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Abstract 

At the dissertation below, my primary objective is to carry out a literature review 

regarding decision analysis and multicriteria decision analysis methods. Furthermore, I 

will analyze all the phases that are necessary for the development of a BSC system and 

demonstrate how to apply it in a information technology company. 
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1 Εισαγωγή 

 1.1  Εισαγωγή 
Οι επιχειρήσεις στο σύγχρονο ραγδαία μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό 

περιβάλλον προσαρμόζονται συνεχώς για να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό που 

σχετίζεται με την πληροφόρηση. Η ικανότητα τους να εκμεταλλεύονται τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία είναι πλέον ισχυρότερη από την ικανότητα να επενδύουν και να 

διευθύνουν τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία.  

Για τη σωστότερη λήψη των αποφάσεων από τα στελέχη των επιχειρήσεων και 

των οργανισμών είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη μια σειρά από επιμέρους 

παράγοντες. Με το πέρασμα του χρόνου προτάθηκαν και υιοθετήθηκαν από τις 

επιχειρήσεις διάφορες τεχνικές ανάλυσης και λήψης αποφάσεων καθώς και συστήματα 

μέτρησης απόδοσης. 

 1.2  Σκοπός της έρευνας 
Στην διπλωματική εργασία κύριος στόχος είναι η μελέτη της πολυπλοκότητα 

στην λήψη των αποφάσεων, των πολυκριτηρίων συστημάτων αποφάσεων και των 

επιμέρους τεχνικών τους.  Στη συνέχεια θα αναλυθεί το σύστημα απόδοσης 

σκοροκάρτας και ο τρόπος εφαρμογής του και θα αναπτυχθεί ένα σύστημα BSC 

βασισμένο στην πολυκριτήρια ανάλυση σε εταιρεία υψηλού τεχνολογικού χαρακτήρα.  

 1.3  Ορισμός του προβλήματος 
Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον οι εταιρείες αντιμετωπίζουν πολλές 

δυσκολίες στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων μέτρησης επίδοσης τα οποία να 

ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες. Υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας ενός 

συστήματος που εξισορροπεί την ιστορική ακρίβεια των οικονομικών μεγεθών µε 

κρίσιμα στοιχεία μελλοντικής απόδοσης, ενώ επίσης βοηθούν τις εταιρείες στην 

εφαρμογή των διαφοροποιημένων στρατηγικών τους.  

Το σύστημα Balanced Scorecard είναι το εργαλείο που απαντά και τις δύο 

προκλήσεις (Veen-Dirks, 2002).  

Προτάθηκε από τους Kaplan και Norton (1990), και υιοθετήθηκε από μία σειρά 

οργανισμών και επιχειρήσεων με άμεσα αποτελέσματα. Από την δεκαετία του 90 έως 

σήμερα το Balanced Scorecard έχει υιοθετηθεί σχεδόν από τις μισές Fortune 1000 

εταιρείες και η διαδικασία συνεχίζεται αδιάκοπα. Το BSC έχει εφαρμοστεί σε µη 
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κερδοσκοπικούς οργανισμούς αλλά και στον δημόσιο τομέα. Η αυξημένη 

αποτελεσματικότητα και η ευρεία αποδοχή του Balanced Scorecard το έχουν αναδείξει 

από το Harvard Business Review ως µια από τις 75 σημαντικότερες ιδέες του εικοστού 

αιώνα (Niven, 2003).  

Το σύστημα Balanced Scorecard αποτελείται από ένα σύνολο δεικτών επίδοσης 

προερχόμενοι από τη στρατηγική μιας εταιρείας. Οι δείκτες επίδοσης που επιλέγονται 

για το Scorecard αντιπροσωπεύουν ένα εργαλείο για τους αποφασίζοντες ώστε να το 

χρησιμοποιήσουν στην επικοινωνία µε τους υπάλληλους και τους εξωτερικούς 

συµµέτοχους για να τους ενημερώσουν για τα αποτελέσματα και τους οδηγούς 

απόδοσης µέσω των οποίων η εταιρεία θα πετύχει την αποστολή της και τους 

στρατηγικούς της στόχους. Το Balance Scorecard ταυτόχρονα λειτουργεί ως σύστημα 

μέτρησης επίδοσης, στρατηγικό σύστημα ελέγχου και εργαλείο επικοινωνίας 

 

 1.4  Στόχοι - Συνεισφορά 

Στόχοι της διπλωματικής μου εργασίας είναι 

• η βιβλιογραφική αναφορά σχετικά με την ανάλυση και λήψη αποφάσεων 

• η βιβλιογραφική αναφορά σχετικά με τις πολυκριτήριες τεχνικές λήψης 

αποφάσεων 

• η περιγραφή του συστήματος μέτρησης απόδοσης BSC 

•  η ανάπτυξη ενός συστήματος BSC για λογαριασμό εταιρείας υψηλού 

τεχνολογικού χαρακτήρα. 

 

Η συνεισφορά της διπλωματικής μου εργασία συνοψίζεται στα παρακάτω 

• Σύντομη βιβλιογραφική αναφορά στη πολυκριτήρια λήψη αποφάσεων και 

στα συστήματα σκοροκάρτας 

• Πρόταση ανάπτυξης ενός συστήματος σκοροκάρτας για εταιρεία υψηλού 

τεχνολογικού χαρακτήρα. Γενικά τόσο στην ελληνική όσο και στην 

διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχουν πολλές αναφορές. 
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 1.5  Διάρθρωση της μελέτης 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται κάποια σύντομη ιστορική αναδρομή καθώς 

και κάποιες βασικές έννοιες όπως η πολυπλοκότητα μιας απόφασης, οι βασικοί 

συμμετέχοντες στη λήψη μιας απόφασης καθώς και μια εισαγωγή στην πολυκριτήρια 

λήψη αποφάσεων. Επιπλέον παρουσιάζονται οι βασικές τεχνικές πολυκριτήριας λήψης 

αποφάσεων και οι βασικοί τους τύποι. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζονται οι μέθοδοι 

υπεροχής, αλληλεπίδρασης, η πολυκριτήρια θεωρία της χρησιμότητας και άλλες. 

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται το σύστημα απόδοσης σκοροκάρτας και 

ποια τα βασικά συστατικά της. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται οι τέσσερις βασικές 

πτυχές που το αποτελούν η χρηματοοικονομική, η εκπαίδευση & ανάπτυξη, οι πελάτες 

και οι εσωτερικές διεργασίες. Επιπλέον παρουσιάζεται ο τρόπος εφαρμογής και 

ανάπτυξης ενός συστήματος απόδοσης σκοροκάρτας και η εφαρμογή του στην εταιρεία 

υψηλού τεχνολογικού χαρακτήρα EDISION HELLAS μέσω πολυκριτήριας 

ανάλυσης(UTASTAR). 



8 

 2 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται κάποια σύντομη ιστορική αναδρομή καθώς 

και κάποιες βασικές έννοιες όπως η πολυπλοκότητα μιας απόφασης, οι βασικοί 

συμμετέχοντες στη λήψη μιας απόφασης καθώς και μια εισαγωγή στην πολυκριτήρια 

λήψη αποφάσεων. 

Επιπλέον παρουσιάζονται οι βασικές τεχνικές πολυκριτήριας λήψης αποφάσεων 

και οι βασικοί τους τύποι. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζονται οι μέθοδοι υπεροχής, 

αλληλεπίδρασης, η πολυκριτήρια θεωρία της χρησιμότητας και άλλες. 

 

 2.1  Σύντομη ιστορική αναδρομή 

Από τα πρώτα κιόλας βήματα της ανθρωπότητας η λήψη των αποφάσεων ήταν 

μια διαδικασία πολυδιάστατης φύσης, καθώς πάντα πραγματοποιείτο (συνειδητά ή 

ασυνείδητα) μια ανάλυση όλων των επιμέρους παραγόντων που σχετίζονταν με την 

απόφαση. Η διαδικασία αυτή δεν είχε βέβαια μια μαθηματική μορφή, αλλά βασίζονταν 

κυρίως στην εμπειρία του εκάστοτε αποφασίζοντος σε συνδυασμό με τις συνθήκες μέσα 

στις οποίες αντιμετωπίζονταν το εξεταζόμενο πρόβλημα. Ως πρώτη τεκμηριωμένη 

προσπάθεια επιστημονικής αντιμετώπισης του προβλήματος της σύνθεσης πολλαπλών 

κριτηρίων μπορεί να θεωρηθεί η εργασία του Pareto (1896), ο οποίος έθεσε τις 

απαραίτητες αξιωματικές βάσεις, εισάγοντας παράλληλα μια εκ των πλέον βασικών 

εννοιών της σύγχρονης πολυκριτήριας ανάλυσης, την έννοια της αποτελεσματικότητας 

(efficiency). 

Μεταπολεμικά, ο Koopmans (1951) βασιζόμενος την έννοια της 

αποτελεσματικότητας του Pareto παρουσίασε την έννοια του αποτελεσματικού συνόλου, 

δηλαδή του συνόλου των εναλλακτικών δραστηριοτήτων οι οποίες δεν κυριαρχούνται 

από καμία άλλη εναλλακτική δραστηριότητα (non-dominated set of alternatives). Κατά 

την ίδια περίπου χρονική περίοδο (1940-1950) οι Neumann and Morgenstern (1944) 

παρουσίασαν τη θεωρία χρησιμότητας, η οποία θεωρείται ως ένα από σημαντικότερα 

μεθοδολογικά ρεύματα της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων. 

Στη δεκαετία του 1960 όλες οι προαναφερθείσες προκαταρκτικές ερευνητικές 

εργασίες αποτέλεσαν το έναυσμα για την πραγματοποίηση περαιτέρω έρευνας από τους 

Charnes and Cooper (1961), σχετικά με την σύνδεση της θεωρίας του γραμμικού 
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προγραμματισμού και της πολυκριτήριας ανάλυσης (προγραμματισμός στόχων), καθώς 

και από τον Fishburn (1965) όσον αφορά την επέκταση της θεωρίας χρησιμότητας σε 

προβλήματα λήψης αποφάσεων υπό καθεστώς πολλαπλών κριτηρίων. Περί τα τέλη της 

δεκαετίας του 1960 η πολυκριτήρια ανάλυση άρχισε να απασχολεί και τους Ευρωπαίους 

επιχειρησιακούς ερευνητές. Πρωτοπόρος μεταξύ αυτών υπήρξε ο Roy (1968) ο οποίος 

ανέπτυξε τη θεωρία των σχέσεων υπεροχής (outranking relations) και θεωρείται ο 

ιδρυτής της ευρωπαϊκής σχολής της πολυκριτήριας ανάλυσης. 

Τις επόμενες τρεις δεκαετίες (1970-2000) η πολυκριτήρια ανάλυση παρουσίασε 

μία ραγδαία ανάπτυξη σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και σε θέματα πρακτικών εφαρμογών 

για την επίλυση διαφόρων πολύπλοκων πραγματικών προβλημάτων λήψης αποφάσεων. 

Σε αυτό βοήθησε σημαντικά η ανάπτυξη της πληροφορικής και της επιστήμης των 

υπολογιστών. Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος που παρουσιάστηκε στους χώρους 

αυτούς, κυρίως μετά τα μέσα της δεκαετίας του 80, είχε ως αποτέλεσμα την 

ψηφιοποίηση των μεθοδολογικών εξελίξεων της πολυκριτήριας ανάλυσης σε 

ολοκληρωμένα πληροφορικά συστήματα (πολυκριτήρια συστήματα υποστήριξης 

αποφάσεων), τα οποία παράλληλα συνέβαλλαν και στην προώθηση των πρακτικών 

εφαρμογών της πολυκριτήριας ανάλυσης. 

 

 2.2  Η πολυπλοκότητα των αποφάσεων 

Σύμφωνα με τον Σίσκο (2008), η λήψη μιας απόφασης (decision process) είναι το 

προϊόν της σύγκλισης μιας μεθοδευμένης ακολουθίας ενεργειών όπως  η συλλογή 

πληροφοριών αναφορικά στο πρόβλημα της απόφασης, η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 

των εμπλεκόμενων μερών, η σύγκρουση συμφερόντων ή ακόμη και ο κατακερματισμός 

του όλου προβλήματος σε επιμέρους προβλήματα και η μερική επίλυση του κάθε ενός 

από αυτά σε διαφορετικές στιγμές μέσα στον χρόνο. 

Για την λήψη μιας σύνθετης απόφασης λαμβάνονται υπόψη τρεις θεμελιώδεις 

παράμετροι:  

α) την παράμετρο της αβεβαιότητας (uncertainty),  

β) την ύπαρξη πολλαπλών κριτηρίων (multiple criteria), και  

γ) τις προτιμήσεις (preferences) του αποφασίζοντος.  
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δ) η ύπαρξη πολλαπλών εμπλεκόμενων φορέων, εξαιτίας των αλληλεπιδράσεων 

που παράγονται μεταξύ τους σε επίπεδο στόχων και επιδιώξεων. 

Ο όρος του εμπλεκόμενου φορέα ή εταίρου (stakeholder or actor), σύμφωνα με 

τους Banville et. al. (1993) και Roy (1996), είναι το άτομο ή συλλογικό όργανο το οποίο, 

είτε έμμεσα, είτε άμεσα, παίζει σημαντικό ρόλο στη λήψη της απόφασης. Ο 

εμπλεκόμενος φορέα μπορεί είτε άμεσα να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης της 

απόφασης  είτε έμμεσα μέσω της πίεσης που ενδεχομένως να ασκεί σε άλλους 

εμπλεκόμενους φορείς. 

 

Ως εμπλεκόμενοι φορείς σε μια διαδικασία απόφασης είναι οι παρακάτω:  

α) ο αποφασίζων (decision maker),  

β) ο αναλυτής (analyst or facilitator),  

γ) ο μεσολαβητής (client), και  

δ) τα τρίτα μέρη (third parties).  

 

Στην παρακάτω εικόνα αναπαρίσταται ο τρόπος αλληλεπίδρασης των 

εμπλεκόμενων φορέων στη λήψη απόφασης. 

 



 
Εικόνα 2-1Αλληλεπίδραση των φορέων στη διάρκεια λήψης αποφάσεων  

 

 2.2.1 Τα χαρακτηριστικά του αποφασίζοντος 

Ως αποφασίζων για τη λήψη μιας απόφασης, θεωρείται ο εμπλεκόμενος φορέας, 

του οποίου τα θέλω, οι απαιτήσεις και το σύστημα προτιμήσεων, παίζει σημαντικό ρόλο 

στην τελική απόφαση. Ο αποφασίζων σε μια διαδικασία απόφασης μπορεί να είτε ένα 

άτομο, όπως για παράδειγμα ο διευθύνων σύμβουλος μιας επιχείρησης, ο γενικός 

γραμματέας ενός υπουργείου, ένας υπηρεσιακός παράγοντας κλπ., είτε ένα συλλογικό 

όργανο, όπως για παράδειγμα ένα διοικητικό συμβούλιο, μια κυβερνητική επιτροπή κλπ. 

Σύμφωνα με τον Roy (1996), στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ο αποφασίζων 

είναι μία απρόσωπη οντότητα ή ένας ολόκληρος φορέας. Ακόμα όμως και όταν αυτός 

προσδιοριστεί, θα είναι πιθανόν να εκφράσει συγκεχυμένες και αντικρουόμενες 

προτιμήσεις, δυσχέρεια η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί επιτυχώς, κατά τη 

διαδικασία υποστήριξης της απόφασης. 

 

11 



12 

 2.2.2  Ο ρόλος του αναλυτή 

Σύμφωνα με τον Σίσκο (2008), o αναλυτής παίζει επιτελικό ρόλο στη διαδικασία 

λήψης της απόφασης με την υποστήριξη των συμμετεχόντων χωρίς βέβαια να 

υποκαθιστά το ρόλο του αποφασίζοντος. Στην ουσία ο ρόλος του αναλυτή θεωρείται ως 

υποστηρικτικός (decision aiding). Σύμφωνα με τον Roy (1996), η υποστήριξη 

αποφάσεων συνήθως αφορά την εξαγωγή επιχειρηματολογίας με τη χρήση μοντέλων, 

λιγότερο ή περισσότερο μορφοποιημένων, σε ερωτήματα που θέτει ένας εμπλεκόμενος, 

κυρίως ο αποφασίζων, σε μια διαδικασία απόφασης. Τα ερωτήματα αυτά συνδέονται με 

την ποιότητα της απόφασης, καθώς και την αιτιολόγηση της υπεροχής της έναντι άλλων 

αποφάσεων. 

Ανάλογα τη φύση της απόφασης, ως αναλυτής σε μια διαδικασία απόφασης 

μπορεί να οριστεί ένας επιχειρησιακός ερευνητής, ένας σύμβουλος επιχειρήσεων, ένας 

χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ένας μηχανικός συστημάτων κλπ. Ανάλογα την 

περίπτωση ο ρόλος του αναλυτή ανατίθεται είτε σε ένα μόνο άτομο είτε σε μία ομάδα 

ατόμων με ξεκάθαρο αρχηγό. 

Σύμφωνα με τον Roy (1996), ο ρόλος ενός αναλυτή δεν πρέπει να είναι ένας 

ρόλος εξωτερικός σε σχέση με τη διαδικασία της απόφασης. Στη βάση αυτή, ο αναλυτής 

καλείται όχι μόνο να υποστηρίξει τον αποφασίζοντα, βοηθώντας τον να προσεγγίσει τα 

δεδομένα και τις μεταβλητές της απόφασης, αλλά και να τοποθετηθεί συμβουλευτικά με 

σαφήνεια απέναντι σε κάθε του ερώτημα. Για τη σωστή λήψη της απόφασης, η 

απάντηση σε κάθε ερώτημα αυτή θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και υποκειμενική. 

 

 

 2.2.3 Ο μεσολαβητής  

Ο μεσολαβητής (Brehmer , 1992) είναι ο συνδετικός κρίκος αποφασίζοντος και 

αναλυτή, ο οποίος συνήθως είναι έμπιστο πρόσωπο του αποφασίζοντος, συμβάλλει στην 

αποτελεσματική επικοινωνία των δυο μερών. 

Λόγω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο αποφασίζων δεν έχει συχνή 

επικοινωνία με τον αναλυτή, ο μεσολαβητής αναλαμβάνει το έργο της  παρουσίασης του 

προβλήματος, την συλλογή των απαραίτητων δεδομένων και πληροφοριών, την 

επίβλεψη της διαδικασίας υποστήριξης για λογαριασμό του αποφασίζοντος. 
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Ο ρόλος του μεσολαβητή είναι σημαντικός λόγω ότι ο εκάστοτε αποφασίζων 

μπορεί να μην είναι πλήρως καταρτισμένος για το θέμα για το οποίο καλείται να 

αποφασίσει. Επιπλέον, μερικές φορές τα δεδομένα και οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν 

καλύπτουν όλες τις οπτικές για το πρόβλημα. Πάντα σε συνεργασία με τον αναλυτή θα 

πρέπει να έχει ως στόχο ο αποφασίζοντας να έχει πλήρη και αντικειμενική εικόνα του 

προβλήματος. 

 

 2.2.4  Τρίτα μέρη  

Ως τρίτα μέρη σε μια διαδικασία απόφασης, αναφέρονται εκείνοι οι 

εμπλεκόμενοι φορείς οι οποίοι δεν συμμετέχουν με ενεργό ρόλο σε αυτή, αλλά των 

οποίων το σύστημα προτιμήσεων θα πρέπει σε κάποιο βαθμό να συνεκτιμηθεί, καθώς θα 

επηρεαστούν, είτε έμμεσα, είτε άμεσα από τις συνέπειες που θα προκαλέσει η τελική 

απόφαση (Sfez, 1973). 

 

 

 2.3  Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων 

Η πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων (Brehmer , 2000) αποτελεί έναν εξελιγμένο 

χώρο της επιχειρησιακής έρευνας, ο οποίος τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει γνωρίσει 

ιδιαίτερη άνθηση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Βασικό ρόλο στην 

ανάπτυξη και διάδοση της πολυκριτήριας ανάλυσης αποτέλεσε η απλή διαπίστωση ότι η 

επίλυση πολύπλοκων και ιδιαίτερα σημαντικών προβλημάτων λήψης αποφάσεων δεν 

είναι δυνατό να πραγματοποιείται μέσω μιας μονόπλευρης και μονοδιάστατης ανάλυσης. 

Κατά την διαδικασία, όμως, ελέγχου όλων των πτυχών ενός προβλήματος και 

των κριτηρίων/παραγόντων που παίζουν ρόλο τη λήψη της κατάλληλης απόφασης, 

προκύπτει ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα, το οποίο ορισμένες φορές αποτρέπει τους 

αποφασίζοντες και αναλυτές από την υιοθέτηση αυτής της πιο ρεαλιστικής προσέγγισης. 

Το ζήτημα αυτό αφορά τη σύνθεση όλων των παραμέτρων ώστε να επιτευχθεί η λήψη 

ορθολογικών αποφάσεων. 

Η αντιμετώπιση του παραπάνω ζητήματος είναι ο λόγος της ανάπτυξης της  

πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων. Η σημαντικότερη όμως διαφορά της 

πολυκριτήριας ανάλυσης από άλλες εναλλακτικές τεχνικές, δεν είναι η απλώς η σύνθεση 
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όλων των πτυχών ενός προβλήματος. Αυτή είναι εφικτή και μέσω άλλων μεθόδων οι 

οποίες στην παρούσα διπλωματική εργασία δεν αναλύονται. Το κύριο χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της πολυκριτήριας ανάλυσης είναι η πραγματοποίηση της αναγκαίας σύνθεσης 

υπό το πρίσμα της πολιτικής λήψης των αποφάσεων και του συστήματος προτιμήσεων 

και αξιών, το οποίο συνειδητά ή ασυνείδητα χρησιμοποιεί ο αποφασίζων. 

Το παραπάνω χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο στο χώρο της λήψης 

αποφάσεων. Είναι προφανές ότι το προϊόν της όποιας ανάλυσης έχει ως στόχο την 

αντιμετώπιση ενός προβλήματος λήψης αποφάσεων, με τελικό αποδέκτη τον ίδιο τον 

αποφασίζοντα. Οπότε, η δημιουργία υποδειγμάτων λήψης αποφάσεων μέσω 

μεθοδολογικών προσεγγίσεων που δεν είναι σε θέση να ενσωματώσουν τον 

αποφασίζοντα και τις προτιμήσεις του στη διαδικασία ανάπτυξης των υποδειγμάτων 

αυτών, ουσιαστικά προσδίδουν στον αποφασίζοντα έναν παθητικό ρόλο, ο οποίος 

περιορίζεται στην παρακολούθηση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων μαθηματικών 

υποδειγμάτων. 

Υπό την οπτική γωνία των παρατηρήσεων αυτών, η πολυκριτήρια ανάλυση έχει 

δώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην έρευνα θεμάτων που σχετίζονται με την ανάλυση, 

μαθηματική μοντελοποίηση και αναπαράσταση των προτιμήσεων που διέπουν την 

πολιτική λήψης αποφάσεων από τη πλευρά του εκάστοτε αποφασίζοντος. Απώτερος 

στόχος είναι η παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για την υποστήριξη της 

διαδικασίας λήψης των αποφάσεων, συμβάλλοντας στον εντοπισμό των βασικών 

χαρακτηριστικών του εξεταζόμενου προβλήματος, καθώς και των ιδιαιτεροτήτων των 

διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων. 

 

 

 

 2.4  Βασικές έννοιες και μεθοδολογία 

Ο πυρήνας της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων και κοινό γνώρισμα όλων 

των μεθοδολογικών προσεγγίσεων του χώρου αυτού είναι η ανάπτυξη και χρήση 

υποδειγμάτων σύνθεσης όλων των βασικών παραμέτρων ενός προβλήματος, έτσι ώστε 

να υποστηριχθεί ο αποφασίζων στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων στη βάση του 

συστήματος αξιών και προτιμήσεων που τον διέπει. Η εκπλήρωση του στόχου αυτού 

είναι κατανοητό ότι  είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία, η οποία δεν έχει ως αποτέλεσμα 



βέλτιστες λύσεις και αποφάσεις, αλλά ικανοποιητικές λύσεις οι οποίες ανταποκρίνονται 

στη γενικότερη πολιτική που ακολουθεί ο αποφασίζων. 

 

Ο Roy (1985), εκ των θεμελιωτών της σύγχρονης θεωρίας της πολυκριτήριας 

ανάλυσης, παρουσίασε ένα γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο αντιμετώπισης πολυδιάστατων 

προβλημάτων λήψης αποφάσεων. Το πλαίσιο αυτό (βλ. εικόνα) ουσιαστικά αποτελεί τη 

ραχοκοκαλιά κάθε πολυκριτήριας προσέγγισης και χαρακτηρίζει απόλυτα τη φιλοσοφία 

όλων των μεθοδολογιών του χώρου.  

 

 

  

 
Εικόνα 2-2 Γενικό Μοντέλο Πολυκριτήριας Ανάλυσης                    Πηγή: Roy (1985) 

 

15 



16 

Όπως φαίνεται από την παραπάνω εικόνα, η διαδικασία ανάλυσης των προβλημάτων 

λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της πολυκριτήριας προσέγγισης περιλαμβάνει τέσσερα 

στάδια, μεταξύ των οποίων είναι δυνατόν να αναπτύσσονται αναδράσεις. 

• Αντικείμενο της απόφασης 

• Συνεπής οικογένεια κριτηρίων 

• Μοντέλο ολικής προτίμησης 

• Υποστήριξη της απόφασης 

 

 2.4.1 Αντικείμενο της απόφασης 

Σε αυτό το στάδιο γίνεται καθορισμός του συνόλου των εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων ή δράσεων (alternatives or actions) του προβλήματος. Μετά τον 

προσδιορισμό του συνόλου A των εναλλακτικών δραστηριοτήτων, καθορίζεται η 

προβληματική της απόφασης (decision problematic), δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα 

πρέπει να εξεταστούν οι εναλλακτικές δραστηριότητες, ώστε το αποτέλεσμα της 

ανάλυσης να απαντά με σαφήνεια στο εξεταζόμενο πρόβλημα. 

 

 2.4.2 Συνεπής οικογένεια κριτηρίων 

Στη δεύτερη φάση της διαδικασίας εντοπίζονται όλοι οι παράγοντες οι οποίοι 

επιδρούν στο αποτέλεσμα της ανάλυσης των εναλλακτικών δραστηριοτήτων με στόχο τη 

δημιουργία συνεπούς οικογένειας κριτηρίων. Σύμφωνα με τον Roy (1985) για τον 

καθορισμό των κριτηρίων είναι απαραίτητες οι παρακάτω φάσεις 

• αυστηρός ορισμός συνόλου δράσεων 

• ανάλυση στοιχειωδών επιπτώσεων συνόλου δράσεων (κάθε δράση έχει 

επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις είναι επαρκώς καθορισμένες και έχουν 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα) 

• καθορισμός αξόνων προτίμησης (είναι το σύνολο των επιπτώσεων που 

αναφέρονται στον ίδιο στόχο) 

• επιλογή διαστάσεων (ως διάσταση ορίζεται μια στοιχειώδης επίπτωση, 

τέτοια ώστε το σύνολο των καταστάσεων που περιλαμβάνει να εκφράζει 

την κλίμακα προτίμησης (preference scale) του αποφασίζοντος.) 

• ορισμός συνεπούς οικογένειας κριτηρίων 
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 2.4.3 Μοντέλο ολικής προτίμησης 

Στόχος αυτού του σταδίου είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου ολικής προτίμησης 

(global evaluation model) το οποίο είναι η σύνθεση όλων των κριτηρίων ώστε να 

προσδιοριστεί  µια συνολικής αξιολόγησης κάθε εναλλακτικής, την σύγκριση των 

εναλλακτικών αναμεταξύ τους, και τη διερεύνηση του συνόλου των εναλλακτικών 

λύσεων, όταν αυτό είναι συνεχές.  

Το μοντέλου ολικής προτίμησης προκύπτει με δύο τρόπους. Είτε με 

αλληλεπίδραση αναλυτή αποφασίζοντα είτε βάσει της πολιτικής των αποφάσεων που 

ακολουθεί ο αποφασίζων.   

 

 2.4.4 Υποστήριξη της απόφασης 

Στην τελευταία φάση της διαδικασίας κύριος στόχος είναι η κατανόηση του 

αποφασίζοντα των αποτελεσμάτων του υποδείγματος σύνθεσης των κριτηρίων που 

επελέγη και ο τρόπος εξαγωγής του. Στη φάση αυτή ο αναλυτής είναι υπεύθυνος για την 

εύρεση, εντοπισμό και οργάνωση των στοιχείων των απαντήσεων σε συγκεκριμένα 

ερωτήματα τα οποία ενδέχεται να θέσουν οι διάφοροι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της 

απόφασης 

 

 2.5  Πολυκριτηριακές μεθοδολογίες λήψης αποφάσεων (ΠΑ) 

Πολύ συχνά στο χώρο εργασίας (και όχι δεσμευτικά) οι εργαζόμενοι έχουν να 

επιλέξουν από μία σειρά από  πολλές και αντικρουόμενες επιλογές. Για παράδειγμα στον 

εργασιακό χώρο η ‘ελαχιστοποίηση του κόστους’ και η ‘μεγιστοποίηση της ποιότητας 

των προσφερόμενων υπηρεσιών’ είναι συνήθως διαφορετικές επιλογές αντιμετωπίζει ο 

Αποφασίζων. Αυτές οι επιλογές αν και αναλύονται από οικονομολόγους σε βιβλία 

μακροοικονομικής είναι πιο πολύπλοκα στην πραγματικότητα.  Συνήθως η βελτίωση της 

απόδοσης σε έναν από τους στόχους συχνά επιτυγχάνεται µόνο µε μείωση της απόδοσης 

σε κάποιον από τους υπόλοιπους. Συνοψίζοντας, με τον όρο λήψη απόφασης (decision-

making) αναφερόμαστε στην προσπάθεια επίλυσης των διλλημάτων που προβάλλουν οι 

αντικρουόμενες επιδιώξεις (Zeleny, 1982).  

Όσο αφορά την ορθότητα των επενδυτικών αποφάσεων συνήθως 

πραγματοποιείται έλεγχος με τη χρήση της κλασσικής τεχνικής της "Ανάλυσης Κόστους-

Οφέλους". Όμως στην πραγματικότητα ο έλεγχος θεμάτων κατανεμημένης ισότητας και 
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αειφορίας απαιτούν πιο σύνθετες προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη τους μια σειρά 

από κριτήρια και προτιμήσεις (Nijkamp και Bergh, 1997). Οπότε τα τελευταία χρόνια, 

έχει αναπτυχθεί µία σειρά από μεθόδους αποτίμησης σε µια προσπάθεια επέκτασης των 

δυνατοτήτων εφαρμογής της συμβατικής CBA (Nilkamp, 1980; Hobbs και Meier, 1995). 

Οι μέθοδοι αυτές συνέβαλλαν ώστε να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο τα ποιοτικά αλλά 

και τα ποσοτικά μελλοντικά αποτελέσματα μιας απόφασης. Αρκετές τέτοιες μέθοδοι 

εξετάζουν ταυτόχρονα τις επιπτώσεις των εναλλακτικών πολιτικών πάνω σε πολλαπλά 

κριτήρια εν µέρει χρηματικά, εν µέρει µη-χρηµατικά (συμπεριλαμβανομένου και 

ποιοτικών χαρακτηριστικών) (Saaty, 1987; Munda et. al., 1995). Αποκαλούνται δε συχνά 

πολυκριτηριακές  µέθοδοι ανάλυσης και λήψης αποφάσεων.  

Πριν την παρουσίαση και χρήση των μεθόδων ΠΑ, οι καλές ή κακές αποφάσεις 

διαχωρίζονταν βάσει ενός μόνου κριτηρίου. Το κριτήριο αναπαρίσταται από μία 

συνάρτηση χρησιμότητας (utility function), η οποία συνδέει την κάθε εναλλακτική 

δράση α µε µία συνάρτηση g(α), έτσι ώστε για κάθε δράση α που είναι ‘καλύτερη’ από 

την b, ισχύει g(a) > g(b).  

Υπό αυτή την οπτική γωνία κάθε πρόβλημα απόφασης αποκτά ένα μαθηματικό 

ορισμό. Σύμφωνα άλλωστε με το αντικείμενο της επιχειρησιακής έρευνας (Brans, 1996) 

ορίζουμε το σύνολο Α ως το συνολικό αριθμό των δυνητικών εναλλακτικών ενεργειών 

(alternatives) και τη συνάρτηση g (όπως περιγράφηκε παραπάνω), υπάρχει η δυνατότητα 

να κατασκευαστεί ένας αλγόριθμός που να οδηγεί στην προτιμητέα πρόταση. Όμως είναι 

εξαιρετικά πολύπλοκο και σπάνιο να βρεθεί μία εφαρμογή όπου µόνο ένα κριτήριο να 

είναι σε θέση να συμπεριλάβει όλη την απαιτούμενη πληροφορία για την επιτυχή 

σύγκριση των στοιχείων του συνόλου Α (σύνολο των δυνατών δράσεων). Για 

παράδειγμα, η επιλογή ενός αυτοκινήτου εξαρτάται ταυτόχρονα από την τιμή του, την 

εμφάνιση, την άνεση που προσφέρει, τις επιδόσεις του, την κατανάλωση καυσίµου, την 

ασφάλεια, κλπ. Στόχος της πολυκριτηριακής ανάλυσης είναι η αναζήτηση λύσης στα 

προβλήματα απόφασης τα οποία απαιτούν για τη σωστή απόφαση να ληφθούν υπόψη 

πολλά κριτήρια  (Kahneman et. al., 1982). Οι διάφορες προσεγγίσεις ΠΑ συνδέονται είτε 

με αναγκαίες μαθηματικές περιοριστικές υποθέσεις, είτε σε πληροφορίες που 

συλλέγονται από τους Αποφασίζοντες και αποτελούν παράδειγμα της εξέλιξης του 

ρόλου του αναλυτή στα προβλήματα απόφασης. Αυτά δεν επιλύονται πλέον µε την 

αντικατάσταση του Αποφασίζοντα µε ένα μαθηματικό πρόβλημα, αλλά βοηθώντας τον 

να κατασκευάσει τη λύση (O’Connor, 2000).  



19 

Πιο συγκεκριμένα, ένας Αποφασίζων (Decision-Maker – DM) είναι σε θέση να 

επιλέξει μεταξύ μιας σειράς εναλλακτικών ενεργειών, χρησιμοποιώντας περισσότερα 

του  ενός κριτήρια. Στις πιο πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει κάποια ενέργεια/δράση η 

οποία παρουσιάζει τα καλύτερα αποτελέσματα με διαφορά. Οπότε η απόφαση για την 

τελική ενέργεια συνδέεται με τις προτιμήσεις των Αποφασιζόντων δηλαδή είναι προϊόν  

συμβιβασμού (compromise solution) (Bell et. al., 1988). Η διαδικασία γίνεται ακόμα πιο 

σύνθετη στις περιπτώσεις όπου περισσότερες από μία  διαφορετικές κοινωνικές ομάδες  

επηρεάζουν τη λήψη των δημόσιων αποφάσεων. Αυτό οφείλεται στο ότι η κάθε 

κοινωνική ομάδα έχει τα δικά της κριτήρια επιλογής και τις απόψεις της. Έτσι το πιο 

αποτελεσματικό εργαλείο απόφασης απαιτείται να βασίζεται σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας 

κατανόησης και συμβιβασμού (Kersten and Mallory, (1999)).  

Ιστορικά το πρώτο στάδιο ανάπτυξης της ΠΑ χαρακτηρίστηκε από τις 

μεθοδολογικές αρχές της Πολυκριτηριακής Λήψης Απόφασης (Multi-Criteria Decision 

Making – MCDM). Αρχικά, ο κύριος σκοπός ήταν η διερεύνηση της ξεκάθαρης 

υποκειμενικής προτίµησης ενός υποθετικού Αποφασίζοντα και η στη συνέχεια η 

επεξεργασία της µέσω ενός αυστηρά δομημένου αλγόριθμου απόφασης (decision 

algorithm) (Keeney και Raiffa, 1976). Βάσει των παραπάνω για κάθε πολυκριτηριακό 

πρόβλημα υπάρχει η δυνατότητα  να αντιμετωπιστεί µε την κλασσική µορφή ενός 

προβλήματος βελτιστοποίησης. Ωστόσο, οι περιορισμοί της κλασσικής θεώρησης 

εύρεσης µίας βέλτιστης λύσης και η επακόλουθη σημασία της ίδιας της διαδικασίας 

απόφασης έχουν πρόσφατα τονιστεί στο πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών (Roy, 

1996).  

Σύμφωνα µε τον Roy (1990) είναι εξαιρετικά πολύπλοκος ο χαρακτηρισμός μιας 

απόφασης ως ‘καλής’ ή ‘κακής’ με τη χρήση μόνο ενός μαθηματικού μοντέλου : 'Όλα τα 

ζητήματα που ανακύπτουν από το σύνολο της διαδικασίας λήψης της απόφασης παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ποιότητά και στην μετέπειτα επιτυχία της. Η τεχνική της 

Πολυκριτηριακής Λήψης Απόφασης θεωρεί ως δεδομένο ότι ο Αποφασίζοντας έχει 

σταθερές απόψεις και δύναται να αναπαρασταθούν µε σαφήνεια με τη χρήση ενός 

μαθηματικού μοντέλου για την εύρεση της λύσης που ικανοποιεί μέγιστα τα δεδομένα 

εισαγωγής. Ο χρόνος δε λαμβάνεται υπόψη. Ωστόσο, είναι γενικά δύσκολο να βασιστεί 

κάποιος αποκλειστικά σε ένα μοντέλο: οργανωτικά, θεσμικά, παιδαγωγικά και 

πολιτιστικά στοιχεία που διέπουν τη διαδικασία απόφασης συνεισφέρουν στην ποιότητά 

της (Roy and Vanderpooten, (1997); Beuthe et. al., 2000). Οπότε, είναι σχετικά δύσκολο 
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να προσδιορισθεί η καταλληλότητα µίας διαδικασίας σύμφωνα µε µία προσεγγιστική 

αντίληψη (ανακαλύπτοντας προϋπάρχουσες αλήθειες) ή σύμφωνα µε ένα μαθηματικό 

µοντέλο σύγκλισης (εύρεση της μοναδικής βέλτιστης λύσης). Η τελική λύση είναι 

περισσότερο θέμα ‘δημιουργίας’ παρά ανακάλυψης. Στην Πολυκριτηριακή ∆ιευκόλυνση 

της Λήψης Απόφασης (MultipleCriteria Decision Aid – MCDA), (Roy, 1996), η λύση 

δεν παίζει πρωταρχικό ρόλο, αλλά η ανάπτυξη μιας λογικής έτοιμης να βοηθήσει τον 

Αποφασίζοντα να διαμορφώσει την προτίμηση του, στη συνέχεια να τη μεταβάλλει και 

τελικά να καταλήξει σε µία απόφασης συνεπή µε τους στόχους του.  

Γενικά, σε ένα πρόβλημα απόφασης αρχικά ορίζεται ένα σύνολο εναλλακτικών 

δράσεων Α μέσα από το οποίο πρέπει είτε επιλέγεται  µία δράση ως ‘καλύτερη’, είτε 

επιλέγεται  ένα υποσύνολο ‘καλών’ δράσεων είτε κατατάσσονται οι δράσεις από την 

‘καλύτερη’ στη ‘χειρότερη’ (Roy and Vincke, (1981)). Ο ορισμός του Α καθορίζεται είτε 

με απαρίθμηση των στοιχείων του, ή µέσω μαθηματικών περιορισμών. Μπορεί δε να 

είναι πεπερασμένε ή µη, σταθερό ή δυνάμενο να αλλάξει. Οι τεχνικές που εφαρμόζονται 

στη λήψη μιας απόφασης κατηγοριοποιούνται ποικιλοτρόπως (Zeleny, 1982; Nijkamp et. 

al., 1990; Dyer et al, 1992; Korhonen et. al., 1992; ).  

Συνολικά, οι μέθοδοι ΠΑ έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση τη διαφάνεια της 

διαδικασίας απόφασης και την εξοικείωση των Αποφασιζόντων µε τα σημαντικά σημεία 

του προς συζήτηση θέματος (Gregory and Keeney, (1994); Gregory and Slovic, (1997); 

Gregory, 2000). Αποτελούν στην ουσία τους οδηγούς της διαδικασίας λήψης των 

αποφάσεων , μέσω των οποίων σκιαγραφείται το σύνολο των εναλλακτικών δράσεων, 

καταγράφονται οι συμμετέχοντες, καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής (decision criteria), 

αξιολογείται η κάθε εναλλακτική δράση βάσει της προτίμησης των συμμετεχόντων 

(άμεσα µε τα βάρη των κριτηρίων - criteria weights - και τον προσδιορισμό κατωφλίων 

αδιαφορίας, προτίμησης και άρνησης και έµµεσα µε τη συνολική δόµηση του 

προβλήματος), επιλέγοντας το κατάλληλο µοντέλο απόφασης και τελικά προτείνοντας 

κάποια ή κάποιες δράσεις (Lahdelma et. al., 2000). Επιπροσθέτως, η ΠΑ προσφέρει όχι 

µόνο ένα ποσοτικό και ποιοτικό εργαλείο αποτίμησης της απόδοσης των πιθανών 

ενεργειακών πολιτικών, αλλά συγκεντρώνει κάτω από ένα δημοκρατικό και 

συµµετοχικό πλαίσιο όλους τους ενδιαφερόμενους και τους εμπλεκόμενους στην 

απόφαση (Rauschmayer, 2001).  

Στην επόμενη παράγραφο παρουσιάζονται οι κυριότερες μεθοδολογίες – 

οικογένειες μεθόδων πολυκριτηριακής ανάλυσης 



 

 

 2.6  Τεχνικές Πολυκριτηριακής Ανάλυσης  

Τα τελευταία 25 χρόνια οι μέθοδοι ΠΑ έχουν παρουσιάσει σημαντική πρόοδο η 

οποία οφείλεται στην πρόοδο των τριών κυρίων θεωρητικών τάσεων και των άλλων 

μεθόδων (Siskos, 1999):  

Α) της προσέγγισης που βασίζεται στη θεωρία της χρησιμότητας,  

Β) των μεθόδων που βασίζονται στη δημιουργία σχέσεων υπεροχής (outranking 

relations) μεταξύ των εναλλακτικών δράσεων  

Γ) των μεθόδων αλληλεπίδρασης (interactive methods)  

∆) των υπόλοιπων μεθόδων 

 

 
Εικόνα 2-3 - Μέθοδοι πολυκριτήριας ανάλυσης   Πηγή: (Aruldoss et. al., 2013) 

 

 

 2.6.1 Πολυκριτηριακή θεωρία χρησιμότητας (Multi Attribute Utility Theory - 

MAUT)  

Η πρώτη περίπτωση είναι η προσέγγιση του συστήματος αξιών (value system 

approach) – της Αμερικανικής σχολής (Κeeney and Raiffa, (1976); Edwards, 1977; von 

Winterfeldt and Edwards, (1986)). Κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος 
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αξιών (value system) που συνδυάζει την προτίμηση του Αποφασίζοντα σε σχέση µε 

όλους τους παραμέτρους. Το προσδιοριζόμενο µε αυτόν τον τρόπο σύστημα αξιών 

παρέχει ένα ποσοτικό μέτρο που οδηγεί τον εκάστοτε Αποφασίζοντα στην τελική 

απόφαση. Η προσέγγιση καταλήγει σε ένα πλήρως ορισμένο μαθηματικά πρόβλημα που 

όμως κάποιες φορές δεν ανταποκρίνεται  στην πραγματικότητα (Weber and Borcherding, 

1993). 

 

Η υπόθεση στην οποία βασίζεται αυτή η θεωρία έχει ως εξής: Σε κάθε πρόβλημα 

απόφασης υπάρχει µία πραγματική συνάρτηση U (real valued function) ορισμένη σε ένα 

σύνολο Α, την οποία ο Αποφασίζων επιθυμεί, συνειδητά ή όχι, να μεγιστοποιήσει. Η 

συνάρτηση αυτή ενοποιεί τα κριτήρια επιλογής g1, g2, …, gn και λαμβάνει τη µμορφή:  

 

U = U(g1, g2, …, gn)  

 

Ο ρόλος του αναλυτή σε αυτήν την περίπτωση είναι ο προσδιορισμός της 

συνάρτησης U. Καθώς υπάρχει µία συνάρτηση U που επιτρέπει τον συνδυασμό των 

παραμέτρων (aggregation of the criteria) g1, g2, …, gn, θα πρέπει να καθοριστούν 

συναρτήσεις wij που υπολογίζουν την ποσότητα του κριτηρίου j που ο Αποφασίζων 

δέχεται να παραχωρήσει για να κερδίσει µία μονάδα του κριτηρίου i. Η ποσότητα αυτή 

αποτελεί την αντιστάθμιση (tradeoff) µμεταξύ των κριτηρίων i και j. Στην 

πραγματικότητα είναι σχεδόν αδύνατος ο  ακρινής προσδιορισμός των αντισταθμίσεων 

μεταξύ των παραμέτρων, ιδιαίτερα όταν οι παράμετροι μετρούνται σε μονάδες 

εμφανιζόμενες χωρίς κοινό μέτρο (MartinezAlier et al, 1998). Γενικά όμως, ο 

υπολογισμός και δη η ακριβής εκτίμηση του ρυθμού αντιστάθμισης– αντικατάστασης– 

ανταλλαγής μεταξύ των παραμέτρων διευκολύνει τη συζήτηση µεταξύ του αναλυτή και 

του Aποφασίζοντα, µε τελικό στόχο τον προσδιορισμό της συνάρτησης U (Keeney, 

1996). Από την άλλη μεριά, λόγω των µη ρεαλιστικών υποθέσεων στις οποίες στηρίζεται 

η θεωρία (ύπαρξη ξεκάθαρης συνάρτησης χρησιμότητας του Αποφασίζοντα, δυνατότητα 

αποκάλυψής της, και θεώρηση πλήρους αντιστάθμισης μεταξύ των κριτηρίων επιλογής), 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται µε την µέγιστη προσοχή (Johansson-Stenman, 2002). Οι 

περιορισμοί αυτοί αναγκαστικά περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής της (Vincke, 1992).  

Η πιο απλή (και ευρέως διαδεδομένη) αναλυτική µμορφή της συνάρτησης U 

είναι η σταθμισμένη προσθετική συνάθροιση των κριτηρίων U(α) = Σ Uj (gj(α)), όπου οι 
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παράγοντες Uj αποτελούν γνησίως αύξουσες πραγματικές συναρτήσεις. Οι συναρτήσεις 

αυτές έχουν ως μοναδικό στόχο την µετατροπή των κριτηρίων στις ίδιες μονάδες. Έτσι 

αποφεύγονται προβλήματα συνάθροισης ανόµοιων µεγεθών και επιτυγχάνεται η 

ενοποίηση των κριτηρίων (Keeney, 1992). Η τελική απόφαση βασίζεται στην έρευση του 

μέγιστου της συνάρτησης U. Η επιλογή που δίνει στην U τη µέγιστη τιμή, αποτελεί και 

την επικρατέστερη λύση.  

 

Παρόλα αυτά, η επεξεργασία και αξιολόγηση της βαθμολόγησης προϋποθέτει 

πως όλες οι διαφορετικές αξίες μπορούν να αναχθούν με το ίδιο μέτρο. Σύμφωνα με τον 

Simpson (1996) πρόκειται για µία στατική και µάλλον απλοϊκή άποψη. Τα 

αποτελέσματα της εφαρμογής τεχνικών MAUT δεν είναι µόνο µία κατηγοριοποίηση– 

κατάταξη των εναλλακτικών δράσεων, αλλά και ένα συνδεόμενο εύρος τιµών των 

κριτηρίων μέσα στο οποίο τα αποτελέσματα αυτά έχουν νόημα.  

 

 

 2.6.2  Μέθοδοι Υπεροχής (Outranking Techniques)  

Οι μεθοδολογίες αυτές έχουν ως βασική δομή τη δημιουργία σχέσεων υπεροχής 

μεταξύ των διαφορετικών αποφάσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παραμέτρους 

επιλογής (Roy and Hugonnard, (1982); Roy et al, 1986; Roy, 1990; Roy, 1996). Οι 

μέθοδοι αυτές προέκυψαν ακριβώς μέσα από τη μελέτη των μεθόδων MAUT και δίνουν 

τη δυνατότητα σε κάποιες δράσεις να παραμένουν ασύγκριτες, όταν δεν υπάρχει 

επαρκής πληροφορία για την ακριβή κατάταξή τους. Αυτό συνεπάγεται ότι όλες οι αξίες 

δεν είναι συγκρίσιμες µε το ίδιο µέτρο. Οι μέθοδοι ELECTRE (η σημαντικότερη 

κατηγορία των τεχνικών υπεροχής) χαρακτηρίζονται ως τεχνικές που κάνουν λιγότερες 

υποθέσεις σχετικά µε την ιδιοσυγκρασία του Αποφασίζοντα και την συγκρισιμότητα 

(comparability) των κριτηρίων, όμως δεν καταλήγουν πάντα σε σαφές αποτέλεσμα (Roy, 

Vincke, 1981; Salminen et al, 1998). 

Οπότε ενώ οι μέθοδοι MAUT επιτρέπουν την άμεση σύγκριση µεταξύ των 

παραμέτρων (γεγονός που αποτελεί ισχυρά αμφίβολη θεώρηση) και έχουν ως 

αποτέλεσμα την πλήρη κατάταξη των δράσεων, οι μέθοδοι ELECTRE δεν θεωρούν τόσο 

ισχυρές υποθέσεις, αλλά τις πιο πολλές φορές οδηγούνται σε μερική κατάταξη των 

πιθανών δράσεων. Έτσι, και σε αντίθεση µε τις τεχνικές MAUT, δεν είναι επιτρεπτή η 

πλήρης αντιστάθμιση µεταξύ των κριτηρίων, καθώς θεωρείται ότι η πληροφορία που 
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χάνεται µέσω των ανταλλαγών, µεταξύ µεγεθών διαφορετικής φύσης, είναι σημαντική 

(Hokkanen and Salminen, 1994).  

Συνήθως, η εφαρμογή µίας µεθόδου υπεροχής απαρτίζεται από δύο ξεχωριστά 

στάδια 

• την κατασκευή μιας σχέσης υπεροχής και  

• την μετέπειτα ανάλυσή της (Buchanan et al, 1999).  

 

Για την ανάπτυξη της σχέσης υπεροχής μεταξύ των δράσεων πραγματοποιούνται 

συγκρίσεις των εναλλακτικών σεναρίων κατά ζεύγη. Η κατηγορία αυτή δεν περιορίζεται 

από τις υποθέσεις των μαθηματικών µοντέλων των µεθόδων MAUT, αλλά δίνουν τη 

δυνατότητα της περαιτέρω εξερεύνησης των σχέσεων µεταξύ των εναλλακτικών 

δράσεων, καταλήγοντας στην µερική κατάταξή τους (Brans et al, 1986). Οι 

µεθοδολογίες σχέσεων υπεροχής αποτελούνται από δύο οικογένειες τεχνικών, την 

ELECTRE και την PROMETHEE.  

 

 2.6.2.1 Η οικογένεια των µεθόδων ELECTRE  

Η προσέγγιση των µεθόδων ELECTRE συνδέεται με το γεγονός ότι ο 

Αποφασίζοντας μπορεί να επιτύχει µόνο προσεγγιστικές συγκρίσεις µεταξύ των 

αποδόσεων των εναλλακτικών δράσεων. Θεωρείται ότι η έννοια της υπεροχής 

(outranking) στερείται αξιωματικής βάσης, αλλά βασίζεται στην εκτίμηση διαφόρων 

παραμέτρων και στην εφαρμογή ενός αλγόριθμου απόφασης (Hokkanen and Salminen, 

(1997a); Mousseau and Slowinski, (1998); Miettinen and Salminen, (1999)). Ο 

Αποφασίζων, από κοινού µε τον αναλυτή, θέτουν κάποια όρια – κατώφλια, μέσα στα 

οποία επιτελείται η συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων (Rogers and 

Bruen, (1998b)).  

 

Οι µεθοδολογίες σχέσεων υπεροχής εφαρμόζονται σε µία από τις παρακάτω 

προοπτικές:  

• επιλογή της καλύτερης δράσης σύμφωνα µε τα δεδομένα εισαγωγής,  

• κατηγοριοποίηση των εναλλακτικών σε αποδεχθείσες, απορριφθείσες, ή 

σε αυτές για τις οποίες χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση και µερική 

κατάταξη των δράσεων (Vincke, 1992).  
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Υπάρχει μια σειρά από τεχνικές ELECTRE, και ο αναλυτής έχει τη δυνατότητα 

να διαλέξει µία από αυτές, ανάλογα με την περίπτωση. Η µέθοδος ELECTRE I 

(αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της κατηγορίας αυτής) είναι κατάλληλη στις 

περιπτώσεις όπου πρέπει να επιλεχθεί ένα υποσύνολο των δυνατών δράσεων το οποίο 

αποτελείται από τις καλύτερες επιλογές, ενώ η ELECTRE II και η ELECTRE III 

χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις που απαιτείται η κατάταξη των επιλογών.  

 

 

 

 2.6.2.2 Η οικογένεια των µεθόδων PROMETHEE  

Η πολυπλοκότητα των µεθοδολογιών ELECTRE οδήγησε στην αναζήτηση πιο 

απλών και ευκολονόητων τεχνικών λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι θα εφαρμοστούν 

από εργαζόμενους οι οποίοι δεν εξειδικεύονται στη λήψη αποφάσεων. Αυτό οδήγησε 

στην δημιουργία της οικογένειας των µεθόδων PROMETHEE (Preference Ranking 

Organization Method for Enrichment Evaluations) που ανήκει στην κατηγορία των 

µεθόδων υπεροχής (Brans and Vincke, (1985); Brans et. al., 1986). Το σημαντικότερο 

πλεονέκτημα τους αποτελεί η ενοποίηση όλων των σύγχρονων απόψεων 

µοντελοποίησης της προτίµησης µε έναν απλό τρόπο. Ωστόσο, όπως και στην 

οικογένεια ELECTRE, λείπει µία στιβαρή θεωρητική βάση που θα επέτρεπε την 

βαθύτερη κατανόηση των υποθέσεων, πάνω στις οποίες στηρίζεται (Keyser and Peeters, 

(1996)). Οι κυριότερες µέθοδοι της οικογένειας PROMETHEE, είναι οι PROMETHEE I 

και II. 

 

 

 2.6.3 Οι µέθοδοι αλληλεπίδρασης  

Η τρίτη οικογένεια μεθόδων είναι οι µέθοδοι αλληλεπίδρασης (Zeleny, 1982; 

Steuer, 1986; Stewart, 1992). Όπως το αναφέρει και το όνομα τους απαρτίζονται από 

διαδοχικά στάδια υπολογισµών και συζήτησης. Το στάδιο υπολογισμού επιτρέπει στον 

αναλυτή να επιλέξει το σημείο που θα ξεκινήσει η συζήτηση µε τον Αποφασίζοντα. Έτσι 

ο τελευταίος δύναται να µελετήσει την πρόταση του αναλυτή και να παρέχει 

συμπληρωματικές πληροφορίες που θα οδηγήσουν στο επόμενο στάδιο υπολογισµών. 

Σκοπός της προσέγγισης αποτελεί η βελτίωση της κατανόησης του Αποφασίζοντα πάνω 
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στο θέμα, έτσι ώστε η τελική απόφασή του να χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό 

συνέπειας.  

Ο στόχος των µεθόδων αλληλεπίδρασης είναι να διευκολύνουν την εύρεση μιας 

συμβιβαστικής λύσης. Η πλειοψηφία των µεθόδων αλληλεπίδρασης αφορά σε γραµµικά 

πολυκριτηριακά µοντέλα βελτιστοποίησης και αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων 

που δεν περιλαμβάνουν διακριτές/ασυνεχείς εναλλακτικές επιλογές και όπου οι στόχοι 

είναι περισσότεροι του ενός. Η προσέγγιση της λύσης επιτυγχάνεται µέσα από 

επαναληπτικές διαδικασίες που οδηγούν σε:  

(α) ικανοποίηση του Αποφασίζοντα όσο αφορά στο επίπεδο απόδοσης των 

επιλογών στα κριτήρια αξιολόγησης,  

(β) κατασκευή της συνάρτησης χρησιμότητας του, έτσι ώστε η επιλογή της λύσης 

να επιτευχθεί µέσω µιας διαδικασίας μεγιστοποίησης της χρησιμότητας, ή  

(γ) συνδυασμό των δύο προηγούμενων µεθόδων (Arbel and Korhonen, (1998); 

Islam, 1998; Korhonen, 1998).  

Οι µέθοδοι που περιλαμβάνουν συνεχείς εναλλακτικές λύσεις παρουσιάζουν 

δυσκολίες στην ενσωμάτωση ποιοτικών δεδομένων και συνήθως, παρόλο που δύνανται 

να προσδιορίζουν µαθηµατικά την καλύτερη λύση συμβιβασμού, πολλές φορές αυτή δεν 

είναι εφικτή (Proops, 2002). Έτσι εμφανίζουν περιορισμένες δυνατότητες σε εφαρμογές 

ενεργειακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού (Nijkamp et. al., 1990; Munda, 1995, Roy, 

1996). Οι κυριότερες από άλλες µεθόδους αυτές είναι η Goal programming, η STEM-

STEP, ο αλγόριθµος των Zionts και Wallenious και η µέθοδος των Steuer και Choo 

(Zeleny, 1982; Steuer, 1986; Vincke, 1992; Yoon, Hwang, 1995; Islam, 1998). 

 

 

 2.6.4 Άλλες µέθοδοι  

Η Αναλυτική Ιεραρχική ∆ιεργασία (Analytic Hierarchy Process - AHP)  

σύμφωνα με τον (Saaty, 1980), είναι η τυποποίησης της διαισθητικής κατανόησης του 

Αποφασίζοντα πριν τη λήψη κάποιας απόφασης. Σημαντικότερος σκοπός της μεθόδου 

είναι να βοηθήσει τον Αποφασίζοντα σχηματίσει μια ιεραρχία χαρακτηριστικών 

(εναλλακτικών επιλογών – κριτηρίων αξιολόγησης) (Ramanathan and Ganesh, (1995a); 

1995b; Lootsma and Schuijt, (1997); Ramanathan, 2001a).  

 



 
Εικόνα 2-4- AHP 
 

 

Η µέθοδος NAIADE (Novel Approach to Imprecise Assessment and Decision 

Environments) αποτελεί µία πολυκριτηριακή τεχνική αξιολόγησης ασυνεχών 

εναλλακτικών που προτάθηκε από τον (Munda, 1995). Το µητρώο απόφασης (decision 

matrix) που θεωρεί δύναται να περιλαμβάνει σαφείς, στοχαστικές, ή ασαφείς µετρήσεις 

των αποδόσεων των εναλλακτικών στα κριτήρια επιλογής, γεγονός που την καθιστά 

κατάλληλη για εφαρµογή σε ζητήµατα αξιολόγησης ενεργειακών και περιβαλλοντικών 

έργων (Brand et. al., 2002). Παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου NAIADE 

παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα 
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Εικόνα 2-5- ΝΑΙΑDE                                                  Πηγη: (weADAPT, 2011) 
 

Το µοντέλο Flag (Nijkamp and Vreeker, (2000)) διαχωρίζει τις εναλλακτικές 

δράσεις ως αποδεκτές ή µη, βάσει των προδιαγραφών οι οποίες έχουν τεθεί πριν την 

επίλυση του προβλήματος. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, το μοντέλο μελετάει 

το κατά πόσο το η κάθε δράση ανταποκρίνεται στις αρχικές προδιαγραφές βάσει των 

Κρίσιµων Οριακών Τιµών (Critical Threshold Values – CTV) που έχουν τεθεί. Η 

µέθοδος flag έχει σχεδιαστεί για την εκτίμηση του βαθμού κατά τον οποίο 

ανταγωνιστικές δράσεις εκπληρώνουν προδιαγραφές ή κανονιστικές εντολές που έχουν 

αρχικά τεθεί (Vreeker et. al., 2002).  Παράδειγμα καθορισμού των CTV παρουσιάζεται 

παρακάτω 

 

 
Εικόνα 2-6- Εφαρμογή του μοντέλου FLAG          Πηγή: (Vreeker et. al., 2002) 
Η µέθοδος SMAA (Stochastic Multi Οbjective Acceptability Analysis) 

(Lahdelma et. al., 1998) είναι µία πολυκριτηριακή τεχνική οµαδικής λήψης απόφασης 
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(group decision-making), που η αποτελεσματικότητά της βασίζεται στην εξέταση των 

δυνατών τιμών των βαρών των κριτηρίων επιλογής. Ανακριβή ή αβέβαια δεδομένα 

εμφανίζονται με τη μορφή κατανομών πιθανότητας. Στη μέθοδο αυτή δεν είναι 

απαραίτητη η γνώση της προτίμησης του εκάστοτε Αποφασίζοντα. Επιπλέον, για κάθε 

δράση, παράγεται ένας δείκτης αποδοχής που υπολογίζει την ποικιλία των διαφορετικών 

προτιμήσεων που υποστηρίζει τη κάθε δράση. Τέλος, δημιουργείται ένα κεντρικό 

διάνυσµα βαρών που αναπαριστά την τυπική προτίμηση που καταλήγει κάθε δράση, και 

ένας παράγοντας εμπιστοσύνης, που εκτιμά το κατά πόσο τα δεδομένα εισαγωγής είναι 

αρκετά αξιόπιστα για να προτείνουν µία ενημερωμένη απόφαση (Lahdelma et. al., 

2002).  

 

 
Εικόνα 2-7 SMAA (Stochastic Multi Οbjective Acceptability Analysis) Πηγή: 

(Lahdelma et. al., 1998) 

 

 

 

Η µέθοδος Regime είναι µία πολυκριτηριακή µέθοδος αξιολόγησης έργων και 

πολιτικών (Nijkamp et. al., 1990). Το βασικό της πλεονέκτημα είναι ότι είναι σε θέση να 
29 
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επεξεργάζεται ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, που εμφανίζονται τόσο στις εκτιμήσεις 

των εναλλακτικών δράσεων όσο και στα βάρη των κριτηρίων.  

          Συνοψίζοντας, είναι εμφανές πως υπάρχουν πολλές τεχνικές στο χώρο της ΠΑ. Η 

βιβλιογραφική  αναφορά που παρουσιάστηκε στις προηγούμενες ενότητες δεν είναι 

εξαντλητική. Στο παραπάνω κεφάλαιο παρουσιάστηκε εν συντομία ο τομέας της 

ανάλυσης αποφάσεων, το τι είναι πολυκριτηριακή ανάλυση, οι βασικές έννοιες και 

ορολογία καθώς και μία σύντομη ιστορική αναδρομή σχετικά με την ανάλυση 

αποφάσεων και των τεχνικών ΠΑ.  

Επιπλέον παρουσιάζονται οι βασικές τεχνικές πολυκριτήριας όπως οι μέθοδοι 

υπεροχής, η πολυκριτηριακή θεωρία χρησιμότητας, οι μέθοδοι αλληλεπίδρασης και 

άλλες μέθοδοι όπως η AHP, η NAIADE, η FLAG, η SMAA και η Regime. 
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 3 Σύστημα Απόδοσης Σκοροκάρτας  

Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζεται το σύστημα απόδοσης σκοροκάρτας και 

ποια τα βασικά συστατικά της. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται οι τέσσερις βασικές 

πτυχές που το αποτελούν η χρηματοοικονομική, η εκπαίδευση & ανάπτυξη, οι πελάτες 

και οι εσωτερικές διεργασίες. 

Επιπλέον παρουσιάζεται ο τρόπος εφαρμογής και ανάπτυξης ενός συστήματος 

απόδοσης σκοροκάρτας και η εφαρμογή του στην εταιρεία υψηλού τεχνολογικού 

χαρακτήρα EDISION. 

 

 3.1  Ορισμός του BSC  

Οι επιχειρήσεις στο σύγχρονο ραγδαία μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό 

περιβάλλον προσαρμόζονται συνεχώς για να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό που 

σχετίζεται με την πληροφόρηση. Η ικανότητα τους να εκμεταλλεύονται τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία είναι πλέον ισχυρότερη από την ικανότητα να επενδύουν και να 

διευθύνουν τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία. Τα παλιά συστήματα μέτρησης της 

απόδοσης παρουσίασαν πολλές ανεπάρκειες γεγονός που οδήγησε πολλούς μάνατζερ 

στην εγκατάλειψη μεγεθών, όπως ο δείκτης ROE (Return on equity). Τα στελέχη είχαν 

την ανάγκη μιας ισορροπημένης παρουσίασης των μεγεθών που να δίνει τη δυνατότητα 

της παρακολούθησης της εταιρίας από πολλές οπτικές γωνίες.  

 

Το Balanced Scorecard – BSC (πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας) προτάθηκε 

και αναπτύχθηκε από τους Kaplan and Norton (1992) με στόχο τη μέτρηση και 

αξιολόγηση της επίδοσης μιας επιχείρησης, βάσει τεσσάρων διαφορετικών πτυχών της 

δραστηριότητάς της:  

• τη χρηματοοικονομική,  

• την ικανοποίηση των πελατών,  

• τις εσωτερικές διεργασίες και  

• την πτυχή ανάπτυξης και εκπαίδευσης.  

 

H BSC αποτελεί ένα στρατηγικό σύστημα μέτρησης απόδοσης, που συνδέει τη 

στρατηγική της επιχείρησης με τη μέτρηση της απόδοσης, χρησιμοποιώντας 

πολυδιάστατους οικονομικούς και μη δείκτες απόδοσης (Epstein and Wisner, (2001)). Το 
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όνομά της προήλθε από το γεγονός η BSC απαρτίζεται από μία σωστά «σταθμισμένη» 

ομάδα από βασικούς δείκτες επίδοσης, οι οποίοι αξιολογούν την επίδοση σε επιμέρους 

τομείς που είναι κρίσιμοι για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης (Kaplan and 

Norton, (1997)). H BSC προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων αντικειμενικών στόχων, μεταξύ οικονομικών και μη-οικονομικών 

μέτρων, μεταξύ δεικτών οικονομικής πορείας και πρωταρχικών δεικτών και μεταξύ 

εξωτερικών και εσωτερικών διαστάσεων απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα οι ιδιαιτερότητες 

της τεχνικής που δικαιολογούν τον όρο «ισορροπημένης» είναι (Niven, 2003): 

 

Αναλύονται ταυτόχρονα οικονομικοί και μη δείκτες απόδοσης, καλύπτοντας το 

εύρος λειτουργιών και μέτρων αξιολόγησης της επιχείρησης . Έμφαση δίνεται τόσο στην 

εξωγενή (πελάτες, μέτοχοι) όσο και στην εσωτερική (εργαζόμενοι) σύσταση της 

επιχείρησης  

Αναλύεται παράλληλα το παρελθόν και το μέλλον της επιχείρησης. Οι δείκτες 

απόδοσης, που περιγράφουν το αποτέλεσμα παλαιών δράσεων(lagging measures), και οι 

δείκτες μελλοντικών δράσεων(leading measures), στοχεύουν στην αναγνώριση του 

τρόπου επίτευξης των τιθέμενων στόχων.  

Η ανάλυση των τεσσάρων προτεινόμενων πτυχών οδηγεί σε ένα ισοζύγιο μεταξύ 

μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων, μεταξύ των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων και των μέσων που οδηγούν σ’ αυτά, μεταξύ των ποιοτικών και 

ποσοτικών μέτρων (Papalexandris et. al., 2005).  

Το σύστημα σκοροκάρτας στηρίζεται στην υπόθεση ότι δεν αποτελεί η 

αποδοτική χρήση του επενδυτικού κεφαλαίου το μόνο μέτρο για την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης, αλλά ότι και άλλοι παράγοντες όπως οι γνώσεις 

και η εκπαίδευση του προσωπικού (γνωστικό κεφάλαιο), η ικανοποίηση των πελατών, 

συμβάλλουν σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση (Figge et. al. 2002).  

Αρχικά, το BSC παρουσιάστηκε ως προσέγγιση τεσσάρων σημείων για τη 

μέτρηση της απόδοσης και αρχικός στόχος ήταν η παρουσίαση των σχέσεών τους, χωρίς 

την αξιοποίησή τους (Cobbold and Lawrie, (2002)). Η πρακτική εφαρμογή του BSC 

ανέδειξε την ανάγκη αλλαγών, που στην πρόσφατη μορφή του δίνει έμφαση στη θέσπιση 

στόχων και στη διαμόρφωση χαρτών δράσης(strategy maps) για την επίτευξή τους μέσα 

από τα τέσσερα σημεία μελέτης. Έτσι από ένα αρχικά απλό σύστημα μέτρησης της 

απόδοσης μετατράπηκε σε σύστημα μέτρησης της απόδοσης της εφαρμογής των 
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στρατηγικών μιας εταιρείας, παρέχοντας το πλαίσιο για ευθυγράμμιση του ανθρώπινου, 

πληροφοριακού, οργανωτικού και οικονομικού κεφαλαίου της επιχείρησης στη 

στρατηγική της (Kaplan and Norton, (1996)).  

Το BSC αντικατοπτρίζει την αλλαγή που έχει συντελεστεί στη φύση της 

τεχνολογίας και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων τις τελευταίες 

δεκαετίες. Στη βιομηχανική εποχή, οι εταιρίες εξασφάλιζαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

από τις επενδύσεις τους και από την διοίκηση των μετρήσιμων μεγεθών τους όπως τα 

αποθέματα και ο εξοπλισμός. Σε μια οικονομία που κυριαρχούσαν τα μετρήσιμα μεγέθη, 

οι χρηματοοικονομικές μετρήσεις ήταν οι πιο ακριβείς για να αποτυπώσουν την απόδοση 

των επενδύσεων της επιχείρησης. Προς το τέλος, όμως, του 20ου αιώνα τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία (intangible assets) έγιναν βασική πηγή των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων μιας επιχείρησης. Αυτό το γεγονός είχε σαν αποτέλεσμα την αλλαγή 

της στρατηγικής των επιχειρήσεων από την διαχείριση μετρήσιμων πόρων στην 

δημιουργία και διαχείριση άυλων περιουσιακών στοιχείων.  

Το ΒSC είναι αρκετά γενικό και στην υλοποίηση του είναι τόσο μοναδικό όσο 

και η επιχείρηση που το εφαρμόζει. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε επιχειρηματική μονάδα 

έχει το δικό της όραμα, αποστολή και στρατηγική, τα δικά της μοναδικά ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα και διαχειρίζεται τους υλικούς και άυλους πόρους της με το δικό της 

μοναδικό τρόπο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια σαφής σύνδεση του BSC με την 

στρατηγική της επιχείρησης.  

Οι Kaplan και Norton (1996) περιγράφουν το σύστημα τους ως «…περισσότερο 

τακτικό ή επιχειρησιακό σύστημα μέτρησης…». Επίσης δείχνουν ότι το BSC εξελίχθητε 

σε ένα στρατηγικό διοικητικό σύστημα, με τους οργανισμούς να το χρησιμοποιούν για 

να διοικήσουν τη στρατηγική τους μακροχρόνια. Αυτό γίνεται όταν το χρησιμοποιούν 

για να:  

• αποσαφηνίσουν και να μεταφράσουν το όραμα και τη στρατηγική  

• επικοινωνήσουν και να συνδέσουν την επιδιωκόμενη στρατηγική με τις 

μετρήσεις  

• σχεδιάσουν, θέσουν στόχους και ευθυγραμμίσουν στρατηγικές 

πρωτοβουλίες  

• εμπλουτίσουν την στρατηγική ανάδραση και μάθηση  

• συνδέσουν την απόδοση με ανταμοιβές  
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 3.2  Οι τ�σσερις επιμέρους πτυχές που συνθέτουν το ΒSC  

 3.2.1 Η Πελατειακή πτυχή (Customer Perspective)  

Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, στην σημερινή ανταγωνιστική εποχή, εστιάζει 

την αποστολή του στην ικανοποίηση των πελατών τους. Για τον λόγο αυτό, χρειάζονται 

μετρήσεις που να απεικονίζουν τα βασικά σημεία που ενδιαφέρουν τους πελάτες τους. 

Αυτές συνήθως είναι τα εξής: ο χρόνος, η απόδοση, η ποιότητα και το κόστος (Mahoney, 

2005). 

Η έννοια του χρόνου αφορά είτε το διάστημα που απαιτείται για να εισαχθεί ένα 

νέο προϊόν, το οποίο θα ικανοποιεί τις ανάγκες του καταναλωτή είτε, για ήδη υπάρχοντα 

προϊόντα, τον χρόνο που μεσολαβεί από την παραγγελία έως την παράδοση του 

προϊόντος.  

Η έννοια της ποιότητας αφορά το ποσοστό των ελαττωματικών προϊόντων, 

καθώς και την έγκαιρη και ακριβή παράδοση του προϊόντος. Η απόδοση αφορά κατά 

πόσο το προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία συνεισφέρει στην δημιουργία αξίας για τον 

πελάτη, ενώ η έννοια του κόστους, αφορά τη τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει 

ο πελάτης, για έναν επιτυχημένο συνδυασμό όλων των παραπάνω στοιχείων.  

Κατά την εφαρμογή του ΒSC κάθε επιχείρηση πρέπει να θέσει συγκεκριμένους 

στόχους για τα τέσσερα σημεία που ενδιαφέρουν τον πελάτη και στη συνέχεια να 

μεταφράσουν τους στόχους αυτούς σε συγκεκριμένες μετρήσεις. Με τον τρόπο αυτό, 

εξετάζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της από την σκοπιά των πελατών, η οποία κάποιες 

φορές μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που πιστεύει ή προβλέπει η διοίκηση. Με 

την πελατειακή πτυχή στο BSC είναι πιο εύκολη η αποσαφήνιση των αναγκών του 

πελάτη και η όσο το δυνατό καλύτερη ικανοποίησή τους. Οι σχετικοί δείκτες που 

χρησιμοποιούνται είναι:  

• Τιμές πωλήσεων ανά ομάδα πελατών  

• Κατάταξη των πελατών σε κατηγορίες / ομάδες  

• Δείκτης ικανοποίησης των πελατών  

• Μερίδιο αγοράς (στα διάφορα στρώματα της αγοράς)  

• Ρυθμός αύξησης της ζήτησης για τα προϊόντα / υπηρεσίες  

• Η πιστότητα των πελατών προς την εταιρία ή τα προϊόντα της  

• Το πόσο αγοράζει όλη την σειρά των προϊόντων  

• Η ακρίβεια στους χρόνους παράδοσης και στις παραγγελίες  
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• Λάθη στις παραγγελίες και επιστροφές  

• Κερδοφορία ανά πελάτη / προϊόν / περιοχή 

 

 

 3.2.2  Η πτυχή των Εσωτερικών Διεργασιών(Internal Process Perspective)  

Οι μετρήσεις που βασίζονται στην ικανοποίηση του πελάτη είναι σημαντικές, 

αλλά πρέπει να οδηγήσουν σε ενέργειες στο εσωτερικό της επιχείρησης, ώστε να 

ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πελατών. Συνέπεια αυτών είναι να 

συγκεκριμενοποιούνται τα πραγματικά και δυνητικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, η 

τεχνολογία που απαιτείται για να υλοποιηθούν και εισάγονται οι αντίστοιχες μετρήσεις 

για την παρακολούθησή τους, όπως η παραγωγικότητα, ο χρόνος παραγωγής, το κόστος 

κ.ά.. Επειδή συνήθως η παραγωγή λαμβάνει χώρα σε διαφορετικά τμήματα και επίπεδα, 

είναι απαραίτητο οι συνολικές μετρήσεις να μπορούν να αναλυθούν στο κάθε ένα από 

αυτά ώστε να εντοπίζονται τόσο οι καλές επιδόσεις όσο και τα προβλήματα. Για το λόγο 

αυτό, είναι πολύ σημαντική η συμβολή των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, τα 

οποία είναι σε θέση να συνθέσουν ή να αναλύσουν τις πληροφορίες για όλες τις 

ενέργειες στο εσωτερικό της επιχείρησης. Οι σχετικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται 

είναι:  

 

• Ώρες που διατίθενται για ομάδα πελατών  

• Δείκτης επιτυχίας των γραπτών προσφορών σε πελάτες  

• Ποσοστό ολοκλήρωσης με επιτυχημένο αποτέλεσμα του κύκλου για το 

κλείσιμο μιας εργασίας(και της ικανοποίησης των αναγκών του πελάτη)-έμφαση επί της 

διαδικασίας  

• Δείκτες ασφάλειας της εργασίας-στο χώρο της εργασίας  

• Δείκτης επίδοσης των προσπαθειών για την προσέλκυση νέου πελάτη  

• Δείκτης ανάγκης για επανεπεξεργασία μιας πρότασης  

• Ποιότητα στις διαδικασίες  

• Χρόνος ολοκλήρωσης ενός κύκλου/φάσεως παραγωγής (σε σχέση με τον 

προγραμματισμό)  

• Ποσοστό φύρας προϊόντων  
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• Ταχύτητα προσαρμογής/ετοιμασίας των επιμέρους μηχανημάτων για την 

παραγωγή ενός νέου προϊόντος  

• Επιλογή του κατάλληλου για την παραγωγή μεγέθους  

• Ποσοστό βλαβών των μηχανημάτων  

• Χρόνος επιδιόρθωσης των βλαβών στα μηχανήματα  

• Κόστος ανά επιδιόρθωση μηχανήματος  

• Μοναδιαίο κόστος παραγωγής  

• Δείκτες παραγωγικότητας  

 

 3.2.3 Η πτυχή εκπαίδευσης και ανάπτυξης(Learning and Growth 

Perspective)  

Οι πιο σημαντικές παράμετροι για την κερδοφορία της επιχείρησης ορίζονται από 

τις προηγούμενες δύο πτυχές. Ωστόσο, τα δεδομένα και οι στόχοι συνεχώς 

μεταβάλλονται και γι’ αυτό η επιχείρηση πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει και να 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές αλλά ακόμη περισσότερο να τις προβλέπει ή να τις 

δημιουργεί. Η ικανότητα αυτή αποτελεί το θεμέλιο για την μελλοντική της ανάπτυξη και 

ευημερία (Mahoney, 2005). Οι σχετικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται είναι:  

 

• Ποσοστό επί τοις εκατό εισοδήματος από νέες υπηρεσίες/δράσεις  

• Δείκτης ρυθμού αύξησης των βελτιώσεων 

•  Έρευνα επί των απόψεων του προσωπικού  

• Ποσοστό επί τοις εκατό των προτάσεων που προέρχονται από τους 

εργαζομένους  

• Εισπράξεις ανά εργαζόμενο  

• Ποσοστό επί τοις εκατό της δαπάνης για εκπαίδευση και έρευνα / 

ανάπτυξη  

• Μέτρο ικανοποίησης των εργαζομένων  

• Ύπαρξη δεξιοτήτων/ικανοτήτων των εργαζομένων  

• Βαθμός εξειδίκευσης των εργαζομένων  

• Βαθμός, συχνότητα εναλλαγής των εργαζομένων σε θέσεις εργασίας για 

την εκπαίδευσή τους και σε άλλες εργασίες και αποτελεσματικότητα από αυτή την 

ενέργεια  
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 3.2.4  Η Χρηματοοικονομική πτυχή(Financial Perspective)  

Η εισαγωγή και η εφαρμογή της στρατηγικής της επιχείρησης έχει ως 

πρωταρχικό στόχο την αύξηση των κερδών της και τη μεγιστοποίηση της αξίας της. Οι 

χρηματοοικονομικοί στόχοι μπορούν να συνοψισθούν σε τρεις λέξεις: επιβίωση, 

επιτυχία, απόδοση. Η επιβίωση αφορά στη σωστή παρακολούθηση των ταμειακών ροών 

της επιχείρησης, η ανάπτυξη αναφέρεται στην άνοδο των πωλήσεων, και η απόδοση 

στην αύξηση της τιμής της μετοχής και του ROE (Return on Equity). Οι 

χρηματοοικονομικές μετρήσεις έχουν δεχθεί σημαντική κριτική τα τελευταία χρόνια, για 

κατασκευασμένες ανακρίβειες, απεικόνιση του παρελθόντος και αδυναμία εκτίμησης 

των παραγόντων που προσθέτουν αξία στην επιχείρηση. Πολλοί θεωρούν ότι η 

χρηματοοικονομική επίδοση είναι απλώς το αποτέλεσμα της ορθής λειτουργίας της 

επιχείρησης. Επομένως, αν εστιάσουμε στις λειτουργικές μετρήσεις, τα θετικά 

οικονομικά μεγέθη θα ακολουθήσουν. Η κριτική αυτή όμως είναι ανακριβής, καθώς η 

σχέση μεταξύ της βελτιωμένης λειτουργικής απόδοσης και τις οικονομικής επιτυχίας 

είναι ασταθής και αβέβαιη.  

Η χρήση ενός σωστά σχεδιασμένου συστήματος οικονομικού ελέγχου ενισχύει 

ένα πρόγραμμα διοίκησης ολικής ποιότητας, γιατί εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους 

για την υλοποίησή του. Τα χρηματοοικονομικά μεγέθη υπενθυμίζουν στη διοίκηση ότι η 

βελτίωση παραγόντων, όπως η ποιότητα, οι χρόνοι απόκρισης, η παραγωγικότητα, οι 

καινοτομίες, ωφελούν την επιχείρηση μόνο όταν  μεταφράζονται σε αύξηση των 

πωλήσεων και της αξίας των μετοχών, μείωση του λειτουργικού κόστους και αύξηση του 

ROI (Return on Investment) (Malina and Selto, (2001)).  

 

Οι σχετικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται είναι:  

• Απόδοση επί του επενδυθέντος κεφαλαίου  

• Ταμειακές χρηματοροές  

• Αποδοτικότητα επένδυσης  

• Ποσοστό μικτών και καθαρών κερδών επί των πωλήσεων  

• Αξιοπιστία της πρόβλεψης κερδών  

• Ποσοστό προστιθέμενης αξίας  



• Προβλέψεις πωλήσεων και σύγκριση με τις πωλήσεις προηγούμενων 

περιόδων  

• Επιτεύξεις/πραγματοποιήσεις πωλήσεων και σύγκριση τους τόσο με τις 

προβλέψεις όσο και με τις πωλήσεις προηγούμενων περιόδων  

Οι τέσσερις πτυχές του Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (BSC) εμφανίζονται 

στην παρακάτω εικόνα:  

 
Εικόνα 3-1 - Διαστάσεις του BSC 

 

Οι τέσσερις πτυχές της μεθόδου δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά 

συνδέονται με άμεσους ή έμμεσους τρόπους και τελικά όλες συμβάλλουν στη 

δημιουργία του οικονομικού αποτελέσματος της επιχείρησης, της χρηματοοικονομικής 

πτυχής. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές δημιουργούν πολύπλοκες αλυσίδες αιτίου - 

αποτελέσματος, των οποίων ο προσδιορισμός είναι εξαιρετικά σημαντικός για την ορθή 

οργάνωση του BSC (Καρρά and Παπαδόπουλο, (2003)).  

 

38 



 
Εικόνα 3-2 - Πίνακας Ισορροπημένης στοχοθεσίας Πηγή : Kaplan και Norton, (1996) 

 

'Όπως φαίνεται από την παραπάνω εικόνα το BSC συνδέει ποσοτικά και μη 

μεγέθη μεταξύ τους, ώστε αυτά να δημιουργούν αξία για την επιχείρηση. Δεν είναι 

απαραίτητο τα μεγέθη αυτά να έχουν τιμή (η οποία δύσκολα υπολογίζεται με ακρίβεια), 

αλλά τα αναπαριστά με διαφορετικούς μη ποσοτικούς δείκτες που έχουν τη δυνατότητα 

να καταγράφουν τις μεταβολές τους. Με τη χρήση αυτών των μεγεθών (Kaplan R.S. and 

D.P. Norton (1992))  το BSC δίνει απαντήσεις σε τέσσερα βασικά ερωτήματα:  

• Πως μας βλέπουν οι πελάτες μας; (πελατειακή διάσταση) 

• Σε ποιους τομείς πρέπει να είμαστε άριστοι; (ενδοεπιχειρησιακή 

διάσταση)  

• Μπορούμε να βελτιωνόμαστε και να δημιουργούμε αξία; (διάσταση 

μάθησης και ανάπτυξης) 

• Πως μας θεωρούν οι μέτοχοι; (χρηματοοικονομική διάσταση) 
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Χρηματοοικονομική διάσταση  

Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι περιλαμβάνουν την επιβίωση, την επιτυχία, και την 

απόδοση. Η επιβίωση επιτυγχάνεται με την ορθή διαχείριση των ταμειακών ροών της 

επιχείρησης, η επιτυχία με την αύξηση των πωλήσεων, του τζίρου και του κέρδους, και η 

απόδοση από την αύξηση της τιμής της μετοχής και του ROE. 

Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτής της διάστασης είναι οι κλασσικοί 

χρηματοοικονομικοί δείκτες όπως οι αριθμοδείκτες ρευστότητας, κυκλοφοριακής 

ταχύτητας, δανειακής επιβάρυνσης και αποδοτικότητας ROI, RΟΕ, shareholder value 

(SV) κλπ. (Kaplan R.S. and D.P. Norton (1992, 2000) ) 

 

 

Πελατειακή διάσταση  

Στην πελατειακή διάσταση του BSC, οι επιχειρήσεις ορίζουν τους δυνητικούς 

πελάτες των υπηρεσιών και των προϊόντων τους στα οποία έχουν επιλέξει να 

ανταγωνιστούν με σκοπό την απόκτηση εσόδων που ικανοποιούν τους 

χρηματοοικονομικούς τους στόχους. Η πελατειακή διάσταση είναι υπεύθυνη για τον 

ορισμό των βασικών πελατειακών δεικτών (απόκτηση, διατήρηση, ικανοποίηση, πίστη, 

κερδοφορία) για τα στοχευόμενα τμήματα αγοράς, καθώς και στην αποσαφήνιση της 

πρότασης αξίας προς τους πελάτες, δηλαδή τους ειδικούς παράγοντες από τους οποίους 

εξαρτώνται οι βασικοί δείκτες. Σημαντικό για μια εταιρία είναι η εύρεση των τμημάτων 

της αγοράς στα οποία ευελπιστεί να δραστηριοποιηθεί, και να ορίσει τους στόχους και 

τα μέτρα για τα τμήματα-στόχους. Σύμφωνα με τους (Booma και Clark, (1988)) οι 

επιχειρήσεις επιλέγουν δύο κατηγορίες δεικτών για την πελατειακή συνιστώσα. 

Η πρώτη κατηγορία η οποία ονομάζεται βασικοί δείκτες αποτελείται από 

γενικούς δείκτες όπως το μερίδιο αγοράς (market share), η απόκτηση πελατών, η 

ικανοποίηση των πελατών (customer satisfaction), η διατήρηση των πελατών (customer 

retention) και η κερδοφορία πελατών (customer profitability).. Αυτοί οι δείκτες 

εμφανίζονται σε πάρα πολλές κάρτες ισορροπημένης στοχοθέτησης και γι’ αυτό 

αποτελούν την κύρια κατηγορία μέτρησης (core measurement group).  

Η δεύτερη κατηγορία δεικτών αποτελεί τις αιτίες των βασικών δεικτών (διαφοροποιητές 

- ειδικοί δείκτες) για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων από τους πελάτες. 

Απαντούν στην ερώτηση για το τι πρέπει να παρέχει η εταιρία στους πελάτες της για να 
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επιτύχει υψηλές επιδόσεις ικανοποίησης, διατήρησης, απόκτησης και τελικά μερίδιο 

αγοράς. Δηλαδή με άλλα λόγια για τις ενέργειες που απαιτούνται προς την επίτευξη 

υψηλής βαθμολογίας στους βασικούς δείκτες. (Kaplan R.S. and D.P. Norton (1992, 

2000) ) 

 

 

Διάσταση ενδοεπιχειρησιακών διεργασιών 

Με την διάσταση ενδοεπιχειρησιακών διεργασιών, μια επιχείρηση καταγράφει 

και εντοπίζει τις διαδικασίες οι οποίες λειτουργούν (ή θα πρέπει να λειτουργούν) στο 

εσωτερικό της για την επίτευξη των οικονομικών και πελατειακών σκοπών της. Η 

επιχείρηση αφού οριοθετήσει τους πελατειακούς και οικονομικούς της στόχους, στη 

συνέχεια θέτει τους σκοπούς και τους δείκτες για αυτή τη διάσταση (οικονομικοί σκοποί, 

πελατειακοί σκοποί, σκοποί ενδοεπιχειρησιακών διεργασιών). Αυτή η σειρά βοηθάει την 

επιχείρηση να εστιάζει την προσοχή της σε εκείνες τις ενδοεπιχειρησιακές διεργασίες 

που θα οδηγήσουν στην ικανοποίηση των πελατών και των μετόχων. 

Κάθε επιχειρηματική οντότητα αποτελείται από τις δικές της επιχειρηματικές διεργασίες 

και έχει ως στόχο τη δημιουργία αξίας στους πελάτες και την επίτευξη οικονομικών 

αποτελεσμάτων. Το γενικό μοντέλο αλυσίδας αξίας παρέχει ένα πρότυπο επί του οποίου 

κάθε εταιρία προσαρμόζει τις δικές της ενδοεπιχειρησιακές διεργασίες. Οι τέσσερεις 

πρωταρχικές επιχειρησιακές διαδικασίες είναι (Kaplan R.S. and D.P. Norton (1992, 

2000) ) 

1. η καινοτομία (innovation),  

2. οι λειτουργίες (operations),  

3. η εξυπηρέτηση μετά την πώληση (post sale service),  

4. η τήρηση ρυθμιστικών και περιβαλλοντικών κανόνων.  

 

Διάσταση Μάθησης και Ανάπτυξης  

Ο σκοπός των τριών προηγούμενων συνιστωσών ήταν να εντοπίσει σημεία στα 

οποία η επιχείρηση πρέπει να επιδείξει εξαιρετικές επιδόσεις. Σκοπός της συνιστώσας 

μάθησης και ανάπτυξης είναι να προσφέρει την απαραίτητη εσωτερική δομή για την 

επίτευξη των παραπάνω επιδόσεων. Επιχειρήσεις οι οποίες επιζητούν την επιτυχία θα 

πρέπει να επενδύσουν στην εσωτερική τους δομή (άνθρωποι, συστήματα, διαδικασίες). 

Η κάρτα ισορροπημένης στοχοθέτησης τονίζει την σημαντικότητα της επένδυσης για το 
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μέλλον, δηλαδή επένδυση όχι μόνο σε παραδοσιακές ζώνες επένδυσης, όπως είναι ο νέος 

εξοπλισμός και η έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Υπάρχουν τρεις βασικοί δείκτες 

εργαζομένων οι οποίοι είναι: (Kaplan R.S. and D.P. Norton (1992, 2000) ) 

α. η ικανοποίηση του εργαζόμενου,  

β. η διατήρηση του εργαζόμενου,  

γ. η παραγωγικότητα του εργαζομένου.  

 

Εκτός από αυτούς τους βασικούς δείκτες υπάρχουν και οι ειδικοί που αποτελούν τις 

αιτίες των πρώτων:  

α. οι ικανότητες των εργαζομένων,  

β. οι ικανότητες των πληροφοριακών συστημάτων και  

γ. η παρακίνηση, η εξουσιοδότηση και η ευθυγράμμιση των εργαζομένων. 

 

Ο ΒSC αποτελεί το γενικό πλαίσιο, που συνθέτουν οι τέσσερις πτυχές ανάλυσης, 

αλλά στην υλοποίησή του είναι τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρηση που το εφαρμόζει. 

Κι αυτό γιατί κάθε επιχειρηματική μονάδα έχει το δικό της όραμα, τη δική της αποστολή 

και στρατηγική, τα δικά της μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και διαχειρίζεται 

τους υλικούς και άυλους πόρους της με το δικό της μοναδικό τρόπο (Epstein και 

Manzoni, 1997). Πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει μια σαφής σύνδεση του BSC με τη 

στρατηγική της επιχείρησης. Η στρατηγική δεν περιγράφεται απλώς μ’ ένα σύνολο 

δεικτών και μέτρων δράσης, αλλά οι δείκτες και τα μέτρα συνδέονται σε μια σχέση 

αιτίας-αποτελέσματος. Ορίζοντας στόχους στο πλαίσιο της στρατηγικής, ξεκινώντας από 

τη χρηματοοικονομική πτυχή και στη συνέχεια μέσω των υπολοίπων, μπορούν να 

αναγνωριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν κυρίως την τιμή των δεικτών και 

επομένως την επίτευξη των στόχων (Figge F. et. al., 2002b). 

 



 

 
Εικόνα 3-3 - Παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων 
 

Ο ακριβής προσδιορισμός των σχέσεων εξάρτησης μεταξύ των τεσσάρων πτυχών 

του ΒSC επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη του στρατηγικού χάρτη της επιχείρησης 

(Kaplan and Norton, 2000 & 2001a). Ο στρατηγικός χάρτης είναι μια σχηματική διάταξη 

που απεικονίζει i) τις βασικές δραστηριότητες της επιχείρησης, ταξινομημένες στις 

τέσσερις βασικές πτυχές του BSC και ii) τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται μεταξύ 

τους, ώστε να συνεισφέρουν στο τελικό οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης. Ο 

στρατηγικός χάρτης δημιουργείται ξεκινώντας από τον ορισμό του σκοπού της 

επιχείρησης και διερευνώντας τους τρόπους που οδηγούν στην επίτευξή του (Kaplan and 

Norton, (2001b)).  

Το σύστημα BSC μπορεί να θεωρηθεί, επομένως, ως εργαλείο μέτρησης της 

απόδοσης, στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας (Niven, 2003): 

• Το BSC ακολουθεί μια top-down προσέγγιση, ξεκινώντας από τη θέσπιση 

ενός οράματος για την επιχείρηση και στη συνέχεια την καθιέρωση μέτρων για την 

επίτευξή του. Τα μέτρα αυτά περιγράφονται με δύο ειδών δείκτες: τους δείκτες που 
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παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των δράσεων και αυτούς που εκφράζουν τις κινητήριες 

δυνάμεις για μελλοντική απόδοση και συνδέονται με τη στρατηγική της επιχείρησης. 

Έτσι, το σύστημα BSC παρέχει το πλαίσιο για παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

απόδοσης των μέτρων σε σχέση με την πολιτική της επιχείρησης.  

• Παρόλο που ο αρχικός σκοπός της τεχνικής ήταν να συνδυάσει ιστορικά 

οικονομικά μεγέθη με γεγονότα που ενδεχόμενα μελλοντικά θα επηρεάσουν τη 

στρατηγική θέση της επιχείρησης στην αγορά, εξελίχθηκε ως εργαλείο ευθυγράμμισης 

βραχυπρόθεσμων πολιτικών με τη μακροχρόνια στρατηγική της. Έτσι, αποτελεί ένα 

εργαλείο ενίσχυσης του σχεδιασμού της επιχείρησης.  

• Η χρήση του BSC ως εργαλείο επικοινωνίας έγκειται στο ότι περιγράφει 

με ευκρίνεια την πολιτική της επιχείρησης, κάνοντάς την κατανοητή και προσιτή στο 

σύνολο των εργαζομένων. Η περιγραφή των αποτελεσμάτων με τους δείκτες επιτρέπει 

την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της εφαρμοζόμενης πολιτικής, δίνοντας την 

ευκαιρία στους εργαζόμενους να συμβάλλουν με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις 

τους στη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης.  

 

Η συμβολή του BSC προς την κατεύθυνση επίτευξης της στρατηγικής μιας 

επιχείρησης, μέσω της απεικόνισης των συσχετίσεων των στόχων και αποτελεσμάτων, 

αξιοποιήθηκε και για την ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού σχεδιασμού 

στην πολιτική των επιχειρήσεων. Έτσι, ανέκυψε ο όρος του «πίνακα ισορροπημένης 

στοχοθεσίας για τη βιωσιμότητα» (sustainable scorecard). Η βασική αρχή της τεχνικής 

αυτής είναι ότι η συμβολή μιας εταιρείας στη βιώσιμη ανάπτυξη επιτυγχάνεται με την 

ταυτόχρονη βελτίωση της απόδοσής της στις τρεις διαστάσεις της βιωσιμότητας: 

οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον (Figge F. et. al. 2001). Υπάρχουν τρεις βασικές 

μεθοδολογίες ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων στον BSC 

(Figge et. al. 2002). Σύμφωνα με την πρώτη, τα ζητήματα αυτά εντάσσονται σε μια από 

τις τέσσερις διαστάσεις του BSC. Στη δεύτερη περίπτωση, μια πέμπτη διάσταση 

προστίθεται για να τα περιγράψει, ενώ τέλος η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί ξεχωριστά 

για περιβαλλοντικά ή κοινωνικά ζητήματα.  

 

 3.3  Οι τ�σσερις διαστάσεις του BSC 

Οι τέσσερις διαστάσεις της ισορροπημένης κάρτας αποδείχθηκαν επαρκείς 

(Kaplan, 2000) σε ένα σημαντικό εύρος επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά, οι τέσσερις αυτές 
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διαστάσεις πρέπει να θεωρηθούν υπόδειγμα και όχι μία μοναδική επιλογή. Δεν υπάρχει 

κάποιο μαθηματικό θεώρημα που να αποδεικνύει τόσο την χρησιμότητα όσο και την 

επάρκεια και των τεσσάρων διαστάσεων. Υπάρχουν παραδείγματα εταιριών που 

χρησιμοποίησαν λιγότερες διαστάσεις, αλλά φυσικά αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες 

που επικρατούν στον κλάδο και από την υιοθετούμενη επιχειρηματική στρατηγική, η 

οποία μπορεί να επιτάσσει την χρησιμοποίηση μίας ή και περισσότερων επιπρόσθετων 

διαστάσεων.  

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους (Perramon et. al. 2015) η κάρτα να μην 

ικανοποιεί τα συμφέροντα μόνο των μετόχων και των πελατών, αλλά και άλλων βασικών 

ενδιαφερομένων της επιχειρηματικής οντότητας, όπως είναι οι εργαζόμενοι, οι 

προμηθευτές και η κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται. Η διάσταση των 

εργαζομένων σαφώς και συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις κάρτες στη διάσταση 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Παρομοίως, αν υπάρχουν σημαντικές-δυνατές σχέσεις 

προμηθευτών που επηρεάζουν καταλυτικά την επιχειρηματική στρατηγική στην επίτευξη 

υψηλής απόδοσης σε επίπεδο πελατών και χρηματοοικονομικό επίπεδο, σχετικά μέτρα 

και οδηγοί απόδοσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη διάσταση εσωτερικές 

επιχειρηματικές διαδικασίες. Δεν υποστηρίζεται παρά ταύτα από τους Kaplan και Norton 

η συνήθεια, να συμπεριλαμβάνονται αυτομάτως όλοι οι ενδιαφερόμενοι της επιχείρησης 

σε κάποια από τις διαστάσεις της κάρτας. Δεν υποστηρίζεται επίσης, και η εισαγωγή 

μίας νέας διάστασης που να αποτελείται από ένα σύνολο από μέτρα που να είναι εντελώς 

απομονωμένα από τα υπόλοιπα μέτρα και τις άλλες διαστάσεις, απλά και μόνο επειδή οι 

μάνατζερ επιθυμούν να τα έχουν «υπό έλεγχο». Τα μέτρα και οι οδηγοί απόδοσης που 

εμπεριέχονται στην κάρτα οφείλουν να μετρούν εκείνους τους παράγοντες που 

προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον οργανισμό.  

 

 3.4  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήσατε του BSC  

Οι υποστηρικτές του BSC εστιάζουν στα πολύπλευρα πλεονεκτήματα που 

προσφέρει το μοντέλο για τον υπολογισμό/εκτίμηση της απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα τα 

πλεονεκτήματα για του BSC δίνονται παρακάτω:  

 

• δίνει τη δυνατότητα να μελετηθεί μακροπρόθεσμα η ανάπτυξη μιας 

εταιρίας μέσω της μελέτης των στόχων που αυτή θέτει, καθώς το μοντέλο περιλαμβάνει 
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χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά μεγέθη για την πραγματοποίηση της, 

έτσι ώστε να γίνεται όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα,  

• συνδέει μακροπρόθεσμους στόχους με καθημερινές λειτουργίες,  

• επιτρέπει την σύνδεση και την επικοινωνία των στόχων,  

• προωθεί την ευθυγράμμιση των ατομικών και των διατμηματικών στόχων 

με εταιρικούς στόχους και την περαιτέρω ευθυγράμμιση των επιμέρους ενεργειών,  

• περιλαμβάνει γνωστά μεγέθη και έννοιες στον επιχειρηματικό κόσμο. Το 

γεγονός ότι δεν εισάγει νέες έννοιες αλλά ήδη γνωστές, καθιστά τα αποτελέσματα του 

εύκολα κατανοητά. Αυτός είναι και  ο λόγος της μεγάλης διάδοσης και της καλής φήμης 

που απέκτησε το BSC στον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό κόσμο. Από την άλλη 

πλευρά, οι επικριτές του μοντέλου εστιάζουν στα προβλήματα που προκύπτουν κυρίως 

κατά την εφαρμογή του BSC:  

• υποστηρίζουν ότι το μοντέλο είναι μια θεωρητική προσέγγιση χωρίς 

πρακτική εφαρμογή,  

• η κατηγοριοποίηση σε τέσσερις τομείς ενδιαφέροντος (διαστάσεις) δεν 

είναι δυνατή στην πράξη,  

• οι περισσότερες από τις εταιρίες που κάνουν χρήση του BSC, 

χρησιμοποιούν μια ημιτελή ή ατελή έκδοση του μοντέλου,  

• τα οφέλη από την εφαρμογή του BSC δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί στην 

πράξη,  

• τα υπεύθυνα στελέχη επιλέγουν με υποκειμενικά κριτήρια τα μεγέθη 

μέτρησης της απόδοσης, γεγονός που συνήθως οδηγεί σε αποτυχία του μοντέλου,  

• η περιγραφή των σχέσεων αιτίας-αποτελέσματος είναι ανεπαρκής και 

ανέφικτη στην πράξη.  

 

Οι Davis και Albright (2003) και οι Grojer και Johanson, (1998) στις έρευνες 

τους αποδεικνύουν ότι η εφαρμογή του BSC οδηγεί σε υψηλότερη χρηματοοικονομική 

απόδοση. Επίσης, οι έρευνες των Davis και Albright (2004) και του Aidemark το 2001 

αποδεικνύουν ότι η βασικότερη υπόθεση πάνω στην οποία στηρίζεται και από την οποία 

εξαρτάται η επιτυχημένη εφαρμογή του BSC είναι η αλληλεπίδραση των τεσσάρων 

επιμέρους πτυχών. Η ύπαρξη του BSC ωστόσο, δε μεταφράζεται αυτόματα σε αύξηση 

των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων των εταιριών. Η επιτυχία ή αποτυχία του BSC 

εξαρτάται από τρόπο χρησιμοποίησης του από την κάθε εταιρία. 
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Το σύστημα BSC αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο, που μπορεί να βοηθήσει τους 

οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν τη στρατηγική που έχουν υιοθετήσει 

σε συνδυασμό με το μετασχηματισμό αυτής σε μετρήσιμους στόχους. Η ανάπτυξη 

μετρήσιμων στόχων που συνδέονται τη στρατηγική σε εταιρικό επίπεδο, παρέχει τη 

δυνατότητα της διαρκούς αξιολόγησης και προσαρμογής της στρατηγικής μιας 

επιχείρησης στους στόχους και στο όραμα αυτής.  

Η σύστημα BSC συμβάλλει στον προσδιορισμό των σχέσεων αιτίου και 

αποτελέσματος που αναπτύσσονται μεταξύ στόχων και συστημάτων αξιολόγησης. Η 

καινοτομία του BSC εντοπίζεται στο ότι η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα και τα 

εργαλεία για να περιγράψει τη στρατηγική της, μη αγνοώντας τα άυλα περιουσιακά της 

στοιχεία ως συντελεστές δημιουργίας αξίας και καθιστά εμφανή τον τρόπο με τον οποίο 

τα άυλα αυτά στοιχεία συνδέονται με τα οικονομικά αποτελέσματα που επιδιώκει. 

 

 3.5  Κριτική για το BSC  

Τα σημεία τα οποία αποτελούν μεγαλύτερο αντικείμενο κριτικής του Balanced 

Scorecard είναι τα παρακάτω:  

 

• Κατηγοριοποίηση σε διαστάσεις δεν είναι δυνατή στην πράξη  

• Οι περισσότερες από τις εταιρίες που χρησιμοποιούν BSC κάνουν χρήση 

μίας ημιτελούς ή ατελούς έκδοσής του  

• Υποκειμενικότητα στελεχών όσον αφορά τους συντελεστές βαρύτητας 

και την επιλογή μέτρων απόδοσης μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία  

• Μη επαρκής περιγραφή σχέσεων αιτίας – αποτελέσματος  

• Αδυναμία διατύπωσης σχέσεων αιτίας αποτελέσματος στην πράξη  

• Έλλειψη χρονικής διάστασης στις σχέσεις αιτίας – αποτελέσματος  

 

Τα στοιχεία των πτυχών σε ένα BSC θα πρέπει να συνδέονται με 

χρηματοοικονομικούς στόχους του οργανισμού. Αυτή η διαδικασία υποδηλώνει ότι η 

στρατηγική μεταφράζεται σε ένα σύνολο υποθέσεων για τα αίτια και τα αποτελέσματα. 

Χωρίς τα χαρακτηριστικά των αιτιών και των αποτελεσμάτων, μια πραγματική BSC δεν 

υφίσταται. Η υπόθεση   της σχέσης αίτιο-αποτελέσματος μεταξύ των μέτρων είναι 

ουσιαστική για την αποτελεσματικότητα του BSC επειδή επιτρέπει μετρήσεις μη- 

χρηματοοικονομικών περιοχών να χρησιμοποιηθούν ως προάγγελοι μελλοντικών 
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χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων. Η αυτονόητη υπόθεση του BSC είναι ότι οι 

χρηματοοικονομικές μετρήσεις λένε κάτι για την παρελθοντική επίδοση, ενώ οι μη-

χρηματοοικονομικές μετρήσεις είναι οδηγοί μελλοντικής επίδοσης.  

Πολλές εταιρίες (Muras et. al., 2008) δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα από 

τη χρήση του BSC, καθώς δεν ακολουθούν τους κανόνες που τον καθιστούν 

αποτελεσματικό. Έρευνες αποδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων 

των εταιριών που χρησιμοποιούν το BSC, δε γνωρίζουν ποιοι είναι οι στόχοι της 

επιχείρησης τους ή τι πρέπει να κάνουν ώστε να συνεισφέρουν στην επίτευξη τους.  

Ο Michael Jensen (2001) ασκεί κριτική στο BSC, χαρακτηρίζοντας την ιδέα του 

ως ελαττωματική, καθώς δε δίνει σαφή αποτελέσματα στους μάνατζερ. Υπάρχει επίσης η 

πιθανότητα ασυνεννοησίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων λόγω ανακρίβειας του 

αποτελέσματος που παρουσιάζει το BSC. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει δυσκολία 

στην υλοποίηση σημαντικών αποφάσεων, καθώς οι υπεύθυνοι δεν ξέρουν τελικά αν η 

αξία της εταιρίας μεγιστοποιείται ή όχι. Έτσι, προκαλείται σύγχυση, 

αναποτελεσματικότητα, απογοήτευση, και επομένως το BSC είναι αντιπαραγωγικό σαν 

σύστημα μέτρησης απόδοσης.  

Σύμφωνα με τον Jensen, το κατάλληλο κριτήριο για να αξιολογηθεί μια 

επιχείρηση είναι το κατά πόσον αυτή δημιουργεί αξία. Η ύπαρξη πολλών τμημάτων 

καθιστά το κριτήριο δημιουργίας αξίας πολλές φορές αναποτελεσματικό. Υποστηρίζει 

πως το κατάλληλο μέτρο προσδιορίζεται από τη στρατηγική της κάθε επιχείρησης και 

από τους τρόπους με τους οποίους αυτή εφαρμόζεται. Πιο συγκεκριμένα, ο Jensen 

προτείνει δύο τρόπους προσδιορισμού αυτού του μέτρου:  

 

• ο συγκεντρωτικός (centralized way): η διοίκηση ορίζει τον κατάλληλο 

τρόπο μέτρησης της απόδοσης και τους παράγοντες που τον επηρεάζουν για κάθε τμήμα, 

και  

• ο αποκεντρωτικός (decentralized way): η διοίκηση ορίζει τον κατάλληλο 

τρόπο μέτρησης της απόδοσης του οργανισμού και το τμήμα προσπαθεί να επιτύχει 

αυτόνομα απόδοση βάσει αυτού του μέτρου.  

• Ο Jensen συμφωνεί με τους Kaplan και Norton ότι το BSC πρέπει να 

αντικατοπτρίζει:  

• την στρατηγική του οργανισμού,  
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• τις σχέσεις αιτίας - αποτελέσματος μεταξύ των μεγεθών και των 

παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση  

 

Επίσης θεωρεί ότι γίνεται λάθος χρήση της λέξης "balance". Προτείνει την 

αποφυγή της λέξης αυτής, καθώς δεν υποκαθιστά τις αμφίβολες καταστάσεις μεταξύ 

θετικών και αρνητικών γεγονότων ως την εκπλήρωση των στόχων της επιχείρησης. 

Προτείνει, επίσης, τη διεξαγωγή επιπλέον μελλοντικών ερευνών για προσδιορισμό της 

σημασίας της λέξης αυτής στα πλαίσια των επιχειρησιακών συνθηκών.  

Σύμφωνα με τους οι Malina και Selto (2001), αναφέρονται στην 

αποτελεσματικότητα του BSC ως στρατηγική επικοινωνίας και εργαλείο ελέγχου για 

τους μάνατζερ. Αρχικά, παρουσιάζουν κάποια δημοσιεύματα σχετικά με τις στρατηγικές 

επικοινωνίας και τα εργαλεία ελέγχου, ώστε να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των δυο αυτών τομέων. Στη συνέχεια, οι ερευνητές προτείνουν ένα μοντέλο 

επικοινωνίας και ελέγχου προσαρμόσιμο στο BSC. Μετά, εξετάζουν, μέσω 

συνεντεύξεων και δεδομένων από αρχεία, τη χρήση του μοντέλου του BSC, καθώς και 

την αποτελεσματικότητα των στοιχείων επικοινωνίας και ελέγχου που εμπλούτισαν το 

BSC. Τα αρχεία δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονταν από διάφορα τμήματα 

μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας και δημιουργήθηκαν από τους υπεύθυνους δημιουργίας 

και εφαρμογής του BSC. Τέλος, οι ερευνητές μελέτησαν τα προβλήματα και τις 

προκλήσεις κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του BSC από μεγάλη και κερδοφόρα 

εταιρεία. Υποστηρίζουν ότι τα συμπεράσματα τους μπορούν να γενικευτούν για άλλες 

επιχειρήσεις που σκέφτονται να υιοθετήσουν το BSC σαν εργαλείο στρατηγικού και 

διοικητικού ελέγχου.  

Με την έρευνα τους οι Malina και Selto (2001) καταλήγουν ότι το BSC είναι ένα 

αποτελεσματικό εργαλείο ελέγχου της εταιρικής στρατηγικής. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας δείχνουν ότι υπάρχει διαφωνία μεταξύ των υψηλόβαθμων και των μεσαίων 

μάνατζερ όσον αφορά την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων πλευρών του BSC σαν 

εργαλείο μέτρησης της αποδοτικότητας, της επικοινωνίας και του ελέγχου. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, το BSC βελτιώθηκε και έγιναν αλλαγές στις εσωτερικές διαδικασίες, ενώ 

σε άλλες περιπτώσεις, η ασυνεννοησία μεταξύ των μάνατζερ δεν επέτρεψε την χρήση 

του BSC με αποτελεσματικό τρόπο.  

Οι Mooraj et. al. (1999) εξετάζουν αν το BSC είναι «απαραίτητο καλό» ή 

«απαραίτητο κακό» για μια επιχείρηση. Αναφέρουν ότι παρά το γεγονός ότι το BSC 
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δημιουργήθηκε πριν από κάποια χρόνια, η εφαρμογή του υποστηρίζεται τόσο από 

ακαδημαϊκούς όσο και επαγγελματικούς κύκλους. Ωστόσο, λίγες είναι οι επιχειρήσεις 

που μπορούν να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει και άρα οι περισσότερες 

δεν ξοδεύουν χρόνο και χρήμα για αποτελέσματα που δεν γνωρίζουν αν θα είναι θετικά 

ή όχι. Μέσω κριτικής σε διάφορα άλλα άρθρα και δημοσιεύματα, οι Mooraj, Oyon και 

Hostettler καταλήγουν πως το BSC είναι ένα «απαραίτητο καλό» για μια επιχείρηση. 

Είναι ένα εργαλείο που αυξάνει την αξία παρέχοντας «ισορροπημένες» πληροφορίες με 

ένα συνοπτικό τρόπο για τους μάνατζερ, δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον που 

συμβάλλει στην ευκολότερη μελέτη της εταιρίας. Επίσης, μειώνει την ανάγκη για τους 

μάνατζερ να επιλέξουν τι είδους εργαλείο ελέγχου θα χρησιμοποιήσουν κάθε χρονική 

στιγμή. Παρόλα αυτά, οι Mooraj et. al. (1999) καταλήγουν στο ότι κατά την εφαρμογή 

του BSC υπάρχουν επίσημες και ανεπίσημες (formal and informal) διαδικασίες και 

κανόνες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιτυχή εφαρμογή του BSC.  
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 3.6  Μεθοδολογία Εφαρμογής Της BSC 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η εφαρμογή ενός συστήματος μέτρησης απόδοσης έχει 

ως σκοπό την επιτυχή και αποτελεσματική λειτουργία της μέτρησης απόδοσης στη 

συγκεκριμένη επιχείρηση ή οργανισμό. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα 

στάδια εφαρμογής της BSC (Ozmantar, 2016) σε μια επιχείρηση. 

 

 3.6.1 Στάδια Εφαρμογής 

Η μεθοδολογία που μπορεί να εφαρμοστεί για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και 

την εφαρμογή ενός συστήματος μέτρησης απόδοσης αποτελείται από τις εξής φάσεις: 

• Ανάλυση 

• Σχεδίαση 

• Ανάπτυξη σε πιλοτική βάση 

• Πλήρης Υλοποίηση 

• Αξιολόγηση 

• Διοίκηση έργου απόδοσης 

 

ΦΑΣΗ Α: Ανάλυση (Analysis) 

Ο σκοπός της Φάσης Α, είναι να διαγνώσει την ετοιμότητα της επιχείρησης 

σχετικά με τα θέματα απόδοσης, να την προετοιμάσει με στοιχεία για την προσπάθεια 

και τους πόρους που χρειάζονται για τη βελτίωση της απόδοσης της και να σχεδιάσει τα 

επόμενα βήματα υλοποίησης του συστήματος μέτρησης απόδοσης. Η φάση της 

Ανάλυσης περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

 

Βήμα 1: Ανάπτυξη σχεδίου υλοποίησης (implementation plan) 

Ο σκοπός αυτού του βήματος είναι να αναπτυχθεί, από την ειδική ομάδα 

στρατηγικού σχεδιασμού απόδοσης της επιχείρησης, το πρώτο συνοπτικό σχέδιο 

υλοποίησης του έργου της απόδοσης, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής: 
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• Το σχέδιο διοίκησης και το σχήμα οργάνωσης του έργου απόδοσης, 

• Τον γενικό σχεδιασμό ορόσημων, φάσεων, εργασιών και δραστηριοτήτων του 

έργου απόδοσης, 

• Τη μέθοδο για την αξιολόγηση και επίλυση των κινδύνων, 

• Το σχέδιο ποιότητας του έργου απόδοσης, 

• Το σχέδιο ενημέρωσης απόδοσης (βλ. Φάση Β, Βήμα 1) 

Το συνοπτικό σχέδιο υλοποίησης του έργου της απόδοσης, θα ενημερώνεται και 

θα βελτιώνεται σε κάθε φάση από την ομάδα υλοποίησης της απόδοσης. 

 

Βήμα 2 : Αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας για απόδοση 

Ο σκοπός αυτού του βήματος είναι να ελέγξει μέσω της χρήσης του ειδικού 

ερωτηματολογίου - Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Ετοιμότητας της Επιχείρησης για 

τη Διοίκηση Απόδοσης και να προσδιορίσει το βαθμό ετοιμότητας της συγκεκριμένης 

επιχείρησης σε θέματα απόδοσης. Οι θεματικές ενότητες (όραμα, αποστολή και 

στρατηγική, σύστημα απόδοσης, σύστημα διοικητικών αναφορών, υποστήριξη και 

δέσμευση διοίκησης, εκπαίδευση και κατάρτιση, αξιολόγηση απόδοσης και κουλτούρα 

μέτρησης) του ερωτηματολογίου, έχουν ως στόχο την καταγραφή των χαρακτηριστικών 

στοιχείων των συγκεκριμένων διαστάσεων που προσδιορίζουν εννοιολογικά την 

απόδοση, καθώς και τον προσδιορισμό του κατά πόσο είναι έτοιμη η συγκεκριμένη 

επιχείρηση για εφαρμογή της μέτρησης απόδοσης. 

 

Βήμα 3 : Κατανόηση των στρατηγικών και των περιοχών ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος της επιχείρησης 

Η ομάδα στρατηγικού σχεδιασμού απόδοσης πρέπει να κατανοήσει το σύστημα, 

το οποίο πρόκειται να μετρήσει την επιχείρηση. Όλοι όσοι εργάζονται για το σχεδιασμό 

του συστήματος μέτρησης πρέπει να διαθέτουν την ίδια στρατηγική αντίληψη για την 

επιχείρηση και για το σύστημα στόχο (target system). Η σχεδίαση ενός συστήματος 

μέτρησης απόδοσης αποτελεί ένα καλό λόγο για την αναζήτηση απάντησης, στα 

ερωτήματα : 

• Ποιοι είμαστε; 

• Τι αντιπροσωπεύουμε; 

• Που θέλουμε να φτάσουμε; 
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Βήμα 4 : Εγκαθίδρυση πλαισίου και πολιτικής απόδοσης 

Ο σκοπός αυτού του βήματος είναι να δημιουργηθεί από την αρχή (εάν δεν 

υπάρχει), ή και να αξιολογηθεί και συμπληρωθεί το πλαίσιο απόδοσης της επιχείρησης, 

από την ειδική ομάδα στρατηγικού σχεδιασμού απόδοσης 

 

Βήμα 5 : Τεκμηρίωση, επισκόπηση και αποδοχή των όρων και εννοιών της 

απόδοσης 

Ο σκοπός αυτού του βήματος είναι να τεκμηριωθούν από την ειδική ομάδα 

στρατηγικού σχεδιασμού απόδοσης της επιχείρησης, οι βασικοί όροι και έννοιες της 

απόδοσης. Στην συνέχεια αυτοί θα επισκοπηθούν από τα κρίσιμα στελέχη της με σκοπό 

την πλήρη κατανόηση και αποδοχή τους, ώστε να μιλούν όλοι την ίδια γλώσσα της 

απόδοσης. 

 

Βήμα 6 : Καθορισμός πόρων και διαθεσιμότητας 

Ο σκοπός αυτού του βήματος είναι να καθορισθούν, από την ειδική ομάδα 

στρατηγικού σχεδιασμού απόδοσης της επιχείρησης, οι πόροι και η διαθεσιμότητα τους 

για θέματα απόδοσης 

 

Βήμα 7 : Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας (feasibility study) 

Ο σκοπός αυτού του βήματος είναι να συλλεχθούν και να αξιολογηθούν τα 

απαραίτητα στοιχεία, με βάση και την ανάλυση των στοιχείων του Βήματος 5 (ως 

ανωτέρω), από την ειδική ομάδα στρατηγικού σχεδιασμού απόδοσης της επιχείρησης, 

σχετικά με την εφικτότητα, κόστος, κ.λπ. της προσπάθειας της απόδοσης. Για το σκοπό 

αυτό καταρτίζεται η Μελέτη Σκοπιμότητας (feasibility study), η οποία περιλαμβάνει 

συνοπτικά τα εξής: 

 

ΦΑΣΗ Β: Σχεδίαση (Design) 

Ο σκοπός της φάσης της σχεδίασης είναι να δημιουργήσει την ομάδα υλοποίησης 

του έργου απόδοσης, να μεταφράσει το όραμα της επιχείρησης στην μορφή της BSC και 

να σχεδιάσει τους στόχους και το πληροφοριακό σύστημα της απόδοσης στα μέτρα της 

συγκεκριμένης οργάνωσης. 

Η φάση της σχεδίασης περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 
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Βήμα 1: Σχεδιασμός του έργου απόδοσης 

Μετά το πέρας της φάσης της Ανάλυσης και το αρχικό σχέδιο υλοποίησης το 

οποίο καταρτίστηκε στο Βήμα 1 της Φάσης Α, πρέπει να σχεδιασθεί το έργο της 

απόδοσης αναλυτικά. Αυτό αποτελεί και το στόχο του βήματος αυτού, η υλοποίηση του 

οποίου περιλαμβάνει τις εξής τέσσερις ενότητες: 

• Διαμόρφωση της ομάδας υλοποίησης 

• Αναλυτικός σχεδιασμός του έργου απόδοσης 

• Καθορισμός υπευθυνοτήτων του έργου απόδοσης 

• Σχεδιασμός ενημέρωσης απόδοσης 

 

 

Βήμα 2 : Μετάφραση του οράματος και της στρατηγικής με βάση την BSC 

Στο βήμα αυτό με βάση την Balanced Scorecard εφαρμόζονται τέσσερις νέες 

διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες είτε ξεχωριστά, είτε σε συνδυασμό, συνεισφέρουν στη 

σύνδεση των μακροχρόνιων στόχων της επιχείρησης με τις βραχυχρόνιες ενέργειες της 

(βλ. εικόνα παρακάτω), μεταφράζοντας το όραμα και την στρατηγική της. Οι διαδικασίες 

αυτές αναλύονται στη συνέχεια 

• μετάφραση του οράματος (translating the vision) 

• μετάδοση και σύνδεση (communicating and linking) 

• επιχειρησιακός σχεδιασμός (business planning) 

• ανατροφοδότηση και μάθηση (feedback and learning) 

 

 

 

 



 

Εικόνα 3-4 - Μετάφραση του οράματος και της στρατηγικής με βάση την 

BSC 

 

 

Βήμα 3 : Σχεδίαση των βασικών οπτικών της BSC 

Η προσέγγιση της κλασικής balanced scorecard του Norton & Kaplan επιτρέπει 

στα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών να εστιάζουν και να 

κατευθύνουν την προσοχή και προσπάθεια τους σε τέσσερις σημαντικές οπτικές γωνίες 

που αφορούν την επιχείρηση ή οργανισμό, και απαντούν σε τέσσερα βασικά και 

θεμελιώδη ερωτήματα. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ: 

"Πως φαίνεται η επιχείρηση ή οργανισμός σε χρηματοοικονομικά θέματα στους 

ενδιαφερόμενους της όπως μετόχους, φορείς ή άτομα με έννομο ενδιαφέρον 

(stakeholders),  ρυθμιστικές ή άλλες θεσμικές αρχές, κλπ.)" 

 

ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ: 

"Πως βλέπουν οι πελάτες την επιχείρηση ή οργανισμό" 

 

ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: 

"Σε τι πρέπει να υπερέχει η επιχείρηση ή οργανισμός" 

 

ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ και ΜΑΘΗΣΗΣ: 

"Έχει τη δυνατότητα να βελτιώνεται και να δημιουργεί αξία η επιχείρηση ή 

οργανισμός". 

 

Βήμα 4 : Σχεδίαση των πιλοτικών BSC 

Με βάση την BSC της επιχείρησης η διοίκηση μπορεί να αποφασίσει να 

κατασκευασθούν και να εφαρμοστούν σε πιλοτική βάση συγκεκριμένες BSC σε ένα ή 

περισσότερα οργανωτικά τμήματα, όπως: λογιστήριο, διαχείριση προσωπικού, 

παραγωγή, κλπ. Η επιλογή των τμημάτων για τις πιλοτικές BSC δεν γίνεται αυθαίρετα 

από την ανώτατη διοίκηση, αλλά και με τη συμμετοχή της διοίκησης του κάθε τμήματος, 

σε εθελοντική βάση (volunteer basis). Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την πιο ενεργό 

συμμετοχή όλων των στελεχών, την πιο γρήγορη επίλυση των προβλημάτων υλοποίησης 

και την πιο ικανοποιητική σχεδίαση και εφαρμογή των πιλοτικών BSC 

 

 

Βήμα 5: Σχεδίαση μετρικών και στόχων 

Η διαδικασία σχεδίασης μετρικών και στόχων και η μέτρηση της απόδοσης 

πρέπει να στηρίζεται σε ένα πλαίσιο αρχών. Μία επιχείρηση ή ένας δημόσιος 

οργανισμός κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος μέτρησης της απόδοσης πρέπει να 

διέπεται από το εξής πλαίσιο αρχών μέτρησης και να: 

• Προσδιορίζει ένα περιορισμένο αριθμό μετρικών. 
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• Καθορίζει ξεκάθαρες μετρικές και τιμές απόδοσης. 

• Διασφαλίζει ότι το κόστος για τη μέτρηση της μετρικής απόδοσης 

ισοσκελίζεται από την προστιθέμενη αξία, που μπορεί να προσδιοριστεί από την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων για τη συγκεκριμένη μετρική. 

• Εξασφαλίζει ότι μετρικές απόδοσης καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος των 

λειτουργικών περιοχών ενός οργανισμού (π.χ., Παραγωγή, Πωλήσεις, 

Χρηματοοικονομικά, Προσωπικό, Προϊόντα, Πληροφορική, Πελάτες, κλπ.). 

• Εξετάζει τη βαρύτητα κάποιων συγκεκριμένων μετρικών, που μπορεί να 

έρχονται σε αντιδιαστολή μεταξύ τους (για παράδειγμα η αύξηση της παραγωγικότητας 

μπορεί να οδηγεί σε μείωση της ποιότητας σε κάποια δημόσια υπηρεσία). 

• Σχεδιάσει μετρικές απόδοσης που κατά τη διαδικασία συλλογής και μέτρησης 

των δεδομένων να εξάγει την ομαδικότητα στο περιβάλλον εργασίας. 

Οι μετρικές απόδοσης για να μπορούν να ανταποκρίνονται στους στόχους του 

συστήματος μέτρησης απόδοσης θα πρέπει να είναι χρήσιμες, να δίνουν έγκυρες 

πληροφορίες και να είναι αποτελεσματικές ως προς την επίτευξη των στόχων που 

τίθενται. 

 

 

 

Βήμα 6: Σχεδίαση των διαδικασιών απόδοσης 

Οι διαδικασίες που πρέπει να σχεδιασθούν στο βήμα αυτό για την εφαρμογή της 

μέτρησης απόδοσης της επιχείρησης ή οργανισμού είναι ενδεικτικά, οι εξής: 

 

1. Δημιουργία και ενημέρωση μετρικών απόδοσης (Creating and Updating 

performance measures). 

2. Θέσπιση ευθύνης για την απόδοση (Establishing accountability for 

performance). 

3. Συλλογή και ανάλυση των δεδομένων απόδοσης (Gathering and analyzing 

performance data). 

4. Αναφορά και χρήση των πληροφοριών απόδοσης (Reporting and using 

performance information). 
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Βήμα 7 : Σχεδίαση του πληροφοριακού συστήματος απόδοσης 

Αφού σχεδιασθούν οι μετρικές, οι στόχοι και οι διαδικασίες απόδοσης, θα πρέπει 

να αποφασιστεί ο τύπος απεικόνισης (portrayal format) και αναφορών (reports) για κάθε 

μετρική. Γνωστικοί τύποι (cognitive styles) των χρηστών και ευκολία ερμηνείας των 

μετρικών θα πρέπει να προβλεφθούν. Επίσης θα πρέπει να αναλυθούν, ερωτήματα όπως, 

η αναγκαιότητα διαμηκών απεικονίσεων (longitudinal portrayal) ή η ανάγκη για 

διαγράμματα ελέγχου (control charts). Στο βήμα αυτό, κάποια γνώση σχετικά με τη 

στατιστική διαδικασία ελέγχου, μπορεί να αποδειχθεί πολύ βοηθητική. Επιπρόσθετα, 

μπορεί μερικοί χρήστες να απαιτείται να εκπαιδευτούν σχετικά με τον τρόπο που θα 

χρησιμοποιούν και θα ερμηνεύουν συγκεκριμένες μετρικές. 

 

ΦΑΣΗ Γ: Ανάπτυξη σε Πιλοτική Βάση (Development) 

Ο σκοπός της Φάσης Γ, είναι να αναπτύξει τις πιλοτικές BSC και το 

πληροφοριακό σύστημα απόδοσης και να τα δοκιμάσει σε συγκεκριμένα 

τμήματα/λειτουργίες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και στις συνθήκες της 

συγκεκριμένης οργάνωσης. Η φάση της ανάπτυξης περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

 

 

• Καθορισμός των χρηστών του συστήματος μέτρησης απόδοσης 

• Ανάπτυξη των τελικών μετρικών απόδοσης 

• Ανάπτυξη σχεδίου μέτρησης και διαδικασιών μέτρησης απόδοση 

 Ανάπτυξη Σχεδίου Μέτρησης 

 Ανάπτυξη Διαδικασιών Μέτρησης Απόδοσης 

• Ανάπτυξη και δοκιμή του σχεδίου ενημέρωσης της απόδοσης 

• Ανάπτυξη του πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος απόδοσης 

• Ανάπτυξη και δοκιμή των πιλοτικών BSC 

• Εκπαίδευση των χρηστών των πιλοτικών BSC 
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ΦΑΣΗ Δ: Πλήρης Υλοποίηση (Implementation) 

Ο σκοπός της φάσης Δ είναι να εφαρμόσει το σύστημα απόδοσης, (BSC) και το 

πληροφοριακό σύστημα απόδοσης σε όλο το επιχειρησιακό περιβάλλον και στις 

συνθήκες λειτουργίας της συγκεκριμένης οργάνωσης. 

Η φάση της πλήρους υλοποίησης περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα βήματα: 

• Εμβάθυνση και διάχυση των BSC 

• Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των χρηστών 

• Παραγωγική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος απόδοσης 

(ΠΣΑ) 

• Πλήρης λειτουργία της ενημέρωσης απόδοσης 

 

 

ΦΑΣΗ Ε: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Evaluation) 

Ο σκοπός της Φάσης Ε είναι να υποστηρίξει και να συμβάλλει, με συγκεκριμένα 

στοιχεία και τεχνικές, στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης και στην βελτίωση του 

συστήματος απόδοσης και των μερών που το απαρτίζουν (π.χ. τις διαδικασίες μέτρησης 

απόδοσης, τις BSC, το πληροφοριακό σύστημα απόδοσης, κλπ.) σε τακτά και έκτακτα 

χρονικά σημεία, για τη βελτίωση της απόδοσης της συγκεκριμένης επιχείρησης ή 

οργανισμού. 

• Αξιολόγηση προόδου και αποτελεσμάτων 

• Εσωτερικός Έλεγχος 

• Αξιολόγηση του συστήματος μέτρησης απόδοσης 

• Ανατροφοδότηση και βελτίωση του συστήματος μέτρησης απόδοσης 

 

 

ΦΑΣΗ ΣΤ: Διοίκηση Έργου Απόδοσης 

Ο σκοπός της φάσης αυτής είναι να διοικήσει και να υποστηρίξει όλες τις φάσεις 

του έργου εφαρμογής της μέτρησης απόδοσης (ως ανωτέρω) και να συμβάλλει, με 

συγκεκριμένα στοιχεία και τεχνικές, στην ολοκλήρωση και στην βελτίωση του 

συστήματος απόδοσης και των μερών που το απαρτίζουν (π.χ., τις διαδικασίες μέτρησης 

απόδοσης, τις Balanced Scorecards, το πληροφοριακό σύστημα απόδοσης, κλπ.). 
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Συνοψίζοντας, στο παραπάνω κεφάλαιο παρουσιάζονται το σύστημα της 

σκοροκάρτας και ποια τα βασικά συστατικά της. Πιο συγκεκριμένα περιγράφεται η 

πτυχή της χρηματοοικονομικής, της εκπαίδευσης & ανάπτυξης, των πελατών και των 

εσωτερικών διεργασιών. 

Επιπλέον αναλύεται η κάθε φάση εφαρμογής  της μεθόδου της σκοροκάρτας 

όπως η φάση της ανάλυσης, της σχεδίασης, της ανάπτυξης σε πιλοτική βάση, της πλήρης 

υλοποίησης, της αξιολόγησης και της διοίκησης έργου απόδοσης. 

 



 

 4 Ανάπτυξη του BSC στην εταιρία EDISION HELLAS  

Σε αυτήν την ενότητα αρχικά παρουσιάζεται η εταιρεία EDISION (το προφίλ της, 

οι στόχοι της, μία σύντομη SWOT ανάλυση. Στη συνέχεια περιγράφονται οι στρατηγικοί 

στόχοι της εταιρείας, αναπτύσσεται ένα σύστημα δεικτών, ορίζονται οι δείκτες επιτυχίας 

και αναπτύσσεται ο χάρτης απόδοσης. (Grigoroudis, 2012) 

 

 4.1  Εισαγωγή 

Πριν τον ορισμό των στόχων και των κριτηρίων απόδοσης ο οργανισμός πρέπει 

να δηλώσει την αποστολή και το όραμά του. Η αποστολή και το όραμα σε μια 

επιχείρηση είναι η αφετηρία της διαδικασίας δημιουργίας στρατηγικής. Η αποστολή 

πρέπει να περιέχει το βασικό στόχο της επιχείρησης αλλά και να καθορίζει τη σχέση της 

εταιρίας με άλλους οργανισμούς. Το όραμα σκιαγραφεί το σχήμα της επιχείρησης 

μελλοντικά θέτει γενικούς στόχους και δίνει κατευθυντήριες γραμμές στην στρατηγική 

και την αποστολή. Στην επόμενη ενότητα καθορίζεται το όραμα και η αποστολή της 

εταιρείας EDISION. 
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 4.2   'Όραμα & Αποστολή της EDISION 

 
Η EDISION ιδρύθηκε στη Γερμανία τον Απρίλιο του 2002, όπου και άρχισε να 

δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευής και διάθεσης τηλεοπτικών δορυφορικών 

συστημάτων σε λιανική πώληση και σε δίκτυο καταστημάτων χονδρικής πώλησης. Τον 

Νοέμβριο του 2002 γίνεται ο αποκλειστικός διανομέας Free-X-TV για ολη την Ευρώπη 

ενώ τον Ιούνιο του 2003  παρουσιάζει τον πρώτο δέκτη EDISION (δικό της brand name) 

και το πλήρες φάσμα υλικών (Δέκτες, LNB, Καλώδια, Multiswitch, Modules). 

Τον Μάρτιο του 2004 η μετακόμιση σε μεγάλες αποθήκες και η αποκλειστικά 

χονδρική πώληση των ονομάτων EDISION, EMME ESSE, Free-X-TV, θέτουν τα 

θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. 
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Η ιδιαίτερα επιτυχημένη και ισχυρή εμπορική παρουσία στην Γερμανική αγορά, 

εξελίχθηκε με γοργούς ρυθμούς σε επιτυχημένη εμπορική συνεργασία με πολλά 

καταστήματα συνεργατών Χονδρικής στην Ευρωπαϊκή αγορά, η οποία θεωρείται από τις 

πιο απαιτητικές παγκοσμίως, όσον αφορά την καταναλωτική συνείδηση. 

 

Ως εξέλιξη της μέχρι τότε επιτυχημένης πορείας και πλέον διαθέτοντας την 

απαιτούμενη πείρα και τεχνογνωσία, τον Ιούνιο του 2008 δημιουργήθηκε η EDISION 

ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ με αποθήκες στην ΕΛΛΑΔΑ στο 23χλμ Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, 

αποκλειστικά για χονδρική πώληση των υλικών EDISION και EMME ESSE. 

Τον Αύγουστο του 2010, μετακομίζει σε νέες Κεντρικές εγκαταστάσεις στο Νέο 

Ρύσιο και έκτοτε η Ελληνική αγορά, με τις τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές, 

διαθέτει μια εταιρεία προσανατολισμένη στην άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση 

των αναγκών της σε τηλεοπτικά συστήματα. Η επιτυχημένη πορεία συνεχίζεται καθώς 

τον Ιανουάριο του 2013 εδραιώνεται η συνεργασία με την TELEVES Ισπανίας με 

επιλογή της EDISION ως Διανομέα υλικών TELEVES, για την Ελλάδα. 

Σταθερή αξία των προϊόντων της EDISION αποτελεί το "MORE FEATURES - 

BETTER PRICES" το οποίο πλαισιώνεται από το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και 

υποστηρίζεται βάσει των αρχών που διέπουν την λειτουργία της εταιρείας, πάντοτε με 

γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Άσχετα από την οικονομική ευρωστία που 

είναι ο αντικειμενικός στόχος της εταιρείας που κύριο πεδίο δραστηριοτήτων της είναι 

το εμπόριο  ,η διοίκηση έχει θέσει ως επιμέρους στόχους την ανάπτυξη του προσωπικού 

μέσα από τις εκπαιδεύσεις, την αγαστή συνεργασία με τους πελάτες και το αίσθημα της 

ικανοποίησης των εργαζομένων που ενώ  εργάζονται για την εταιρεία αισθάνονται 

ταυτόχρονο κομμάτι της. 

 

 4.3   SWOT Ανάλυση 

Ένα από τα βασικά εργαλεία περιβαλλοντικής ανάλυσης είναι η ανάλυση 

δυνάμεων, αδυναμιών, ευκαιριών, απειλών (strengths – weaknesses – opportunities – 

threats ή αλλιώς S.W.O.T.). Η ανάλυση S.W.O.T. έχει ως στόχο τη διερεύνηση του 

περιβάλλοντος της επιχείρησης (εσωτερικό και εξωτερικό), και καταγράφει τα ισχυρά 

σημεία της επιχείρησης (strengths), τις αδυναμίες της (weaknesses), τις ευκαιρίες 

(opportunities) και τις απειλές (threats) που προέρχονται από αυτό. Με βάση τα 

συμπεράσματα που εξάγονται από την ανάλυση αυτή, η επιχείρηση σχεδιάζει και 
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υλοποιεί τη στρατηγική της. Στελέχη από όλο το φάσμα της επιχείρησης(διευθυντής 

πωλήσεων, τεχνικός διευθυντής ,διευθυντής υποκαταστήματος κλπ) μέσω της τεχνικής 

καταιγισμού ιδεών(brainstorming) ανέπτυξαν την SWOT ανάλυση: 

 

 

 

 

Πίνακας 4-1 SWOT ανάλυση EDISION 

Δυνάμεις Αδυναμίες Ευκαιρίες Απειλές 

• Ισχυρή 

οικονομική 

κατάσταση 

• Ισχυρό όνομα 

εικόνα 

• Διεθνείς 

συνεργασίες 

• Πλεονεκτήματα 

κόστους 

• After Sales 

support 

 

• Έντονος 

Ανταγωνισμός 

(π.χ. κίνα, ινδία) 

• Κρίση 

στην Ευρώπη -

Ελλάδα 

• Κάμψη 

στην 

κατανάλωση 

• 'Έλλειψη 

καινοτομίας και 

πατεντών 

• Επέκταση 

σε νέες 

γεωγραφικές 

περιοχές (ενιαία 

αγορά) 

• Εξαγορά 

ανταγωνιστών 

• Στρατηγικές

συμμαχίες για 

είσοδο σε νέες 

αγορές 

• Υιοθέτηση 

νέων τεχνολογιών 

• Είσοδος 

στην αγορά 

ισχυρών νέων 

ανταγωνιστών 

• Απώλεια 

εσόδων από 

υποκατάστατα 

• Παρεμβάσεις 

στο θεσμικό 

πλαίσιο 

• Αλλαγή στις 

προτιμήσεις των 

καταναλωτών 

 

 

 

 4.4  Στρατηγικοί Στόχοι 

Σε αυτήν την ενότητα θα καταγραφούν οι στρατηγικοί στόχοι της επιχείρησης 

EDISION.  

• Μείωση Λειτουργικού Κόστους 

• Αύξηση Ρευστότητας 

• Ικανοποίηση Πελάτη (δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης) 
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• Αναγνωρισιμότητα της εταιρείας (περαιτέρω ενίσχυση του brand της 

εταιρείας) 

• Ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων 

• Παράδοση προϊόντων στην ώρα τους (συνέπεια, ενίσχυση του τομέα των 

logistics της εταιρείας) 

• Ικανοποίηση από το προσωπικό της εταιρείας (δημιουργία καλού 

κλίματος στο χώρο εργασίας) 

• Επένδυση στο προσωπικό της εταιρείας 

 

 

 4.5  Ανάπτυξη Συστήματος Δεικτών KPI’S 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι δείκτες μέτρησης της απόδοσης για 

την επιχείρηση σε επίπεδο προοπτικών. 

 

• Χρηματοοικονομικός Άξονας 
Οι δείκτες μέτρησης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον 

χρηματοοικονομικό άξονα του Balanced Scorecard, ώστε να πραγματοποιηθούν οι 

στόχοι με τις κατάλληλες βέβαια ενέργειες από την πλευρά της διοίκησης είναι οι 

παρακάτω : 

• Net Profit Margin, καθαρό περιθώριο κέρδους μετρούμενο σε 

ποσοστό 

• Asset Turnover Ratio, sales or revenues/total sales 

• General Liquidity, γενική ρευστότητα 

• Inventory Turnover, κύκλος αποθεμάτων 

 

 

• Πελατοκεντρικος Άξονας 

Η εταιρεία ως πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 προσφέρει στους πελάτες τις 

αξίες που την διέπουν, όπως: 

1. Ποιότητα 

Η ποιότητα των πρώτων υλών και κατά συνέπεια και των τελικών προϊόντων θα 

πρέπει να είναι άριστη και να ικανοποιεί πρώτα από όλα τις προδιαγραφές που 

απαιτούνται. 
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2. Πελατοκεντρική εξυπηρέτηση 

3. Αναγνωρισιμότητα του brand της EDISION 

Χωρίς αμφιβολία, η παγκοσμιοποίηση έχει αυξήσει κατακόρυφα τις επιλογές που 

έχει ο σύγχρονος καταναλωτής. Ως εκ τούτου, η δημιουργία ενός ισχυρού brand name, 

το οποίο συνεπάγεται ουσιώδη προνόμια για την ομάδα ή τις ομάδες των καταναλωτών 

στις οποίες η εταιρεία στοχεύει, αποτελεί μονόδρομο στην προσπάθεια των 

επιχειρήσεων να ξεχωρίσουν μέσα από το πλήθος και να «αιχμαλωτίσουν» την προσοχή 

των καταναλωτών. Με λίγα λόγια, η επωνυμία του προϊόντος, το brand, είναι το δόλωμα 

μέσω του οποίου η εταιρεία συνδέεται με τους καταναλωτές. 

Οι δείκτες στον εν λόγω άξονα έχουν ως εξής: 

• Satisfied customers, μετρούμενο σε ποσοστό έπειτα από την συλλογή 

ερωτηματολογίων σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων 

που προσφέρει 

• Brand awareness % 

• Customer loyalty index, προσδιορισμένο μέσα από το σύστημα CRM της 

εταιρείας 

• Άξονας Εσωτερικών διαδικασιών 

Οι δείκτες για τον συγκεκριμένο άξονα είναι : 

• % of satisfied employees 

• Number of ideas developed 

• Employee retention  

• On time delivery  

• Άξονας Μάθησης & Ανάπτυξης 

• Number of trainings 

• % of employees participating in conferences 

• % of new technologies 

 

 4.6  Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας 

Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για την 

εφαρμογή του συστήματος μέτρησης απόδοσης. Η επίτευξη των Κρίσιμων Παραγόντων 

Επιτυχίας από μία επιχείρηση έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην απόδοση και επιτυχία της. 

Με άλλα λόγια, οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας αντιπροσωπεύουν τις «κρίσιμες 
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περιοχές» που η επιχείρηση πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή ώστε να 

μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες επίτευξης των στόχων των στρατηγικών στόχων. 

 

Τέλος, η επίτευξη των στόχων της επιχείρησης εξαρτώνται άμεσα με την 

καταγραφή των αδυναμιών της κάθε διαδικασίας. Είναι απαραίτητο να προχωρήσει η 

εταιρεία στην εξάλειψη των αδυναμιών ώστε να  δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον 

το οποίο θα είναι αρωγός για την αποτελεσματική επίτευξη όλων των στρατηγικών 

στόχων που έχουν τεθεί και των αναμενόμενων ωφελειών. 

- Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος το οποίο θα 

συνδέει όλα τα τμήματα, όλο το προσωπικό και όλες τις εγκαταστάσεις της EDISION. 

- Δέσμευση ηγεσίας. Η ισχυρή ηγεσία είναι το βασικό συστατικό στη 

δημιουργία ενός θετικού οργανωτικού κλίματος που περιθάλπει βελτιώσεις στην 

απόδοση. Οι υπάλληλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ποιος είναι ο ακριβής ρόλος τους 

στον Οργανισμό και πως συνδέεται η προσωπική τους εργασία με το στρατηγικό όραμα 

της επιχείρησης. 

- Ταχεία και αξιόπιστη Εξυπηρέτηση. Ο συγκεκριμένος παράγοντας 

σχετίζεται με τον περιορισμό των σφαλμάτων ή ελλείψεων στην παροχή υπηρεσιών / 

προϊόντων, αλλά και του χρόνου εξυπηρέτησης ή και ανταπόκρισης στα σχετικά 

αιτήματα 

- Ικανοποίηση πελατών. Ο συγκεκριμένος κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας 

συνδέεται με τη χρήση διαύλων παροχής έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφόρησης 

σχετικά με την καταναλωτική τάση. 

- Αξιοποίηση ανθρώπινου Δυναμικού. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού έχει ως στόχο τη δημιουργία υψηλής στάθμης παρεχόμενων υπηρεσιών / 

προϊόντων. 

- Ανάπτυξη επαγγελματικής κουλτούρας. Ο συγκεκριμένος παράγοντας 

έχει διττή σημασία. Αναγνωρίζονται στον πελάτη υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα και 

ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να διεκπεραιώσει έγκαιρα και αποτελεσματικά τα 

καθήκοντα που του αναθέτονται. 

-  
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 4.7  Ανάπτυξη Χάρτη Απόδοσης 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο χάρτης απόδοσης του συστήματος 

κωδικοποιώντας όλα τα επί μέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά που τον 

αποτελούν. Ο χάρτης απόδοσης του συστήματος θα έχει πολλαπλή σημασία και 

θα αναπτυχθεί σε επίπεδο τμήματος, υπό την παρακολούθηση της διοίκησης της 

επιχείρησης. δομή του χάρτη απόδοσης παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα.  

 

Προκειμένου να είναι η εταιρεία και ιδιαίτερα η διοίκηση σε θέση να 

ελέγξει  όλους τους τομείς η στρατηγική ισοσταθμίζεται με την δράση μέσω του 

παρακάτω εποπτικού χάρτη. Μέσω του στρατηγικού χάρτη αποτυπώνεται ο 

δρόμος και η προσέγγιση που πρέπει να χαραχθεί διαμέσου της εταιρείας ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι ανά συνιστώσα. 

Αξιοσημείωτη είναι η σημαντικότητα των δεικτών έτσι όπως έχει 

αποφασιστεί από την διοίκηση μέσω των σεναρίων που ακολουθούν στο 

παράρτημα. 



 

 
 

             Αν η στρατηγική μας επιτύχει πως θα διαφέρουμε; 

 
 
 

 
 

Ποιοί είναι οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για να επιτύχουμε την στρατηγική μας; 

 
 
 
 
 

Ποιές είναι οι κρίσιμες μετρήσεις που υποδεικνύουν την κατεύθυνση της στρατηγικής; 

 
 

 
 

 

Ποιό πρέπει να είναι το σχέδιο δράσης για να επιτύχουμε την στρατηγική μας; 
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4.8 Σημαντικότητα δεικτών επίδοσης 
         Στην συγκεκριμένη παράγραφο παρουσιάζεται η σημαντικότητα των δεικτών 

μέτρησης, απόρροια των συναντήσεων με την διοίκηση και τα κεντρικά στελέχη της 

εταιρείας. 

        Στον χρηματοοικονομικό άξονα  ιδιαίτερη προτίμηση δόθηκε στην ρευστότητα, 

στον πελατειακό άξονα η συνολική ικανοποίηση των πελατών. Στις εσωτερικές 

διαδικασίες η διοίκηση θέλει να παραμένουν ικανοποιημένοι όσο εργάζονται στον 

οργανισμό και στην μάθηση & ανάπτυξη προοπτική προτιμάται ο αριθμός των 

εκπαιδεύσεων να παραμένει υψηλός καθώς θεωρεί πως οι ικανότητες και η γνώση 

διευρύνουν την αντίληψη των εργαζομένων. 

 

 

4.9 Πολυκριτήρια Μέθοδος UTASTAR 
Τα μοντέλα της πολυκριτιριακής ανάλυσης στην μεγαλύτερη πλειοψηφία τους, 

απεικονίζουν μία παραδοσιακή αντίληψη του ορθολογισμού που βασίζεται στις αρχές 

της γραμμικότητας και της αιτιότητας ,δηλαδή στη λογική ότι η απόφαση καθορίζεται 

από τα κριτήρια(συνθετική προσέγγιση,aggregation approach).Η αναλυτική-συνθετική 

προσέγγιση (aggregation-disaggregation) από την δική της πλευρά ,δέχεται ότι η 

απόφαση και τα κριτήρια επιδέχονται προοδευτική επεξεργασία αλληλοδομούμενα μέσα 

στον χρόνο(Jacquet-Lagreze & Siskos,1982). 

Η πολυκριτήρια μέθοδος σύμφωνα με την οποία πήραμε κάποια αποτελέσματα 

για σκοπούς της παρούσας πτυχιακής ονομάζεται UTASTAR και είναι μία παραλλαγή 

της UTA.Mέσω αυτής της μεθόδου μπορέσαμε να εκτιμήσουμε την ολική χρησιμότητα 

των λύσεων, δεικτών απόδοσης σύμφωνα με την ανάπτυξη των ανάλογων σεναρίων και 

βαρύτητας των δεικτών που αναλύθηκαν παραπάνω. 

Τα σενάρια ακολουθούν στο παράρτημα. Τα σενάρια δόθηκαν στην διοίκηση η 

οποία αποφάσισε για την σειρά προτίμησης τους από το καλύτερο στο χειρότερο. 
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Αποτελέσματα κατάταξης 

 

Τα αποτελέσματα κάθε διάστασης δίνονται χωριστά στο παράρτημα που 

ακολουθεί. Από την πρώτη εικόνα αριστερά μπορούμε να δούμε τα βάρη των κριτηρίων 

ανά διάσταση ,για την ακρίβεια παρατηρούμε την στήλη mid. 

Στην οικονομική διάσταση το βάρος του net profit margin είναι 0,386,του asset 

turnover είναι 0,06449,του liquidity 0,32023 και του inventory turnover είναι 

0,22928.Ακολουθεί και  αντίστοιχη γραφική παράσταση weights που δείχνει τα βάρη. 

Ομοίως για κάθε διάσταση. 

Δεξιά φαίνεται και η συνάρτηση αξίας κάθε φορά. Π.χ. στην οικονομική 

διάσταση δείχνει το net profit margin, η συνάρτηση ξεκινά από το 0 (στο 0,05), 

παραμένει στο 0 (στο 0,125) και καταλήγει στο 0,386 (στο 0,2). Αυτή είναι η μη 

κανονικοποιημένη, αν θέλουμε να την κανονικοποιήσουμε διαιρούμε  πάντα με το βάρος 

(πάντα η μη κανονικοποιημένη συνάρτηση αξιών καταλήγει στο βάρος του εκάστοτε 

κριτηρίου). 

Στο τέλος κάθε διάστασης δίνεται και το score των εναλλακτικών σεναρίων. Στα 

σενάρια  της οικονομικής διάστασης, φαίνεται ξεκάθαρα ότι το 3ο σενάριο είναι το 

καλύτερο (με score 0,8529), αμέσως καλύτερο είναι το 7ο σενάριο (με score 0,7062) 

κ.ο.κ. 

Αξιοσημείωτο παρατήρησης είναι ο δείκτης τ του Kendal που ενυπάρχει για κάθε 

διάσταση και προσδιορίζει κατά πόσο οι κατατάξεις του αποφασίζοντος και της μεθόδου  

UTASTAR είναι κοντά. Φαίνεται σε όλες τις διαστάσεις να είναι κοντά στο 1,που είναι 

θετικό και σημαίνει πως οι 2 κατατάξεις είναι κοντά. 
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4.10 Συμπεράσματα 
 

Με την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και την επεξεργασία αυτών (βλ. 

παράρτημα) προέκυψαν παρακάτω συμπεράσματα 

• Το σύστημα Balanced Scorecard αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για την 

εναρμόνιση των βραχυπρόθεσμων ενεργειών µε τη στρατηγική της εταιρείας. 

• Το σύστημα Balanced Scorecard διευκολύνει την επικοινωνία και την 

ευθυγράμμιση των ενεργειών των επιμέρους τμημάτων, διευθύνσεων και μονάδων. 

• Το σύστημα Balanced Scorecard χρησιμοποιείται ως επικοινωνιακό εργαλείο των 

αποφασιζόντων (ιθυνόντων μιας επιχείρησης για την σωστότερη περιγραφή των 

στρατηγικών στόχων και του οράματος της επιχείρησης στα στελέχη και τους 

εργαζομένους της. 

• ότι η μέθοδος BSC μπορεί να εφαρμοστεί και σε εταιρεία υψηλού τεχνολογικού 

χαρακτήρα. 

• ανέπτυξα σε θεωρητικό επίπεδο ένα σύστημα BSC για την εταιρεία EDISION. 

• δεν είχα τη δυνατότητα εφαρμογής του BSC και εξαγωγής δεδομένων για μια 

σειρά από έτη. 

• Τα συστατικά ανάπτυξης ενός επιτυχημένου συστήματος Balanced Scorecard για 

την συγκεκριμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, η αποστολή της εταιρείας, οι 

εταιρικές της αξίες, το όραμά της και η στρατηγική της, και η προσεκτική µμελέτη 

αυτών. 

• Είναι πλέον σίγουρο ότι αποτελεί πρόκληση για κάθε οργανισμό μέσα στην 

ταχύτατη ανάπτυξη του μικρο και μακροοικονομικού περιβάλλοντος να ακολουθήσει 

μία επιστημονική προσέγγιση  όπως προσπαθήσαμε στην παρούσα εργασία για την 

οριοθέτηση της στρατηγικής της. 
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6 Παραρτήματα 
 

 

 

Scenarios Net profit margin Asset turnover ratio General liquidity Inventory turnover ratio BEST TO WORST SCENARIO
1 0.20 0.5 0.5 55 3
2 0.20 1.5 0.5 60 2
3 0.20 2 1.5 60 6
4 0.15 2 0.5 55 Financial Perspective 7
5 0.05 2 1.5 60 5
6 0.20 0.5 1.5 65 4
7 0.20 0.5 2 65 1

Scenarios % of satisfied customers Brand awareness(%) Customer loyalty index BEST TO WORST SCENARIO
1 0.9 0.7 0.7 4
2 0.9 0.8 0.9 7
3 0.8 0.9 0.8 6
4 0.1 0.8 0.9 2
5 0.8 0.7 0.9 1
6 0.9 0.9 0.8 3
7 0.1 0.7 0.8 5

Scenarios % of satisfied employees Number of ideas developed Employee retention  On time delivery(%) BEST TO WORST SCENARI

Customer Perspective

O
1 0.9 10 0.7 0.1 4
2 0.9 12 0.9 0.8 7
3 0.8 10 0.8 0.8 2
4 0.1 15 0.9 0.8 6
5 0.8 12 0.9 0.1 1
6 0.9 10 0.8 0.9 5
7 0.1 15 0.8 0.8 3

Scenarios Number of trainings
% of employees which 

participating in conferences % of new technologies BEST TO WORST SCENARI

Internal Perspective

O
1 8 0.3 0.2 5
2 8 0.5 0.2 4
3 8 0.4 0.2 6
4 10 0.4 0.25 7
5 12 0.4 0.3 2
6 10 0.5 0.25 3
7 10 0.3 0.25 1

KPIs

KPIs

KPIs

KPIs

L & G Perspective
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 KPIs 

Scenarios Net profit margin Asset turnover ratio General liquidity Inventory turnover 

1 0.20 0.5 0.5 55 

2 0.20 1.5 0.5 60 

     

3 0.20 2 1.5 60 

4 0.15 2 0.5 55 

5 0.05 2 1.5 60 

6 0.20 0.5 1.5 65 

7 0.20 0.5 2 65 

     

     

 KPIs 

Scenarios 

% of satisfied 

customers Brand awareness(%) 

Customer loyalty 

index  

1 0.9 0.7 0.7  

2 0.9 0.8 0.9  

3 0.8 0.9 0.8  

4 0.1 0.8 0.9  

5 0.8 0.7 0.9  

6 0.9 0.9 0.8  

7 0.1 0.7 0.8  

     



78 

 

 

 KPIs 

Scenarios 

% of satisfied 

employees 

Number of ideas 

developed 

Employee 

retention  On time delivery(%

1 0.9 10 0.7 0.1 

2 0.9 12 0.9 0.8 

3 0.8 10 0.8 0.8 

4 0.1 15 0.9 0.8 

5 0.8 12 0.9 0.1 

6 0.9 10 0.8 0.9 

7 0.1 15 0.8 0.8 

     

     

 KPIs 

Scenarios 

Number of 

trainings 

% of employees which 

participating in 

conferences 

% of new 

technologies  

1 8 0.3 0.2  

2 8 0.5 0.2  

3 8 0.4 0.2  

4 10 0.4 0.25  

5 12 0.4 0.3  

6 10 0.5 0.25  



7 10 0.3 0.25  

 

 

 

 

       

 

FINANCIAL 

 

 
 

79 



 
 

80 



 
 

 

81 



 

 
 

 

Customer 
82 



 

 

83 



 

 
84 



 

85 



 

 

internal 

 

 
 

86 



 

 
87 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 



 

 
 

 

LEARNING 
89 



 

 

90 



 
 

91 



 

 
 

92 


	 1.1  Εισαγωγή 
	 1.2  Σκοπός της έρευνας 
	 1.3  Ορισμός του προβλήματος 
	 1.4  Στόχοι - Συνεισφορά 
	 1.5  Διάρθρωση της μελέτης 
	 2   Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
	 2.1  Σύντομη ιστορική αναδρομή 
	 2.2  Η πολυπλοκότητα των αποφάσεων 
	  
	 
	 2.2.1  Τα χαρακτηριστικά του αποφασίζοντος 
	 2.2.2   Ο ρόλος του αναλυτή 
	 2.2.3  Ο μεσολαβητής  
	 2.2.4   Τρίτα μέρη  

	 2.3  Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων 
	 2.4  Βασικές έννοιες και μεθοδολογία 
	 2.4.1  Αντικείμενο της απόφασης 
	 2.4.2  Συνεπής οικογένεια κριτηρίων 
	 2.4.3  Μοντέλο ολικής προτίμησης 
	 2.4.4  Υποστήριξη της απόφασης 

	 2.5  Πολυκριτηριακές μεθοδολογίες λήψης αποφάσεων (ΠΑ) 
	 2.6  Τεχνικές Πολυκριτηριακής Ανάλυσης  
	 2.6.1  Πολυκριτηριακή θεωρία χρησιμότητας (Multi Attribute Utility Theory - MAUT)  
	 2.6.2   Μέθοδοι Υπεροχής (Outranking Techniques)  
	 2.6.2.1  Η οικογένεια των µεθόδων ELECTRE  
	 2.6.2.2  Η οικογένεια των µεθόδων PROMETHEE  

	 2.6.3  Οι µέθοδοι αλληλεπίδρασης  
	 2.6.4  Άλλες µέθοδοι  

	 3   Σύστημα Απόδοσης Σκοροκάρτας  
	 3.1  Ορισμός του BSC  
	 3.2  Οι τέσσερις επιμέρους πτυχές που συνθέτουν το ΒSC  
	 3.2.1  Η Πελατειακή πτυχή (Customer Perspective)  
	 3.2.2   Η πτυχή των Εσωτερικών Διεργασιών(Internal Process Perspective)  
	 3.2.3  Η πτυχή εκπαίδευσης και ανάπτυξης(Learning and Growth Perspective)  
	 3.2.4   Η Χρηματοοικονομική πτυχή(Financial Perspective)  

	 3.3  Οι τέσσερις διαστάσεις του BSC 
	 3.4  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήσατε του BSC  
	 3.5  Κριτική για το BSC  
	 3.6  Μεθοδολογία Εφαρμογής Της BSC 
	 3.6.1  Στάδια Εφαρμογής 


	 4  Ανάπτυξη του BSC στην εταιρία EDISION HELLAS  
	 4.1  Εισαγωγή 
	 4.2   'Όραμα & Αποστολή της EDISION 
	 4.3   SWOT Ανάλυση 
	 
	 
	 4.4  Στρατηγικοί Στόχοι 
	 4.5  Ανάπτυξη Συστήματος Δεικτών KPI’S 
	 4.6  Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας 
	 4.7  Ανάπτυξη Χάρτη Απόδοσης 

	4.8 Σημαντικότητα δεικτών επίδοσης 
	 4.10 Συμπεράσματα 

	5 Βιβλιογραφία 
	6 Παραρτήματα 


