεο AHP 

ηνλ Πίλαθα 5 παξαηίζεηαη έλα δείγκα ησλ πνιιψλ εθαξκνγψλ ηεο AHP ζε ζεσξεηηθφ 

θαη πξαθηηθφ επίπεδν, φπνπ ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα αλαηξέμεη ζην ζπγγξαθέα, ηε 

ρξνλνινγία αιιά θαη ηνλ ηχπν ηνπ πξνβιήκαηνο: 
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Υξνλνινγία Σχπνο πξνβιήκαηνο πγγξαθέαο Σνκέαο έξεπλαο 

1986 Δπηινγήο (Selection) Golden, Wasil 
Πξνβιήκαηα κεραληθνχ 

(Engineering) 

1990 Δπηινγήο (Selection) 
Hedge, 

Tadikamalla 
Κνηλσληθά (Social) 

1994 Δπηινγήο (Selection) Ceha, Ohta Πνιηηηθά (Political) 

1998 Δπηινγήο (Selection) 
Mohanty, 

Deshmukh 

Μεηαπνίεζε 

(Manufacturing) 

2003 Δπηινγήο (Selection) Ngai Βηνκεραλία (Industry) 

1986 
Αμηoιφγεζε 

(Evaluation) 
Brad 

Μεηαπνίεζε 

(Manufacturing) 

1990 
Αμηoιφγεζε 

(Evaluation) 
Zahedi Γηνίθεζε (Management) 

1994 
Αμηoιφγεζε 

(Evaluation) 
Weiwu, Jun Κνηλσληθά (Social) 

1998 
Αμηoιφγεζε 

(Evaluation) 
Lam Παηδεία (Education) 

2002 
Αμηoιφγεζε 

(Evaluation) 

Handfielda et 

al. 
Αηνκηθά (Personal) 

1983 

Αλάιπζε θφζηνπο-

νθέινπο (Benefit-Cost 

Analysis) 

Saaty Πνιηηηθά (Political) 

1990 

Αλάιπζε θφζηνπο-

νθέινπο (Benefit-Cost 

Analysis) 

Azis Κνηλσληθά (Social) 

1996 

Αλάιπζε θφζηνπο-

νθέινπο (Benefit-Cost 

Analysis) 

Angels, Lee 
Μεηαπνίεζε 

(Manufacturing) 

2001 

Αλάιπζε θφζηνπο-

νθέινπο (Benefit-Cost 

Analysis) 

Saaty, Chob Κπβεξλεηηθά (Government) 

1995 

Καηαλνκή πφξσλ 

(Allocation of 

resources) 

Ramanathan, 

Ganesh 

Πξνβιήκαηα κεραληθνχ 

(Engineering) 

2002 

Καηαλνκή παξαγσγηθήο 

ηθαλφηεηαο (Allocation 

of production capacity) 

Korpela et. al. Αηνκηθά (Personal) 

1990 

ρεδηαζκφο θαη 

αλάπηπμε (Planning and 

development) 

Arbel, Orger Σξαπεδηθά (Banking) 

1994 

ρεδηαζκφο θαη 

αλάπηπμε (Planning and 

development) 

Ko, Fontane, 

Margeta 
Κνηλσληθά (Social) 

1999 

ρεδηαζκφο θαη 

αλάπηπμε (Planning and 

development) 

Lee et al. Βηνκεραλία (Industry) 

2002 

ρεδηαζκφο θαη 

αλάπηπμε (Planning and 

development) 

Crary et al. Κπβεξλεηηθά (Government) 

1993 Πξνηεξαηφηεηα θαη Arbel, Vargas Αηνκηθά (Pesonal) 
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θαηάηαμε (Priority and 

ranking) 

1998 

Πξνηεξαηφηεηα θαη 

θαηάηαμε (Priority and 

ranking) 

Babic, Plazibat Βηνκεραλία (Industry) 

2002 

Πξνηεξαηφηεηα θαη 

θαηάηαμε (Priority and 

ranking) 

Modarres, Zarei Κπβεξλεηηθά (Government) 

1986 
Λήςε απνθάζεσλ 

(Decision making) 

Arbel, 

Seidmann 

Μεηαπνίεζε 

(Manufacturing) 

1990 
Λήςε απνθάζεσλ 

(Decision making) 
Hamalainen Κπβεξλεηηθά (Government) 

1995 
Λήςε απνθάζεσλ 

(Decision making) 

Miyaji, 

Nakagawa, 

Ohno 

Παηδεία (Education) 

2003 
Λήςε απνθάζεσλ 

(Decision making) 
Abdi 

Πξνβιήκαηα κεραληθνχ 

(Engineering) 

1993 
Πξνβιέςεηο 

(Forecasting) 
Kim, Whang 

Πξνβιήκαηα κεραληθνχ 

(Engineering) 

1997 
Πξνβιέςεηο 

(Forecasting) 

Korpela, 

Tuominen 
Γηνίθεζε (Management) 

2002 
Πξνβιέςεηο 

(Forecasting) 
Blair Κπβεξλεηηθά (Government) 

1990 

Ηαηξηθή θαη ζρεηηθά 

πεδία (Medicine and 

related fields) 

Cook et al. Κνηλσληθά (Social) 

1999 

Ηαηξηθή θαη ζρεηηθά 

πεδία (Medicine and 

related fields) 

Singpurwalla Κνηλσληθά (Social) 

2003 

Ηαηξηθή θαη ζρεηηθά 

πεδία (Medicine and 

related fields) 

Sloane Κνηλσληθά (Social) 

Πίλαθαο 5: Δθαξκνγέο ηεο AHP ζε ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό επίπεδν 
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3.5 πγθξηηηθή πξνζέγγηζε πνιπθξηηήξησλ κεζόδσλ MUSA-ELECTRE-

PROMETHEE-AHP 

Δίλαη δχζθνιν ζηα πιαίζηα κηαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο λα γίλεη κηα αθξηβήο ζχγθξηζε 

ησλ θχξησλ πνιπθξηηήξησλ κεζφδσλ, δεδνκέλνπ φηη απαηηνχληαη ρξφληα κειέηεο θαη 

πξαθηηθήο εμάζθεζεο ησλ κεζφδσλ ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα γηα λα εμαρζνχλ 

αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Δπηπιένλ, ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θάζε εξεπλεηήο είλαη 

ππεξαζπηζηήο ηνπ ηνκέα έξεπλάο ηνπ κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο νη θξίζεηο λα κελ 

είλαη απφιπηα αληηθεηκεληθέο. 

Δλδεηθηηθά, πάλησο, κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη ε κέζνδνο MUSA (αλαιπηηθή-ζπλζεηηθή 

πξνζέγγηζε) δίλεη αξθεηά αμηφπηζηα απνηειέζκαηα φπσο θαίλεηαη απφ δηάθνξεο  

ζπγθξηηηθέο αλαιχζεηο. Δπίζεο, ε κεηαηξνπή ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ ζε πνζνηηθέο 

γίλεηαη κε νκαιφ ηξφπν. 

Ζ  νκάδα κεζφδσλ PROMETHEE (ζεσξία ζρέζεσλ ππεξνρήο) είλαη απιέο θαη ζαθείο 

θαη παξνπζηάδνπλ επθνιία ηφζν ζηελ εθαξκνγή ηνπο φζν θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο. Παξ’φι’απηά, ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο πνιιψλ θξηηεξίσλ, 

πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ. 

Ζ νκάδα κεζφδσλ ELECTRE (ζεσξία ζρέζεσλ ππεξνρήο) έρνπλ επξεία ρξήζε ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο θαηαζθεπέο, ππεξεζίεο, δεκφζηα πνιηηηθή, κεηαθνξέο, ελέξγεηα 

(Papadopoulos and Karagiannidis, 2008). Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκπεξηιάβνπλ 

πνιιά θξηηήξηα πνζνηηθνχ αιιά θαη πνηνηηθνχ ραξαθηήξα, ελψ ζπλδπάδνληαη θαιά κε 

θαηαζηάζεηο αλαθξίβεηαο θαη αβεβαηφηεηαο. 

Ζ κέζνδνο AHP, επίζεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη απιή κέζνδνο θαη εχθνιε ζηε 

ρξήζε ελψ ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο πνιιψλ θξηηεξίσλ, ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

δηεπθνιχλεηαη κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο ζε νκάδεο θαη νπζηαζηηθά ε θαηαζθεπή 

κηαο ηεξαξρίαο πνπ επηηξέπεη ηελ αθξηβή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα θαζέλα απφ απηά 

ηα θξηηήξηα. Όκσο, ππάξρνπλ ελζηάζεηο φζνλ αθνξά ηελ θιίκαθα πνπ απνδίδεη 

αξηζκεηηθέο ηηκέο ζηελ πεξίπησζε ζπγθξίζεσλ πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ (Lund and Palmer, 

1986). 
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3.6  Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζόδνπ θαη ε ρξήζε ηεο AHP ζηελ αμηνιόγεζε 

πξνζθνξώλ ηερληθώλ έξγσλ 

Σν δήηεκα ηεο επηινγήο ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ πεγάδεη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ 

πιεζψξα ησλ δηαζέζηκσλ κεζφδσλ θαη θαηά δεχηεξν απφ ηελ πεξηνξηζκέλε γλψζε 

ζρεηηθά κε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκέξνπο κεζφδσλ. 

Έλα βαζηθφ πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

πνιπθξηηήξηαο κεζφδνπ, απνηειεί ην γεγνλφο φηη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη δίλνπλ 

δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα φηαλ εθαξκφδνληαη ζην ίδην πξφβιεκα θαη ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα ίδηα δεδνκέλα. Ωζηφζν, θαη ζχκθσλα κε ηνπο Guitouni θαη Martel (1997), 

αλαγλσξίδνληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα πξεπεη λα πεξηιακβάλεη κηα 

πνιπθξηηήξηα κέζνδνο απφθαζεο: 

 Να είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλε θαη λα γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηή, ηδηαηηεξα 

φζνλ αθνξά ζηελ επηινγή ησλ βαζκψλ βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ θαη ζηελ 

αμηνιφγεζή ηνπο. 

 Να ελζσκαηψλεη φινπο ηνπο ιήπηεο ηεο απφθαζεο ζηε δηαδηθαζία. 

 Να ιακβάλεη ππφςε ηεο φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο θαη φια ηα θξηηήξηα. 

 Να αληηκεησπίδεη κε θάπνηνλ ηξφπν ηελ αβεβαηφηεηα θαη αλαθξίβεηα ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 Να κελ απαηηεί ηελ απφζπαζε κεγάινπ κεγέζνπο πιεξνθνξίαο απφ ηνπο ιήπηεο 

ηεο απφθαζεο. 

Γηα ην ίδην ζέκα, νη Hokkanen θαη Saliminen (1997), αλαθέξνπλ φηη ε κέζνδνο 

αμηνιφγεζεο πνπ επηιέγεηαη, ζα πξέπεη λα: 

 κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηε δηαδηθαζία φινπο ηνπο ιήπηεο απφθαζεο. 

 είλαη απιή θαη γξήγνξε θαηά ηε ρξήζε. 

 απαηηεί φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ιήπηεο ηεο 

απφθαζεο. 

 αληηκεησπίδεη αμηφπηζηα ηελ αβεβαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. 

Οη D. Shefer et al. (1997) πξνηείλνπλ κεζφδνπο πνπ: 

 κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα 

 είλαη απιέο ζηε ρξήζε θαη ελζσκαηψλνπλ ππνινγηζκνχο θαηαλνεηνχο ζην 

ρξήζηε 

 παξέρνπλ δπλαηφηεηα εθηεηακέλεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο 
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Ζ επηινγή ηεο AHP γηα ηελ αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ ηερληθψλ εξγσλ θαη ηελ ηειηθή 

επηινγή αλαδφρνπ έγηλε κε γλψκνλα ηελ απιφηεηα πνπ ηε ραξαθηεξίδεη θαη ηελ επθνιία 

ζηε ρξήζε ηεο.  

Δπηπιένλ, ε δπλαηφηεηα λα ζπκπεξηιάβεη πνζνηηθά δεδνκέλα, φπσο π.ρ. ε ηηκή 

πξνζθνξάο ελφο ηερληθνχ έξγνπ ζε ζπλδπαζκφ κε άιια πνηνηηθά δεδνκέλα φπσο π.ρ. ε 

θήκε ή νη πξνεγνχκελεο επηδφζεηο ελφο αλαδφρνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ ηειηθή επηινγή 

ηεο. 

Αθφκα, ε ελζσκάησζε φισλ ησλ ιεπηψλ απφθαζεο ζηελ ηειηθή επηινγή, ε ρξήζε 

απιψλ εξσηεκαηνινγίσλ κε θαηαλνεηέο εξσηήζεηο θαη ε δηεμαγσγή κηθξψλ ζε αξηζκφ 

ζπγθξίζεσλ δηεπθφιπλε ζηελ αληαπφθξηζε πνπ ζα είρε ζηελ ηειηθή απάληεζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, αθηινθεξδψο, θνξείο πνπ κπνξεί λα 

πξνέξρνληαλ θαη απφ ην δεκφζην ηνκέα, φπσο π.ρ. ηηο Τπεξεζίεο Γφκεζεο ησλ Γήκσλ 

(πνιενδνκίεο).  

Σέινο, ν εθηθηφο ζπλδπαζκφο ηεο κε άιιεο πνιπθξηηήξηεο κεζφδνπο, ε ρξεζηκνπνίεζή 

ηεο απφ αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ (π.ρ. Κίλα), θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα 

ελζσκάησζεο ηνπ εγγελνχο θηλδχλνπ (risk) θαη ηεο αβεβαηφηεηαο (uncertainty) ζε έλα 

ηερληθφ έξγν απνηέιεζαλ ζεκαληηθά θξηηήξηα γηα ηελ ηειηθή επηινγή θαη ρξήζε ηεο.  
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Κεθάιαην 4 – Δθαξκνγή ηεο AHP ζηελ αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

ηερληθώλ έξγσλ 

4.1  Η ρξήζε ηεο αλαιπηηθήο δηθηπσηήο δηαδηθαζίαο (Analytic Network Process) 

ε κηα κειέηε ηνπο νη Fong θαη Choi (2000) αλαδήηεζαλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

δηαλεκήζεθαλ ζε εηδηθνχο ηα νθηψ (8) πην ζεκαληηθά αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο θξηηήξηα 

γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ. Απηά ηειηθά ήηαλ ε ηηκή ηεο πξνζθνξάο (tender price), ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα (financial capability), ε πξνεγνχκελε εκπεηξία (past 

experience), ην επηηπρεκέλν ηζηνξηθφ επηδφζεσλ ζε έξγα (past performance), νη πφξνη 

(resources), o θφξηνο εξγαζίαο (workload), νη πξνεγνχκελεο ζπλεξγαζίεο θαη ζρέζεηο 

κε ηνπο εξγνδφηεο (past client/contractor relationship) θαη ε αζθάιεηα ζηα έξγα (safety 

performance). 

Δλψ, κε ηελ πξψηε καηηά, ηα θξηηήξηα απηά θαίλεηαη λα κε ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη αιιεινεμάξηεζε. Ζ εκπεηξία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ζηα 

έξγα ζπλεπάγεηαη θαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη ζηα επφκελα έξγα. Δκπεηξία θαη 

επηηπρία ζε πξνεγνχκελα έξγα είλαη κηα θαιή έλδεημε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο. 

Οη πφξνη θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά. Αληίζεηα, ππάξρεη 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο θαη άιισλ ζηνηρείσλ.  

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηεο αλαιπηηθήο δηθηπσηήο δηαδηθαζίαο  

ANP ηεο νπνίαο ην κνληέιν θαίλελαη ζην ρήκα 10 . Έηζη, ελψ ε αλαιπηηθή δηαδηθαζία 

ηεξάξρεζεο  (AHP) κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε ηεξαξρηθά κνληέια ιήςεο απνθάζεσλ, ζε 

πην πνιχπινθα πξνβιήκαηα, ζπληζηάηαη ε κέζνδνο ANP (Analytic Network Process) 

γηαηί ιακβάλεη ππφςε ηηο αιιεινεμαξηήζεηο (interdependencies) ζηνηρείσλ κέζα ζην 

κνληέιν. 

Με ηελ ANP αίξεηαη, επνκέλσο, ε απζηεξή  ηεξαξρηθή δνκή κνλήο θαηεχζπλζεο 

(unidirectional) ηεο AHP ζηε ιήςε απνθάζεσλ, απφ ηελ θνξπθή, δειαδή, ηεο 

ηεξαξρίαο (ζθνπφο), ζηα δηάθνξα επίπεδα, κέρξη θαη ην ηειεπηαίν επίπεδν πνπ 

πεξηιακβάλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο επηινγήο αλαδφρνπ ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

(ππνςήθηνη αλάδνρνη). Ζ ANP κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηηο ζρέζεηο “δηπιήο 

θαηεχζπλζεο” (bi-directional relationships) θαη ηηο αιιεινεμαξηήζεηο 

(interdependencies) κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ (Saaty, 

1998; Meade and Sarkis, 1998). 
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ρήκα 10: Tν δηθηπσηό κνληέιν ηεο ANP [πεγή: Eddie W. L. Cheng & Heng Li (2004) 

“Contractor selection using the analytic network process”] 

 ην αλψηαην επίπεδν βξίζθεηαη ν ζθνπφο πνπ είλαη ε επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ελψ ζηα 

επφκελα δχν επίπεδα ππάξρνπλ ηα θξηηήξηα θαη ηα ππνθξηηήξηα. Σέινο, ην θαηψηεξν 

επίπεδν πεξηιακβάλεη ηηο ελαιιαθηηθέο (ππνςήθηνη αλάδνρνη). Ζ θχξηα δηαθνξά κε ην 

απζηεξά ηεξαξρηθφ κνληέιν είλαη ε χπαξμε ηνπ θιεηζηνχ βξφρνπ αλαηξνθνδφηεζεο 

(feedback loop) πνπ παξηζηάλεη γξαθηθά ηηο αιιεινεμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ 

Τπάξρνπλ δηαθφξσλ εηδψλ αιιεινεμαξηήζεηο (interdependencies) ζχκθσλα κε ην 

ρήκα 11: 

1) κεηαμχ ζηνηρείσλ ζην ίδην επίπεδν 

2) κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ 

3) εμάξηεζεο δηπιήο θαηεχζπλζεο κεηαμχ δχν επηπέδσλ 
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ρήκα 11 : Δίδε δηεμαξηήζεσλ ζηελ αλαιπηηθή δηθηπσηή δηαδηθαζία ANP [πεγή: Eddie W. L. 

Cheng & Heng Li (2004) “Contractor selection using the analytic network process”, όπνπ 

decomposed clusters θαη sub-clusters είλαη νκάδεο θξηηεξίσλ θαη ππνθξηηεξίσλ αληίζηνηρα] 

Ζ ANP πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

a) Γηεμαγσγή δεπγαξσηψλ ζπγθξίζεσλ (pairwise comparisons) κεηαμχ ησλ 

ζηνηρείσλ ζην ίδην επίπεδν ή ζηα δηάθνξα επίπεδα 

b) Απφδνζε βαξπηήησλ κέζσ ηδηνδηαλπζκάησλ θαη δεκηνπξγία ππνπηλάθσλ κέζα 

ζηνλ ηειηθφ ππεξπίλαθα (supermatrix) 

c)  Πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ ππεξπίλαθα ψζηε λα γίλεη ζηνραζηηθφο-

ζηήιεο (κε κεδεληθέο ηηκέο θαη ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ θάζε ζηήιεο ίζν κε 

ηε κνλάδα) 

d) Ύςσζε ηνπ πίλαθα ζε πεπεξαζκέλεο δπλάκεηο κέρξη ηε ζχγθιηζε ησλ βαξψλ 

(Saaty, 1996 ; Meade and Sarkis 1998) 
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4.2  Αμηνιόγεζε ξίζθνπ ζε έξγα κε ζπλδπαζκό ηεο κεζόδνπ AHP θαη κηαο 

ζπλάξηεζεο ρξεζηκόηεηαο 

Οη Zayed, Amer θαη Pan (2008), ρξεζηκνπνίεζαλ έλαλ ζπλδπαζκφ ηεο πνιπθξηηήξηαο 

ζεσξίαο ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο κεζφδνπ AHP πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ ην ξίζθν 

καδί κε ηελ αβεβαηφηεηα (risk and uncertainty) ζε έξγα ππνδνκήο (θαηαζθεπή 

απηνθηλεηνδξφκσλ) ζηελ Κίλα. 

ηελ έξεπλά ηνπο εζηίαζαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ξίζθν θαη 

αβεβαηφηεηα σο κία νληφηεηα (παξ’ φιν πνπ δηαθέξνπλ) φζνλ αθνξά έλα δπλεηηθφ έξγν 

ππνδνκήο φπσο επίζεο θαη αλ ε ππνςήθηα αλάδνρνο εηαηξεία θαηέρεη ην απαξαίηεην 

ππφβαζξν γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Σν ξίζθν ή θίλδπλνο (risk) νξίδεηαη σο έλα 

αθαζφξηζην γεγνλφο ή θαηάζηαζε πνπ εάλ ζπκβεί, έρεη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ αληίθηππν 

ηνπιάρηζηνλ ζε έλα παξάγνληα π.ρ θφζηνο, πνηφηεηα (Project Management Body of 

Knowledge, 1996). Ζ αβεβαηφηεηα είλαη ε έιιεηςε βεβαηφηεηαο, ε θαηάζηαζε, δειαδή, 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη θάπνηνο φηαλ δελ κπνξεί λα γλσξίδεη ή λα πξνβιέςεη ηε 

κειινληηθή έθβαζε ελφο γεγνλφηνο ή κηαο δξάζεο πνπ γίλεηαη ζην παξφλ.   

Γίλεηαη έλαο ζπλδπαζκφο κηαο πνιπθξηηήξηαο ζπλάξηεζεο ρξεζηκφηεηαο ή θαη 

πξνζέγγηζε αζαθνχο ινγηθήο κε ηε κέζνδν AHP. 

Με ηε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο ππνινγίδεηαη ε επίδξαζε ηνπ θηλδχλνπ, ελψ κε ηελ 

AHP εθηηκψληαη ηα βάξε ησλ πεξηνρψλ θηλδχλνπ (risk areas). 

Έηζη, ππνινγίδεηαη έλαο δείθηεο θηλδχλνπ R, πνπ είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείo απφ 

ηελ πιεπξά ηεο εηαηξείαο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεγψλ ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο 

αβεβαηφηεηαο ζε έλα ηερληθφ έξγν. Παξέρεη έλα αμηφπηζην πιαίζην γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

πξνηεξαηνηήησλ ζε δηάθνξα έξγα ππνδνκήο (απηνθηλεηφδξνκνη), κε βάζε ην θίλδπλν 

πνπ εκπεξηέρνπλ ψζηε λα είλαη δπλαηή θαη ε πξνιεπηηθή δξάζε γηα ηελ εμάιεηςή ηνπο. 

χκθσλα κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία αιιά θαη εηδηθνχο ζην ρψξν ηεο νδνπνηίαο ζηελ 

Κίλα (θαηαζθεπέο απηνθηλεηνδξφκσλ) νη θίλδπλνη εληνπίδνληαη ζε δχν επίπεδα: 

i. ην κάθξν-επίπεδν (επίπεδν δηνίθεζεο εηαηξείαο) 

ii. ην κηθξν-επίπεδν  (επίπεδν δηνίθεζεο έξγνπ) 

χκθσλα κε ην ρήκα 12, ππάξρνπλ ηέζζεξηο πεξηνρέο θηλδχλνπ ζην καθξν-επίπεδν, ν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφο (financial), ν πνιηηηθφο (political), ν πνιηηηζηηθφο (cultural) θαη ν 

θίλδπλνο ζε επίπεδν αγνξάο (market). 
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Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο πεξηιακβάλεη δηάθνξνπο θνξνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο 

ή πεξηνξηζκνχο ζηελ θίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ (tax or capital movement restrictions), ηε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (currency exchange rate), θαη ηηο δπζθνιίεο ζηηο ζπλαιιαγέο 

(currency exchange difficulty). Ζ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία δηαδξακαηίδεη πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν εμαηηίαο ησλ πιηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ εηζάγνληαη απφ άιιεο 

ρψξεο. Δπνκέλσο, ε ηξέρνπζα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη ε δηαζεζηκφηεηα 

ζπλαιιάγκαηνο (currency availability) απμάλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν ζε κεγάια έξγα νδνπνηίαο. 

Ο πνιηηηθφο θίλδπλνο πεξηέρεη ηηο ζρέζεηο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε 

ζηαζεξφηεηα ζην επίπεδν ησλ ζρέζεσλ απηψλ. Γηαηαξαρέο ζηηο ζρέζεηο απηέο 

ζπλεπάγνληαη θαη δηαθπκάλζεηο (fluctuation) ζηελ νηθνλνκία, φζνλ αθνξά ηηο ηηκέο ησλ 

πιηθψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ αιιά θαη ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο. 

Ο θίλδπλνο ζε επίπεδν αγνξάο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ησξηλφ αιιά θαη ην κειινληηθφ φγθν 

ηνπ θιάδνπ (market volume) θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αληαγσληζηψλ. Δάλ ε δηαζέζηκε 

πξνζθνξά εξγαζίαο, (available amount of work volume) θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα 

(κηθξφο αξηζκφο ηερληθψλ έξγσλ), ηφηε ν αληαγσληζκφο γίλεηαη πην ηζρπξφο θαη ν 

θίλδπλνο απψιεηαο θάπνησλ έξγσλ απμάλεηαη. Μεγάινο αξηζκφο αληαγσληζηψλ 

εληζρχεη ηελ πηζαλφηεηα απνηπρίαο ζηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο. 

Ο πνιηηηζηηθφο θίλδπλνο πεξηιακβάλεη ηηο ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία (community 

around a project). Καθέο ζρέζεηο κε απηήλ ζεκαίλεη απψιεηα θάπνησλ πξνλνκίσλ, 

αχμεζε ησλ εμφδσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ θηλδχλνπ. 
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ρήκα 12: Οη θίλδπλνη ζην καθξν-επίπεδν [πεγή: “ Zayed T., Amer M., Pan J. (2007), 

“Assessing risk and uncertainty inherent in Chinese highway projects using AHP”] 

 

ην κίθξν-επίπεδν (επίπεδν δηνίθεζεο έξγνπ) ππάξρνπλ πνιιέο πεξηνρέο θηλδχλνπ 

(ρήκα 13). Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηνπο θηλδχλνπο ιφγσ ηεο ηαρείαο αλαπηπζζφκελεο 

ηερλνινγίαο (technology), λνκηθνχο θηλδχλνπο (contracts and legal issues), θηλδχλνπο 

ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ (design), ηεο θαηαζθεπήο (construction), θηλδχλνπο φζνλ 

αθνξά ηελ πνηφηεηα (quality) πιηθψλ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη άιιεο πεξηνρέο 

θηλδχλσλ φπσο ν θαηξφο, θπζηθά αίηηα (weather and natural causes of delay) θαη 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη δεκίεο (physical damage). 

Έλα έξγν πνπ δε ζπκβαδίδεη κε ηελ ηαρέσο αλαπηπζζφκελε ηερλνινγία ράλεη πνιιέο 

“επθαηξίεο” θαη ζπλεπψο απμάλεη ν θίλδπλφο ηνπ. 

Ννκηθά θαη άιια ζέκαηα φπσο ξήηξεο θαη άιιεο λνκηθέο κεηαβιεηέο ζηα ζπκβφιαηα, ηα 

θαζηζηνχλ δχζθνια δηαρεηξίζηκα κε απνηέιεζκα ε πηζαλφηεηα γηα δηακάρεο θαη 

δηεθδηθήζεηο λα απμάλεη. 

Οη δηαζέζηκνη πφξνη (πιηθά, εξγαηηθφ δπλακηθφ, εμνπιηζκφο) θαη ε αθζνλία ή ε έιιεηςή 

ηνπο κεηψλνπλ θαη απμάλνπλ αληίζηνηρα ηνλ θίδπλν ζην κηθξν-επίπεδν. 
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Καηά ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ην έξγν νδνπνηίαο αληηκεησπίδεη πνιινχο θηλδχλνπο 

φπσο θαζπζηεξήζεηο ζην ζρεδηαζκφ, αζηνρίεο πνπ ζέινπλ δηφξζσζε, αιιαγέο ζηα 

ζρέδηα θαη απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο φζνλ αθνξά ηε  ζπκπεξηθνξά ηνπ εδάθνπο. 

ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο, ην έξγν δηαηξέρεη πνιινχο θηλδχλνπο, φπσο ε ηθαλφηεηα ηνπ 

δηαρεηξηζηή ηνπ (project manager), ε αζθάιεηα ζην εξγνηάμην, νη θαζπζηεξήζεηο 

εμαηηίαο ηνπ ηδηνθηήηε, ηνπ ππεξγνιάβνπ ή ηνπ ζπκβνχινπ. Ζ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, 

αιιά θαη ε ηερληθή ηθαλφηεηα (quality of workmanship) ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη δχν 

πνιχ ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θίλδπλν ζηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο. 

Σέινο, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο κεγελζχλνπλ ηνλ θίλδπλν 

επεηδή επηδξνχλ ζηελ παξαγσγηθφηα ησλ εξγαηψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, επεθηείλνληαο 

ην ρξφλν θαηαζθεπήο θαη απμάλνληαο ηα έμνδα.  
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   ρήκα 13: Πεξηνρέο θηλδύλνπ ζην κηθξν-επίπεδν [πεγή: Zayed T., Amer M., Pan J. (2007), “Assessing risk and uncertainty inherent in Chinese highway projects 

using AHP”]
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Ο δείθηεο θηλδχλνπ R απνηειείηαη απφ δχν κέξε: ηα βάξε ησλ πεξηνρψλ θαη ππν-

πεξηνρψλ θηλδχλνπ θαζψο θαη ην βαζκφ επηξξνήο ηνπο. Σα βάξε ππνινγίδνληαη κε ηε 

κέζνδν αλαιπηηθήο ηεξάξρεζεο AHP, ελψ ν βαζκφο επηξξνήο ηνπο κε ηε ρξήζε ηεο 

ζπλάξηεζεο ρξεζηκφηεηαο ή κε πξνζεγγίζεηο αζαθνχο ινγηθήο. Ζ επηθχξσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ κηαο νιηζηηθήο αμηνιφγεζεο απφ κηα νκάδα  

εηδηθψλ ζηα κεγάια έξγα νδνπνηίαο ζηελ Κίλα. 

 Ο δείθηεο R ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Rk = ∑            
                                                                                  (1) 

φπνπ,  

Rk: δείθηεο θηλδχλνπ γηα ην ηερληθφ έξγν (θαηαζθεπή απηνθηλεηνδξφκνπ) γηα k επίπεδα 

(πηζαλφηεηα αζηνρίαο έξγνπ), 

Wi: ηα βάξε θάζε πεξηνρήο θηλδχλνπ i εθηηκψκελα κε ηε κέζνδν ησλ ηδηνδηαλπζκάησλ, 

Δi(xi) : θνξ επηξξνήο θηλδχλνπ γηα θάζε πεξηνρή xi 

xi : δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θηλδχλνπ 

n: αξηζκφο πεξηνρψλ θηλδχλνπ 

k: 1 γηα καθξν-επίπεδν θηλδχλνπ, 2 γηα κηθξν-επίπεδν 

R (δείθηεο θηλδύλνπ) = R1 * R2                                                                                     (2) 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επηξξνήο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θηλδχλνπ, ιφγσ ηεο 

πνηνηηθήο θχζεο ησλ θηλδχλσλ-θξηηεξίσλ, ην πξψην βήκα ήηαλ ε εθηίκεζε ηεο 

απνδνζεο ηνπ θηλδχλνπ κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο xi ελφο έξγνπ κε ηεο ρξήζε κηαο 

πνηνηηθήο θιίκαθαο φπσο απηήο πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 14. 

ρήκα 14: Πνηνηηθή θιίκαθα απόδνζεο πεξηνρώλ θηλδύλνπ ζην έξγν νδνπνηίαο [πεγή: Zayed T., 

Amer M., Pan J. (2007) “ Assessing risk and uncertainty inherent in Chinese highway projects 

using AHP ”] 
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Σν δεχηεξν βήκα πεξηιακβάλεη ηε κεηαηξνπή ηεο απφδνζεο απηήο ζε κηα κνλνδηάζηαηε 

ηηκή (απφ 0 έσο 100). Απηή είλαη κηα δηαδηθαζία “κέηξεζεο πξνηίκεζεο”, φπνπ ην 

απνηέιεζκα εμαξηάηαη απφ ηελ θξίζε θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ αηφκνπ πνπ δηεμάγεη ηελ 

αλάιπζε. 

Μέζσ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηαλεκήζεθαλ ζε εηδηθνχο ζην ρψξν ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ νδνπνηίαο ζηελ Κίλα γηα 4 δηαθνξεηηθά κεγάια νδηθά έξγα, 

έγηλε ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ησλ αμηνινγήζεσλ. Απηέο πεξηειάκβαλαλ ηελ 

εθηίκεζε ηεο επηξξνήο κε ηε ρξήζε ηεο παξαπάλσ θιίκαθαο (ζπλάξηεζε 

ρξεζηκφηεηαο) αιιά θαη ηε δηεμαγσγή ησλ δεπγαξσηψλ ζπγθξίζεσλ ηεο κεζφδνπ AHP. 

ηα ρήκαηα 15 θαη 16 θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ αμηνινγήζεσλ 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ Ei(xi) ζην κάθξν-επίπεδν θαη ζε κηθξν-επίπεδν αληίζηνηρα. 

ρήκα 15 : Βαζκνινγία επηξξνήο θηλδύλνπ ζην καθξν-επίπεδν [πεγή: Zayed T., Amer M., Pan J. 

(2007) “ Assessing risk and uncertainty inherent in Chinese highway projects using AHP ”] 

ρήκα 16: Βαζκνινγία επηξξνήο θηλδύλνπ ζην κηθξν-επίπεδν [πεγή: Zayed T., Amer M., Pan J. 

(2007) “ Assessing risk and uncertainty inherent in Chinese highway projects using AHP ”] 

ε καθξν-επίπεδν ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο 

δηνίθεζεο κε ηνπο ηνπηθνχο εξγνιάβνπο (κέζε βαζκνινγία 0,4), ελψ ζην κηθξν-επίπεδν 
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νη δηακάρεο φζνλ αθνξά ηα ζπκβφιαηα, νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, 

δηάθνξεο αζηνρίεο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ν επαλαζρεδηακφο ηνπο, φπσο 

επίζεο θαη απξφβιεπηα πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ (κέζε 

βαζκνινγία 0,4). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη θαηξηθέο δηαθπκάλζεηο, ε αζθάιεηα θαη νη 

εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία έρνπλ κηθξή επηξξνή φζνλ αθνξά ηνλ θίλδπλν ζε κεγάια 

νδηθά έξγα (κέζε βαζκνινγία 0,1). 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ βαξψλ Wi πξαγκαηνπνηήζεθαλ δεπγαξσηέο ζπγθξίζεηο 

ζχκθσλα κε ηε κέζνδν AHP. ε φιεο ηηο ζπγθξίζεηο ν δείθηεο ζπλέπεηαο CR ήηαλ 

κηθξφηεξνο ηνπ 10% θαη επνκέλσο φια νη πίλαθεο ζεσξήζεθαλ ζπλεπείο (consistent 

matrices). Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηα ρήκαηα 17 θαη 18. 

ρήκα 17: Βάξε θξηηεξίσλ ζην κάθξν-επίπεδν [πεγή: Zayed T., Amer M., Pan J. (2007) “ 

Assessing risk and uncertainty inherent in Chinese highway projects using AHP ”] 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ν πνιηηηθφο θίλδπλνο έρεη θαη ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζην 

καθξν-επίπεδν (51,96%), αθνινπζνχκελνο απφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ (23,37%), ελψ ν 

πνιηηηζηηθφο έρεη ηε κηθξφηεξε βαξχηεηα.  

Σα απνηειέζκαηα απηά ππνδεηθλχνπλ φηη, κηα ππνςήθηα αλάδνρνο εηαηξεία , πξηλ κπεη 

ζηε δηαδηθαζία δηεθδίθεζεο ελφο έξγνπ ζηελ Κίλα, πξέπεη λα δψζεη κεγάιε έκθαζε 

ζηνλ πνιηηηθφ θίλδπλν.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο θαη νη θίλδπλνη εμεχξεζεο 

δηαζέζηκσλ πφξσλ έρνπλ ηηο κεγαιχηεξεο βάξχηεηεο ζε κηθξν-επίπεδν (24,92% θαη 

20,98% αληίζηνηρα), ελψ αθνινπζνχλ νη θίλδπλνη ζε λνκηθά ζέκαηα θαη ζπκβφιαηα 

(14,22%). Απφ ηα απνηειέζκαηα απηά θαλεξψλεηαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε ρξήζε 

ηεο αλαδπφκελεο ηερλνινγίαο ζε κεγάια έξγα νδνπνηίαο ζηελ Κίλα. Δπηπιένλ, νη 

δηαζέζηκνη πφξνη απνηεινχλ κηα θξίζηκε πεξηνρή θηλδχλνπ γηα θάζε ηερληθή εηαηξεία 

πνπ δηεθδηθεί έξγα ηέηνηνπ βειελεθνχο. 
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ρήκα 18: Βαξύηεηεο θξηηεξίσλ ζην κηθξν-επίπεδν [πεγή: Zayed T., Amer M., Pan J. (2007) “ 

Assessing risk and uncertainty inherent in Chinese highway projects using AHP ”] 

ηε ζπλέρεηα, ππνινγίζηεθε ν ηειηθφο δείθηεο R φπσο εμεγείηαη ζηελ εμίζσζε (2) θαη 

γηα ηηο ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο έξγσλ, κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ δεηθηψλ R1 θαη R2 γηα 

ην καθξν-επίπεδν θαη ην κίθξν-επίπεδν αληίζηνηρα, φπσο θαίλεηαη ζηα ρήκαηα 19, 20 

θαη 21. 

 

ρήκα 19: Γείθηεο θηλδύλνπ R1 ζην κάθξν-επίπεδν (επίπεδν δηνίθεζεο εηαηξείαο) [πεγή: 

Zayed T., Amer M., Pan J. (2007) “ Assessing risk and uncertainty inherent in Chinese 

highway projects using AHP ”] 
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ρήκα 20: Γείθηεο θηλδύλνπ R2 ζην κίθξν-επίπεδν (επίπεδν δηνίθεζεο έξγνπ) [πεγή: Zayed T., 

Amer M., Pan J. (2007) “ Assessing risk and uncertainty inherent in Chinese highway projects 

using AHP ”] 

 

                              

ρήκα 21: Σειηθόο δείθηεο θηλδύλνπ R γηα ηηο ηέζζεξηο πεξηπηώζεηο έξγσλ [πεγή: Zayed T., Amer 

M., Pan J. (2007) “ Assessing risk and uncertainty inherent in Chinese highway projects using 

AHP ”] 
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Όπσο θαίλεηαη απφ ρήκαηα 19, 20 θαη 21, ην έξγν C έρεη ην κεγαιχηεξν δείθηε 

θηλδχλνπ (8,15%), ελψ ην έξγν A παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν (3,07%). Ο κέζνο δείθηεο 

θηλδχλνπ θαη γηα ηα ηέζζεξα έξγα είλαη 5,33%. 

Έπεηηα, κε ηε βνήζεηα κηαο νκάδαο εηδηθψλ ζε κεγάια έξγα νδνπνηίαο ζηελ Κίλα, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα νιηζηηθή αμηνιφγεζε ψζηε λα ειεγρζεί ε αθξίβεηα (accuracy) 

θαη ε ζηηβαξφηεηα (robustness) ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ. Ο δείθηεο ειέγρνπ (test 

factor) πνπ θαίλεηα ζην ρήκα 22, θαηά κέζν φξν, ήηαλ ίζνο κε 93,3% πνπ ζεσξείηαη 

ινγηθφο θαη δείρλεη ζχγθιηζε κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κνληέινπ θαη ηεο  

αμηνιφγεζεο. 

 

ρήκα 22: Σηκέο ηνπ δείθηε ειέγρνπ γηα ηα 4 έξγα [πεγή: Zayed T., Amer M., Pan J. (2007) “ 

Assessing risk and uncertainty inherent in Chinese highway projects using AHP ”] 

Ο ππνινγηδφκελνο δείθηεο R απνηειεί έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν γηα κηα ηερληθή 

εηαηξεία γηαηί θαηαηάζζεη ηα δηάθνξα έξγα απφ πιεπξάο θηλδχλνπ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ 

κηα εηαηξεία ελδηαθέξεηαη λα ππνβάιεη πξνζθνξά  γηα  ηέζζεξα έξγα, ν δείθηεο R 

ηαμηλνκεί ηα έξγα ζε ζρέζε κε ηνλ παξνπζηαδφκελν θίλδπλν. Όζν κηθξφηεξνο είλαη ν 

δείθηεο θηλδχλνπ R, ηφζν πην πςειή πξνηεξαηφηεηα παξνπζηάδεη έλα έξγν. Έηζη, ε 

ηερληθή εηαηξεία έρεη ηελ επειημία λα επηιέμεη ην θαηάιιειν έξγν αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο, αιιά θαη λα θηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ (risk 

management) γηα ην έξγν πνπ παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν θίλδπλν. Δπίζεο, γίλεηαη 

εκθαλήο ε κεγάιε επηξξνή ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο κε ηνπο 

ηνπηθνχο εξγνιάβνπο θαη ε κηθξή επηξξνή ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ζην κάθξν-επίπεδν 

ελψ ν πνιηηηθφο θίλδπλνο έρεη ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα. ην κίθξν-επίπεδν (επίπεδν 

δηνίθεζεο έξγνπ), νη αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο θαη ε εμεχξεζε πφξσλ παξνπζηάδνπλ ηε 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν ζηελ Κίλα. 

Παξ’φιν πνπ δελ πξφθεηηαη γηα έλα πξφβιεκα αμηνιφγεζεο πξνζθνξάο θαη επηινγήο 

ηνπ θαηάιιεινπ αλαδφρνπ, αιιά, ζηελ νπζία, πξφβιεκα επηινγήο έξγνπ κε βάζε ηνλ 

θίλδπλν (risk), ην παξάδεηγκα είλαη ρξήζηκν γηαηί ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν AHP ζε 2 
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επίπεδα δηνίθεζεο, ηεο δηνίθεζεο εηαηξείαο (company level) θαη ζε επίπεδν δηνίθεζεο 

έξγνπ (project management level). Δπίζεο, ζπλδπάδεη ηε κέζνδν AHP κε κηα 

πνιπθξηηήξηα ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο ελψ εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ εγγελνχο θηλδχλνπ 

ζηα έξγα, πνπ δελ ππάξρεη ζηα επξσπατθά ζπζηήκαηα επηινγήο θαηάιιεινπ αλαδφρνπ 

(Κνηλνηηθή Οδεγία 2004/18/ΔΚ).      
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Κεθάιαην 5 – Πξόηαζε ελόο κνληέινπ AHP γηα ηελ αμηνιόγεζε 

πξνζθνξώλ ηερληθώλ έξγσλ 

Σν δήηεκα ηεο επηινγήο ησλ πην θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ έρεη απαζρνιήζεη ηνπο 

εξεπλεηέο θαη εηδηθνχο ζην ρψξν ησλ θαηαζθεπψλ. Ο ελδηαθεξφκελνο αλαγλψζηεο 

κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηνπο Hunt et al. (1966), Helmer and Taylor (1977), Samelson and 

Levitt (1982), Bent (1984), Bastidas (1984), Moore (1985a,b), Horgan (1987), Birrell 

(1988), Russel et.al (1989), Merna and Smith (1990), Holt et al. (1994), Kumaraswamy 

(1996), Housing Authority List of Building Contractors (1997), Hatush and Skitmore 

(1997), CIDBS (1998), Lo et al. (1998). 

Γεληθά, κπνξεί λα δηαηππσζεί φηη ππάξρεη κηα ζχγθιηζε ζηα νηθνλνκηθά, δηνηθεηηθά, 

ηερληθά ζηνηρεία ησλ ππνςήθησλ αλαδφρσλ, φπσο επίζεο ζηηο επηδφζεηο ηνπο ζην 

παξειζφλ θαη ζηα κέηξα πγείαο θαη αζθαιείαο. 

ε κηα έξεπλά ηνπο νη Wong , Holt & Cooper (2000) αλαδήηεζαλ ηα 15 πην ζεκαληηθά 

θξηηήξηα γηα θηηξηαθά έξγα θαη ινηπά έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ 

φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη ππήξρε ηέιεηα 

ζχκπησζε ησλ 14 απφ ηα 15 θξηηεξίσλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα γεγνλφο πνπ 

εληζρχεη ηε ζέζε γηα κηα δηεζλή θαζηέξσζε θάπνησλ πξνηχπσλ θξηηεξίσλ αλεμαξηήησο 

ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ επηινγή ηνπ 

θαηαιιειφηεξνπ αλαδφρνπ. 

5.1  Γνκή ηεο ηεξαξρίαο ηνπ κνληέινπ 

Σα 15 θξηηήξηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ νκαδνπνηήζεθαλ κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζε 

5 νκάδεο θξηηεξίσλ (παξάγνληεο), ηα νπνία καδί κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο (πνζνηηθφ 

θξηηήξην) απνηέιεζαλ ηα 6 θξηηήξηα ηεο ηεξαξρίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα (credit rating), νη ηξαπεδηθνί δηαθαλνληζκνί θαη νη νκνινγίεο (banking 

arrangements and bonding) απνηεινχλ ππνθξηηήξηα ηνπ θξηηεξίνπ: 

ρξεκαηννηθνλνκηθφο παξάγνληαο. Σν επίπεδν δεμηφηεηαο ησλ ηερληηψλ (training or skill 

level of craftsmen), ε πξνηεηλφκελε θαηαζθεπαζηηθή κέζνδνο (proposed construction 

merhod) απνηεινχλ ππνθξηηήξηα ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ησλ ππνςήθησλ αλαδφρσλ. Ζ 

νηθεηφηεηα κε ηελ πεξηνρή, ηνπο ηνπηθνχο πξνκεζεπηέο θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ 

(contractor’s familiarity with geographic area, local suppliers and labour), ε πνηφηεηα 

ζε παξφκνηα έξγα (actual work quality achieved on similar works), αλήθνπλ ζηνλ 

παξάγνληα ησλ πξνεγνχκελσλ επηδφζεσλ θαη ηεο πνηφηεηαο θαηαζθεπήο. Οη ζρέζεηο κε 

ηηο ηνπηθέο αξρέο (relationship with local authority), νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη  
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παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ (type of project control and monitoring 

procedures), νη δηαδηθαζίεο βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο (productivity improvement 

procedures) απνηεινχλ ππνθξηηήξηα ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ 

αλαδφρσλ. Ζ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ, νη θαλφλεο θαη νη πνιηηηθέο γηα ηελ πγεία θαη 

ηελ αζθάιεηα (site organization, rules and policies about health and safety) είλαη 

ππνθξηηήξηα ηνπ παξάγνληα ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο. Σέινο, ε ηηκή ηεο πξνζθνξά 

(bid price) είλαη ην κνλαδηθφ πνζνηηθφ θξηηήξην ηνπ κνληέινπ.Έηζη, νη 6 παξάγνληεο 

ηνπ κνληέινπ ήηαλ (ρήκα 23): 

1. Υξεκαηννηθνλνκηθόο παξάγνληαο  

Δπηθεληξψλεηαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επξσζηία θαη ππνζηήξημε ησλ 

ππνςεθίσλ. Μηα ελδερφκελε αλεπαξθήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ελφο 

επηιεγκέλνπ εξγνιάβνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαζπζηέξεζε ηεο νινθιήξσζεο 

ηνπ έξγνπ θαη ζε θησρή πνηφηεηα θαηαζθεπήο. 

Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο φπσο εθθξάδεηαη απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ είλαη έλα εξγαιείν εθηίκεζεο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο ζέζεο (financial status). Πέξα απφ απηά άιινη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο, φπσο ν δείθηεο ξεπζηφηεηαο ρξήδνπλ αλάιπζεο. 

Οηθνλνκηθέο αλαθνξέο φπσο πηζησηηθέο αλαθνξέο, ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα 

(credit rating) ηνπ ππνςεθίνπ δειαδή ε αμηνπηζηία θαη ε θεξεγγπφηεηα ηεο 

εηαηξείαο ζηελ απνπιεξσκή ησλ ρξεψλ ηεο, είλαη ελδείμεηο ηεο ζηαζεξήο ζέζεο 

ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηεο δπλαηφηεηάο ηνπ γηα δαλεηζκφ. 

 

2. Σερληθή ηθαλόηεηα (ηερληθόο παξάγνληαο) 

Σν επίπεδν θαηάξηηζεο θαη εμεηδίθεπζεο ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ (κεραληθψλ, 

ηερληηψλ, εξγαηψλ, βνεζψλ), αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ 

ππνςεθίνπ. Ζ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηδηαίηεξα απηψλ πνπ αλήθνπλ 

ζηελ θαηεγνξία ησλ απξφβιεπησλ θαη απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν 

νπνηνπδήπνηε έξγνπ εμαηηίαο ηνπ δπλακηθνχ ραξαθηήξα ηνπ, είλαη απαξαίηεην 

πξνζφλ γηα θάζε κεραληθφ θαη ηερληθή εηαηξεία αιιά θαη δείθηεο δηαρσξηζκνχ 

ηνπ θαινχ απφ ην κέηξην. O θαιφο κεραληθφο είλαη ιχηεο απξνβιέπησλ θαη 

άιισλ πξνθππηφλησλ πξνβιεκάησλ. Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ν δηαζέζηκνο 

εμνπιηζκφο (είδνο θαη πνζφηεηα) ηεο εηαηξείαο είλαη έλα κέηξν εθηίκεζεο ηεο 

ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο ηεο. Ζ πξνηεηλφκελε κέζνδνο θαηαζθεπήο 

, ηα ζηνηρεία πξσηνπνξίαο πνπ δηαζέηεη, ηεθκεξηψλνπλ απφιπηα ην πςειφ 

επίπεδν ηερληθήο θαηάξηηζεο  ηνπ πξνζσπηθνχ. 
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3. Πξνεγνύκελεο επηδόζεηο θαη πνηόηεηα θαηαζθεπήο (παξάγνληαο επηδόζεσλ) 

Απνηεινχλ έλα νδεγφ θαη δείρλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ λα 

εθηειέζεη νξζψο ηε ζπκθσλεζείζα ζχκβαζε. 

Κάπνην ηζηνξηθφ απνηπρίαο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

παξάγνληεο, ρσξίο ηελ πιήξε ππαηηηφηεηα απφ πιεπξάο εξγνιάβνπ, αιιά είλαη 

κηα έλδεημε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. Πξνεγνχκελεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ παξάδνζε 

ηνπ έξγνπ ζεκαίλνπλ απσιεζζέληα ρξήκαηα απφ ελνηθίαζε αιιά θαη 

απμεκέλνπο ηφθνπο. Σπρφλ επηπιένλ θφζηε πνπ ζα πξνθχςνπλ κπνξεί λα κελ 

κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ. Σν κέγεζνο, ην είδνο θαη 

ε πνηφηεηα ησλ έξγσλ πνπ έρεη αλαιάβεη θαη πεξαηψζεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο 

αληαλαθινχλ, ηε θήκε θαη ην θχξνο πνπ έρεη απνθηήζεη.  

Ζ πνηφηεηα ησλ πξνεγνχκελσλ έξγσλ είλαη απνηέιεζκα ελφο ελδειερνχο 

πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ηφζν ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ φζν θαη ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Ζ καθξφρξνλε αδηάιιεηπηε παξνπζία ζηνλ θιάδν 

(length of time in business) ππνδειψλεη εκπεηξία, αιιά ζα πξέπεη λα 

ζπλδπάδεηαη θαη κε θαηαζθεπαζηηθή παξνπζία ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

(Wong, Holt, Cooper 2000). εκαληηθνί παξάγνληεο επίζεο είλαη ε 

πξνεγνχκελε εκπεηξία κε ηε ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε (facility) θαη είδνο 

έξγνπ, ρξνλνδηαγξάκκαηα παξφκνησλ έξγσλ ζην παξειζφλ πνπ πεξαηψζεθαλ 

επηηπρψο. Σέινο, δε ζα πξέπεη λα παξαβιεθζνχλ ε νηθεηφηεηα ηνπ εξγνιάβνπ 

ζηε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ε ζρέζε ηνπ κε ην ηνπηθφ εξγαηηθφ 

δπλακηθφ (φλνκα, θήκε ζηελ πεξηνρή) θαη ηνπο ηνπηθνχο πξνκεζεπηέο (θήκε “ 

θαινπιεξσηή ” ή αληίζεηα), φπσο επίζεο θαη ε γλψζε ησλ ηνπηθψλ 

κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ. 

 

4. Γηνηθεηηθή ηθαλόηεηα (δηνηθεηηθόο παξάγνληαο) 

Ζ δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ θαίλεηαη απφ ηελ νξγάλσζε ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ. Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ θιεηδηά πνπ έρνπλ νξηζζεί γηα ην 

έξγν θαη ε ζπλερήο παξνπζία ηνπο ζην εξγνηάμην ππνδεηθλχεη άξηζηε δηαρείξηζε 

ηεο γλψζεο (Knowledge management). Οη ζρέζεηο κε ηηο θξαηηθέο θαη ηνπηθέο 

αξρέο, νη δεκφζηεο ζρέζεηο κε ηνπο θπβεξλεηηθνχο  θαη ηνπο ειεγθηηθνχο 

κεραληζκνχο (κείσζε γξαθεηνθξαηίαο) , ην είδνο θαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηνπ 

θφζηνπο , ηα ζπζηήκαηα αλαθνξψλ (reporting systems) ηνπ έξγνπ αιιά θαη νη 

δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ ηνπ, απνηεινχλ θξηηήξηα 
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επηηπρεκέλεο δηνίθεζεο έξγνπ. Ο αξηζκφο ησλ ιεπηψλ απνθάζεσλ ζην έξγν 

(decision makers), νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ν 

άξηηνο ζπληνληζκφο ησλ κεραληθψλ, αθφκε θαη ε δηαζεζηκφηεηα εμεηδηθεπκέλνπ 

ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο έξγνπ ζπληεινχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

επηδησθφκελνπ ζηφρνπ, δειαδή ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ κέζα ζην 

πξνηεηλφκελν ρξνλνδηάγξακκα, εληφο πξνυπνινγηζκνχ θαη κε ηα απαξαίηεηα 

πξφηππα πνηφηεηαο. 

 

5. Σηκή πξνζθνξάο (παξάγνληαο ηηκή) 

Ο παξάγνληαο ηηκή ιεηηνπξγεί εμίζνπ, αλ φρη θαηαιπηηθά ζε ζρέζε κε ηα άιια 

θξηηήξηα. Ζ δηαθνξά ηεο πξνηεηλφκελεο ηηκήο απφ ην κέζν φξν φισλ ησλ 

πξνζθνξψλ ή απφ ηελ εθηηκψκελε απφ ηνπο εηδηθνχο δείρλεη εάλ φλησο ε 

έθπησζε είλαη εθηθηή θαη δε ζα απνβεί ζε βάξνο ηεο πνηφηεηαο, ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ έξγνπ. 

 

6. Τγεία θαη Αζθάιεηα  

Διιεηπή κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη γεληθφηεξα 

θαθέο πνιηηηθέο αζθαιείαο έρνπλ σο απνηέιεζκα κεγάια θφζηε θαη 

θαζπζηεξήζεηο. Σν ηζηνξηθφ αηπρεκάησλ (ζαλαηεθφξσλ θαη κε) είλαη έλαο 

δείθηεο ηεο πξνζνρήο πνπ δίδεηαη απφ ηελ εηαηξεία ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

πγεία θαη αζθάιεηα ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ. Ζ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ, νη 

θαλφλεο θαη νη ηαθηηθέο  γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα πνπ ζεζπίδνληαη αιιά θαη ε 

θαζεκεξηλή ηήξεζή ηνπο απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πγείαο θαη αζθάιεηαο. 
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ρήκα 23: Πξνηεηλόκελν κνληέιν AHP 
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5.2  Δθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζην δηαγσληζκό γηα ηελ επέθηαζε ηνπ Μεηξό ζηελ 

Καιακαξηά 

Ζ εθαξκνγή ηεο Αλαιπηηθήο Γηαδηθαζίαο Ηεξάξρεζεο (AHP) έγηλε ζην δηαγσληζκφ πνπ 

πξνθεξχρζεθε γηα ηελ αλάδεημε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ γηα ηελ επέθηαζε ηνπ Μεηξφ 

ηεο Θεζζαινλίθεο πξνο ηελ Καιακαξηά. Ο δηαγσληζκφο αλαθνηλψζεθε απφ ηελ Αηηηθφ 

Μεηξφ Α.Δ. ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004. ηηο 12 Μαΐνπ 2005 νη πξνεπηιεγείζεο θνηλνπξαμίεο 

ππέβαιαλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο θαη ζηηο 19 Απγνχζηνπ 

νινθιεξψζεθε ε αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ηξηψλ 

θνηλνπξαμηψλ πνπ έκεηλαλ ζην ηειηθφ ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ (πεγή: 

http://www.ametro.gr/page/default.asp?la=1&id=8 )  

Σν έξγν πεξηιακβάλεη 5 λένπο ζηαζκνχο (Ννκαξρία, Καιακαξηά, Αξεηζνχ, Νέα Κξήλε 

θαη Μίθξα) θαη 4,78 ρηιηφκεηξα ππφγεηαο γξακκήο. Πξφθεηηαη γηα κηα επέλδπζε 

ζπλνιηθνχ πξνβιεπφκελνπ ηηκήκαηνο 518.000.000 επξψ, ε νπνία ζα αλαβαζκίζεη 

ζπγθνηλσληαθά θαη πεξηβαιινληηθά πνιππιεζείο γεηηνληέο ηεο πφιεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο. ηηο 24 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2012 απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο ησλ  δηαγσληδνκέλσλ εηαηξεηψλ γηα ην έξγν “Μειέηε, θαηαζθεπή θαη ζέζε 

ζε ιεηηνπξγία ηεο επέθηαζεο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά” , κε 

πξνβιεπφκελε δαπάλε 332.000.000 επξψ θαη πξνβιεπφκελν ζπλνιηθφ ηίκεκα (πξν 

Φ.Π.Α.)  424.967.800 επξψ. 

Ζ επέθηαζε ηνπ κεηξφ Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζεί 

ζε 5 έηε θαη αλακέλεηαη λα εμππεξεηήζεη πεξηζζφηεξνπο απφ 65.000 επηβάηεο ζε 

εκεξήζηα βάζε. Θα πξαγκαηνπνηεζεί κε 2 “ κεηξνπφληηθεο ” θαη ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία 

ζε ζπληνκφηεξν ησλ 5 εηψλ ρξφλν πνπ πξνβιέπεη ε αξρηθή δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ, 

θαζψο δελ αλακέλεηαη λα ζεκεησζνχλ θαζπζηεξήζεηο απφ αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο. 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ 1000 

ζέζεηο εξγαζίαο. Δπίζεο, ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πξνβιέπνληαη νη ππνδνκέο γηα ηε 

κειινληηθή επέθηαζε ηεο Γξακκήο πξνο Αεξνδξφκην θαη ε ζχλδεζε κε ζηαζκφ 

Μεηεπηβίβαζεο ζην ζηαζκφ “Μίθξα”. Με ηε ιεηηνπξγία ηεο επέθηαζεο, ην Μεηξφ ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαθηλνχκελσλ νρεκάησλ, θαηά 

πεξίπνπ 20.000 ΗΥ θαζψο πξνβιέπεηαη λα εμππεξεηεί πεξηζζφηεξνπο απφ 65.000 

επηβάηεο ζε θαζεκεξηλή βάζε (πεγή: “ 

http://www.ametro.gr/page/default.asp?la=1&id=38&pl=4953&pk=274&ap=261 ”) 

 

 

 

http://www.ametro.gr/page/default.asp?la=1&id=8
http://www.ametro.gr/page/default.asp?la=1&id=38&pl=4953&pk=274&ap=261
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ην ρήκα 24 απεηθνλίδεηαη ν ράξηεο ηεο επέθηαζεο ηνπ Μεηξφ πξνο Καιακαξηά 

 

ρήκα 24: Ζ επέθηαζε ηνπ Μεηξό πξνο Καιακαξηά (πεγή: “ 

http://www.ametro.gr/page/default.asp?la=1&id=38&pl=4953&pk=274&ap=261 “)  

 

Βάζεη ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ, ε 

ηειηθή θαηάηαμε ήηαλ απηή πνπ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6: 

 

Πίλαθαο 6: Σειηθή θαηάηαμε ππνςεθίσλ γηα ην έξγν “Μειέηε, θαηαζθεπή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία 

ηεο επέθηαζεο ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά” (πεγή: 

http://www.ametro.gr/page/default.asp?la=1&id=38&pl=4953&pk=274&ap=261) 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα 6, εθηφο απφ ηε ληθήηξηα ηνπ δηαγσληζκνχ, νη 

ππφινηπεο εηαηξείεο είλαη νπζηαζηηθά θνηλνπξαμίεο. Γηα ιφγνπο απινπνίεζεο ηεο 

δηπισκαηηθήο θαη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, νη ζπγθξίζεηο έγηλαλ αλάκεζα ζηηο ειιεληθέο 

http://www.ametro.gr/page/default.asp?la=1&id=38&pl=4953&pk=274&ap=261
http://www.ametro.gr/page/default.asp?la=1&id=38&pl=4953&pk=274&ap=261
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εηαηξείεο, δειαδή ηελ ΑΚΣΩΡ  Α.Σ.Δ., ηελ J&P ΑΒΑΞ ΑΔ θαη ηελ ΣΔΡΝΑ Α.Δ. . Ζ 

ΑΔΓΔΚ Καηαζθεπαζηηθή, επηθεθαιήο ηεο θνηλνπξαμίαο ΑΔΓΔΚ-IMPREGILO-

ANSALDO T.S.F.-SELI-ANSALDOBREDA, πνπ θαηαζθεπάδεη ην κεγαιχηεξν 

δεκφζην έξγν ηεο ρψξαο, ην Μεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο, αληηκεησπίδεη ζνβαξφηαηα 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη έρεη πεξάζεη ζηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδέο ηεο εδψ θαη θαηξφ, 

ελψ ηειηθά εμαγνξάζηεθε απφ ηελ ΑΚΣΩΡ Α.Σ.Δ. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηηο εηαηξείεο ηα νπνία 

αλαδεηήζεθαλ απφ ηα sites ησλ ηερληθψλ εηαηξεηψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Τ.Π.Δ.Κ.Α.), ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

Διιάδνο αιιά θαη ζε θιαδηθή κειέηε γηα ηηο ηερληθέο εηαηξείεο 7
εο

 ηάμεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ εηαηξεία ΣΟΥΑΗ.  

Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαη νη ηξεηο εηαηξείεο έρνπλ απνπεξαηψζεη κέρξη 

ζήκεξα έλα κεγάιν αξηζκφ έξγσλ, πνπ πεξηιακβάλεη θηίξηα γξαθείσλ, βηνκεραληθά 

θηίξηα, εκπνξηθά θέληξα, νηθηζηηθά ζπγθξνηήκαηα, ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ρψξνπο 

ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, εηδηθά έξγα, έξγα ζε ηζηνξηθά θαη δηαηεξεηέα θηίξηα, 

θσηνβνιηατθά πάξθα θαη άιια. 

Δπεηδή φκσο ε θχζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ (επέθηαζε ηνπ Μεηξφ ζηελ Καιακαξηά) 

αθνξά ηα έξγα ππνδνκήο, παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ελδεηθηηθά ηα θπξηφηεξα έξγα 

ππνδνκήο πνπ έρνπλ θέξεη εηο πέξαο νη ηξεηο εηαηξείεο.  
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5.3  ύληνκε πεξηγξαθή ησλ ηξηώλ ππνςήθησλ αλαδόρσλ 

5.3.1  ΑΚΣΩΡ Α.Σ.Δ. 

Ζ ΑΚΣΩΡ Α.Σ.Δ θαίλεηαη λα είλαη κηα απφ ηηο ηζρπξφηεξεο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο 

ζηελ Διιάδα. Δίλαη κέινο ηνπ ηνπ Οκίινπ ΔΛΛΑΚΣΩΡ, ν νπνίνο θαηαηάρζεθε ζηελ 

76
ε
 ζέζε ηεο ιίζηαο ENR ησλ 225 θνξπθαίσλ παγθφζκησλ εξγνιεπηηθψλ εηαηξεηψλ 

(Αχγνπζηνο 2010). 

Υξεκαηννηθνλνκηθόο παξάγνληαο 

Αθνινπζνχλ ζην ρήκα 25 θάπνηα βαζηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ΑΚΣΩΡ 

Α.Σ.Δ. γηα ην έηνο 2012 (απφ 01/01/2012 έσο 31/12/2012) : 
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ρήκα 25: Καηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο ΑΚΣΩΡ γηα ην έηνο 2012 [πεγή: “ PWC 

(Pricewater House), αλώλπκε ειεγθηηθή εηαηξεία, 26 Μαξηίνπ 2013 ”) 
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Σερληθή ηθαλόηεηα 

Σα έξγα ηεο ΑΚΣΩΡ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ πνηνηηθά, ελψ δηαζέηεη θαη ζχγρξνλν 

ηερληθφ εμνπιηζκφ, ν νπνίνο είλαη θαη ηδηφθηεηνο. Σν ηερληθφ πξνζσπηθφ, ιφγσ θαη ηεο 

πνιχρξνλεο παξνπζίαο ηεο ζην ρψξν ησλ θαηαζθεπψλ, εκθαλίδεηαη θαηαξηηζκέλν θαη 

εμεηδηθεπκέλν ζε δηάθνξα πεδία ηνπ ρψξνπ ησλ θαηαζθεπψλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζηα 

πιαίζηα ηεο επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο , δηεπξχλεη ην θάζκα  ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, θαηαθέξλνληαο λα δηαηεξεί ηελ εηαηξεία ζε ζηαζεξά 

πςειή ζέζε πνπ έρεη απνθηήζεη ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ. 

Πξνεγνύκελεο επηδόζεηο θαη πνηόηεηα θαηαζθεπήο 

Ζ εηαηξεία ΑΚΣΩΡ ζπκκεηείρε ζε πνιχ ζεκαληηθά έξγα ππνδνκήο ηεο Διιάδαο ελψ 

ήηαλ απφ ηηο πξψηεο εηαηξείεο πνπ έιαβε πηζηνίεζε πνηφηεηαο ISO 9002. Δλδεηθηηθά 

κπνξεί λα αλαθεξζεί ε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ 

ζηελ Πάηξα, ε νινθιήξσζε κεγάινπ αξηζκνχ έξγσλ γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηεο 

Αζήλαο (2004) θαη ε νξηζηηθή Μειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ αθνξά ζηα 

Μεηαιιεία ηεο “ Διιεληθφο Υξπζφο ” θαη πνπ εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Τ.Π.Δ.Κ.Α.) ην 2011. Αθφκε, ζε 

έξγα θαηαζθεπήο Μεηξφ, ήηαλ ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ησλ ζηαζκψλ Υνιαξγφο, 

Ννκηζκαηνθνπείν, Υαιάλδξη, Άγηνο Αληψληνο θαη ηεο πξνέθηαζεο ηεο γξακκήο ηνπ 

Αγίνπ Γεκεηξίνπ πξνο ην Διιεληθφ. Οη πξνεγνχκελεο επηδφζεηο ηεο είραλ σο 

απνηέιεζκα ηελ θαηάηαμή ηεο ζηελ 76
ε
 ζέζε ηεο ιίζηαο ENR ησλ 225 θνξπθαίσλ 

παγθφζκησλ αλαδφρσλ (2010). 

Σηκή πξνζθνξάο 

Ζ ηηκή πξνζθνξάο ηεο ΑΚΣΩΡ γηα ην έξγν ηεο επέθηαζεο ηνπ Μεηξν πξνο Καιακαξηά 

ήηαλ (Πίλαθαο 7) 311.950.000€, πνπ ήηαλ θαη ε νηθνλνκηθφηεξε απφ φιεο ηηο 

πξνζθνξέο. 

Γηνηθεηηθή ηθαλόηεηα 

ε επίπεδν δηνίθεζεο, ε ΑΚΣΩΡ έρεη ζέζεη σο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηελ επέθηαζε θαη 

εδξαίσζε ζε μέλεο ρψξεο, ηε δηαηήξεζε ηεο πςειήο ηεο ζέζεο ζηα δεκφζηα θαη 

ηδησηηθά έξγα ζηελ Διιάδα, ελψ ζηνρεχεη θαη ζηελ εμπγίαλζε ηνπ κνληέινπ νξγάλσζεο 

θαη δηαρείξηζεο κεζσ ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο θαη ηε δηαζθάιηζε αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο. 
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Τγεία θαη αζθάιεηα 

Ζ ΆΚΣΩΡ εθαξκφδεη Πηζηνπνηεκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν OHSAS 18001 ελψ ηειεπηαία πξνζπαζεί λα ελζσκαηψζεη ηελ 

πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζε φια ηα επίπεδα δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ιήςεο 

απνθάζεσλ. Δπίζεο, ζπρλά ελεκεξψλεη θαη εθπαηδεχεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο. 
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5.3.2  J&P ΑΒΑΞ Α.Δ. 

Ο Όκηινο J&P ΑΒΑΞ Α.Δ. παξνπζηάδεηαη σο έλαο απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο 

θαηαζθεπαζηηθνχο Οκίινπο ζηελ Διιάδα ελψ είλαη εηζεγκέλνο απφ ην 1994 ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. εκαληηθφ κεξίδην ζξν ραξηνθπιάθην ηνπ Οκίινπ 

θαηαιακβάλνπλ ηα έξγα παξαρψξεζεο θαη ηα έξγα εμσηεξηθνχ.  

Υξεκαηννηθνλνκηθόο παξάγνληαο 

ην ρήκα 26 παξαηίζεληαη θάπνηα βαζηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο J&P 

ΆΒΑΞ  γηα ην έηνο 2012 (απφ 01/01/2012 έσο 31/12/2012) : 
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ρήκα 26: Kαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο J&P ΑΒΑΞ γηα ην έηνο 2012 (πεγή: http://www.jp-

avax.gr/jp/updocuments/J&P-ΑΒΑΞ%20Οηθνλνκηθή%20Καηάζηαζε%2031.12.2012.pdf ) 

 

 

 

 

 

 

http://www.jp-avax.gr/jp/updocuments/J&P-ΑΒΑΞ%20Οικονομική%20Κατάσταση%2031.12.2012.pdf
http://www.jp-avax.gr/jp/updocuments/J&P-ΑΒΑΞ%20Οικονομική%20Κατάσταση%2031.12.2012.pdf
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Σερληθή ηθαλόηεηα 

Ζ εηαηξεία J&P ΑΒΑΞ δηαζέηεη ην αλψηαην εξγνιεπηηθφ πηπρίν δεκνζίσλ έξγσλ πνπ 

πξνβιέπεηαη (7
εο

 ηάμεο), κε απνηέιεζκα λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηάζρεη απηφλνκα 

ζηε δηεθδίθεζε δεκφζησλ έξγσλ κε απεξηφξηζην πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη ζε 

ηδησηηθά έξγα. Σν ηερληθφ πξνζσπηθφ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα επξχ θάζκα έξγσλ 

Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, φπσο Κηηξηαθά, Τδξαπιηθά, Ληκεληθά, Οδνπνηίαο, 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθά, Δλεξγεηαθά-Βηνκεραληθά, Γίθηπα σιελψζεσλ θαη Φπζηθνχ 

Αεξίνπ ελψ θαίλεηαη λα εηζάγεη ηερλνγλσζία απφ ην εμσηεξηθφ θαη λα εμάγεη ζε ηξίηεο 

ρψξεο.  

Πξνεγνύκελεο επηδόζεηο θαη πνηόηεηα θαηαζθεπήο 

Ζ J&P ΑΒΑΞ εθαξκφδεη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Πνηφηεηαο πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001:2000, ελψ ζε ζεκαληηθά έξγα ππνδνκήο ηεο 

Διιάδαο ζπκκεηείρε κε πνζνζηφ 11,2% ζηελ θνηλνπξαμία θαηαζθεπήο θαη ηελ 

παξαρσξεζηνχρν εηαηξεία εθκεηάιιεπζεο ηεο γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ. ην 

κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο ρψξαο, ηνλ Πεηξαηά, έρεη αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ζχλζεησλ 

ιηκεληθψλ εξγαζηψλ, ελψ θαηαζθεχαζε ην Οιπκπηαθφ Κέληξν ηνπ Αγίνπ Κνζκά γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ θσπειαηηθψλ αζιεκάησλ ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηεο Αζήλαο (2004). 

Όζνλ αθνξά ηα έξγα Μεηξφ, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε επέθηαζε ηεο Γξακκήο 3 

(ηκήκα Δζληθή Άκπλα-ηαπξφο), ε επέιηαζε ηεο Γξακκήο 2 (ηκήκα Άγηνο Αληψληνο-

Αλζνχπνιε θαη ζηαζκφο Υαιαλδξίνπ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ζηαζκνχ Ννκηζκαηνθνπείν 

(Γξακκή 2).  

Σηκή πξνζθνξάο 

Ζ ηηκή πξνζθνξάο ηεο J&P ΑΒΑΞ γηα ην έξγν ηεο επέθηαζεο ηνπ Μεηξφ πξνο 

Καιακαξηά ήηαλ (Πίλαθαο 7) 325.028.000€, πνπ ήηαλ θαη ε δεχηεξε πην νηθνλνκηθή 

απφ ηηο ηξεηο πξνζθνξέο. 

 

Γηνηθεηηθή ηθαλόηεηα 

Όπσο γίλεηαη θαη ζηηο κεγαιχηεξεο ηερληθέο εηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ε J&P-ΑΒΑΞ 

έρεη σο ζηφρν ηε δηέπξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε ζπλαθείο ηνκείο ησλ 

θαηαζθεπψλ, φπσο ηα πεξηβαιινληηθά έξγα, ε ζπληήξεζε κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο 

θαη ε δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία απνβιήησλ θαη ην real estate. 
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Τγεία θαη αζθάιεηα 

Ζ J&P ΑΒΑΞ εθαξκφδεη ηα πηζηνπνηεκέλα πζηήκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο 

OHSAS 18001 θαη πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ISO 14001, ελψ θαίλεηαη λα κεξηκλά 

γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ζε φιεο ηηο 

θάζεηο πξνεηνηκαζίαο, θαηαζθεπήο θαη παξάδνζεο ησλ έξγσλ. Παξ’φι’απηά δε 

βξέζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο νη δειψζεηο πνιηηηθήο γηα ηελ πνηφηεηα, ηελ αζθάιεηα 

θαη ην πεξηβάιινλ (“ the page cannot be found ”).  
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5.3.3  ΣΔΡΝΑ Α.Δ. 

Ζ ΣΔΡΝΑ ηδξχζεθε ην 1972 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εθηέιεζε ελφο επξχηαηνπ 

θάζκαηνο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ, κεγάινπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζχλζεηεο 

ηερλνγλσζίαο, φπσο νδηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα, ιηκάληα, θηίξηα, λνζνθνκεία, 

κνπζεία, βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, πδξνειεθηξηθά έξγα, θξάγκαηα θ.ι.π.. Ζ 

ΣΔΡΝΑ απνηειεί ηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ ΓΔΚ ΣΔΡΝΑ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθόο παξάγνληαο 

ην ρήκα 27 παξαηίζεληαη θάπνηα βαζηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ΣΔΡΝΑ 

Α.Δ. γηα ην έηνο 2012 (απφ 01/01/2012 έσο 31/12/2012) : 
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ρήκα 27: Καηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο ΣΔΡΝΑ Α.Δ. γηα ην έηνο 2012 (πεγή: 

http://www.terna.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=140&lan

g=en ) 

http://www.terna.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=140&lang=en%20
http://www.terna.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=140&lang=en%20
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Σερληθή ηθαλόηεηα 

Ζ ΣΔΡΝΑ Α.Δ. θαηέρεη θαη απηή ην αλψηαην εξγνιεπηηθφ πηπρίν 7
εο

 ηάμεο θαη έρεη 

νινθιεξψζεη κεγάια θαη ζχλζεηα έξγα ππνδνκήο ελψ κε ηελ ίδξπζε ηεο ΣΔΡΝΑ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ θαη ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο ζηνλ θιαδν ηεο ελέξγεηαο θαηέρεη 

ζχλζεηε ηερλνγλσζία ζρεηηθά κε ηηο αλαλεσζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (Α.Π.Δ.). 

Πξνεγνύκελεο επηδόζεηο θαη πνηόηεηα θαηαζθεπήο 

Απφ ην 1998 ε ΣΔΡΝΑ Α.Δ. εθαξκφδεη ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν ISO 9002. Έρεη θαηαζθεπάζεη πνιιά ζηδεξνδξνκηθά έξγα θαη έξγα 

νδνπνηίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε Νέα ηδεξνδξνκηθή Γξακκή Σηζνξέαο-

Ληαλνθιαδίνπ, ε ζηδεξνδξνκηθή ζήξαγγα ηνπ Πιαηακψλα, ε θαηαζθεπή πνιιψλ 

ηκεκάησλ ηεο Δγλαηίαο Οδνχ (ηκήκα Άξαρζνο-Πεξηζηέξη, ηκήκα Κνξνκειηάο-

Γηζπειηνχ). Όζνλ αθνξά ηα έξγα Μεηξφ, ε ΣΔΡΝΑ Α.Δ. έρεη θαηαζθεπάζεη ηελ 

επέθηαζε Αηγάιεσ-Υατδάξη ηεο γξακκήο 3 ηνπ Μεηξφ ηεο Αζήλαο. Δπίζεο 

νινθιήξσζε ηελ επέθηαζε ηεο γξακκήο 2 κε ηελ θαηαζθεπή ζήξαγγαο 2,7 ρικ.. 

Σηκή πξνζθνξάο 

Ζ ηηκή πξνζθνξάο ηεο ΣΔΡΝΑ Α.Δ. γηα ην έξγν ηεο επέθηαζεο ηνπ Μεηξφ πξνο 

Καιακαξηά ήηαλ (Πίλαθαο 7) 327.700.000€, πνπ ήηαλ θαη ε ιηγφηεξν νηθνλνκηθή απφ 

ηηο ηξεηο πξνζθνξέο. 

Γηνηθεηηθή ηθαλόηεηα 

Αληίζεηα κε ηηο άιιεο δχν εηαηξείεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΣΔΡΝΑ Α.Δ. δε βξέζεθαλ 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμήο ηεο παξά κφλν δειψζεηο γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο. 

Τγεία θαη αζθάιεηα 

Μέζα απφ ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο, ε ΣΔΡΝΑ Α.Δ. θαίλεηαη λα κεξηκλά γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ κέζα ζην νπνίν 

ιεηηνπξγεί, πηνζεηψληαο αζθαιείο ηερλνινγίεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο. 

 

5.4  Σν ηειηθό κνληέιν γηα επίιπζε κε ηε κέζνδν AHP 

Σν ηειηθφ κνληέιν γηα επίιπζε κε ηε κέζνδν AHP θαίλεηαη ζην ρήκα 28.
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ρήκα 28: Σν ηειηθό κνληέιν γηα επίιπζε κε ηε κέζνδν AHP 
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5.5  Γηεμαγσγή ζπγθξίζεσλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ 

Γηα ηελ επίιπζε ηνπ κνληέινπ αξρηθά αλαδεηήζεθαλ άηνκα απφ δεκφζην θνξέα κε 

πνιχρξνλε εκπεηξία ζηνλ έιεγρν αδεηψλ ηερληθψλ έξγσλ απφ ηελ Τπεξεζία Γφκεζεο 

ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. Παξ’φιε ηελ απιφηεηα ηεο κεζφδνπ θαη ην κηθξφ αξηζκφ 

ησλ ζπγθξίζεσλ, ε χπαξμε επσλχκσλ ηερληθψλ εηαηξεηψλ θαη θπξίσο ε δηαδηθαζία θαη 

νη επηπηψζεηο ηεο πξνηίκεζεο κηαο εθ ησλ ηξηψλ (ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο) φζνλ αθνξά 

ηερληθά, ρξεκαηννηθνλνκηθά, πνηνηηθά θαη δηνηθεηηθά θξηηήξηα απνηέιεζαλ παξάγνληα 

απνζηξνθήο ζηε ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο αηφκσλ θαη ην φιν εγρείξεκα αληηκεησπίζηεθε 

κε απξνζπκία. 

ηε ζπλέρεηα, αλαδεηήζεθαλ άηνκα κε δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο ζην ρψξν ησλ 

θαηαζθεπψλ, θαιχπηνληαο έλα επξχ θάζκα εηδηθνηήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ην 

ρψξν ηεο αγνξάο θιήζεθαλ 1 αξρηηέθησλ κεραληθφο, 1 πνιηηηθφο κεραληθφο, 1 

ειεθηξνιφγνο κεραληθφο θαη κεραληθφο Ζ/Τ θαη 1 εξγνιάβνο κε καθξνρξφληα εκπεηξία 

ζηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ. Απφ ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν θιήζεθε κηα αξρηηέθησλ 

κεραληθφο, ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 

 Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη αλακελφηαλ απφ ηνλ εξγνιάβν ε πξνηίκεζε ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ παξάγνληα έλαληη ησλ ππνινίπσλ ή ηνπ δηνηθεηηθνχ, ή απφ ηελ 

αξρηηέθηνλα κεραληθφ ε πςειή βαζκνιφγεζε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο, ψζηε ηειηθά ε 

ηειηθή απφθαζε λα ήηαλ φζν ην δπλαηφλ πην αληηθεηκεληθή. 

ηνπο εξσηψκελνπο παξνπζηάζηεθαλ ζχληνκα ζηνηρεία ησλ ηξηψλ εηαηξεηψλ φζνλ 

αθνξά ηα ζηνηρεία, ελψ δφζεθε θαη ρξφλνο θάπνησλ εκεξψλ γηα φπνηνλ ήζειε λα 

εκβαζχλεη παξαπάλσ, ψζηε ε απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ λα ήηαλ πην εκπεξηζηαησκέλε. 

ηε ζπλέρεηα δφζεθαλ ζε έληππε κνξθή, φπσο θαίλεηαη ελδεηθηηθά ζηνπο Πίλαθεο 24 

θαη 25 ηνπ Παξαξηήκαηνο, νη εξσηήζεηο θαζψο θαη νη ζπγθξίζεηο ζηελ ελληαβάζκηα 

θιίκαθα ηνπ Saaty, νπφηε ν θαζέλαο δήισλε ηελ πξνηίκεζή ηνπ κε ηνλ αληίζηνηρν 

αξηζκφ (1 έσο 9).     

5.6  Τπνινγηζκόο γεσκεηξηθνύ κέζνπ 

Με ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο EXCEL ππνινγίζζεθε ν γεσκεηξηθφο κέζνο ησλ 

θξίζεσλ ηεο νκάδαο ησλ εηδηθψλ. Οη γεσκεηξηθνί κέζνη πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

δηάθνξεο ζπγθξίζεηο απνηέιεζαλ ηα δεδνκέλα εηζφδνπ ζην Super Decisions. 
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Κεθάιαην 6 – Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κνληέινπ 

Με ηε βνήζεηα ησλ γεσκεηξηθψλ κέζσλ έγηλε ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζην ινγηζκηθφ 

Super Decisions, ππνινγίζηεθαλ νη βαξχηεηεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ν βαζκφο 

ζπλνρήο ηνπ κνληέινπ. 

6.1  ύγθξηζε παξαγόλησλ επηξξνήο  

Οη εξσηεζέληεο απάληεζαλ ζην εξψηεκα : “Πνηνλ παξάγνληα ζεσξείηε 

ζεκαληηθόηεξν ζηε δεπγαξσηή ζύγθξηζή ηνπ κε ηνλ άιιν, γηα ηε βέιηηζηε επηινγή 

αλαδόρνπ γηα ην έξγν “Μειέηε, θαηαζθεπή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο επέθηαζεο 

ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά”;” ηνλ Πίλαθα 7 παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζπγθξίζεσλ ελψ ζηνλ Πίλαθα 8 ηα θξηηήξηα θαηαηάζζνληαη αλά 

ζεκαληηθφηεηα. 

 Χρηματοοικονομ
ικόσ παράγοντασ 

Τεχνική 
ικανότη

τα 

Προηγούμενεσ 
επιδόςεισ 

Διοικητική 
ικανότητα 

Τιμή 
προςφοράσ 

Υγεία και 
αςφάλεια 

Χρηματοοικονομικόσ 
παράγοντασ 

1 5,250 1,967 20,092 3,291 12,799 

Τεχνική ικανότητα 0,190 1 0,375 3,827 0,627 2,438 

Προηγούμενεσ 
επιδόςεισ 

0,508 2,669 1 10,215 1,673 6,507 

Διοικητική ικανότητα 0,050 0,261 0,098 1 0,164 0,637 

Τιμή προςφοράσ 0,304 1,595 0,598 6,105 1 3,889 

Υγεία και αςφάλεια 0,078 0,410 0,154 1,570 0,257 1 

Πίλαθαο 7: Απνηειέζκαηα ζπγθξίζεσλ παξαγόλησλ επηξξνήο 

Υξεκαηννηθνλνκηθόο παξάγνληαο 0,469 

Πξνεγνύκελεο επηδόζεηο 0,239 

Σηκή πξνζθνξάο 0,143 

Σερληθή ηθαλόηεηα 0,089 

Τγεία θαη Αζθάιεηα 0,037 

Γηνηθεηηθή ηθαλόηεηα 0,023 

Πίλαθαο 8: Καηάηαμε αλά ζεκαληηθόηεηα ησλ παξαγόλησλ επηξξνήο 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα, ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο είλαη καθξάλ ν 

θπξίαξρνο παξάγνληαο. Αθνινπζνχλ νη πξνεγνχκελεο επηδφζεηο, ε ηηκή ηεο πξνζθνξάο, 
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ε ηερληθή ηθαλφηεηα, ε πγεία θαη ε αζθάιεηα θαη ηέινο ε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα (ρήκα 

29). Απηφ είλαη εχθνια αληηιεπηφ, δηφηη ε αλεπάξθεηα ρξεκαηηθψλ πφξσλ κπνξεί λα 

ζεκαίλεη εθηφο απφ ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο θαη καηαίσζε ηνπ έξγνπ. ηελ Διιάδα 

έρνπλ ζπρλά παξαηεξεζεί θαζπζηεξήζεηο ζηελ νινθιήξσζε θάπνησλ έξγσλ ιφγσ 

αλεπάξθεηαο νηθνλνκηθψλ πφξσλ κε νδπλεξέο επηπηψζεηο ζε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο. Ζ γεληθή δπζκελήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζηελ Διιάδα εληζρχεη 

αθφκε παξαπάλσ ηελ πςειή βαζκνιφγεζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ παξάγνληα. 

Οη πξνεγνχκελεο επηδφζεηο αθνινπζνχλ ζε ζεκαληηθφηεηα, κεησκέλεο θαηά ην κηζφ, 

γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ην κείδσλα ξφιν πνπ παίδεη ε εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν 

έξγν ππνδνκήο. Ζ ππάξρνπζα γλψζε (Know-how), ην ηζηνξηθφ επηηπρεκέλσλ 

νινθιεξσκέλσλ έξγσλ δηαδξακαηίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν ζηελ ηειηθή επηηπρία ελφο 

έξγνπ. 

 Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο δελ παίδεη πιένλ ηνλ πξσηεχνληα ξφιν αιιά θαηαηάζζεηαη 3ε. 

Παξαηεξείηαη δειαδή κηα ηάζε ζηξνθήο απφ ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά ζηελ 

επίηεπμε ηεο κέγηζηεο αμίαο/θφζηνο (value for money) κε ην ζπλδπαζκφ θαη άιισλ 

παξαγφλησλ.  

Ζ ηερληθή ηθαλφηεηα παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή ιακβάλνληαο πεξίπνπ ην 9% ηεο 

ζπλνιηθήο βαξχηεηαο, πξάγκα πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηε ζπκβαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ 

πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί. Ζ έιιεηςε πξσηνηππίαο (αηζζεηηθήο θαη κε), θαζψο θαη ν 

ηππηθφο ηξφπνο θαηαζθεπήο ελφο ηέηνηνπ έξγνπ ππνδνκήο νδήγεζαλ ηελ νκάδα ησλ 

εηδηθψλ ζηε ρακειή βαζκνιφγεζε απηνχ ηνπ παξάγνληα. 

Ζ πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ππνιείπεηαη φισλ ησλ θξηηεξίσλ θαη 

ιακβάλεη ηελ πξνηειεπηαία ζέζε. Απνηειεί γεληθά, έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα, ν 

νπνίνο φκσο ζπγθξηλφκελνο κε ηνπο άιινπο σο πξνο ηε βέιηηζηε επηινγή γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν Μεηξφ θαίλεηαη λα έρεη ιηγφηεξε ζπνπδαηφηεηα, πνπ νθείιεηαη ελ 

κέξεη θαη ζην κεησκέλν θίλδπλν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Ζ δηάλνημε ησλ ππνγείσλ 

ζεξάγγσλ επηηπγράλεηαη εμνινθιήξνπ κε ηε ρξήζε ππεξζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ απφ 

ην εμσηεξηθφ , ελψ κέζσ ησλ πηζηνπνηήζεσλ δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Σέινο, ε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα θξίλεηαη ειάρηζηα ζεκαληηθή θαη θαηαηάζζεηαη 

ηειεπηαία ιακβάλνληαο κφιηο ην 2,3% ηεο νιηθήο βαξχηεηαο. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο ηεο χπαξμεο πνιιψλ ζεκαληηθφηεξσλ θξηηεξίσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν απφ 

απηφ ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο. 
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 ρήκα 29: Βαξύηεηεο παξαγόλησλ γηα ηε βέιηηζηε επηινγή αλαδόρνπ 

 

6.2  ύγθξηζε εηαηξεηώλ αλαθνξηθά κε ην ρξεκαηνηθνλνκηθό παξάγνληα 

Δλ ζπλερεία, ε νκάδα ησλ εηδηθψλ θιήζεθε λα απαληήζεη ζηελ εξψηεζε: “ Πνηα από 

ηηο εηαηξείεο, ζηε δεπγαξσηή ζύγθξηζή ηεο κε ηελ άιιε, ππεξηεξεί όζνλ αθνξά ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθό παξάγνληα; ” ηνλ Πίλαθα 9 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ ζπγθξίζεσλ ελψ αθνινπζεί ζηνλ Πίλαθα 10 ε βαζκνινγία ησλ εηαηξεηψλ ζε ζρέζε 

κε απηφ ην θξηηήξην. 

 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. J&P ΑΒΑΞ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 1 3 2 

J&P ΑΒΑΞ 0,333 1 1 

ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 0,5 1 1 

Πίλαθαο 9: Απνηειέζκαηα ζπγθξίζεσλ εηαηξεηώλ ζε ζρέζε κε ην ρξεκαηννηθνλνκηθό παξάγνληα 

 

ΑΚΣΩΡ Α.Σ.Δ. 0,550 

J&P ΑΒΑΞ 0,210 

ΣΔΡΝΑ Α.Δ. 0,240 

Πίλαθαο 10: Βαζκνινγία εηαηξεηώλ ζε ζρέζε κε ην ρξεκαηννηθνλνκηθό παξάγνληα 
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Όπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα (ρήκα 30), ε ΑΚΣΩΡ Α.Σ.Δ. ππεξηεξεί ησλ 

άιισλ δχν εηαηξεηψλ κε βαξχηεηα 0,50 νη δπν άιιεο εηαηξείεο παξνπζηάδνπλ ηνλ ίδην 

βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο (βαξχηεηα 0,25). Απηφ δηθαηνινγείηαη κηαο θαη ν θχθινο 

εξγαζηψλ ηνπο θπκαίλεηαη ζρεδφλ ζηα ίδηα επίπεδα γηα ην έηνο 2012, ελψ ν αληίζηνηρνο 

ηεο ΑΚΣΩΡ είλαη ζαθψο αλψηεξνο ηα ηειεπηαία ρξφληα “αγγίδνληαο” πεξίπνπ ην 

δηπιάζην ησλ άιισλ δχν εηαηξεηψλ. 

 

ρήκα 30: Βαξύηεηεο εηαηξεηώλ αλαθνξηθά κε ην ρξεκαηννηθνλνκηθό παξάγνληα 
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6.3  ύγθξηζε εηαηξεηώλ αλαθνξηθά κε ηελ ηερληθή ηθαλόηεηα 

Έπεηηα ε νκάδα ησλ εηδηθψλ θιήζεθε λα απαληήζεη ζηελ εξψηεζε: “ Πνηα από ηηο 

εηαηξείεο, ζηε δεπγαξσηή ζύγθξηζή ηεο κε ηελ άιιε, ππεξηεξεί όζνλ αθνξά ηελ 

ηερληθή ηθαλόηεηα; ”. ηνλ Πίλαθα 11 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπγθξίζεσλ ελψ αθνινπζεί ζηνλ πίλαθα 12 ε βαζκνινγία ησλ εηαηξεηψλ ζε ζρέζε κε 

απηφ ην θξηηήξην 

 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. J&P ΑΒΑΞ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 1 0,265 0,630 

J&P ΑΒΑΞ 3,78 1 2,381 

ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 1,587 0,420 1 

Πίλαθαο 11: Απνηειέζκαηα ζπγθξίζεσλ εηαηξεηώλ ζε ζρέζε κε ηελ ηερληθή ηθαλόηεηα 

 

J&P ΑΒΑΞ 0,594 

ΣΔΡΝΑ Α.Δ. 0,249 

ΑΚΣΩΡ Α.Σ.Δ. 0,157 

Πίλαθαο 12: Βαζκνινγία εηαηξεηώλ ζε ζρέζε κε ηελ ηερληθή ηθαλόηεηα 

Απφ ηα απνηειέζκαηα (ρήκα 31), απηήλ ηε θνξά ε ΑΚΣΩΡ Α.Σ.Δ. θαηαηάζζεηαη 

ηειεπηαία (0,157 ηνπηθή βαξχηεηα) ελψ πξψηε είλαη ε J&P ΑΒΑΞ (0,594) κε ηελ 

ΣΔΡΝΑ  Α.Δ λα αθνινπζεί θαηαιακβάλνληαο ηε δεχηεξε ζέζε κε ηνπηθή βαξχηεηα 

0,249.  

Παξ’φηη απνηειεί, θαηά πνιινχο, ηελ θαιχηεξε εηαηξεία ζην εμσηεξηθφ, ζηνλ Διιαδηθφ 

ρψξν ε ΑΚΣΩΡ έρεη ζηνρνπνηεζεί πεξί εχλνηαο σο πξνο ηηο ζπκβάζεηο δεκνζίσλ έξγσλ 

θαη δέρεηαη ηα ππξά πεξί “ ηδηαίηεξσλ ζρέζεσλ ” πνπ έρεη αλαπηχμεη ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο. Πνιινί πηζηεχνπλ φηη θαηαθέξλεη λα θεξδίδεη ηνπο δηαγσληζκνχο φρη ιφγσ ηεο 

ηερληθή ηθαλφηεηάο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, δειαδή ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ 

θαηαζθεπήο ή ηεο αηζζεηηθήο ηεο ιχζεο αιιά ιφγσ θαιψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Ίζσο 

γη’απηφ ην ιφγν λα έπεηαη ησλ άιισλ δχν εηαηξεηψλ κε αξθεηά ζεκαληηθή δηαθνξά. 
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ρήκα 31: Βαξύηεηεο εηαηξεηώλ αλαθνξηθά κε ηελ ηερληθή ηθαλόηεηα 

 

6.4  ύγθξηζε εηαηξεηώλ αλαθνξηθά κε πξνεγνύκελεο επηδόζεηο θαη πνηόηεηα 

θαηαζθεπήο 

Έπεηηα ε νκάδα ησλ εηδηθψλ θιήζεθε λα απαληήζεη ζηελ εξψηεζε: “ Πνηα από ηηο 

ππνςήθηεο εηαηξείεο, ζηε δεπγαξσηή ζύγθξηζή ηεο κε ηελ άιιε, ππεξηεξεί όζνλ 

αθνξά ηηο πξνεγνύκελεο επηδόζεηο θαη ηελ πνηόηεηα θαηαζθεπήο; ”. ηνλ Πίλαθα 

13 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθξίζεσλ ελψ αθνινπζεί ζηνλ πίλαθα 14 ε 

βαζκνινγία ησλ εηαηξεηψλ ζε ζρέζε κε απηφ ην θξηηήξην. 

 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. J&P ΑΒΑΞ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 1 0,271 2,947 

J&P ΑΒΑΞ 3,684 1 10,857 

ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 0,339 0,092 1 

Πίλαθαο 13: Απνηειέζκαηα ζπγθξίζεσλ εηαηξεηώλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνύκελεο επηδόζεηο θαη 

ηελ πνηόηεηα ηεο θαηαζθεπήο 
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J&P ΑΒΑΞ 0,733 

ΑΚΣΩΡ Α.Σ.Δ. 0,199 

ΣΔΡΝΑ Α.Δ. 0,068 

Πίλαθαο 14: Βαζκνινγία εηαηξεηώλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνύκελεο επηδόζεηο θαη ηελ πνηόηεηα 

θαηαζθεπήο 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ρήκα 32, leader ζην θξηηήξην ησλ πξνεγνχκελσλ επηδφζεσλ 

θαη ηεο πνηφηεηαο θαηαζθεπήο παξνπζηάδεηαη ε J&P ΑΒΑΞ κε βαξχηεηα 73,30% , 

δεχηεξε βξίζθεηαη ε ΑΚΣΩΡ Α.Σ.Δ. κε ηνπηθή βαξχηεηα 19,90% ελψ ηειεπηαία κε 

πνιχ κηθξφ πνζνζηφ είλαη ε ΣΔΡΝΑ Α.Δ. 

Ζ εηαηξεία J&P ΑΒΑΞ  θπξηαξρεί ζην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην πξνθαλψο ιφγσ ηεο 

καθξφρξνλεο εκπεηξίαο ζε παξφκνηνπ ηχπνπ έξγα ζην Μεηξφ ησλ Αζελψλ (θαηαζθεπή 

ζηαζκψλ θαη επεθηάζεσλ πθηζηάκελσλ γξακκψλ). Ζ ΣΔΡΝΑ Α.Δ. παξνπζηάδεη 

κεδακηλή εκπεηξία ζε έξγα ππφγεηνπ ζηδεξφδξνκνπ θαη γη’απηφ θαηαιακβάλεη ηελ 

ηειεπηαία ζέζε κε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ.  
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ρήκα 32: Βαξύηεηεο εηαηξεηώλ αλαθνξηθά κε ηηο πξνεγνύκελεο επηδόζεηο θαη ηελ πνηόηεηα 

θαηαζθεπήο 

   

6.5  ύγθξηζε εηαηξεηώλ αλαθνξηθά κε ηε δηνηθεηηθή ηθαλόηεηα 

ρεηηθά κε ην θξηηήξην ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ε νκάδα ησλ εηδηθψλ θιήζεθε λα 

απαληήζεη ζηελ εξψηεζε: “Πνηα από ηηο ππνςήθηεο εηαηξείεο, ζηε δεπγαξσηή 

ζύγθξηζή ηεο κε ηελ άιιε, ππεξηεξεί όζνλ αθνξά ηε δηνηθεηηθή ηθαλόηεηα;” . ηνλ  

Πίλαθα 15 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθξίζεσλ ελψ αθνινπζεί ζηνλ 

Πίλαθα 16 ε βαζκνινγία ησλ εηαηξεηψλ ζε ζρέζε κε απηφ ην θξηηήξην. 

 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. J&P ΑΒΑΞ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 1 3,037 9,221 

J&P ΑΒΑΞ 0,329 1 3,037 

ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 0,108 0,329 1 

Πίλαθαο 15: Απνηειέζκαηα ζπγθξίζεσλ εηαηξεηώλ ζε ζρέζε κε ηε δηνηθεηηθή ηθαλόηεηα 
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ΑΚΣΩΡ Α.Σ.Δ. 0,696 

J&P ΑΒΑΞ 0,229 

ΣΔΡΝΑ Α.Δ. 0,075 

Πίλαθαο 16: Βαζκνινγία εηαηξεηώλ ζε ζρέζε κε ηε δηνηθεηηθή ηθαλόηεηα 

Απφ ηα απνηειέζκα πξνθχπηεη φηη ε εηαηξεία ΑΚΣΩΡ Α.Σ.Δ θαηέρεη ηα ελία φζνλ 

αθνξά ην δηνηθεηηθφ θξηηήξην κε βαξχηεηα πνπ “αγγίδεη” ην 70% , δεχηεξε έξρεηαη ε 

J&P ΑΒΑΞ κε βαξχηεηα πεξίπνπ 23% , ελψ ηειεπηαία είλαη ε ΣΔΡΝΑ Α.Δ. κε 

βαξχηεηα 7,5%. 

Ζ ΑΚΣΩΡ ζεσξείηαη σο ε θπξίαξρε εηαηξεία ζηε ρψξα, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη 

απφ ηε βαζκνινγία ζε απηφ ην θξηηήξην (ρήκα 33). Οη θαιέο ζρέζεηο πνπ δηαηεξεί κε 

ηνπο θπβεξλεηηθνχο θαη ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο αιιά θαη ε καθξφρξνλεο 

ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ κνληέινπ νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο θαίλεηαη 

λα είλαη θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά άξηηαο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο. 

ρήκα 33: Βαξύηεηεο εηαηξεηώλ αλαθνξηθά κε ηε δηνηθεηηθή ηθαλόηεηα 
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6.6  ύγθξηζε εηαηξεηώλ αλαθνξηθά κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο 

Σν πξνηειεπηαίν απφ ηα θξηηήξηα αθνξνχζε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο θαη ήηαλ θαζαξά 

πνζνηηθφ νπφηε δε ρξεηάζηεθε ε νκάδα ησλ εηδηθψλ λα απαληήζεη ζε θάπνηα εξψηεζε.  

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηψλ πνπ απνζθξαγίζηεθαλ ζηηο 24 Γεθεκβξίνπ 

ηνπ 2012 ήηαλ νη εμήο (Πίλαθαο 17): 

 Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ΑΚΣΩΡ Α.Σ.Δ. 311.950.000 € 

J&P ΑΒΑΞ 325.028.000 € 

ΣΔΡΝΑ Α.Δ. 327.700.000 € 

Πίλαθαο 17: Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ππνςεθίσλ εηαηξεηώλ 

ηνλ Πίλαθα 18 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ιφγσλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ελψ αθνινπζεί ζηνλ Πίλαθα 19 ε βαζκνινγία ησλ εηαηξεηψλ ζε ζρέζε κε 

απηφ ην θξηηήξην. 

 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. J&P ΑΒΑΞ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 1 1,042 1,05 

J&P ΑΒΑΞ 0,96 1 1,008 

ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 0,951 0,992 1 

Πίλαθαο 18: Λόγνη νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ππνςήθησλ εηαηξεηώλ 

 

ΑΚΣΩΡ Α.Σ.Δ. 33,96% 

J&P ΑΒΑΞ 33,70% 

ΣΔΡΝΑ Α.Δ. 32,34% 

Πίλαθαο 19: Βαζκνινγία εηαηξεηώλ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή πξνζθνξάο 

Σν θξηηήξην απηφ ήηαλ θαζαξά πνζνηηθφ αθνχ νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ  ήηαλ 

δεδνκέλεο . Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν δείθηεο ζπλνρήο ηνπ κεηξψνπ ήηαλ 0 πνπ 

ζεκαίλεη φηη ήηαλ απφιπηα ζπλεθηηθφ. ην ρήκα 34 θαίλνληαη νη βαξχηεηεο ησλ 

εηαηξεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο. 
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ρήκα 34: Βαξύηεηεο εηαηξεηώλ αλαθνξηθά κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο 
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6.7  ύγθξηζε εηαηξεηώλ αλαθνξηθά κε ηελ πγεία θαη αζθάιεηα 

Σν ηειεπηαίν θξηηήξην ζρεηίδεηαη κε φια εθείλα ηα κέηξα θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ 

ιακβάλνπλ νη ππνςήθηεο εηαηξείεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζην εξγνηάμην ησλ 

εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Ζ εξψηεζε ήηαλ ε εμήο: “Πνηα από ηηο ππνςήθηεο εηαηξείεο, ζηε δεπγαξσηή 

ζύγθξηζή ηεο κε ηελ άιιε, ππεξηεξεί όζνλ αθνξά ηα κέηξα γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα;”. ηνλ Πίλαθα 20 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθξίζεσλ ελψ 

αθνινπζεί ζηνλ Πίλαθα 21 ε βαζκνινγία ησλ εηαηξεηψλ ζε ζρέζε κε απηφ ην θξηηήξην 

 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. J&P ΑΒΑΞ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 1 1,144 2,621 

J&P ΑΒΑΞ 0,874 1 2,289 

ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 0,382 0,437 1 

Πίλαθαο 20: Απνηειέζκαηα ζπγθξίζεσλ εηαηξεηώλ ζε ζρέζε κε ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα 

ΑΚΣΩΡ Α.Σ.Δ. 0,443 

J&P ΑΒΑΞ 0,387 

ΣΔΡΝΑ Α.Δ. 0,170 

Πίλαθαο 21: Βαζκνινγία εηαηξεηώλ ζε ζρέζε κε ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα 

Ζ ΑΚΣΩΡ θαη ε J&P ΑΒΑΞ εθαξκφδνπλ ην Πηζηνπνηεκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν OHSAS 18001 θαη γη’ απηφ ην ιφγν 

εμεγείηαη ε παξαπιήζηα βαζκνινγία (βαξχηεηεο 44,3% θαη 38,7%). Γειψζεηο γαη ηελ 

πγεία θαη ηελ αζθάιεηα δελ ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ΣΔΡΝΑ παξά 

κφλν γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί.Γελ είλαη γλσζηφ εάλ εθαξκφδεη 

ην ζχζηεκα OHSAS 18001. ην ρήκα 35 θαίλνληαη νη βαξχηεηεο ησλ εηαηξεηψλ γηα 

απηφ ην θξηηήξην 
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ρήκα 35: Βαξύηεηεο εηαηξεηώλ αλαθνξηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα 
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6.8  Τπνινγηζκόο ζπλέπεηαο ησλ ζπγθξίζεσλ 

ε φιεο ηηο ζπγθξίζεηο ππνινγίζηεθε ν ιφγνο ζπλέπεηαο CR απφ ην Super Decisions, ν 

νπνίνο ήηαλ κηθξφηεξνο ηνπ 10%.Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ  

Πίλαθα 22: 

πλνιηθέο θξίζεηο Λόγνο ζπλέπεηαο (consistency ratio) (%) 

χγθξηζε παξαγφλησλ 8,46 

Υξεκαηννηθνλνκηθφο παξάγνληαο 1,76 

Σερληθή ηθαλφηεηα 5,16 

Πξνεγνχκελεο επηδφζεηο 9,04 

Γηνηθεηηθή ηθαλφηεηα 7,35 

Σηκή πξνζθνξάο 0 

Τγεία θαη Αζθάιεηα 1,76 

Πίλαθαο 22: Λόγνη ζπλέπεηαο θξίζεσλ 

 

6.9  Σειηθέο βαζκνινγίεο ησλ ππνςεθίσλ 

Τζηεξα απφ ηε δηεμαγσγή φισλ ησλ ζπγθξίζεσλ θαη ηελ απνδνρή ηνπ, εληφο ησλ 

επηηξεπφκελσλ νξίσλ, βαζκνχ αζπλέπεηαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ν ππνινγηζκφο ησλ 

ηειηθψλ βαζκνινγηψλ ησλ ππνςήθησλ αλαδφρσλ, κε ηελ άζξνηζε ησλ επηκέξνπο 

νιηθψλ βαξπηήησλ (ηνπηθή βαξχηεηα ζε θάζε παξάγνληα επί ηε βαξχηεηα ηνπ 

παξάγνληα). Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 23 θαη ε ηειηθή βαζκνινγία ησλ 

ππνςεθίσλ ζην ρήκα 36: 

 

ΑΚΣΩΡ Α.Σ.Δ. 0,400 

J&P ΑΒΑΞ 0,394 

ΣΔΡΝΑ Α.Δ. 0,206 

Πίλαθαο 23: Σειηθέο βαζκνινγίεο ππνςεθίσλ 
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ρήκα 36: Σειηθή βαζκνινγία ππνςεθίσλ αλαδόρσλ 
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Κεθάιαην 7 – πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο 

7.1  πκπεξάζκαηα 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είρε σο ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ελφο 

κνληέινπ ηεο αλαιπηηθήο δηαδηθαζίαο ηεξάξρεζεο (AHP) ζηελ αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

ηερληθψλ έξγσλ ζηελ Διιάδα. 

Ωο γλσζηφλ, ε απνδνρή ηεο ρακειφηεξεο (νηθνλνκηθφηεξεο) πξνζθνξάο σο κνλαδηθφ 

θξηηήξην θξίζεθε, πνιιέο θνξέο, σο ε πιένλ άζηνρε επηινγή αθνχ, καθξνζθνπηθά φρη 

θάλεθε αληηνηθνλνκηθή αιιά επέθεξε θαη άιια πξνβιήκαηα ζηελ νινθιήξσζε 

θάπνηνπ έξγνπ φπσο ε θαθή πνηφηεηα θαηαζθεπήο θαη νη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζην 

ρξνλνδηάγξακκά ηνπ. 

Έηζη, παξαηεξήζεθε κηα παγθφζκηα ζηξνθή ζε πνιπθξηηήξηεο ηαθηηθέο επηινγήο 

αλαδφρνπ ή αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ πνπ ζπλππνιφγηδαλ θαη άιια θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο αμίαο κε ηελ άκεζε εκπινθή ηνπ 

απνθαζίδνληα ζηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο ιχζεο. εκαληηθφο ππήξμε θαη ν ξφινο ηεο 

ππαξθηήο αζάθεηαο (αβεβαηφηεηαο) ζηηο εθηηκήζεηο θαη ηεο αληηζηάζκηζήο ηεο κε ηελ 

επίδνζε ηεο ηειηθήο ιχζεο. 

Ζ ηαπηφρξνλε ηαρχηαηε πξφνδνο ηεο πιεξνθνξηθήο ππήξμε κηα επηπρήο ζπγθπξία πνπ 

ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηελ πξνψζεζε ησλ εθαξκνγψλ ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο 

απνθάζεσλ. 

Με κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ θχξησλ ζεσξεηηθψλ ξεπκάησλ έγηλε κηα 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πνιπθξηηήξησλ κεζφδσλ ζηνλ πνιπθξηηήξην καζεκαηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηελ πνιπθξηηήξηα ζεσξία ρξεζηκφηεηαο, ηε ζεσξία ησλ ζρέζεσλ 

ππεξνρήο θαη ηελ αλαιπηηθή-ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε. 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάζηεθε ε κέζνδνο αλαιπηηθήο ηεξάξρεζεο AHP, νη βαζηθέο 

αξρέο θαη ηα αμηψκαηα πνπ ηε δηέπνπλ θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά 

ηεο ελψ χζηεξα πξαγκαηνπνηήζεθε θαη κία ελδεηθηηθή ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

παξαπάλσ κεζφδσλ. 

Έπεηηα, κε ηελ παξάζεζε ελφο παξαδείγκαηνο απφ ηνλ θαηαζθεπαηηθφ θιάδν ζηελ 

Κίλα, εθηφο απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο ππνινγίζηεθε θαη ε επηξξνή ηνπ 

εγγελνχο θηλδχλνπ ζε έλα δπλεηηθφ έξγν ππνδνκήο κε ην ζπλδπαζκφ κηαο 
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πνιπθξηηήξηαο ζπλάξηεζεο ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο πνιπθξηηήξηαο κεζφδνπ AHP, απφ ην 

νπνίν πξνέθπςαλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. 

ην δεχηεξν ηκήκα ηεο εξγαζίαο, εθαξκφζηεθε ε αλαιπηηθή δηαδηθαζία ηεξάξρεζεο 

AHP ζην δηαγσληζκφ γηα ην έξγν “Μειέηε, θαηαζθεπή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο 

επέθηαζεο ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο πξνο Καιακαξηά”. ηελ αξρή, αλαδεηήζεθαλ 

κέζα απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ. 

Βξέζεθαλ 15 θξηηήξηα-θιεηδηά, ηα νπνία νκαδνπνηήζεθαλ ζε 5 νκάδεο θξηηεξίσλ πνπ, 

καδί κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο απνηέιεζαλ ηα 6 θξηηήξηα ηεο ηεξαξρίαο. Απηά ήηαλ: ν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφο παξάγνληαο, ε ηερληθή ηθαλφηεηα, νη πξνεγνχκελεο επηδφζεηο θαη 

ε πνηφηεηα θαηαζθεπήο, ε ηηκή ηεο πξνζθνξάο, ε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα θαη ε πγεία θαη 

αζθάιεηα. Οη ηξεηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ πξαγκαηηθφ δηαγσληζκφ ήηαλ ε 

ΑΚΣΩΡ Α.Σ.Δ (πνπ θέξδηζε θαη ην δηαγσληζκφ), ε J&P ΑΒΑΞ θαη ε ΣΔΡΝΑ Α.Δ. ησλ 

νπνίσλ έγηλε θαη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε. 

Σν κνληέιν ήηαλ δνκεκέλν ζε ηξία επίπεδα. ην πξψην βξηζθφηαλ ν ζθνπφο ηνπ 

πξνβιήκαηνο δειαδή ε βέιηηζηε επηινγή αλαδφρνπ. ην δεχηεξν επίπεδν 

ηνπνζεηήζεθαλ ηα θξηηήξηα ηεο επηινγήο, ελψ ζην ηξίην θαη ηειεπηαίν επίπεδν νη 

ελαιιαθηηθέο, δειαδή νη ππνςήθηνη αλάδνρνη. 

Μέζσ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηαλεκήζεθαλ ζε πέληε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθψλ 

εηδηθνηήησλ, ζπλπθαζκέλσλ κε ην ρψξν ησλ θαηαζθεπψλ έιαβαλ ρψξα νη δεπγαξσηέο 

ζπγθξίζεηο ηεο AHP. Ο γεσκεηξηθφο κέζνο ησλ εθηηκήζεσλ απνηέιεζε θαη ην δεδνκέλν 

εηζφδνπ ζην ινγηζκηθφ Super Decisions. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθξίζεσλ έγηλε θαλεξφ φηη ε ηηκή ηεο πξνζθνξάο δελ 

απνηειεί πιένλ ην πην ζεκαληηθφ θξηηήξην απφ πιεπξάο βαξχηεηαο, θαηαηαζζφκελν 

πιένλ ζηελ ηξίηε ζέζε, επηβεβαηψλνληαο ηελ ηάζε απηή γηα ζηξνθή απφ ηελ 

νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά ζηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο αμίαο κε ην ζπλδπαζκφ θαη 

άιισλ παξαγφλησλ. 

Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο παξάγνληαο δηαδξακαηίδεη ην πην ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία 

ελφο έξγνπ, αθνχ ε αλεπάξθεηα πφξσλ απνηειεί πξνπνκπφ θαζπζηεξήζεσλ πνπ κπνξεί 

λα νδεγήζνπλ θαη ζε καηαίσζε ηνπ έξγνπ. 

Γεχηεξν ζε βαξχηεηα έξρεηαη ην θξηηήξην ησλ πξνεγνχκελσλ επηδφζεσλ θαη ηεο 

πνηφηεηαο θαηαζθεπήο. Σν ηζηνξηθφ επηηπρψο νινθιεξσκέλσλ έξγσλ, ε ζπζζσξεπκέλε 
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εκπεηξία θαη ε γλψζε (know how) απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ελφο 

ππνςήθηνπ αλαδφρνπ λα θέξεη εηο πέξαο έλα ηέηνην έξγν ππνδνκήο. 

Αληίζεηα, ιφγσ ηεο ζπκβαηηθφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ε ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ 

ππνςεθίνπ έξρεηαη ηέηαξηε απφ πιεπξάο πξνηηκήζεσλ. 

Ζ πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ απνηεινχλ ην δεχηεξν ιηγφηεξν δεκνθηιέο 

θξηηήξην αθνχ αθελφο κελ, ππάξρνπλ πνιχ πην ζεκαληηθά απφ απηφ θξηηήξην θαη 

αθεηέξνπ ν θίλδπλνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαίλεηαη λα είλαη κηθξφηεξνο ζε 

ζχγθξηζε κε άιια έξγα. 

Πξνηηκεζηαθά ηειεπηαία έξρεηαη ε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ ιφγσ χπαξμεο 

πην ζεκαληηθψλ θξηηεξίσλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππήξρε ζχκπησζε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ κε απηά 

ηνπ πξαγκαηηθνχ δηαγσληζκνχ. Ζ εηαηξεία ΑΚΣΩΡ Α.Σ.Δ. ήηαλ ε ληθήηξηα θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ιακβάλνληαο βαζκνινγία πεξίπνπ 40%. Γεχηεξε ήηαλ ε J&P ΑΒΑΞ κε 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 39,4% θαη ηξίηε ε ΣΔΡΝΑ Α.Δ. κε πνζνζηφ ζρεδφλ 20,6%.  

Σν πξνηεηλφκελν κνληέιν αληηκεησπίδεη κε ηξφπν ζθαηξηθφ ην πξφβιεκα ηεο βέιηηζηεο 

επηινγήο αλαδφρνπ, ελψ κέζσ ηεο κεζφδνπ AHP ζπκπεξηιακβάλνληαη ηφζν πνζνηηθά 

φζν θαη πνηνηηθά θξηηήξηα ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο. 

Δπίζεο, ζπληειεί ζηελ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο κειεηψλ ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν, κε πξνβνιή πξαγκαηηθψλ θαη φρη κφλν θαηά φλνκα, δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ κε θξηηήξηα πιήξσο αληηθεηκεληθά θαη ζαθψο νξηζκέλα κε 

ηξφπν δηάθαλν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε είζνδνο λέσλ ηερληθψλ εηαηξεηψλ πνπ κε 

θαηλνηφκν πλεχκα ζα βνεζήζνπλ ζηελ άλζεζε ηνπ, βαζεηά πιεγέληνο απφ ηε δπζκελή 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία, θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ. 
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7.2  Πξνηάζεηο 

Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ έγηλε κε ηε βνήζεηα αλζξψπσλ θπξίσο ηνπ 

ηδησηηθνχ  ηνκέα απφ ην ρψξν θαηαζθεπψλ. Υξήζηκε ζα ήηαλ ε ζηειέρσζε ηεο νκάδαο 

απφ άηνκα ζε ζεκαληηθέο ζέζεηο, φπσο ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Τ.Π.Δ.Κ.Α.), ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ 

(Γ.Γ.Γ.Δ.), ηεο Τπεξεζίαο Γφκεζεο ησλ Γήκσλ (πνιενδνκίεο), ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνδνκηθνχ θαη Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ (Γ.Ο.Κ.Κ.). 

Δπίζεο, θαίλεηαη φηη πνιιά απφ ηα θξηηήξηα δελ είλαη ηειείσο αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, 

αιιά ππάξρνπλ αιιεινεμαξηήζεηο (interdependencies). Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη θαιέο 

πξνεγνχκελεο επηδφζεηο είλαη κηα θαιή έλδεημε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο. 

Δπίζεο, ε ηερληθή ηθαλφηεηα ζπζρεηίδεηαη κε ηηο πξνεγνχκελεο επηδφζεηο θαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, φπσο θαη κε ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ παξάγνληα. Αθφκε, ε 

πγεία θαη ε αζθάιεηα έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνςήθηνπ 

αλαδφρνπ, ελψ ε ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε αξθεηνχο απφ ηνπο 

παξάγνληεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εθαξκνγή ηεο ANP, ζα αχμαλε αξθεηά ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξσηήζεσλ κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη πην δχζρξεζηε απφ ηελ νκάδα ησλ εξσησκέλσλ. 

Δπίζεο, νη ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηα θξηηήξηα ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ, ζα απαηηνχζαλ 

εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή κνληέισλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζα ππήξρε αζπλέπεηα ζηηο 

θξίζεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ θιήζεθαλ λα εθαξκφζνπλ γηα πξψηε θνξά ην κνληέιν. 

Ίζσο ζηα πιαίζηα κηα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο λα κπνξνχζε λα γίλεη ε ρξήζε ηεο ANP 

γηα ηελ επίιπζε ηνπ κνληέινπ. 

Απνηειεί άπνςε ηνπ γξάθνληνο, φηη ζα ήηαλ πξνηηκφηεξνο ν ζπλδπαζκφο ηεο AHP κε  

άιιεο πνιπθξηηήξηεο κεζφδνπο θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπ θηλδχλνπ (risk) πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξρεη κηα ζαθήο εηθφλα φρη κφλν ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ λα νινθιεξψζεη 

έλα έξγν, αιιά θαη ηνπ θηλδχλνπ πνπ ππνθξχπηεη θάζε έξγν απφ κφλν ηνπ.   
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θξηηεξίσλ βαζκνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, β) ηνπ εληαίνπ ηξφπνπ 

βαζκνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη γ) ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ ακνηβψλ θαη 
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Παξάξηεκα 

ρήκα 37: Σν κνληέιν ζην ινγηζκηθό Super Decisions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  99 

Πνηνλ παξάγνληα ζεσξείηε ζεκαληηθόηεξν ζηε δεπγαξσηή ζύγθξηζή ηνπ κε ηνλ άιιν, γηα ηε βέιηηζηε επηινγή 

αλαδόρνπ γηα ην έξγν; 

Υξεκαηννηθνλνκηθόο 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Σερληθή 

ηθαλόηεηα 

Υξεκαηννηθνλνκηθόο 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Πξνεγνύκελεο 

επηδόζεηο 

Υξεκαηννηθνλνκηθόο 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σηκή πξνζθνξάο 

Υξεκαηννηθνλνκηθόο 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Γηνηθεηηθή 

ηθαλόηεηα 

Υξεκαηννηθνλνκηθόο 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Τγεία θαη 

αζθάιεηα 

Σερληθή ηθαλόηεηα 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Πξνεγνύκελεο  

επηδόζεηο 

Σερληθή ηθαλόηεηα 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σηκή πξνζθνξάο 

Σερληθή ηθαλόηεηα 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Γηνηθεηηθή 

ηθαλόηεηα 

Σερληθή ηθαλόηεηα 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Τγεία θαη 

αζθάιεηα 

Πξνεγνύκελεο 

επηδόζεηο 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σηκή πξνζθνξάο 

Πξνεγνύκελεο 

επηδόζεηο 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Γηνηθεηηθή 

ηθαλόηεηα 

Πξνεγνύκελεο 

επηδόζεηο 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Τγεία θαη 

αζθάιεηα 

Σηκή πξνζθνξάο 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Γηνηθεηηθή 

ηθαλόηεηα 

Σηκή πξνζθνξάο 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Τγεία θαη 

αζθάιεηα 

Γηνηθεηηθή ηθαλόηεηα 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Τγεία θαη 

αζθάιεηα 

Πίλαθαο 24 : πγθξίζεηο θξηηεξίσλ ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ 
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Πνηα από ηηο εηαηξείεο, ζηε δεπγαξσηή ζύγθξηζή ηεο κε ηελ άιιε, ππεξηεξεί όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ηθαλόηεηα; 

ΑΚΣΩΡ Α.Σ.Δ. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J & P ΑΒΑΞ 

ΑΚΣΩΡ Α.Σ.Δ. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΣΔΡΝΑ Α.Δ. 

J & P ΑΒΑΞ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΣΔΡΝΑ Α.Δ. 

Πίλαθαο 25 : πγθξίζεηο ελαιιαθηηθώλ (ππνςήθηεο εηαηξείεο) ζρεηηθά κε ην θξηηήξην ηεο ηερληθήο 

ηθαλόηεηαο 

 


