
 

 

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Διπλωματική εργασία 

 

Ιεραρχική κατάταξη της διαδικτυακής παρουσίας των Βιβλιοθηκών 

των Ανώτατων Ιδρυμάτων. 

 

 

 

της 

Γιαπουντζή Ελένης 

 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα 

 

 

 

Θεσσαλονίκη 2017 



ii 

 

Ευχαριστίες  

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου για την υποστήριξη τους το διάστημα 

αυτό καθώς και τον καθηγητή μου κ. Παπαθανασίου Ιάσωνα που αποτέλεσε το κύριο 

έναυσμα για την επιλογή και την ενασχόληση μου με το αντικείμενο της 

πολυκριτήριας ανάλυσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Πίνακας περιεχομένων 

 
Ευχαριστίες................................................................................................................................. ii 

Πίνακας περιεχομένων .............................................................................................................. iii 

Πίνακας των εικονογραφήσεων ................................................................................................. v 

Κατάλογος των πινάκων ......................................................................................................... v 

Κατάλογος των διαγραμμάτων .............................................................................................. vi 

Κατάλογος των εικόνων ....................................................................................................... vii 

Περίληψη ................................................................................................................................. viii 

Abstract ................................................................................................................................... viii 

1    Εισαγωγή ............................................................................................................................. 1 

2    Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας ......................................................................................... 3 

3    Μεθοδολογία ....................................................................................................................... 3 

3.1    Πολυκριτήριες Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων .................................................................. 4 

3.1.1    Εισαγωγή ................................................................................................................... 4 

3.2    PROMETHEE .................................................................................................................. 6 

3.2.1    Ιστορική αναδρομή του λογισμικού της PROMETHEE ........................................... 6 

3.2.2    Η μέθοδος PΡΟΜΕΤΗΕΕ ......................................................................................... 8 

3.2.3    Διανύσματα προτίμησης ............................................................................................ 9 

3.2.3    Θετικές ροές ............................................................................................................ 10 

3.2.4    Αρνητικές ροές ........................................................................................................ 10 

3.2.5    Καθαρές ροές........................................................................................................... 11 

3.2.6    Παγκόσμιες ροές ..................................................................................................... 11 

3.2.7    Έξι τύποι γενικευμένων κριτηρίων ......................................................................... 11 

3.3    REVISED SIMOS .......................................................................................................... 17 

3.3.1    Εισαγωγή ................................................................................................................. 17 

3.3.2    Συλλογή πληροφοριών ............................................................................................ 18 

3.3.3    Ο προσδιορισμός των βαρών των κριτηρίων με τη διαδικασία Simos ................... 19 

3.3.4    Η αναθεωρημένη διαδικασία Simos ........................................................................ 20 

3.3.5    Το SRF λογισμικό ................................................................................................... 21 

3.4    TOPSIS ........................................................................................................................... 22 

3.5    Βιβλιοθήκες Ανώτατων Ιδρυμάτων................................................................................ 27 

3.5.1    Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας ................................................................ 27 

3.5.2    Kεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αριστοτελείου ............................................ 29 

3.5.3    Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων................................................... 33 



iv 

 

3.5.4    Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου ....................................................... 35 

3.5.5    Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης ....................................................... 38 

3.5.6    Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά ....................................................................... 41 

3.5.7    Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Παντείου..................................................................... 44 

3.5.8   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών ........................................................................ 46 

3.5.9    Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Αθήνας ...................................................................... 49 

3.5.10   Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης .......................................................... 51 

3.5.11    Κριτήρια αξιολόγησης των βιβλιοθηκών .............................................................. 53 

4    Revised Simos - Εύρεση των βαρών ................................................................................. 56 

4.1    Πολυκριτήρια ανάλυση των βιβλιοθηκών με τη μέθοδο PROMETHEE και βάρη από 

τη Revised Simos ................................................................................................................ 58 

4.2    Πολυκριτήρια ανάλυση των βιβλιοθηκών με τη μέθοδο TOPSIS και βάρη από τη 

Revised Simos ..................................................................................................................... 71 

5     Συμπεράσματα και Προτάσεις ......................................................................................... 76 

5.1    Συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της PROMETHEE και της TOPSIS με 

βάρη από τη Revised Simos ................................................................................................ 76 

Κατάλογος αναφορών ............................................................................................................. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

Πίνακας των εικονογραφήσεων 

 

Κατάλογος των πινάκων  

 

Πίνακας 1- Εύρεση βαρών με Revised Simos .......................................................................... 57 

Πίνακας 2- Visual PROMETHEE με βάρη από τη Revised Simos ............................................. 59 

Πίνακας 3- PROMETHEE Flow Table ........................................................................................ 60 

Πίνακας 4 - Συγκεντρωτικός Πίνακας Visual Stability Intervals .............................................. 69 

Πίνακας 5- Preference Flows ................................................................................................... 70 

Πίνακας 6- Κριτήρια και βάρη στη TOPSIS .............................................................................. 71 

Πίνακας 7- Normalize the matrix ............................................................................................ 72 

Πίνακας 8- Multiply each evaluation by the weight ............................................................... 72 

Πίνακας 9- Absolute positive and negative ideal solution ...................................................... 73 

Πίνακας 10- Determine di+, the distance to the positive ideal solution ................................. 73 

Πίνακας 11- Determine di-, the distance to the negative ideal solution ................................ 73 

Πίνακας 12- The positive and the negative solution ............................................................... 74 

Πίνακας 13- TOPSIS final table ................................................................................................ 75 

Πίνακας 14- PROMETHEE με βάρη από τη Revised Simos ...................................................... 76 

Πίνακας 15- TOPSIS με βάρη από τη Revised Simos ............................................................... 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

Κατάλογος των διαγραμμάτων  

 

Διάγραμμα 1 - Συνάρτηση H(d) ............................................................................................... 12 

Διάγραμμα 2- Συνήθης τύπος κριτηρίου ................................................................................ 12 

Διάγραμμα 3- Το κριτήριο Quasi ............................................................................................. 13 

Διάγραμμα 4- Κριτήριο με γραμμική προτίμηση .................................................................... 14 

Διάγραμμα 5- Κριτήριο επιπέδου ........................................................................................... 14 

Διάγραμμα 6- Κριτήριο με γραμμική προτίμηση και περιοχή αδιαφορίας ........................... 15 

Διάγραμμα 7- Το κριτήριο Gaussian ....................................................................................... 16 

Διάγραμμα 8- PROMETHEE Rankings ...................................................................................... 61 

Διάγραμμα 9- PROMETHEE Diamond ..................................................................................... 63 

Διάγραμμα 10- PROMETHEE Network .................................................................................... 63 

Διάγραμμα 11- PROMETHEE Rainbow .................................................................................... 64 

Διάγραμμα 12- GAIA Visual Analysis 1 .................................................................................... 65 

Διάγραμμα 13- Walking Weights ............................................................................................ 66 

Διάγραμμα 14- Walking Weights ............................................................................................ 67 

Διάγραμμα 15- Visual Stability Intervals ................................................................................. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

Κατάλογος των εικόνων 

 

Εικόνα 1-Το λογότυπο της PROMETHEE (Πηγή:Get started with Visual PROMETHEE(2013)) . 6 

Εικόνα 2-Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Πηγή:lib.uom.gr (2017)) ....................... 27 

Εικόνα 3-Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αριστοτελείου (Πηγή: lib.auth.gr (2017)) .... 29 

Εικόνα 4-Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ( Πηγή: lib.uoi.gr (2017)) ............ 33 

Εικόνα 5-Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου (Πηγή: lib.aegean.gr (2017)) .......... 35 

Εικόνα 6-Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης (Πηγή: lib.uoc.gr (2007)) ................. 38 

Εικόνα 7-Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά (Πηγή: lib.unipi.gr 2017)) .............................. 41 

Εικόνα 8- Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Παντείου (Πηγή: library.panteion.gr (2017)) ............. 44 

Εικόνα 9- Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών (Πηγή: lis.upatras.gr (2017)) ........................ 46 

Εικόνα 10- Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Πηγή: teiath.gr (2017)) ................................ 49 

Εικόνα 11- Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Πηγή: lib.teithe.gr (2017)) ................ 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

Περίληψη 

 

Στόχος της εργασίας αυτής, είναι η ανάδειξη της καλύτερης βιβλιοθήκης σύμφωνα με 

κάποια συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θεωρήθηκαν σημαντικά για την επιλογή της. 

Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται με περισσότερες λεπτομέρειες ως προς το τι ακριβώς 

σημαίνει το καθένα, στο κυρίως θέμα της εργασίας, όπου μπορούν να γίνουν και 

περισσότερο κατανοητά. 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει η σύγκριση και η εξαγωγή των 

δεδομένων, είναι μέθοδοι πολυκριτήριας ανάλυσης στην υποστήριξη αποφάσεων. Τo 

λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε και βοήθησε σε αυτό, είναι το λογισμικό της 

PROMETHEE με την βοήθεια της τεχνικής της SIMOS για τον υπολογισμό των 

βαρών και της τεχνικής της TOPSIS. Παρακάτω, εκτένεστερα, στην εργασία γίνεται 

θεωρητική αναλύση αυτών των μεθόδων και αναφέρονται περισσοτέρες πληροφορίες 

για τον τρόπο λειτουργίας τους. 

Τα ευρήματα που προέκυψαν μετά την ανάλυση διαγραμμάτων και των πινάκων, 

οδήγησαν στην ανάδειξη μιας κατάταξης των εναλλακτικών λύσεων, από την 

καλύτερη έως τη χειρότερη βιβλιοθήκη, σύμφωνα πάντα με τα κριτήρια που 

επιλέχθηκαν ως τα πιο σημαντικά για την αξιολόγηση τους. Τέλος, παρουσιάζονται 

και αναλύονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την διπλωματική εργασιά που 

είναι τα αποτελέσματα της κατάταξης των εναλλακτικών λύσεων και η σύγκριση 

μεταξύ τους για την εύρεση των πιο αντιπροσωπευτικών αποτελεσμάτων.  

 

Abstract 

 

The aim of this work is to highlight the best library according to some specific criteria 

which were considered important for its selection. These criteria are described in 

more detail of what exactly each of them means in the main subject of work, where 

they can be made more understandable.  

The methodology which is used to compare and export data is a multi-criteria analysis 

method in decision support. The software which is used and helped with this is 

PROMETHEE's software with the help of SIMOS technique for the calculation of the 
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weights and TOPSIS technique. Below, more extensively, the theoretical analysis of 

these methods is presented in the paper and more information is provided on how they 

work. 

The findings that emerged after chart and chart analysis led to the emergence of a 

ranking of alternatives from the best to the worst library, according to the criteria 

selected as the most important for their evaluation. Finally, the conclusions drawn 

from the diplomatic thesis are presented and analyzed, which are the results of the 

ranking of the alternatives and the comparison between them in order to find the most 

representative results. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1    Εισαγωγή  
 

Η Βιβλιοθηκονομία η αλλιώς Βιβλιοθηκονομία και Επιστήμη της Πληροφόρησης 

(ΒΕΠ), όπως λέγεται τα τελευταία χρόνια, είναι μια επιστήμη που στοχεύει στην 

καλύτερη οργάνωση της γνώσης και των πληροφοριών, ώστε οι χρήστες να 

διευκολύνονται όσο γίνεται περισσότερο στην πρόσβαση σε αυτές. Θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ένα διεπιστημονικό αντικείμενο, διότι είναι συχνό φαινόμενο να 

παρουσιάζει επικάλυψη με άλλους τομείς και διάφορες κοινωνικές επιστήμες.  

Το κύριο πεδίο εφαρμογής Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφόρησης, 

είναι οι βιβλιοθήκες και άλλα κέντρα πληροφόρησης, έτσι η ταύτισή της ΒΕΠ τείνει 

να είναι η οργάνωση και λειτουργία των βιβλιοθηκών. 

Λόγου αυτής της ταύτισης, αλλά και για οικονομία λόγου, συνηθίζεται ο 

μονολεκτικός όρος «βιβλιοθηκονομία». Η ΒΕΠ χρησιμοποιεί τις αρχές της επιστήμης 

της πληροφόρησης, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ευρύτερο επιστημονικό πεδίο. Για 

πολλούς, η ΒΕΠ αποτελεί μια σύνθεση της βιβλιοθηκονομίας και της επιστήμης της 

πληροφόρησης. 

Ο όρος βιβλιοθηκονομία εμφανίστηκε πρώτη φορά στα αγγλικά, στο βιβλίο του Lee 

Pierce Butler, με τίτλο ” An introduction to library science” (University of Chicago 

Press, 1933). Σαν επιστήμη, η ανάπτυξη της άρχισε στα τέλη του 19ου αιώνα στις 

ΗΠΑ.  

Η διάκριση στα αγγλικά γίνεται μεταξύ των όρων «library science» και 

«librarianship», με τον πρώτο όρο να αναφέρεται στο επιστημονικό αντικείμενο και 

τον δεύτερο στην πρακτική εφαρμογή της βιβλιοθηκονομίας. Αυτή η διάκριση δεν 

γίνεται στην ελληνική γλώσσα, όσον αφορά τους ορισμούς. 

Ακόμα, όπως συνέβη και με τις περισσότερες επιστήμες, με την ανάπτυξη των νέων 

τεχνολογιών πληροφόρησης (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Διαδίκτυο) η ΒΕΠ πήρε νέες 

διαστάσεις. Αρχικά με την οργάνωση των πληροφοριών σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, 

αυτές που έχουν σχέση με τις πληροφοριακές πηγές (δημιουργία ηλεκτρονικών 

καταλόγων) και αργότερα με την ψηφιοποίηση των ίδιων των πηγών ή την απευθείας, 

μετατροπής τους σε ηλεκτρονική μορφή, όπως ηλεκτρονικά βιβλία και 

περιοδικά, βάσεις δεδομένων, ιστοσελίδες, κ.ά. . 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Chicago_Press&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Chicago_Press&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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Επίσης, ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι η βιβλιοθηκονομία σχετίζεται κυρίως με 

την καταλογογράφηση βιβλίων. Αυτό όμως είναι μόνο ένα από τα αντικείμενα που 

σχετίζεται η βιβλιοθηκονομία. Υπάρχουν πολλοί τομείς με τους οποίους 

καταπιάνεται, όπως η διαχείριση γνώσης, η δόμηση των πληροφοριών, συστήματα 

και υπηρεσίες πληροφοριών, σχέσεις χρήστη και πληροφορίας, και ανάκτηση 

πληροφοριών. 

Στις βιβλιοθήκες γίνονται οι πιο πρακτικές λειτουργίες που αφορούν τον τομέα της 

βιβλιοθηκονομίας. Κάποιες από αυτές είναι η διοίκηση της βιβλιοθήκης, η  

εξυπηρέτηση και εκπαίδευση χρηστών, μέσω της πληροφοριακής παιδείας, οι 

προσκτήσεις υλικού και η ανάπτυξη συλλογής της βιβλιοθήκης, η συντήρηση υλικού 

και βέβαια η καταλογογράφηση των βιβλίων, η διοργάνωση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, εκθέσεων, ομιλιών και παρουσιάσεων βιβλίων.  

Στην παρακάτω εργασία έχουν επιλεχθεί 10 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, από τις οποίες 

οι οκτώ είναι πανεπιστημίων και οι δύο των Τ.Ε.Ι. Αυτές είναι: H κεντρική 

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

Κρήτης, Αιγαίου, Πειραιά, Ιωαννίνων, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πατρών και το ΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης και Αθήνας.  

Η επιλογή αυτών των βιβλιοθηκών έγινε για την προσπάθεια να υπάρξει μια 

ιεραρχική κατάταξη μεταξύ αυτών των βιβλιοθηκών, με την βοήθεια των μεθόδων 

της ΡROMETHEE, SIMOS και TOPSIS. Αρχικά, γίνεται μια παρουσίαση των 

βιβλιοθηκών με τις γενικές πληροφορίες που σχετίζονται με την κάθε βιβλιοθήκη. 

Aναφέρονται πληροφορίες, όπως για το έτος ίδρυσης της, το μέρος στέγασης της, 

πληροφορίες για τις συλλογές της, κ.α. 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα κριτήρια που θεωρήθηκαν σημαντικά για την 

ιεραρχική αυτή τους κατάταξη, τα οποία είναι: Tα έντυπα και ηλεκτρονικά βιβλία που 

υπάρχουν στην κάθε βιβλιοθήκη, οι βάσεις δεδομένων, η τεχνική υποδομή, ο χρόνος 

δανεισμού των τεκμηρίων που ισχύει στην κάθε βιβλιοθήκη και ο αριθμός των 

τεκμηρίων που επιτρέπεται να δανείζεται ο κάθε χρήστης. Η πληροφοριακή παιδεία, 

με την βοήθεια σεμιναρίων που γίνονται στη βιβλιοθήκη, οι υπηρεσίες που 

παρέχονται σε ανάπηρους χρήστες και η γκρίζα βιβλιογραφία που διαθέτει η κάθε 

βιβλιοθήκη. (el.wikipedia.org, (2017)). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7
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2    Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

 

Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιήθηκε ένα σημαντικός αριθμός από πηγές με 

πληροφορίες και δεδομένα, που βοήθησαν στην έγκυρη συγγραφή της. Έτσι, 

πραγματοποιώντας μια ανασκόπηση στη βιβλιογραφία της εργασίας, προκύπτει ότι 

υπάρχει ένα πλήθος από μελέτες και άρθρα που αφορούν την πολυκριτήρια ανάλυση. 

Οι πολυκριτήριες μέθοδοι λήψης αποφάσεων, βοηθούν σημαντικά στην επίλυση 

προβλημάτων και ειδικότερα στη λήψη απόφασης μεταξύ κάποιων επιλογών. Βέβαια, 

μεταξύ αυτών των μεθόδων που υπάρχουν, εντοπίζονται κάποιες διαφορές ως προς 

τον τρόπο συλλογής των δεδομένων, αξιολόγησης των κριτηρίων, των εναλλακτικών 

λύσεων και του στόχου αποτελέσματος.  

Στην εργασία αυτή, επιλέχθηκαν, η μέθοδος της PROMETHEE, SIMOS και TOPSIS. 

Επομένως, έχοντας ως βάση αυτές τις μεθόδους, επιλέχθηκαν οι εναλλακτικές λύσεις 

και τα δέκα κριτήρια που θεωρήθηκαν σημαντικά για την αξιολόγηση τους.  

Ακόμα, εκτός των άρθρων και των μελετών, πληροφορίες συλλέχθηκαν και από τις 

δέκα ιστοσελίδες των βιβλιοθηκών που χρησιμοποιήθηκαν ως εναλλακτικές λύσεις. 

Το σύνολο των ιστοσελίδων ήταν επαρκές ενημερωμένο για κάθε αντικείμενο που 

μπορεί να αφορά μια βιβλιοθήκη, όπως οι πληροφορίες που πάρθηκαν για την ιστορία 

της καθεμιάς, για τις βάσεις δεδομένων κ.α. Επίσης, χρειάσθηκε η αποστολή κάποιων 

e-mails, σε άτομα του προσωπικού των βιβλιοθηκών, για την συμπλήρωση κάποιων 

δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα αφορούσαν τα κριτήρια, όπως το κριτήριο με την 

ονομασία που δόθηκε, με τον όρο, τεχνικός εξοπλισμός, για την ενημέρωση του 

ακριβή αριθμού των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται μόνο από τους χρήστες, στη 

κάθε βιβλιοθήκη. Αφού συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα και συμπληρώθηκαν στο 

λογισμικό της PROMETHEE, SIMOS και TOPSIS, στην συνέχεια έγινε η ανάλυση 

των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από αυτά. 

 

3    Μεθοδολογία 

 

Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της PROMETHEE, SIMOS 

και TOPSIS. Στην πρώτη ένα άτομο που θέλει να αποφασίσει για ένα ζήτημα που τον 
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ενδιαφέρει, του παρέχεται μια ιεράρχηση δράσεων (επιλογές ή εναλλακτικές) που θα 

βασίζεται σε βαθμούς προτίμησης. Με την Simos προτείνεται μια τεχνική που 

επιτρέπει οποιαδήποτε πολυκριτήρια απόφαση, χωρίς να είναι απαραίτητα κάποιος 

εξοικειωμένος με βοηθήματα αυτής, να σκεφτεί και να εκφράσει τον τρόπο με τον 

οποίο επιθυμεί να ιεραρχήσει τα διαφορετικά κριτήρια μιας οικογένειας, σε ένα 

δεδομένο πλαίσιο. Στη μέθοδο TOPSIS υπάρχει ένα εκτοπισμένο ιδανικό σημείο, από 

το οποίο η συμβιβαστική λύση έχει τη μικρότερη απόσταση. Η κατάταξη των 

εναλλακτικών λύσεων βασίζεται στη μικρότερη απόσταση από τη θετική ιδανική 

λύση και στην μακρύτερη αρνητική ιδανική λύση.   

Και στις τρεις μεθόδους το άτομο που θα θέλει να πάρει κάποια απόφαση, θα πρέπει 

να αποφασίσει ποιές θα είναι οι εναλλακτικές του λύσεις και ποια θα είναι τα 

κριτήρια, που σύμφωνα με αυτά θα αξιολογηθούν οι εναλλακτικές και θα προκύψει η 

καλύτερη. Το θετικό και με τις τρεις μεθόδους είναι, πως και οι εναλλακτικές και τα 

κριτήρια επιδέχονται αλλαγές αν κριθεί απαραίτητο, όπως και με τα βάρη που 

χρησιμοποιούνται, υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης και αλλαγής. Στη συνέχεια της 

εργασίας παρουσιάζονται περισσότερες λεπτομέρειες για την κάθε μέθοδο, τις 

εναλλακτικές και τα κριτήρια που επιλέχθηκαν, καθώς και τα αποτελέσματα και τα 

συμπεράσματα που διεξήχθησαν από αυτά. 

 

3.1    Πολυκριτήριες Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων 

3.1.1    Εισαγωγή  

 

Κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχουν αναπτυχθεί πολλές 

πολυκριτήριες μέθοδοι λήψης αποφάσεων. Όλες οι μέθοδοι έχουν το κοινό 

χαρακτηριστικό ότι, επιτρέπουν να λάβει υπόψη το άτομο που θέλει να πάρει μια 

απόφαση, το πολυδιάστατο των προβλημάτων απόφασης, χρησιμοποιώντας 

πολλαπλά κριτήρια, αντί για ένα κοινό παρανομαστή, π.χ. όπως είναι ένας 

νομισματικός αριθμός, Ανάλυση- Κόστους-Οφέλους. 

Οι πολυκριτήριες μέθοδοι λήψης αποφάσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε περίπτωση προβλημάτων όπου μπορεί να 
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εμπλέκονται, αντικρουόμενες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές, 

θεσμικές, τεχνικές και αισθητικοί στόχοι. 

Αυτή η πολυδιάστατη που υπάρχει είναι ένα χαρακτηριστικό των περισσότερων 

ζητημάτων σχετικά με την ανάπτυξη. Για αυτό το λόγο οι πολυκριτήριες μέθοδοι 

λήψης αποφάσεων είναι κατάλληλες για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων που 

ασχολούνται με θέματα βιωσιμότητας. Επιτρέπει την χρήση ετερογενών κριτηρίων 

όπως το κόστος, περιβαλλοντική ποιότητα σε φυσικούς και ποιοτικούς όρους, 

κοινωνικό αντίκτυπο σε μη νομισματικούς όρους, ακόμη και λεκτικές περιγραφές της 

αισθητικής.(Andrea, Pasquale, Bert Droste, Omann and Stagl (1999)) 

Το επίπεδο μηχανικής της διαδικασίας MCDM καθορίζει εναλλακτικές λύσεις και 

επισημαίνει τις συνέπειες της επιλογής σε σχέση με τα διάφορα κριτήρια. Το επίπεδο 

αυτό εκτελεί επίσης την πολυκριτήρια κατάταξη των εναλλακτικών επιλογών. Τα 

βασικά βήματα της πολυκριτηριακής λήψης αποφάσεων είναι τα εξής: 

a) Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης του συστήματος που συνδέουν τις 

ικανότητες του συστήματος με τους στόχους. 

b) Ανάπτυξη εναλλακτικών συστημάτων για την επίτευξη των στόχων 

(δημιουργία εναλλακτικών λύσεων). 

c) Αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών βάσει κριτηρίων ( οι τιμές των 

κριτηρίων) 

d) Εφαρμογή μιας μεθόδου κανονιστικής πολυκεντρικής ανάλυσης. 

e) Αποδοχή μιας εναλλακτικής λύσης ως '' βέλτιστης '' 

f) Εάν η τελική λύση δεν γίνει δεκτή, συγκεντρώνονται νέες πληροφορίες και 

προχωράει η διαδικασία στην επόμενη επανάληψη της πολυκριτηριακής 

βελτιστοποίησης. 

Τα βήματα (α) και (e) εκτελούνται στο ανώτερο επίπεδο, όπου οι υπεύθυνοι λήψης 

αποφάσεων έχουν τον κεντρικό ρόλο και τα άλλα βήματα είναι κυρίως καθήκοντα 

μηχανικού Για το βήμα (d), ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων πρέπει να εκφράζει τις 

προτιμήσεις του όσον τα κριτήρια και μια προσέγγιση είναι να εισαγάγει τα βάρη των 

κριτηρίων. Αυτά τα βάρη στη MCDM δεν έχουν σαφή οικονομική σημασία, αλλά η 

χρήση τους δίνει την ευκαιρία να μοντελοποιηθούν οι πραγματικές πτυχές της λήψης 
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αποφάσεων (η δομή των προτιμήσεων). Τα βήματα (b) και (c) είναι διαφορετικά για 

ατομικά έργα καθώς ποικίλλουν ανάλογα με τις ανάγκες που συναντούν ή τα 

προβλήματα που επιλύουν. (Opricovic (2004)). 

 

 

3.2    PROMETHEE 

 

3.2.1    Ιστορική αναδρομή του λογισμικού της PROMETHEE 

 

Εικόνα 1-Το λογότυπο της PROMETHEE (Πηγή:Get started with Visual PROMETHEE(2013)) 

 

Το λογισμικό Visual Promethee αναπτύχθηκε από τις VPSolutions, υπό την επίβλεψη  

του καθηγητή Bertrand Mareschal, απόφοιτος της Σχολής Solvay των Βρυξελλών, 

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, του Πανεπιστημίου Libre de Bruxelles. 

 

Ο καθηγητής Bertrand Mareschal εργαζόταν πάνω στο λογισμικό και στην εφαρμογή 

των μεθόδων PROMETHEE και GAIA για 30 χρόνια, μαζί με τον καθηγητή Jean-

Pierre Brans, στα πανεπιστήμια ULB και VUB στις Βρυξέλλες. Η πρώτη εφαρμογή 

PROMETHEE έγινε από τον Bertrand Mareschal στη FORTRAN κοντά στο 1984. 

Ήταν πολύ διαφορετική από το σημερινό λογισμικό και ήταν πολύ δύσκολο να 

υιοθετηθούν προγράμματα σε διαφορετικούς υπολογιστές. 
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Το Πανεπιστήμιο του Split ήταν πρωτοπόρο καθώς πήραν μια στοίβα από διάτρητες 

κάρτες και είχαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το λογισμικό στο Vax σύστημά 

τους. Αργότερα το λογισμικό μεταφέρθηκε στον IBM PC. Ήταν η αρχή του 

λογισμικού PromCalc. 

Το λογισμικό PromCalc αναπτύχθηκε κοντα στο 1990 ως εφαρμογή του MS-DOS 

από τον Bertrand Mareschal και τον Jean-Pierre Brans. Το PromCalc ήταν ένα από τα 

πρώτα πραγματικά διαδραστικά και γραφικά λογισμικά που έγινε διαθέσιμο στο 

τομέα της MCDA. Παγκοσμίως πολλά Πανεπιστήμια και εταιρείες σε όλο τον κόσμο 

άρχισαν να το χρησιμοποιούν. Στο τέλος της δεκαετίας του 1990, λόγω της αλλαγής 

που υπήρξε στα Windows 95 και 98, έπρεπε να εξελιχθεί περισσότερο και η 

PΡΟΜΕΤΗΕΕ.  

Το 2000 αναπτύσσεται το λογισμικό Decision Lab, ως ένα κοινό πρόγραμμα μεταξύ 

ULB και της καναδικής εταιρείας Visual Decision. Η τελευταία πήρε τις ιδέες του 

λογισμικού PromCalc και τις εφάρμοσε σε ένα πρόγραμμα MS Windows. Ήταν ένα 

τεράστιο βήμα προς τα εμπρός με σεβασμό στην χρησιμότητα του λογισμικού, αν και 

πλέον έχει διακοπεί.  

Το 2010 αναπτύχθηκε το λογισμικό D-Sight υπό την καθοδήγηση του Yves De Smet 

από ULB. Είναι ακόμα διαθέσιμο, αλλά στερείται ενός καλού θεωρητικού 

υποβάθρου. 

Το 2012 αναπτύχθηκε το λογισμικό Smart Picker Pro, από τον Philippe Némery, ο 

οποίος, πήρε το διδακτορικό του στο ULB και ασχολήθηκε με τον τομέα των 

πολυκριτήριων μεθόδων, γεγονός που φαίνεται και στο λογισμικό του.  

Η ανάπτυξη του Visual PΡΟΜΕΤΗΕΕ ξεκίνησε το 2010 κάτω από την εποπτεία του 

Bertrand Mareschal. Περισσότερη εξέλιξη υπήρξε μεταξύ του 2011 και 2012. Δόθηκε 

μεγάλη έμφαση στην ποιότητα και τη συνέπεια της διεπαφής του χρήστη, σε οπτικές 

πτυχές και στην ευκολία χρήσης του λογισμικού.  

Τέλος, το Visual PΡΟΜΕΤΗΕΕ είναι ένα λογισμικό με τις τελευταίες και πιο 

προηγμένες εξελίξεις της πολυκριτήριας ανάλυσης υποστήριξης αποφάσεων που 

υποστηρίζεται από τους συγγραφείς της μεθοδολογίας, τον καθηγητής Jean-Pierre 

Brans και τον καθηγητή Bertrand Mareschal. (Get Started with Visual PROMETHEE, 

(2013)). 
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3.2.2    Η μέθοδος PΡΟΜΕΤΗΕΕ 

 

Το ακρωνύμιο PΡΟΜΕΤΗΕΕ αναλύεται σε Preference Ranking Organization Method 

for Enriched Evaluation. Έτσι, σύμφωνα με το συμπέρασμα που βγαίνει από την 

ανάλυση των αρχικών της, πρόκειται για μια μέθοδος που παρέχει σε ένα άτομο που 

θέλει να αποφασίσει για κάτι, μια απόφαση με μια ιεράρχηση δράσεων (επιλογές ή 

εναλλακτικές) που θα βασίζεται σε βαθμούς προτίμησης. Η μέθοδος αυτή 

περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια τα οποία είναι τα παρακάτω: 

 

 Ο υπολογισμός του βαθμού προτίμησης. 

 Ο υπολογισμός των ροών των πολυκριτηρίων. 

 Ο υπολογισμός των παγκόσμιων ροών. 

 

Το λογισμικό Visual PΡΟΜΕΤΗΕΕ έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει κάποιον στα 

παρακάτω :  

 Στην αξιολόγηση πολλών πιθανών αποφάσεων ή στοιχείων που συχνά 

έρχονται σε σύγκρουση με πολλαπλά κριτήρια. 

 Στον προσδιορισμό της καλύτερης πιθανής απόφασης. 

 Στη κατάταξη πιθανών αποφάσεων από την καλύτερη στην χειρότερη. 

 Στην ταξινόμηση στοιχείων σε προκαθορισμένες κατηγορίες, όπως για 

παράδειγμα: κακοί πωλητές, καλοί πωλητές, εξαιρετικοί πωλητές. 

 Στην οπτικοποίηση της απόφασης ή της αξιολόγησης για να γίνει καλύτερα 

κατανοητό οι δυσκολίες στη λήψη ορθών αποφάσεων.  

 Στην επίτευξη ομόφωνων αποφάσεων όταν πολλά από τα άτομα που πρέπει 

να πάρουν μια απόφαση έχουν αντικρουόμενες απόψεις. 

 Στη δικαιολόγηση ή ακύρωση αποφάσεων που βασίζονται σε αντικειμενικά 

στοιχεία. 
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Το λογισμικό Visual PΡΟΜΕΤΗΕΕ μπορεί να είναι χρήσιμο σε πολλούς τομείς, όπως 

στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, π.χ. πως να αξιολογηθούν οι συνεργάτες και 

πως να επιλεχθεί ο καλύτερος υποψήφιος για μια θέση εργασίας. 

Επίσης, θα ήταν χρήσιμη και στην αγορά κάποιου εξοπλισμού, π.χ. ποιος είναι 

καλύτερος, πιο φθηνός όπως και στην ανάδειξη ενός καλού συμβιβασμού μεταξύ της 

τιμής, της ποιότητας και της απόδοσης ( Get Started with Visual PROMETHEE, 

(2013)). 

 

3.2.3    Διανύσματα προτίμησης 

 

Η μέθοδος PROMETHEE βασίζεται στον υπολογισμό των βαθμών προτίμησης. Ένας 

βαθμός προτίμησης είναι μια βαθμολογία (μεταξύ 0 και 1), η οποία εκφράζει το πώς 

μια ενέργεια προτιμάται σε σχέση με μια άλλη ενέργεια, από την πλευρά του ατόμου 

που θέλει να βγάλει μια απόφαση. 

Ένας βαθμός προτίμησης του 1 ως εκ τούτου σημαίνει ολική ή ισχυρή προτίμηση για 

μια από τις ενέργειες για το κριτήριο που αντιστοιχεί. Αν δεν υπάρχει καμιά 

προτίμηση τότε ο βαθμός προτίμησης είναι 0. Αν υπάρχει κάποια προτίμηση αλλά όχι 

συνολική προτίμηση τότε η ένταση θα είναι κάπου μεταξύ 0 και 1. 

Ακόμα, στην PROMETHEE χρησιμοποιείται ο όρος βαθμός προτίμησης ζεύγους 

καθώς η προτίμηση π.χ. μιας ενέργειας Α, από μια ενέργεια π.χ. Β δεν μπορεί να 

συναχθεί από την προτίμηση της ενέργεις Β στην ενέργεια Α. Η μέθοδος 

PROMETHEE θα βοηθήσει το άτομο που θέλει να βγάλει την απόφαση να 

αξιολογήσει τα πολυκριτήρια ζεύγη βαθμών προτίμησης. Για κάθε κριτήριο, αυτό το 

πολυκριτήριο βαθμού προτίμησης υπολογίζεται μέσω ανακλιμάκωσης ή εμπλουτισμό 

των αξιολογήσεων των ενεργειών μέσω των πληροφοριών προτίμησης. Στο 

παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η συνάρτηση προτίμησης (John Wiley and Sons, 

2013)). 
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3.2.3    Θετικές ροές 

 

Το ζεύγος του κριτήριου των βαθμών προτίμησης συνοψίζονται στο λεγόμενο 

πολυκριτήριο αφήνοντας τις θετικές ροές, τις αρνητικές και τις καθαρές ροές. Αυτά 

τα αποτελέσματα μετρούν κατά πόσο μια ενέργεια προτιμάται από όλες τις άλλες 

ενέργειες ή πως προτιμάται από όλες τις άλλες ενέργειες. (Brans, Vincke and 

Mareschal (1986)). 

Η θετική ροή του πολυκριτηρίου μιας ενέργειας είναι μια βαθμολογία μεταξύ 0 και 1.  

Αυτό δείχνει κατά πόσο προτιμάται μια ενέργεια πάνω από όλες τις άλλες ενέργειες 

για το συγκεκριμένο κριτήριο. Όσο μεγαλύτερη είναι η θετική ροή, τόσο πιο 

προτιμητέα είναι η ενέργεια σε σχέση με τις άλλες.  

Είναι στην πραγματικότητα μια “συμπεριφορά” μέσου όρου, που λαμβάνεται από το 

μέσο όρο όλων των προτιμήσεων μιας ενέργειας σε σύγκριση με τις άλλες, εκτός από 

τον βαθμό προτίμησης σε σύγκριση με τον εαυτό της. Επομένως, είναι το 

κανονικοποιημένο άθροισμα όλων των στοιχείων ροής και πάντα βρίσκεται μεταξύ 0 

και 1 (John Wiley and Sons, 2013)). 

 

3.2.4    Αρνητικές ροές  

 

Οι αρνητικές ροές κατά αναλογία αντιπροσωπεύουν μια μέση συμπεριφορά. Μετρούν 

πόσο οι άλλες ενέργειες προτιμώνται με αυτήν την ενέργεια.  Έτσι η αρνητική ροή 

λαμβάνεται παίρνοντας ένα μέσο όρο όλων των βαθμών προτίμησης των ενεργειών 

συγκρίνοντας το με την συγκεκριμένη ενέργεια, με εξαίρεση το βαθμό προτίμησης 

συγκρίνοντας το με τον εαυτό της.  

Αντιστοιχεί με το μέσο όρο του συνόλου ολόκληρης της στήλης εκτός από το 

διαγώνιο στοιχείο. Έτσι αυτή η βαθμολογία βρίσκεται πάντοτε μεταξύ 0 και 1. (John 

Wiley and Sons, 2013)) 
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3.2.5    Καθαρές ροές  

 

 Για να ληφθούν υπόψη και οι θετικές και οι αρνητικές πτυχές χρησιμοποιούνται οι 

καθαρές ροές μια ενέργειας που λαμβάνεται, με την αφαίρεση των αρνητικών ροών 

από τις θετικές ροές. Αυτές πρέπει να μεγιστοποιηθούν αφού αντιπροσωπεύουν την 

ισορροπία μεταξύ της παγκόσμιας δύναμης και παγκόσμιας αδυναμίας μιας 

ενέργειας. Έτσι, το καθαρό αποτέλεσμα της ενέργειας βρίσκεται μεταξύ -1 και 1. 

(John Wiley and Sons, 2013)) 

 

3.2.6    Παγκόσμιες ροές 

 

Oι παγκόσμιες ροές λαμβάνουν υπόψη όλα τα κριτήρια. Η παγκόσμια θετική 

βαθμολογία δείχνει πως μια ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο προτιμάται από όλες τις  

άλλες ενέργειες όταν εξετάζουμε πολλά κριτήρια. Δεδομένου ότι τα βάρη 

κανονικοποιούνται, η παγκόσμια θετική βαθμολογία πάντα κυμαίνεται μεταξύ 0 και 

1. 

Επιπρόσθετα, η παγκόσμια αρνητική βαθμολογία δείχνει πόσο μια ενέργεια 

προτιμάται από άλλες ενέργειες. Η αρνητική βαθμολογία πάντοτε κυμαίνεται μεταξύ 

0 και 1 και πρέπει να ελαχιστοποιείται. Οι καθαρές ροές μιας ενέργειας λαμβάνονται 

με την αφαίρεση των αρνητικών ροών από το τις θετικές ροές, λαμβάνοντας υπόψη 

και οι δύο απόψεις (John Wiley and Sons, 2013)). 

 

3.2.7    Έξι τύποι γενικευμένων κριτηρίων 

 

Η μέθοδος της PΡΟΜΕΤΗΕΕ έχει έξι τύπους γενικευμένων κριτηρίων, τα οποία 

καλύπτουν στις περισσότερες πρακτικές περιπτώσεις τον τρόπο με τον οποίο 

εκφράζει τις προτιμήσεις του ένας που θέλει να πάρει μια απόφαση. Για να υπάρξει 

μια καλύτερη εικόνα της περιοχής αδιαφορίας, θεωρούμε μια συνάρτηση H(d) η 

οποία σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία προτίμησης P, όπου a και b οι εναλλακτικές: 
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H (d) =  {
𝑃 (𝑎, 𝑏),     𝑑 ≥ 0
𝑃 (𝑏, 𝑎),     𝑑 ≤ 0

 

             

 

Διάγραμμα 1 - Συνάρτηση H(d) 

 

1. Ο συνήθης τύπος κριτηρίου 

 

H (d) = {
0    𝜀ά𝜈 𝑑 = 0
1     𝜀ά𝜈 𝑑 ≠ 0

  

              

 

Διάγραμμα 2- Συνήθης τύπος κριτηρίου 

Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει αδιαφορία μεταξύ του aκαι bεάν το f ( όπου f = με 

κριτήριο πραγματικών τιμών) f(a)=f(b). Εφόσον οι δύο αξιολογήσεις είναι 

διαφορετικές, το άτομο που θέλει να πάρει την απόφαση, έχει μια ισχυρή προτίμιση 

για την ενέργεια που έχει την μεγαλύτερη αξιολόγηση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν 

χρειάζεται να οριστεί καμιά παράμετρος. Αυτό το γενικευμένο κριτήριο αντιστοιχεί 

στο συνήθη τύπο κριτηρίου. (Brans, Vincke and Mareschal, (1986)) 
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2. Το  κριτήριο Quasi 

H (d) = {
0               𝑖𝑓 − 𝑞 ≤ 𝑑 ≤ 𝑞,
1          𝑖𝑓 𝑑 < −𝑞 𝑜𝑟 𝑑 > 𝑞.

 

            

 

 

Διάγραμμα 3- Το κριτήριο Quasi 

 

Όπως φαίνεται και στο σχήμα, οι δυο ενέργειες είναι αδιάφορες στο άτομο που θέλει 

να πάρει την απόφαση, όσο η διαφορά μεταξύ των αξιολογήσεων. Π.χ, το d δεν 

υπερβαίνει το όριο αδιαφορίας q, εάν αυτή δεν είναι η περίπτωση, τότε υπάρχει 

αυστηρή προτίμηση. Εάν, το άτομο θέλει να χρησιμοποιήσει ένα quasi κριτήριο, θα 

πρέπει μόνο να καθορίσει την τιμή του q, το οποίο έχει μια σαφή οικονομική 

σημασία. Είναι η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς μεταξύ δύο αξιολογήσεων, κάτω από 

την οποία το άτομο θεωρεί τις αντίστοιχες δράσεις ως αδιάφορες. (Brans, Vincke and 

Mareschal, (1986)) 

 

3. Κριτήριο με γραμμική προτίμηση 

 

Η (d) = {
𝑑 𝑝⁄         if − p ≤ d ≤ p,

1    𝑘  𝑖𝑓 𝑑 ≤ −𝑝 𝑜𝑟 𝑑 > 𝑝.
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Διάγραμμα 4- Κριτήριο με γραμμική προτίμηση 

 

Όσο το d είναι μικρότερο από το p, η προτίμηση του ατόμου που θέλει να πάρει μια 

απόφαση αυξάνεται γραμμικά με το d. Αν το d γίνει μεγαλύτερο από το p, τότε 

έχουμε μια κατάσταση αυστηρής προτίμησης. 

Ακόμα, όταν το άτομο προσδιορίζει κάποιο κριτήριο που είναι αυτού του τύπου, 

πρέπει να προσδιορίσει την τιμή του ορίου προτίμησης. Αυτή είναι η χαμηλότερη 

τιμή του d πάνω από την οποία ο ίδιος θεωρεί ότι υπάρχει αυστηρή προτίμηση μια 

από τις αντίστοιχες ενέργειες.(Brans, Vincke and Mareschal, (1986)) 

 

4. Κριτήριο επιπέδου 

 

Η (d) = {

0                           𝑖𝑓 │𝑑│ ≤ 𝑞,

1 2                     𝑖𝑓 𝑞 < │𝑑│ ≤ 𝑝⁄

1                         𝑖𝑓 𝑝 < │𝑑│.

,            

          

 

 

Διάγραμμα 5- Κριτήριο επιπέδου 
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Στη περίπτωση αυτή το κατώφλι αδιαφορίας q και ένα κατώφλι προτίμησης p, 

υπάρχει μια ασθενής κατάσταση προτίμησης (H (d) = 1/2). Το άτομο που θέλει να 

αποφασίσει, αυτή την φορά έχει να προσδιορίσει δύο κατώφλια. (Brans, Vincke and 

Mareschal, (1986)) 

 

5. Κριτήριο με γραμμική προτίμηση και περιοχή αδιαφορίας. 

 

Η (d) = {

0                                                  𝑖𝑓 │𝑑│ ≤ 𝑞,

(│𝑑│ − 𝑞)/(𝑝 − 𝑞)             𝑖𝑓  𝑞 < │𝑑│ ≤ 𝑝,

1                                                  𝑖𝑓 𝑝 < │𝑑│.

 0                                     , 

 

 

Διάγραμμα 6- Κριτήριο με γραμμική προτίμηση και περιοχή αδιαφορίας 

 

Σε αυτή την περίπτωση, το άτομο που θέλει να αποφασίσει θεωρεί ότι η προτίμηση 

του αυξάνεται γραμμικά από την αδιαφορία στην αυστηρή προτίμηση, στην περιοχή 

μεταξύ των δύο κατωφλίων, q και p. Δύο παράμετροι πρέπει να είναι οριστούν. Η 

λειτουργία Η είναι αυτού του τύπου, όπως φαίνεται στο σχήμα. (Brans, Vincke and 

Mareschal, (1986)) 

 

6. Το κριτήριο Gaussian 

 

H (d) = 1 – exp { - d² / 2σ² }. 
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Διάγραμμα 7- Το κριτήριο Gaussian 

 

 

Στο σχήμα αναπαρίσταται αυτή η λειτουργία. Απαιτείται μόνο ο προσδιορισμός του 

σ. Η λειτουργία μην έχοντας ασυνέχειες, είναι ενδιαφέρον να εγγυηθεί σταθερότητα 

στα αποτελέσματα.(Brans, Vincke and Mareschal, (1986)) 

Ακόμα, η PROMETHEE έχει δυο κατατάξεις, την PROMETHEE I  και την 

PROMETHEE II κατάταξη. Αυτές είναι κατάλληλες για την επιλογή μιας 

εναλλακτικής επιλογής, χωρίς όμως να καλύπτουν τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις 

οποίες, θα χρειάζεται, δεδομένου ενός συνόλου περιορισμών, να επιλεγεί ένα 

υποσύνολο του συνόλου των εναλλακτικών. Αυτή τη δυνατότητα έρχεται να την 

καλύψει η PROMETHEE V (Ματσατσίνης, (2010)) 

 

Επισπρόσθετα, η PROMETHEE I κατάταξη, βασίζεται στις θετικές και αρνητικές 

ροές. Η κατάταξη II της PROMETHEE, βασίζεται μόνο σε στις καθαρές ροές και 

οδηγεί σε μια πλήρη κατάταξη των δράσεων. Ο δράσεις μπορούν έτσι να διαταχθούν 

από την καλύτερη στη χειρότερη.  

 

Επίσης, υπάρχει και η PROMETHEE ΙΙΙ, στην οποία υπάρχει διάταξη διαστημάτων 

και η PROMETHEE IV που αποτελεί μια επέκταση της PROMETHEE ΙΙ για να 

καλυφθούν οι περιπτώσεις που το σύνολο των εναλλακτικών επιλογών δεν είναι 

πεπερασμένο. (Ματσατσίνης, (2010)). 

 

Τέλος, η PROMETHEE περιλαμβάνει και τη GAIA (Geometrical Analysis for 

Interactive Assistance),η οποία είναι μια δισδιάστατη αναπαράσταση ενός 

προβλήματος απόφασης. Περιέχει όλες οι πτυχές του προβλήματος απόφασης: τις 
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ενέργειες, τα κριτήρια και τις πληροφορίες προτίμησης του ατόμου που θέλει να 

βγάλει την απόφαση. (Brans and Smet, (2016)).  

 

3.3    REVISED SIMOS 

 

3.3.1    Εισαγωγή 

 

Με την Simos προτείνεται μια τεχνική που επιτρέπει οποιαδήποτε πολυκριτήρια 

απόφαση, χωρίς να είναι απαραίτητα κάποιος εξοικειωμένος με βοηθήματα αυτής, να 

σκεφτεί και να εκφράσει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να ιεραρχήσει τα 

διαφορετικά κριτήρια μιας οικογένειας, σε ένα δεδομένο πλαίσιο. (Figueira and Roy, 

(2002)) 

Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι να επικοινωνήσει με τον αναλυτή τις 

πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να αποδώσει μια αριθμητική τιμή στα βάρη κάθε 

κριτηρίου της οικογένειας όταν χρησιμοποιούνται σε μια μέθοδο τύπου ELECTRE. 

(Figueira and Roy, (2002)) 

Η διαδικασία έχει εφαρμοστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα πραγματικής ζωής και 

αποδείχτηκε ότι έγινε πολύ καλά αποδεχτή από πολυκριτήριες αποφάσεις. Πιστεύεται 

ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται με αυτή τη διαδικασία είναι πολύ σημαντικές 

από απόψεως του σημείου προτίμησης των πολυκριτηρίων απόφασης.(Figueira and 

Roy, (2002)) 

Παρόλα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο η Simos συνιστά την επεξεργασία των 

πληροφοριών συνοψίζονται στους παρακάτω λόγους : 

 Βασίζεται σε μια μη ρεαλιστική υπόθεση. Αυτό προκύπτει από την έλλειψη 

βασικών πληροφοριών. 

  Οδηγεί στην επεξεργασία κριτηρίων που έχουν την ίδια σημασία. 

Ακόμα, η διαδικασία αυτή έχει υιοθετηθεί πολύ καλά σε περιεχόμενα όπου, για 

διάφορους λόγους, θα πρέπει να έρθουν στο προσκήνιο όχι μόνο ένα αλλά πολλά 

βάρη. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι καίριας σημασίας να εκμεταλλευτούν οι 

πληροφορίες γρήγορα κάτω από διαφορετικές υποθέσεις. 
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Επίσης, η αναθεωρημένη έκδοση Simos έχει ως στόχο να προσδώσει ένα εγγενή 

βάρος σε κάθε κριτήριο, που δεν εξαρτάται ούτε από το εύρος της κλίμακας αλλά 

ούτε από την κωδικοποίηση για να εκφραστεί η αξιολόγηση σε αυτή την κλίμακα.  

Εφαρμογές που έχουν γίνει στην πραγματική ζωή, δείχνουν ότι όταν κάποιος ρωτάει 

αυτόν που θέλει να βγάλει την απόφαση, πόσο σημαντικό επιθυμεί να θεωρήσει το 

κάθε κριτήριο, εκφράζει την άποψη του σε σχέση με τις προτιμήσεις του αυθόρμητα, 

χωρίς να γνωρίζει ούτε το εύρος της κλίμακας, ούτε τη διαδικασία που 

χρησιμοποιήθηκε να κωδικοποιήσει αυτή την κλίμακα. 

Η προσέγγιση της Simos έχει μια κύρια καινοτομία λόγω της εισαγωγής μιας κάρτας 

που αντιστοιχεί σε κάθε κριτήριο. Το γεγονός ότι ένα άτομο πρέπει να διαχειριστεί τις 

κάρτες προκειμένου να τις κατατάξει, εισάγοντας τις λευκές κάρτες, επιτρέπει μια 

κατανόηση που βασίζεται στη διαίσθηση του σκοπού αυτής της διαδικασίας (Figueira 

and Roy, (2002)). 

 

3.3.2    Συλλογή πληροφοριών 

 

Η τεχνική που χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών αποτελείται από τα 

παρακάτω τρία στάδια: 

1. Δίνονται στο χρήστη ένα σέτ καρτών: το όνομα του κάθε κριτηρίου είναι 

γραμμένο σε κάθε κάρτα, μαζί με κάποιες άλλες συμπληρωματικές 

πληροφορίες, εάν κρίνεται απαραίτητο. Οι κάρτες αυτές δεν θα πρέπει να 

παρουσιάσουν κανένα αριθμό ώστε να μην εξάγουν κάποιες απαντήσεις. 

Δίνετε η δυνατότητα να υπάρξει ένα σέτ από λευκές κάρτες με το ίδιο 

νούμερο. Ο αριθμός του τελευταίου θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες του χρήστη.  

 

2. Έχει ζητηθεί από το χρήστη να κατατάξει αυτές τις κάρτες από το λιγότερο 

σημαντικό προς το πιο σημαντικό. Έτσι, ο χρήστης θα τις κατατάξει σε 

αύξουσα σειρά ανάλογα με τη σημασία που θέλει να αποδώσει στα κριτήρια: 

το πρώτο κριτήριο στην κατάταξη είναι το λιγότερο σημαντικό και το 

τελευταίο κριτήριο στην κατάταξη είναι το πιο σημαντικό. Σύμφωνα με την 
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γνώμη του χρήστη αν κάποια κριτήρια έχουν την ίδια σημασία, δηλαδή, το 

ίδιο βάρος, θα πρέπει να σχηματιστεί ένα υποσύνολο καρτών. Ένας άλλος 

τρόπος κατάταξης των καρτών μπορεί να είναι απλά μια προτίμηση του 

χρήστη.  

 

3. Έχει ζητηθεί από το χρήστη να σκεφτεί το γεγονός ότι η σημασία δύο 

διαδοχικών κριτηρίων στη κατάταξη μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο 

κοντά. Στον προσδιορισμό των βαρών πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή η 

μικρότερη ή μεγαλύτερη διαφορά στην σημασία των διαδοχικών κριτηρίων. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ των αναφερθέντων βαρών των 

κριτηρίων τόσο μεγαλύτερη είναι ο αριθμός των λευκών καρτών:  

 Καμία λευκή κάρτα σημαίνει ότι τα κριτήρια δεν έχουν το ίδιο βάρος 

και ότι η διαφορά μεταξύ των βαρών, μπορεί να επιλεγεί ως τη 

μονάδα μέτρησης των διαστημάτων μεταξύ των βαρών. Ας 

υποθέσουμε ότι το χ θα υποδηλώνει την μονάδα. 

 Μία λευκή κάρτα σημαίνει μια διαφορά των δύο χ φορών. 

  Δύο λευκές κάρτες σημαίνει μια διαφορά των τριών χ φορών κ.τ.λ.. 

(Figueira and Roy, (2002)) 

 

3.3.3    Ο προσδιορισμός των βαρών των κριτηρίων με τη διαδικασία 

Simos 

 

Ο τρόπος που η Simos προτείνει να επεξεργάζονται οι πληροφορίες προκειμένου να 

δοθούν αριθμητικές τιμές στα βάρη των κριτηρίων, μπορεί να απεικονιστεί με το 

παρακάτω παράδειγμα. 

 Θεωρούμε ένα σύνολο Σ και 12 κριτήρια. Σ = {α,β,γ,δ,ε,ζ,η,θ,ι,κ,λ,μ}. Ας 

υποθέσουμε ότι οι ομάδες των χρηστών μαζί με τις κάρτες σχετίζονται με τα κριτήρια 

έχουν την ίδια σημασία σε έξι διαφορετικά υποσύνολα της θέσης στην κατάταξη.  
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Η Simos για να μετατρέψει τις κατατάξεις σε βάρη προτείνει τον ακόλουθο 

αλγόριθμο:  

 Την κατάταξη των υποσυνόλων της θέσης στην κατάταξη από το χειρότερο 

στο καλύτερο, σύμφωνα με τις λευκές κάρτες. 

 Αποδίδοντας μια θέση, που ονομάζεται βάρος στη Simos, σε κάθε κριτήριο 

και σε κάθε λευκή κάρτα: αυτή που έχει λιγότερο σημασία λαμβάνει την 

πρώτη θέση, η επόμενη την δεύτερη θέση και συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο. 

 Καθορίζονται τα μη-κανονικοποιημένα βάρη της κάθε κατάταξης 

διαιρώνταςτο άθροισμα των θέσεων αυτής της κατάταξης με το συνολικό 

αριθμό των κριτηρίων που ανήκουν σε αυτήν την κατάταξη. 

 Καθορίζονται τα κανονικοποιημένα βάρη του κάθε κριτηρίου διαιρώνταςτα 

μη-κανονικοποιημένα βάρη της κατάταξης από το συνολικό άθροισμα των 

θέσεων των κριτηρίων.  

(Figueira and Roy, (2002)) 

 

3.3.4    Η αναθεωρημένη διαδικασία Simos 

 

Η αναθεωρημένη έκδοση της διαδικασίας της Simos εισάγει ένα νέο είδος των 

πρόσθετων πληροφοριών από το άτομο που θέλει να πάρει μια απόφαση και αλλάζει 

ορισμένους υπολογιστικούς κανόνες της προηγούμενης μεθόδου. Το νέο είδος των 

πρόσθετων πληροφοριών αφορά την αναλογία μεταξύ των βαρών του πιο σημαντικού 

κριτηρίου και του λιγότερου σημαντικού στην κατάταξη.  

Η διαδικασία της αναθεωρημένης Simos είναι όμοια με τη μέθοδο συλλογής 

δεδομένων της προηγούμενης διαδικασίας. Σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται να είναι 

πολύ καλά προσαρμοσμένη. Μιλώντας σε ένα γενικότερο πλαίσιο, είναι πολύ εύκολο 

για τον χρήστη να εκφράσει τις προτιμήσεις του ως μια παραγγελία κριτηρίων.  

Επίσης, ο χρήστης μπορεί να εκχωρήσει άμεσα μια αριθμητική τιμή σε κάθε 

κριτήριο. Οι τιμές αυτές δυστυχώς δεν είναι εύκολο να ερμηνευτούν σε όρους βαρών. 

Αυτή η διαδικασία συλλογής πληροφοριών είναι απλή και γρήγορη. Έτσι, ταιριάζει 
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πολύ καλά σε περιβάλλοντα που βοηθάνε στη λήψη απόφασης με πολλαπλές 

πολυκριτήριες μεθόδους.  

Ακόμα, εισάγεται ένα νέο είδος πληροφορίας ζητώντας από το χρήστη να δηλώσει 

πόσες φορές το τελευταίο κριτήριο είναι πιο σημαντικό από το πρώτο στη κατάταξη. 

Ας υποθέσουμε ότι το z είναι η τιμή αυτής της αναλογίας. Η τελευταία, συνήθως δεν 

είναι πολύ καλά ορισμένη από τον χρήστη. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να αναλύεται 

με ένα εύκολο τρόπο, η επίδραση στα αποτελέσματα των αλλαγών του z.  

Ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη ένα πρόσθετο είδος των πληροφοριών σχετικά με την 

τιμή z. Εξαλείφει την εσγαλμένη επεξεργασία των υποσυνόλων της πρώην κατάταξης 

της προηγούμενης μεθόδου και επεξεργάζεται τη στρογγυλοποίηση των αριθμητικών 

τιμών κατά το βέλτιστο τρόπο (Figueira and Roy, (2002)). 

 

3.3.5    Το SRF λογισμικό  

 

Το λογισμικό SRF χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των βάρη των κριτηρίων 

στην μέθοδο τύπου ELECTRE. Αυτό το λογισμικό είναι μια εφαρμογή της 

αναθεωρημένης διαδικασίας Simos. Θα πρέπει να επιτρέπει σε κάθε άτομο που θέλει 

να βγάλει μια απόφαση τα παρακάτω: 

 Να σκεφτεί και να εκφράσει μια κατάταξη των κριτηρίων. 

 να εισαγάγει κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες στο λογισμικό, 

προκειμένου να ληφθούν τα βάρη των κριτηρίων.  

Αυτό το λογισμικό είναι πολύ καλά προσαρμοσμένο στα πλαίσια όπου, για 

διάφορους λόγους , όπως πολλαπλούς χρήστες, αναλύσεις, πρέπει να καθοριστούν 

διάφορα σύνολα βαρών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το λογισμικό αυτό, επιτρέπει να 

συλλέγονται διαφορετικά σύνολα δεδομένων και να επεξεργάζονται γρήγορα οι 

πληροφορίες. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα παρακάτω:  

 Επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολλαπλοί χρήστες που εργάζονται με την 

ίδια οικογένεια κριτηρίων.  
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 Κάθε χρήστης μπορεί να κατασκευάσει και να δουλέψει με διάφορους '' 

Πίνακες κατάταξης ''. Για αυτό το λόγο, ο χρήστης μπορεί τώρα να ξεπεράσει 

τους δισταγμούς του ανάμεσα στο να συμπεριλάβει ένα κριτήριο σε ένα 

συγκεκριμένο υποσύνολο της θέσης στην κατάταξη των κριτηρίων, είτε σε 

άλλο υποσύνολο της θέσης στην κατάταξη των κριτηρίων. 

 Επίσης, ο χρήστης, για κάθε πίνακα κατάταξης μπορεί να κατασκευάσει 

πολλούς “πίνακες διαστήματος” και να εισάγει ένα μεταβλητό αριθμό λευκών 

καρτών μεταξύ των δυο διαδοχικών υποσύνολων της θέσης στην κατάταξη 

των κριτηρίων, τοποθετώντας τα σε διαφορετικούς “πίνακες διαστήματος” . 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, στην πράξη, είναι πολύ δύσκολο για τον χρήστη να 

εκφράσει  τη διαφορά της σχετικής σημασίας μεταξύ των βαρών των δύο 

διαδοχικών υποσυνόλων της θέσης στην κατάταξη των κριτηρίων με την 

εισαγωγή ενός ενιαίου σέτ λευκό καρτών ανάμεσά τους. 

 Αυτό το λογισμικό επιτρέπει στο χρήστη να εισάγει διαφορετικές τιμές, όσον 

αφορά την αναλογία z, δεδομένου του ότι, είναι πολύ δύσκολο να εκφραστεί 

αυτή η αναλογία, χρησιμοποιώντας μια μόνο σταθερή τιμή. Ο χρήστης μπορεί 

να αναλύσει, με εύκολο τρόπο, την επίδραση στα αποτελέσματα των αλλαγών 

του z.  

 Απεικονίζει τα αποτελέσματα σε μορφή πίνακα ή σε γραφική μορφή των 

κατατάξεων ή των κριτηρίων. Εμφανίζει στον ίδιο πίνακα, τα βάρη που 

ελήφθησαν αφού προσδιορίστηκε το z.  

(Figueira and Roy, (2002)) 

 

3.4    TOPSIS 
 

H TOPSIS (technique for order performance by similarity to ideal solution) 

αναπτύχθηκε από τον Hwang and Yoon το 1981 και είναι μια απλή μέθοδο κατάταξης 

και εφαρμογής. Για την TOPSIS έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο ερευνητές όσο 

και πρακτικάριοι, με αποτέλεσμα το παγκόσμιο ενδιαφέρον για αυτήν να μεγαλώνει.   

(Majid Behzadian, (2012)). Είναι μια πολύ χρήσιμη τεχνική για την αντιμετώπιση 
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προβλημάτων λήψης αποφάσεων στον πραγματικό κόσμο. Βοηθάει πολύ το άτομο 

που θέλει να βγάλει μια απόφαση, στην οργάνωση των προβλημάτων που πρέπει να 

λυθούν και πραγματοποιεί αναλύσεις, συγκρίσεις και κατατάξεις των εναλλακτικών 

λύσεων. Έτσι, πρέπει να γίνει η επιλογή κατάλληλων εναλλακτικών (Shiha, Shyurb, 

and Stanley Lee, (2007)). 

Η βασική ιδέα της TOPSIS είναι μάλλον απλή. Προέρχεται από την έννοια ενός 

εκτοπισμένου ιδανικού σημείου, από το οποίο η συμβιβαστική λύση έχει τη 

μικρότερη απόσταση. Ο Hwang και Yoon έχουν προτείνει, ότι η κατάταξη των 

εναλλακτικών λύσεων θα βασίζεται στη μικρότερη απόσταση από τη θετική ιδανική 

λύση (ΘΙΛ) και στην μακρύτερη αρνητική ιδανική λύση (ΑΙΛ) ή στο κατώτατο 

σημείο.  

Ακόμα, σύμφωνα με τον Hsu-Shih Shih και τους υπολοίπους συγγραφείς, υπάρχουν 

τέσσερα πλεονεκτήματα της TOPSIS, αυτά είναι: 

 Η λογική που έχει η TOPSIS ώς μέθοδο, που αντιπροσωπεύει τη λογική της 

ανθρώπινης επιλογής. 

 Μια κλιμακωτή τιμή που αντιπροσωπεύει τόσο τις καλύτερες όσο και τις 

χειρότερες εναλλακτικές λύσεις ταυτόχρονα. 

 Μια απλή διαδικασία υπολογισμού που μπορεί εύκολα να προγραμματιστεί σε 

ένα υπολογιστικό φύλλο. 

 Τα βάρη απόδοσης όλων των εναλλακτικών σε ιδιότητες που μπορούν να 

απεικονιστούν σε ένα πολυεδρικό, τουλάχιστον για οποιεσδήποτε δύο 

διαστάσεις. 

           (Shih, Shyurb, and Stanley Lee, (2007)) 

 

Αυτά τα πλεονεκτήματα κάνουν την TOPSIS μια σημαντική τεχνική λήψης 

αποφάσεων σε σχέση με άλλες συναφείς τεχνικές, όπως η AHP και ELECTRE. Είναι 

μια χρήσιμη μέθοδος, η οποία συγκρίνει άμεσα κάθε εναλλακτική λύση ανάλογα με 

τα δεδομένα των πινάκων αξιολόγησης και τα βαρών. 
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Λόγω του ότι, η MADM είναι ένα πρακτικό εργαλείο για την επιλογή και κατάταξη 

των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων, οι εφαρμογές της είναι πολυάριθμες. Η 

TOPSIS, έχει κριθεί μια από τις σημαντικότερες τεχνικές λήψης αποφάσεων στην 

περιοχή του Ειρηνικού της Ασίας. (Huang, (2008)). 

Τα τελευταία χρόνια, η TOPSIS έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στους τομείς της 

διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, μέσων μεταφοράς , το σχεδιασμό του προϊόντος, 

της μεταποίησης, την διαχείριση των υδάτων, τον έλεγχο ποιότητας και την ανάλυση 

θέσης. Επιπλέον, η έννοια της TOPSIS έχει επίσης συνδεθεί με την πολλαπλή-

αντικειμενική και ομαδική λήψη αποφάσεων. 

Ένα από τα μειονεκτήματα της TOPSIS είναι ότι, δεν παρέχεται για πρόκληση 

βάρους και έλεγχο συνέπειας για αποφάσεις. Από την άλλη, στην TOPSIS δεν 

υπάρχει απαίτηση για συγκρίσεις ζευγών και ο περιορισμός της χωρητικότητας 

μπορεί να μην κυριαρχούσε σημαντικά στην διαδικασία.  

Η μέθοδος της TOPSIS απαιτεί μόνο ένα ελάχιστο αριθμό εισόδων από τον χρήστη 

και τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι εύκολα αντιληπτά. Βασίζεται σε πέντε 

βήματα υπολογισμού. Το πρώτο βήμα είναι η συγκέντρωση των επιδόσεων των 

εναλλακτικών λύσεων σχετικά με τα διαφορετικά κριτήρια (John Wiley and Sons, 

2013)). 

Στο δεύτερο στάδιο, αυτές οι παραστάσεις θα πρέπει να κανονικοποιηθούν. Οι 

κανονικοποιημένες βαθμολογίες πρέπει μετά να σταθμιστούν και υπολογίζονται οι 

αποστάσεις σε ένα ιδανικό και αντι-ιδανικό σημείο. Τελικά, η εγγύτητα δίνεται από 

την αναλογία αυτών των αποστάσεων. Έτσι, έχουμε πέντε βήματα τα οποία είναι: 

1. Υπολογίζεται ο κανονικοποιημένος πίνακας αποφάσεων. Ας υποθέσουμε ότι η 

κανονικοποιημένη τιμή rij υπολογίζεται ως 

       𝑟𝑖𝑗 =  𝑓𝑖𝑗 √∑ 𝑓𝑖𝑗
2

𝐽

𝑗=1

⁄                                   

 

j = 1,…J;  i =1, …, n.          (Opricovic, (2004)) 
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Αρκετοί μέθοδοι κανονικοποίησης μπορούν να βρεθούν για το σκοπό αυτό: 

a) Η διανεμητική εξομάλυνση απαιτεί ότι οι παραστάσεις χωρίζονται από 

την τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των τετραγώνων των 

στοιχείων κάθε σε μια στήλη. 

b) H ιδανική εξομάλυνση απαιτεί τη διαίρεση κάθε απόδοσης από την 

υψηλότερη τιμή σε κάθε στήλη, εάν το κριτήριο πρέπει να 

μεγιστοποιηθεί. Αν το κριτήριο πρέπει να ελαχιστοποιηθεί, κάθε 

παράσταση διαιρείται με το χαμηλότερο σκορ σε κάθε στήλη. 

2. Όταν τα βάρη ληφθούν υπόψη, ένας σταθμισμένος κανονικοποιημένος 

πίνακας απόφασης κατασκευάζεται με τον πολλαπλασιασμό των 

κανονικοποιημένων βαθμολογιών από τα αντίστοιχα τους βάρη.  

u =ij = wi rij,   J = 1,…,J;  i = 1,…, n, 

όπου wi έιναι το βάρος του χαρακτηριστικού ith ή του κριτηρίου, και .......wi = 

1.  (Opricovic, (2004)) 

3. Οι σταθμισμένες βαθμολογίες θα χρησιμοποιηθούν για να συγκρίνουν κάθε 

ενέργεια σε μια ιδανική και αντι-ιδανική εικονική δράση. Υπάρχουν τρεις 

διαφορετικοί τρόποι για τον καθορισμό αυτών των εικονικών ενεργειών. 

a) Συλλέγοντας την καλύτερη και τη χειρότερη απόδοση του κάθε 

κριτήριου του ομαλοποιημένου πίνακα απόφασης για μια ιδανική 

και αντι-ιδανική δράση.  

b) Υποθέτοντας ένα απόλυτο ιδανικό και αντι-ιδανικό σημείο, τα 

οποία ορίζονται χωρίς λαμβάνονται υπόψη οι ενέργειες του 

προβλήματος απόφασης. 

c) Από το άτομο που θέλει μα βγάλει μια απόφαση ορίζονται τα 

ιδανικά και αντι-ιδανικό σημεία.  Τα σημεία αυτά πρέπει να είναι 

μεταξύ τους ιδανικά και αντι-ιδανικό σημεία και να υπολογίζονται 

με τις δύο άλλες μεθόδους που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

                                            Α* = {u*
1,…,u*

n} 

= {max uij│i ∈ I
'), (min uij│i ∈ I

")}, 
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                               A-  = {u- 
1,…,u-n} 

                                    = {minuij │i ∈ I
'), (max vij│i ∈ I

")}, 

 

4. Πρέπει να υπολογιστεί η απόσταση για κάθε ενέργεια στην ιδανική ενέργεια. 

                                        

𝐷𝑗
∗  =  √∑(𝑢𝑖𝑗 −   𝑢𝑖

∗)2

𝑛

𝑖=1

                                                    𝑗 = 1 … 𝐽.                   

                                                                           

 

Παρόμοια, ο διαχωρισμός από την αρνητική ιδεατή λύση δίνεται ως:  

        
         𝐷𝑗

−
   =  √∑(𝑢𝑖𝑗 −   𝑢𝑖

−)2

𝑛

𝑖=1

                          𝑗 = 1 … 𝐽. 

 

5. Να υπολογιστεί ο σχετικός συντελεστής εγγύτητας της κάθε ενέργειας. Ο 

συντελεστής εγγύτητας είναι πάντα μεταξύ 0 και 1, όπου το 1 είναι η 

προτιμώμενη ενέργεια. Εάν μια ενέργεια είναι κοντά στο ιδανικό από την 

αντι-ιδανικό, τότε  προσεγγίζει το 1, ενώ εάν μια ενέργεια είναι πιο κοντά 

στην αντι-ιδανική από την ιδανική, τότε προσεγγίζει το 0.  (John Wiley and 

Sons, 2013)).  Η σχετική εγγύτητα της εναλλακτικής aj σε σχέση με το Α* 

ορίζεται ως :  

 

C*
j = D¯

j / (D
*
j + D¯ 

j ),    j = 1,…J. 

 

 



27 

 

3.5    Βιβλιοθήκες Ανώτατων Ιδρυμάτων 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι δέκα Βιβλιοθήκες των Ανώτατων Ιδρυμάτων που 

επιλέχθηκαν για να γίνει η αξιολόγηση τους, σύμφωνα με τα εννιά κριτήρια που 

θεωρήθηκαν σημαντικά και αναλύονται στη συνέχεια. Έτσι, η παρουσίαση ξεκινάει 

αρχικά με την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

3.5.1    Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας  

 

 

Εικόνα 2-Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Πηγή:lib.uom.gr (2017)) 

 

Η ίδρυση του πανεπιστημίου Μακεδονίας έγινε το 1990 και αποτελεί την μετεξέλιξη 

της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Η τελευταία ιδρύθηκε από το 

1948 και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1957-58. Η βιβλιοθήκη 

του Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 1962, η λειτουργία της όμως ως δανειστική για τους 

καθηγητές ξεκίνησε από το 1965. Τον πρώτο καιρό η στέγαση της έγινε σε ένα 

δωμάτιο στη Λ.Νίκης 45. Μετά από πολλές μετακομίσεις που έγιναν, η συλλογή της 

μεταφέρθηκε το 1990 από την οδό Τσιμισκή 45 στις σημερινές της εγκαταστάσεις 

(ημιώροφος του πανεπιστημίου).  
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Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι μια σύγχρονη ακαδημαϊκή 

βιβλιοθήκη, που στόχος της είναι να προσφέρει με ουσιαστικό τρόπο εκπαιδευτικό 

και πληροφοριακό έργο ώστε να μπορεί πλήρως να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

ενός δυναμικά ανερχόμενου ακαδημαϊκού ιδρύματος, όπως το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας. 

Η βιβλιοθήκη λειτούργησε πλέον ως Υπηρεσία Βιβλιοθήκης και Πληροφόρησης 

(Υ.ΒΙ.Π.) σε επίπεδο Διεύθυνσης, μετά από απόφαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου (αρ. 13/28.6.01), η οποία έκανε δεκτό τον εσωτερικό κανονισμό 

λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.   

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου 3404/2005 για την ρύθμιση θεμάτων του 

Πανεπιστημίου και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, η Υ.ΒΙ.Π. 

μετονομάζεται σε Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ).  

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης αποτελείται από 7 οργανικά Τμήματα. Οι 

κύριοι στόχοι της είναι να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες, δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στις ηλεκτρονικές και τις εξ’απόστασεως υπηρεσίες.  

 Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

ξεπερνάει τα όρια της φυσικής της χωροθέτησης, εφαρμόζοντας τις νέες τεχνολογικές 

εξελίξεις και τοποθετώντας στα Τμήματα της εξειδικευμένο προσωπικό. 

Το 2004 ιδρύθηκαν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δύο νέα Τμήματα. Το Τμήμα 

Διοίκησης Τεχνολογίας με έδρα την πόλη της Νάουσας (άρθρο 1 παρ. 1 εδ. ββ΄ του 

ν.3255/2004 (Α’ 138)) και το Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών με έδρα 

την πόλη της Έδεσσας ( άρθρο 1 παρ. 1 εδ. β’ περ. αα’ του ν. 3255/2004 (Α’ 138)). 

Τα δύο αυτά Τμήματα το 2013, σύμφωνα με το Π.Δ 88/2013 (Α΄ 129), άρθρο 2, παρ. 

2, συγχωνεύτηκαν με το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και το Τμήμα 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

αντίστοιχα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

Το υλικό των συλλογών των Βιβλιοθηκών που λειτούργησαν στα παραπάνω 

Τμήματα ως Παραρτήματα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, εμφανίζεται πλέον στον 

ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης ως Υλικό Περιορισμένης Πρόσβασης και 

διατίθεται σε όσους ενδιαφέρονται, έπειτα από αίτησή που πρέπει να κάνουν.  
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Επίσης, η Βιβλιοθήκη υποστηρίζει την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό του υλικού της 

Βιβλιοθήκης του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τέλος, η 

Βιβλιοθήκη συμμετέχει σε social media, όπως το Facebook, Linkendln, Youtube κ.α. 

για την διευκόλυνση στην παρακολούθηση των εξελίξεων, από τους χρήστες της 

(lib.uom.gr (2017)). 

 

3.5.2    Kεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αριστοτελείου  

 

 

Εικόνα 3-Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αριστοτελείου (Πηγή: lib.auth.gr (2017)) 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3341/1925 "Περί ιδρύσεως του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης", είχε προβλεφθεί και η ίδρυση, μεταξύ άλλων, πανεπιστημιακής 

βιβλιοθήκης και σπουδαστηρίων. Επίσης, ορίστηκαν ότι τα σχετικά με το πως θα 

λειτουργεί η βιβλιοθήκη θέματα, θα καθορίζονται με επιμέρους ειδικά διατάγματα.  

Στο διάταγμα "Περί ιδρύσεως Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης εν τω Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης", που εκδόθηκε δύο χρόνια αργότερα (Φ.Ε.Κ 146/16.7.1927), 

ορίζονταν οι στόχοι της βιβλιοθήκης, το γενικό πλαίσιο της συνεργασίας της με την 

Εθνική Βιβλιοθήκη και τις δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες της Μακεδονίας και 

της λειτουργίας της (υπό την εποπτεία πενταμελούς εφορευτικής επιτροπής 

https://www.lib.uom.gr/index.php/el/component/k2/itemlist/category/223-synergasies
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καθηγητών πανεπιστημίου και με προσωπικό που θα απαρτιζόταν από το διευθυντή, 

τον επιμελητή και έναν κλητήρα). 

Η βιβλιοθήκη αρχίζει την λειτουργία της στα τέλη του 1927. Αρχικά λειτουργούσε 

για 47 χρόνια στο παλαιό κτίριο της φιλοσοφικής σχολής, στο χώρο που σήμερα 

στεγάζεται το Σπουδαστήριο Λαογραφίας, στις αίθουσες 104 και 105. Η πρώτη 

εφορευτική επιτροπή έκανε μια προσπάθεια κατά τις πρώτες θητείες της (1926-1932) 

να συγκεντρώσει διάσπαρτα βιβλία στη Θεσσαλονίκη. 

Η στέγαση της Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ έγινε για 47 χρόνια στο ισόγειο του παλαιού 

κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.  

Από το 1974 στεγάζεται σε δικό της τετραώροφο κτίριο, των αρχιτεκτόνων Κ. 

Παπαιωάννου και Κ. Φινές στο κέντρο της πανεπιστημιούπολης. Στους δυο 

υπόγειους ορόφους φιλοξενούνται οι σπάνιες και κλειστές συλλογές. Στο ισόγειο 

στεγάζονται οι υπηρεσίες διοίκησης και το αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης ενώ στον 

πρώτο όροφο βρίσκεται το 1300 θέσεων Φοιτητικό Αναγνωστήριο. 

Το 2000 εγκαινιάστηκε το νέο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, το οποίο βρίσκεται 

βορειοανατολικά και σε συνέχεια με το κτίριο που υπάρχει της Βιβλιοθήκης. 

Σχεδιάστηκε από τον καθηγητή αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού του 

Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, κ. Αναστάσιο 

Κωτσιόπουλο και τις αρχιτέκτονες κυρίες Μόρφω Παπανικολάου και Ρένα 

Σακελλαρίδου (με συνεργάτιδα την κ. Αλεξ. Οικονομίδου) και έχει τιμηθεί στο 

σχετικό διαγωνισμό του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής με το πρώτο βραβείο 

“Αρχιτεκτονική 2000” ως το καλύτερο δημόσιο κτίριο της πενταετίας 1995-1999.  

Υπάρχουν τρία επίπεδα, γύρω από ένα κυλινδρικό αίθριο και αποτελείται από 

κλειστό βιβλιοστάσιο, διπλού ύψους χώρο αναγνωστηρίου και ανοικτό βιβλιοστάσιο 

σε πατάρι.  

Όσον αφορά τις συλλογές που περιλαμβάνει η Βιβλιοθήκη, τον πρώτο πυρήνα 

(8.000) της συλλογής της, αποτέλεσαν τα βιβλία του πρώην εφόρου της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης (1890-91, 1895) Γ. Κωνσταντινίδη, τα βιβλία του Ελληνικού επί 

Τουρκοκρατίας Γυμνασίου Θεσσαλονίκης (κυρίως παλιές εκδόσεις κλασσικών 

κειμένων) και τα βιβλία του Διδασκαλείου Αρένων (συλλογή με βιβλία κυρίως 
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ιστορικά και περιηγητικά, συγκροτημένη από την προσωρινή κυβέρνηση 

Θεσσαλονίκης, κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο).  

 Μετέπειτα, η Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. εμπλουτίστηκε με τα βιβλία της Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας Αθηνών και αργότερα με τη δωρεά βιβλίων από τον Τραπεζούντιο 

ευεργέτη του Πανεπιστημίου Κ.Κωνσταντινίδη, ο οποίος τα είχε συγκεντρώσει και τα 

προόριζε για τη Βιβλιοθήκη του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας, αποστολή που 

ματαιώθηκε εξαιτίας της Μικρασιατικής Καταστροφής του 1922. 

Ακόμα, στη συλλογή της Βιβλιοθήκης προστέθηκαν αρκετά βιβλία που προέρχονταν 

από Ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που εγκαταλείφθηκαν στην Τουρκία μετά το 

1922 και παραδόθηκαν στη Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ από την Επιτροπή Ταμείου 

Ανταλλαξίμων Περιουσιών. Ο εμπλουτισμός της συλλογής της Βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνεχίστηκε με αγορές και δωρεές σπουδαίων 

ιδιωτικών συλλογών, όπως του Ν. Πολίτη, Γ. Χατζηδάκη, Αλ. Σβώλου, Αλ. 

Δελμούζου, Αλ. Παπαναστασίου, Μ. Τριανταφυλλίδη, Αλ. Πάλλη, Π.Καλλιγά, Χρ. 

Ευελπίδη, Δημ. Στεφανίδη κ.ά.  

Το 1963 στις συλλογές της Βιβλιοθήκης προστέθηκε η δωρεά της ιδιωτικής συλλογής 

του ομογενούς από την Αίγυπτο Ιωάννη Τρικόγλου (~12.000 τίτλοι βιβλίων ιστορικό 

φιλολογικού περιεχομένου και ~ 1000 χαρακτικά και φωτογραφίες, τοπία, χάρτες και 

πρόσωπα της Ελληνικής Επανάστασης), τμήμα της οποίας έχει ψηφιοποιηθεί και 

είναι διαθέσιμο στην Ψηφιοθήκη του ΑΠΘ- Συλλογή Τρικόγλου. 

Σήμερα η Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ διαρκώς ανανεώνει και εμπλουτίζει τη συλλογή της 

με αγορές έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού διατηρώντας μία από τις πλουσιότερες 

και πιο ενημερωμένες συλλογές στην Ελλάδα. 

Ακόμα, η Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ υπάρχει μια επιτροπή, η Επιτροπή Βιβλιοθήκης και 

Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ), που έχει ως έργο τη σωστή λειτουργία της 

βιβλιοθήκης, την ενεργή συμμετοχή της, όσον αφορά την χάραξη της πολιτικής της 

και στην αξιολόγηση  των περιεχομένων των υπηρεσιών από αυτήν. 

Η Επιτροπή αυτή ασχολείται με την μελέτη των διάφορων ζητημάτων που 

σχετίζονται με την αποτελεσματική λειτουργία των βιβλιοθηκών του ιδρύματος, 

καθώς και τις εισηγήσεις στις πρυτανικές αρχές. Επίσης, η Επιτροπή  αυτή ορίζεται 

από τη Σύγκλητο και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, έντεκα (11) 
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μέλη ΔΕΠ, τη διευθύντρια της Βιβλιοθήκης - Κέντρο Πληροφόρησης και δύο (2) 

βιβλιοθηκονόμους του ΑΠΘ. 

Επιπρόσθετα, η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ προσφέρει υπηρεσίες βιβλιοθήκης που είναι πολύ 

σύγχρονες, χάρη στο πολύ εξειδικευμένο προσωπικό της. Ο αριθμός αυτών των 

υπηρεσιών επεκτείνεται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον με την προσφορά 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, και σε νέα αντικείμενα με την προσφορά υπηρεσιών που 

υποστηρίζουν και αναδεικνύουν την επιστημονική επικοινωνία (scholarly 

communication).  

Επίσης, Η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ προσφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα ΑΠΘ από το 

2003 τη δυνατότητα ανάπτυξης ηλεκτρονικών μαθημάτων. Το 2014 αποφασίστηκε η 

μετάβαση στο ελεύθερο λογισμικό Moodle σε συνεργασία με το Κέντρο 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ. 

Η υπηρεσία αυτή που υποστηρίζει τα ηλεκτρονικά μαθήματα είναι υπεύθυνη για την 

εξυπηρέτηση και την εκπαίδευση των χρηστών, τόσο των μελών ΔΕΠ όσο και των 

φοιτητών και των φοιτητριών. Είναι ένα κεντρικό σημείο που παρέχει βοήθεια σε 

ερωτήσεις και αιτήματα, σε αυτούς που το χρησιμοποιούν. 

 Έτσι, απαντά καθημερινά σε ερωτήσεις και αιτήματα χρηστών/τριών τηλεφωνικά και 

μέσω e-mail, δημιουργεί οδηγούς χρήσης, διοργανώνει σεμινάρια χρήσης του 

περιβάλλοντος των ηλεκτρονικών μαθημάτων. Η υπηρεσία αυτή υποστήριξης 

ηλεκτρονικών μαθημάτων συμμετέχει στην ομάδα έργου των ανοικτών ακαδημαϊκών 

μαθημάτων σε θέματα εκκαθάρισης πνευματικών δικαιωμάτων και υποστήριξης 

συνεργατών του έργου. 

Τέλος, η  Βιβλιοθήκη ΑΠΘ απέκτησε σύγχρονες υπηρεσίες βιβλιοθήκης χάρη στη 

χρηματοδότηση των δύο προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ (ΕΠΕΑΕΚ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και στην 

πρόσληψη ειδικών βιβλιοθηκονόμων - επιστημόνων. Το πιο πρόσφατο πρόγραμμα 

χρηματοδότησης ΕΣΠΑ-Ψηφιακή Σύγκλιση επέτρεψε την αναβάθμιση υφιστάμενων 

υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων (lib.auth.gr (2017)).  
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3.5.3    Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  

 

 

 

Εικόνα 4-Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ( Πηγή: lib.uoi.gr (2017)) 

 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1964. Έως το 1973 λειτούργησε ως 

παράρτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). 

Η ίδρυση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έγινε επίσης, το 1964. Οι 

κτηριακές εγκαταστάσεις του νέου Πανεπιστημίουκαι ιδιαίτερα η μεταφορά των 

μοντέλων που εφάρμοζε το Α.Π.Θ. στην οργάνωση των Βιβλιοθηκών του, έθεταν 

κάποιους περιορισμούς. Αυτοί οι περιοσρισμοί είχαν ως αποτέλεσμα να εφαρμοστεί 

ένα κατανεμημένο συστήμα Βιβλιοθήκης με τη λειτουργία Σπουδαστηρίων και μιας 

συντονιστικής υπηρεσίας, της «Κεντρικής Βιβλιοθήκης». 

Αυτό το πρότυπο οργάνωσης με τη λειτουργία σπουδαστηρίων και συλλογών στις 

τότε Έδρες, δεν πραγματοποιήθηκε τελικά και αντί αυτού ιδρύθηκαν νέα Τμήματα, 

τα οποία οργάνωσαν Βιβλιοθήκες σε επίπεδο Τμήματος. Έτσι, την ίδρυση του κάθε 

νέου Τμήματος ακολουθούσε η δημιουργία της αντίστοιχης Βιβλιοθήκης. 

Τα σπουδαστήρια των σημερινών Τμημάτων Ιστορίας - Αρχαιολογίας και Φιλολογίας 

της Φιλοσοφικής Σχολής, δημιουργήθηκαν το 1965 και το 1966  δημιουργήθηκε η 

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών και το 1970 του Τμήματος Φυσικής. 
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Το 1977 της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Χημείας και της Ιατρικής Σχολής 

(διάσπαρτη στις πρώην Έδρες και στις Κλινικές) και το 1984 του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το 1987 του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Νηπιαγωγών, το 1993 του Τμήματος Πληροφορικής και το 1998 του Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών.  

Το 2000 λειτούργησε η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Υλικών και η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της 

Τέχνης, το 2001 η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και 

Τεχνολογιών. 

Ακόμα, το 1996, για την καλύτερη παροχή πιο οργανωμένων και σύγχρονων 

υπηρεσιών Βιβλιοθήκης, αποδοτικότερης διάθεσης του προσωπικού και καλύτερης 

αξιοποίησης των οικονομικών πόρων της Βιβλιοθήκης, ενοποιήθηκαν οι βιβλιοθήκες 

των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.), Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών με την 

ίδρυση της διατμηματικής Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Αγωγής και του 

Τμήματος Φ.Π.Ψ.  

Επίσης, η δημιουργία των νέων κτηρίων της Ιατρικής Σχολής συντέλεσε στο να γίνει 

εφικτή η ενοποίηση των μικρών συλλογών που διατηρούσαν οι πρώην Έδρες και οι 

Κλινικές της Ιατρικής Σχολής και τη λειτουργία από το 1998 της ενιαίας Βιβλιοθήκης 

της Ιατρικής Σχολής.  

Το νέο κτήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ολοκληρώθηκε το 2002 και ξεκίνησε η 

ενοποίηση των επιμέρους Βιβλιοθηκών στο νέο κτήριο. 

Σήμερα η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στεγάζεται σε ιδιαίτερο κτήριο 

στο κέντρο της Πανεπιστημιούπολης. 

Από έξι ορόφους διατεταγμένους σε δύο πτέρυγες, αποτελείται το νέο κτήριο. με 

επιφάνεια που την κάνει να είναι η μεγαλύτερη Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη της χώρας 

μας.  Στο κτίριο της Βιβλιοθήκης φιλοξενούνται τα Τμήματα Οικονομικών 

Επιστημών και Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης. 

Η Β.Κ.Π.-Π.Ι. προσφέρει στους χρήστες της ένα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον 

ανάγνωσης, καθώς διαθέτει κλιματισμό σε όλους τους χώρους της, επίπλωση που 
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ικανοποιεί διεθνείς προδιαγραφές, σύγχρονα φωτοτυπικά μηχανήματα, μηχανήματα 

σάρωσης και αποστολής κειμένων μέσω του διαδικτύου, ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

για χρήση από τους αναγνώστες, ασύρματη δικτύωση, μηχανογραφημένο κατάλογο, 

συστήματα προστασίας του υλικού κ.ά. (lib.uoi.gr (2017)). 

 

3.5.4    Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

 

Εικόνα 5-Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου (Πηγή: lib.aegean.gr (2017)) 

 

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε το 

1984, ταυτόχρονα με το ομώνυμο Πανεπιστήμιο.  

Η χωροθέτηση των Σχολών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου έγινε 

αρχικά σε τέσσερα νησιά και αργότερα σε έξι, καθορίζοντας έτσι την διάρθρωση και 

την φυσιογνωμία της (Υπηρεσίας) Βιβλιοθήκης, η οποία προσέλαβε την μορφή 

Δικτύου Βιβλιοθηκών με Παραρτήματα στα νησιά όπου λειτουργούν μονάδες του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Ακόμα, από τότε που ξεκίνησε την λειτουργίας της (1986), η Βιβλιοθήκη 

ανταποκρίθηκε με επιτυχία στην πρόκληση του συγκερασμού των αντίρροπων 

τάσεων. Ένα γεγονός που επιβάλλει η γεωγραφική διασπορά των Παραρτημάτων της 



36 

 

και η ανάγκη ύπαρξης μίας ενιαίας Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης με κοινή πολιτική, σε 

θέματα βιβλιοθηκονομίας και επεξεργασίας του υλικού και σε θέματα στρατηγικής, 

σχεδιασμού και ανάπτυξης. 

Επίσης, οι στόχοι της Βιβλιοθήκης δεν περιορίζονται στις συνήθεις επιδιώξεις που 

μπορεί να έχει μια Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη, όπως η υποστήριξη και θεραπεία της 

Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής διαδικασίας των μελών της Ακαδημαϊκής 

κοινότητας, αλλά λόγω των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν στον χώρο, στον οποίο 

λειτουργεί (πλούσια πνευματική και πολιτιστική παράδοση) επεκτείνονται και στην 

ανάδειξη, προβολή και διάσωση του πνευματικού πλούτου του Ελληνικού 

Αρχιπελάγους. 

 

Επιπρόσθετα, η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

έχει οργανωθεί ως συστατικό στοιχείο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Η Βιβλιοθήκη αυτή λειτουργεί ως μια αυτοτελή και αποκεντρωμένη υπηρεσία του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αποτελείται από την Κεντρική Υπηρεσία της Βιβλιοθήκης 

και τα Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης.  

Η δομή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει γίνει σύμφωνα με την δομή 

του Πανεπιστημίου και οι δραστηριότητες της οργανώνονται σε δυο επίπεδα, το 

Επίπεδο Διεύθυνσης (Κεντρική Υπηρεσία) και το επίπεδο Τμημάτων (Παραρτήματα). 

Μέχρι να εκδοθούν οι υπηρεσίες του Οργανισμού της Βιβλιοθήκης, της διεύθυνσης 

Βιβλιοθήκης προϊστάμενος είναι ένας Καθηγητής-Επόπτης. Η αναπλήρωση στα 

καθήκοντα του Επόπτη γίνεται από τον προϊστάμενο της Κεντρικής Υπηρεσίας. 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει την ιδιαιτερότητα στο ότι είναι η 

μοναδική που διατηρεί παραρτήματα σε έξι νησιά και αυτά είναι : Μυτιλήνη, Χίος, 

Σάμο, Ρόδο, Σύρο, Λήμνο. 

Ακόμα και με αυτή τη διασπορά των έξι Παραρτημάτων που υπάρχει, αποτελεί μια 

υπηρεσία που κρατάει ενωτικό χαρακτήρα και κοινή πολιτική, τόσο σε 

βιβλιοθηκονομικά θέματα όσο και σε θέματα που αφορούν την επεξεργασία του 

υλικού και σε θέματα στρατηγικής, σχεδιασμού και ανάπτυξης. Η λειτουργία των έξι 
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αυτών Παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης γίνεται από την Κεντρική Υπηρεσία στη 

Μυτιλήνη, η οποία ευθύνεται και για την επαφή με άλλους φορείς. 

Μία από τις φιλοδοξίες της Βιβλιοθήκης είνα να λειτουργήσει ως βηματοδότης για 

την δημιουργία της "Εικονικής Βιβλιοθήκης του Αρχιπελάγους" αποστασιοποιείται 

με το Πιλοτικό Πρόγραμμα "Κιβωτός του Αιγαίου", που χρηματοδοτείται από την 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Στην κύρια αποστολή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνεται και η ενεργή συμμετοχή της 

στην επιστημονική και εφαρμοσμένη έρευνα που σχετίζεται με την βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των βιβλιοθηκών στην επιτέλεση των σκοπών της. Ερευνητικά 

προγράμματα, όπως "Βιβλιοθήκες χωρίς Τείχη" και "EQLIPSE", αποτελούν 

ερευνητικά προγράμματα της κατηγορίας αυτής.Άλλα ερευνητικά προγράμματα στα 

οποία η Βιβλιοθήκη είχε ενεργό ρόλο είναι το "Πρόγραμμα Δολίχη" και το "Ειδικό 

Πρόγραμμα Αναβάθμισης". 

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και μετέχει σε όλες τις δράσεις του, είτε είναι πολιτικές 

ανάπτυξης συλλογής, είτε στην πραγματοποίηση οριζόντιων δράσεων.  

Έχει συνεργαστεί με την British Library και έχει υλοποιήσει έργα σε συνεργασία με 

άλλες Βιβλιοθήκες της χώρας και του εξωτερικού. Επίσης, το “Τετράγωνο 

Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών” του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, της 

Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου και της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου να προβούν σε συνεργασία στον τομέα των συλλογών τους που αφορούν τη 

ναυτιλία και γενικότερα θέματα σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές. 

Τέλος, η Βιβλιοθήκη ταυτόχρονα φιλοδοξεί να μειώσει τη γεωγραφική απομόνωση 

των νησιών του Αιγαίου με την παροχή στους χρήστες της σύγχρονων υπηρεσιών 

πληροφόρησης, αναδεικνύοντας την έτσι, στην Βιβλιοθήκη-Κέντρο Πληροφόρησης 

όχι μόνο του Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά του Αιγιακού Χώρου συνολικά 

(lib.aegean.gr (2017)). 

 

 

 

http://www.lib.aegean.gr/el/kivotos-toy-aigaioy
http://www.lib.aegean.gr/el/vivliothikes-horis-teihi
http://www.lib.aegean.gr/el/eqlipse-0
http://www.lib.aegean.gr/el/dolihi
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3.5.5    Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης 

 

 

Εικόνα 6-Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης (Πηγή: lib.uoc.gr (2007)) 

 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτελεί ενιαίο οργανισμό. Αυτό συνιστά 

μία από τις πολλές καινοτομίες που εισήγαγε στα εκπαιδευτικά της πράγματα στα 

είκοσι πέντε χρόνια της λειτουργίας της. 

 Από την αρχή αποφασίστηκε να μην οργανωθούν χωριστά "σπουδαστήρια" κατά 

σχολή, τομέα ή γνωστικό αντικείμενο αλλά όλες οι συλλογές στο Ρέθυμνο και το 

Ηράκλειο, να τεθούν υπό ενιαία διοίκηση και να ακολουθήσουν το ίδιο πρότυπο 

οργάνωσης. Με αυτόν τον τρόπο, επιτεύχθηκε σημαντική εξοικονόμηση χώρου, 

καλύτερη διαχείριση οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού και 

επαρκέστερη εξυπηρέτηση του κοινού της. 

Έτσι, όχι μόνο η Βιβλιοθήκη γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη, αλλά σημείωσε και 

σημαντικά επιτεύγματα που την έφεραν στην πρωτοπορία των ελληνικών 

ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.  

Ένα από αυτά είναι η κατασκευή του νέου κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στο 

Ρέθυμνο, ενός από τα πιο σύγχρονα κτίρια Βιβλιοθηκών της χώρας. Πρόκειται για 
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ένα κτήριο 5.500 τ.μ. που επιβάλλεται στο χώρο και βρίσκεται στο κέντρο της 

Πανεπιστημιούπολης.  

Είναι διαρθρωμένο ακτινωτά όπου το κεντρικό σημείο είναι ο χώρος άμεσης 

εξυπηρέτησης (Γραφεία Δανεισμού και Πληροφόρησης, Ηλεκτρονικό 

Αναγνωστήριο, Πληροφοριακή Συλλογή), διαιρεμένο σε τρία κύρια επίπεδα, με τους 

χώρους ανάγνωσης να περιβάλλουν τα βιβλιοστάσια, με μία μεγάλη και επτά μικρές 

αίθουσες σεμιναρίων και συναντήσεων, με πολλούς βοηθητικούς χώρους αλλά με μία 

και μόνη κεντρική είσοδο, ώστε να ελέγχεται εύκολα η είσοδος και η έξοδος των 

χρηστών, και με πανοραμική θέα στην πόλη, τη φύση και το πέλαγος, αποτελεί μια 

ενδιαφέρουσα, σύγχρονη αρχιτεκτονική πρόταση και έναν εξαιρετικό χώρο για 

μελέτη. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα ξενάγησης στους χώρους και στις 

υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέσω ενός Video διάρκειας 8’.  

Ακόμα, όσον αφορά τις συλλογές, διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες και πιο 

συγκροτημένες για τα ελληνικά ακαδημαϊκά μέτρα συλλογές της χώρας. Διαθέτει μια 

σημαντική συλλογή με σπάνια βιβλία σχετικά με την Ελληνική Ιστορία και τον 

Ελληνικό πολιτισμό, μια συλλογή περιοδικών στον τομέα των Θετικών Επιστημών 

και των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και δημιουργία του Κέντρου 

Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης. 

Επίσης, στον τομέα της οργάνωσης, υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια για την 

εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού, συνδυάζει με επιτυχία τις 

παραδοσιακές με τις σύγχρονες πηγές πληροφόρησης, διαθέτει εργαστήριο 

συντήρησης σπάνιου και πολύτιμου υλικού και υποστηρίζει άτομα με ειδικές ανάγκες 

(ΑΜΕΑ). Καθώς και λειτουργία μιας πλήρως μηχανογραφημένης βιβλιοθήκης για 

πρώτη φορά στην  Ελλάδα. 

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης συστηματικά παρακολουθεί τις 

τεχνολογικές εξελίξεις και οργανώνει και αξιοποιεί τις ψηφιακές πηγές 

πληροφόρησης (ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλιογραφικές ΒΔ, ψηφιακές ΒΔ πλήρους 

κειμένου κ.λ.π.). Επίσης, σημαντικό παράγοντα για την βιβλιοθήκη αποτελεί η  

απόκτηση προχωρημένης τεχνογνωσίας στο χώρο της αυτοματοποίησης των 

βιβλιοθηκών και αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων. 
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Ένα πολύ σημαντικό γεγονός όσον αφορά την δραστηριοποίηση που έχει στα όρια 

της γεωγραφικής της περιφέρειας, είναι η προσφορά των υπηρεσιών της και το 

άνοιγμα της βιβλιοθήκης στην τοπική κοινωνία με το να καθιερώσει την κατηγορία 

ενός εξωτερικού χρήστη, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιεί όλες τις υπηρεσίες της 

Βιβλιοθήκης και ιδίως αυτές του διαδανεισμού.  

Συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά 

προγράμματα και ανέπτυξε συνεργασίες με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης, τη 

Βικελαία Βιβλιοθήκη και τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης. 

Τέλος, ένας χρήστης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου μπορεί να πληροφορηθεί αν 

το θελήσει για στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ετήσια χρήση της κίνησης του 

υλικού, της βιβλιοθήκης σε επίπεδο δανεισμού και διαδανεισμού, το πλήθος των 

σεμιναρίων που προσφέρονται στους χρήστες της καθώς και τον αριθμό των χρηστών 

που συμμετέχουν σε αυτά. Τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης, το 

μέγεθος των συλλογών, το βαθμό τεκμηρίωσης τους, τα χρηματοοικονομικά 

δεδομένα της βιβλιοθήκης, τα προγράμματα στα οποία αυτή συμμετέχει. Γίνεται 

επίσης παραπομπή σε στατιστικά δεδομένα που αφορούν το σύνολο των 

Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (lib.uoc.gr (2017)).  
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3.5.6    Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά 

 

 

Εικόνα 7-Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά (Πηγή: lib.unipi.gr 2017)) 

 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 

από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών, σύμφωνα με το Ν.5197/1931 και τον 

Α.Ν. 28/1936, που σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιριών της Ελλάδας 

έβαλαν ως βάσεις την οικονομική, νομική και τεχνική παιδεία των στελεχών της 

βιομηχανίας. 

Μετονομάσθηκε σε Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών το 1945 και σκοπός της 

ορίσθηκε η συστηματική, θεωρητική και πρακτική κατάρτιση διοικητικών στελεχών. 

Το 1949, με το Ν.Δ. 1245/49, ολοκληρώθηκε η οργάνωση της.  

Ταυτόχρονα, στις 31/08/1949 υπήρξε η ανάγκη για την δημιουργία αναγνωστηρίου 

Βιβλιοθήκης. Το 1958, η Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών άλλαξε το όνομα 

της σε Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή και ορίσθηκε έδρα της ο Πειραιάς (ΝΔ 

3876/58). Η φοίτηση είναι τετραετής και τα πτυχία που χορηγούνται είναι ισότιμα 

των άλλων ΑΕΙ.  
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Από το 1966 (ΝΔ 4578/1966) η σχολή λειτούργησε ως ΝΠΔΔ και από το ακαδημαϊκό 

έτος 1971-1972 οι σπουδές στη Σχολή διαχωρίστηκαν από το δεύτερο έτος σε 

σπουδές Οικονομικών Επιστημών και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (υπ. 

απόφ. 146652/71).  

Επίσης, από το ακαδημαϊκό έτος 1977-1978 λειτούργησε το τμήμα Στατιστικής και 

Ασφαλιστικής Επιστήμης. Με το Ν.1268/82, η Σχολή λειτούργησε αρχικά ως 

μονοτμηματικό ΑΕΙ. Με το ΠΔ 43/1984 όμως η Σχολή οργανώθηκε έτσι ώστε να 

περιλαμβάνει τρία τμήματα, το τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. 

Τον Ιούνιο του 1989, με το ΠΔ 377/89, η Σχολή μετονομάσθηκε σε Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς, στο οποίο προστέθηκαν τρία ακόμα Τμήματα Σπουδών, το τμήμα 

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Ναυτιλιακών Σπουδών και 

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. 

Η πρώτη στέγη του Πανεπιστημίου Πειραιώς ήταν σε ένα διαμέρισμα του οικήματος 

του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων που βρισκόταν στη στοά Πεσματζόγλου στο 

239 στην Αθήνα. 

Η τελική του εγκατάσταση έγινε το 1993 στο κτίριο επί της οδού Καραολή και 

Δημητρίου 80. Ανάλογη πορεία είχε και η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, μέχρι την 

οριστική της εγκατάσταση στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου επί της οδού 

Καραολή και Δημητρίου 80. 

Η πρόσβαση στη βιβλιοθήκη γίνεται από την κεντρική – κυκλική – σκάλα στο μέσο 

του χώρου του ισογείου. Υπάρχει επίσης δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με 

ειδικές δεξιότητες από τον αριστερό ανελκυστήρα του κτιρίου. 

Η βιβλιοθήκη αποτελείται από τρεις βασικούς χώρους. Το Χώρο Υποδοχής, όπου 

βρίσκεται ο χώρος κίνησης του υλικού, οι υπολογιστές για τους αναγνώστες, το 

πληροφοριακό κιόσκι και ένα φωτοτυπικό μηχάνημα. Το Βιβλιοστάσιο, όπου 

στεγάζεται το σύνολο της έντυπης συλλογής της βιβλιοθήκης, κα το Αναγνωστήριο, 

όπου βρίσκονται τα λεξικά, τα τρέχοντα τεύχη των έντυπων περιοδικών και άλλο 

πληροφοριακό υλικό. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
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Η συλλογή της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς περιέχει περίπου 66.000 

τίτλους βιβλίων και 750 τίτλους περιοδικών. Η συλλογή καλύπτει τους τομείς 

έρευνας και διδασκαλίας των τμημάτων του πανεπιστημίου, ενώ υπάρχει και μεγάλος 

αριθμός τίτλων γενικού ενδιαφέροντος. 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει ως σκοπό την κάλυψη, την 

υποστήριξη και η προώθηση των διδακτικών - εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

διαδικασιών, οι οποίες αναπτύσσονται στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών των 

τμημάτων του Πανεπιστημίου τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο.  

Κεντρικός στόχος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι να μεταδοθεί 

η φιλοσοφία για την ύπαρξη ποιότητας σε όλα  τα επίπεδα και τμήματα μέσα σε αυτό 

αλλά και το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει με τις 

δραστηριότητες του και το οποίο επίσης επηρεάζεται από τις δικές του δράσεις κατά 

την υλοποίηση του έργου του Οργανισμού. 

Αφορά μια στρατηγική που διαμορφώνεται από όλους όσους συμμετέχουν στο έργο 

της παροχής της υπηρεσίας, αυτοί είναι το προσωπικό, οι συνεργάτες και οι 

εκπαιδευόμενοι. Έτσι, με την αντίληψη που υπάρχει από όλους για ποιότητα, γίνεται 

προσπάθεια για συνεχής προσαρμογή στις εξελίξεις, συχνή αναδιάταξη δυνάμεων 

καθώς και προσπάθεια για να υπάρξουν καλύτερες δομές διαδικασίες και τελικά 

συνολικές εργασίες. 

Η διάχυση αυτής της φιλοσοφίας ποιότητας είναι πολύ καίριας σημασίας για τον 

οργανισμό και η διασφάλιση της είναι μια διαδικασία που δεν σταματάει. Η 

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες που 

διαθέτει για να όσο δυνατόν καλύτερα τους χρήστες της. 

Ενδιάμεσοι στόχοι είναι η στελέχωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης με κατάλληλο 

και επαρκές προσωπικό, εξασφάλιση επαρκούς χώρου και η διαμόρφωση 

κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη πολλών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων και την προώθηση της ατομικής και ομαδικής μελέτης και έρευνας.  

Επίσης, η μέριμνα για την εξασφάλιση οικονομικών πόρων που υποστηρίζουν την 

λειτουργία της και η αποτελεσματική διαχείριση τους, απαραίτητος και κατάλληλος 

εξοπλισμός για τις τρέχουσες και νέες ανάγκες καθώς και η σύνδεση και ανάπτυξη 
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συνεργασιών με άλλες βιβλιοθήκες και με οργανισμούς του εσωτερικού και 

εξωτερικού για την καλύτερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων πηγών.  

Τέλος, σκοπός της είναι να συνεχίζει να υποστηρίζει προοπτικές για τη συνεχή 

ανάπτυξη και διεύρυνση τόσο των εκπαιδευτικών στόχων της Πανεπιστημιακής 

Κοινότητας, όσο και του κοινωνικού ρόλου του Πανεπιστημίου Πειραιώς (lib.unipi.gr 

(2017)). 

 

3.5.7    Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Παντείου 

 

 

Εικόνα 8- Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Παντείου (Πηγή: library.panteion.gr (2017)) 

 

Σκοπός της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου 

είναι η κάλυψη, η υποστήριξη και η προώθηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

δραστηριοτήτων της ακαδημαϊκής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου στο 

πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των 

Τμημάτων, και η διεύρυνση των ακαδημαϊκών στόχων και του κοινωνικού ρόλου του 

Παντείου Πανεπιστημίου. 

Έτσι η Βιβλιοθήκη για τον λόγο αυτό, έχει αυτοματοποιήσει πλήρως τις λειτουργίες 

της και αναπτύσσει συνεχώς τις έντυπες καθώς και τις ηλεκτρονικές και ψηφιακές 
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συλλογές της, μαζί με αρκετές διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές. Παράλληλα 

συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας με σκοπό την όσο δυνατόν 

γίνεται, καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριακών πόρων.  

Η Βιβλιοθήκη του Πάντειου Πανεπιστημίου, τον Οκτώβριο του 1991 άρχισε την 

αναδιοργάνωση της και τον εκσυγχρονισμό της, όπου μια πενταετία αργότερα με την 

υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ του 1ου και 2ου Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης (ΚΠΣ) κατάφερε να είναι μια βιβλιοθήκη που μπορεί να ανταπεξέλθει στις 

σύγχρονες απαιτήσεις, έχοντας ένα μεγάλο αριθμό χρηστών και ίσως το πιο μαζικό 

και ζωντανό χώρο ολόκληρου του Πανεπιστήμιου. 

Ακόμα, η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο κεντρικό, νεοκλασικό κτίριο του 

Πανεπιστημίου σε τέσσερα επίπεδα συνολικής έκτασης 1.900 τ.μ. Η συλλογή της, 

που καλύπτει το ευρύ επιστημονικό πεδίο των κοινωνικό-πολιτικών επιστημών, είναι 

ανοικτής πρόσβασης, δηλαδή οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το 

υλικό στα ράφια.  

Το έργο της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου 

υποστηρίζεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης, της οποίας ο ρόλος είναι 

συμβουλευτικός και εποπτικός. Λειτουργεί ως ένας συνδετικός κρίκος της 

Βιβλιοθήκης με το ακαδημαϊκό προσωπικό και τους φοιτητές και προωθεί τα 

αιτήματα που μπορεί να έχει η Βιβλιοθήκη στα όργανα λήψης αποφάσεων. Η 

Επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση της Συγκλήτου, όπως ορίζει ο 

Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου. 

Επίσης, η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου 

διαθέτει σταθμό εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) σε προσβάσιμο σημείο. 

Ο σταθμός είναι εξοπλισμένος με το απαραίτητο λογισμικό και υποστηρικτικό υλικό 

προκειμένου να είναι εύκολη η πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία στους 

ανάπηρους χρήστες της βιβλιοθήκης. 

Όλα τα μέλη του Παντείου Πανεπιστημίου έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν  

τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης αφού πρώτα προμηθευτούν την κάρτα Βιβλιοθήκης. 

Οι συλλογές ανοικτής πρόσβασης και οι χώροι ανάγνωσης της Βιβλιοθήκης είναι 

διαθέσιμοι και σε εξωτερικούς χρήστες, οι οποίοι μπορούν να αναζητήσουν υλικό και 

να μελετήσουν στο αναγνωστήριο (library.panteion.gr (2017)).  
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3.5.8   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών 

 

 

Εικόνα 9- Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών (Πηγή: lis.upatras.gr (2017)) 

 

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ιδρύθηκε το 1964, παράλληλα με το 

Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Τα δύο πρώτα χρόνια (1964-1966) τόσο η Διοίκηση του Πανεπιστημίου όσο και η 

Βιβλιοθήκη στεγαζόταν στην Αθήνα και κατόπιν στο πρώτο κτίριο του 

Πανεπιστημίου στην οδό Κορίνθου, στην Πάτρα. Τότε ήταν που μπήκαν και τα 

θεμέλια για τη μετέπειτα λειτουργία της, με την καθοδήγηση της Αμερικανίδας 

βιβλιοθηκονόμου  κ. Ann Martin -Παπάζογλου και τις προσπάθειες της κ. Κατερίνας 

Λαμπροπούλου-Παλούμπη, που ήταν η πρώτη υπάλληλος.  

Το 1967 η Βιβλιοθήκη στεγάστηκε στα προκατασκευασμένα της 

Πανεπιστημιούπολης, στο Ρίο. Ο χώρος που καταλάμβανε ήταν 300 τ.μ., είχε 40 

θέσεις αναγνωστηρίου, ράφια χωρητικότητας 12.000 τόμων και γραφείο για 6 άτομα.  

 Έπειτα από προτροπή του καθηγητή Μ. Πελεκάνου, που ήταν Έφορος της 

Βιβλιοθήκης, το 1971, πραγματοποιήθηκε μια εμπεριστατωμένη μελέτη για την 

καλύτερη λειτουργία και βιωσιμότητα της βιβλιοθήκης από τον ειδικό του ΟΟΣΑ, κ. 

A.G. MacKenzie. Τότε στη βιβλιοθήκη υπήρχαν 2.000 μονογραφίες και 300 τίτλοι 
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επιστημονικών περιοδικών. Το προσωπικό της ήταν 5 άτομα, ενώ οι διδάσκοντες του 

Πανεπιστημίου 60 και οι φοιτητές 1.300. 

Η Βιβλιοθήκη μεταφέρθηκε στο Α’ κτίριο, μετά την ολοκλήρωση των δύο κύριων 

κτιρίων του Πανεπιστημίου, όπου και παρέμεινε μέχρι το καλοκαίρι του 

1987. Παρόλο το γεγονός, ότι το Πανεπιστήμιο την εποχή εκείνη ήταν αρκετά 

μικρότερο σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, η στελέχωση και η 

χρηματοδότηση της Βιβλιοθήκης δεν επαρκούσε για να καλύψει τις ερευνητικές και 

διδακτικές ανάγκες του ακαδημαϊκού προσωπικού, ούτε καν τις ελάχιστες ανάγκες 

των φοιτητών, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια συνεχή φθίνουσα, κακή πορεία και 

παρακμή. 

Μια πρώτη προσπάθεια για ανάπτυξη έγινε τον Ιούλιο του 1987. Η Βιβλιοθήκη τότε 

εγκαταστάθηκε στο ισόγειο της βόρειας πτέρυγας του κτιρίου των Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών, σε έναν πολύ χρήσιμο χώρο περίπου 700 τ.μ.. Από τότε άρχισαν οι 

πρώτες προσπάθειες για τη δημιουργία μιας «νέας» Βιβλιοθήκης, που θα πρόσφερε 

στους χρήστες της, περισσότερες δυνατότητες και υπηρεσίες με τη βοήθεια των νέων 

τεχνολογιών, αφήνοντας πίσω τις λειτουργίες που γίνονται με συμβατικό τρόπο και 

ξεπερνώντας με εναλλακτικές λύσεις τις συλλογές που δεν είναι επαρκείς. 

Στη συνέχεια, το 1988, με ένα πρόγραμμα ύψους 6.000.000 δραχμές, που είχε 

εκπονήσει το μέλος της τότε Εφορείας της Βιβλιοθήκης, επίκουρος καθηγητής κ. Ν. 

Παλληκαράκης, και ενέκρινε το Υπουργείο Παιδείας και έτσι αγοράστηκε ο βασικός 

εξοπλισμός για τη μηχανογράφηση των λειτουργιών της βιβλιοθήκης. Το ίδιο 

διάστημα, η Βιβλιοθήκη έγινε η πρώτη στην Ελλάδα συνδρομήτρια σε τράπεζες 

πληροφοριών σε οπτικούς δίσκους, όπως Μedline, Life Sciences Collection κλπ. 

Μια νέα υπηρεσία άρχισε να λειτουργεί το 1989, η οποία λεγόταν, Υπηρεσία 

Διαδανεισμού, προκειμένου να μπορέσει να καλύψει ανάγκες χρηστών σε άρθρα και 

βιβλία που δεν υπήρχαν στις συλλογές της Βιβλιοθήκης. 

 Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 έγινε η εγκατάσταση του πρώτου τοπικού δικτύου 

και η ΒΚΠ συμμετείχε για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Τότε τέθηκαν και 

οι βάσεις της συνεργασίας της με βιβλιοθήκες του εξωτερικού, γεγονός που τη 

βοήθησε να παρακολουθεί πιο εύκολα τις τεχνολογικές εξελίξεις που επηρέαζαν 

έντονα από το χώρο.  
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Η online πρόσβαση σε εξωτερικούς διαθέτες ξεκίνησε το 1989,  μέσω του μοναδικού 

τότε στην Πάτρα συστήματος επικοινωνιών Hellaspac. Σε συνεργασία και 

χρηματοδότηση από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στα πλαίσια του προγράμματος 

STRIDE, λειτούργησε στη Βιβλιοθήκη Εστιακό Σημείο Τεκμηρίωσης. Το ίδιο 

χρονικό διάστημα, για πρώτη φορά, η προμήθεια των περιοδικών, κατόπιν διεθνούς 

διαγωνισμού, ανατίθεται σε μεγάλο οίκο του εξωτερικού με προφανή οφέλη για την 

ακαδημαϊκή κοινότητα.  

Το 1996 η Βιβλιοθήκη υπέβαλε πρόταση στο ΥΠΕΠΘ για χρηματοδότηση του έργου 

ΠΟΛΥΜΝΙΑ από το ΕΠΕΑΕΚ Ι. Η πρόταση ενεκρίθη και η Βιβλιοθήκη είχε πάρει 

μέχρι τέλους του 1999 συνολικά το ποσόν του 1.650.000.000 δρχ. Το 1996 ήταν μια 

σημαντική χρονιά για ένα παραπάνω λόγο, επειδή τότε τέθηκαν τα θεμέλια του νέου 

κτιρίου, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Αύγουστο του 2003.  

Επιπρόσθετα, η βιβλιοθήκη συνεχίζει να αναπτύσσεται, με την βοήθεια των 

κονδυλίων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που χρηματοδότησε το 2002 το έργο ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ, 

ύψους 2.142.000 Ευρώ, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και στην προσφορά νέων 

προωθημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους χρήστες. 

Τον Αύγουστο του 2003 η Βιβλιοθήκη μετακόμισε στο νέο της κτίριο, με ένα πολύ 

χρήσιμο χώρο 8.000 τ.μ. To 2005 αρχίζει την λειτουργία του το Ιδρυματικό 

Αποθετήριο Νημέρτης. Το 2014 λειτουργεί η ψηφιακή συλλογή Διογένης με 

τεκμήρια μνήμης υψηλής ιστορικής σημασίας για το Πανεπιστήμιο Πατρών, την 

Πάτρα την Αχαΐα και την Ελλάδα και αναπτύχθηκε με την χρήση ανοικτού κώδικα 

Omeka. Το 2016 έγινε η ολοκλήρωση της μετάβασης στο Ελεύθερο λογισμικό 

Ανοιχτού κώδικα, πληροφοριακού συστήματος Koha.  

Τέλος, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει στους χρήστες στατιστικά 

στοιχεία για τις συλλογές και τις υπηρεσίες που διαθέτει  (lis.upatras.gr (2017)).  
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3.5.9    Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

 

 

Εικόνα 10- Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Πηγή: teiath.gr (2017)) 

 

Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ιδρύθηκε το 1977 και έκτοτε ανήκει στην κατηγορία 

των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Πολλές ήταν οι φορές κατά τις οποίες στεγάστηκε σε 

διαφορετικούς χώρους και κτήρια μέχρι να καταλήξει σε ένα νέο και πλήρως 

εξοπλισμένο κτήριο. Αυτό εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2002, εντός του γενικότερου 

χώρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.  

Επίσης, η μελέτη ανέγερσης του χώρου έγινε με σκοπό να καλύψει τις λειτουργικές 

ανάγκες μίας σύγχρονης ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης η οποία να μπορεί να είναι 

προσβάσιμη και από άτομα με ειδικές ανάγκες, αφού διαθέτει ράμπες μετακίνησης 

αλλά και χώρους ειδικά διαμορφωμένους.  

Το κτήριο έχει 2 ορόφους με τη συνολική επιφάνειά του να αγγίζει τα 2.520 

τετραγωνικά μέτρα. Διαθέτει: βιβλιοστάσιο, αναγνωστήριο (κλασικό και 

ηλεκτρονικό), αίθουσες συσκέψεων, χώρο αρχειακής συλλογής, γραφεία προσωπικού 

καθώς και αρκετούς βοηθητικούς χώρους. Πρέπει να σημειωθεί επιπλέον ότι 

λειτουργεί Παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στο κτήριο ΕΡΓΑΣ (ακριβώς 

απέναντι από τις εγκαταστάσεις Σαρακάκη, στην οδό Μητροδώρου 24 και Λεωφ. 

Καβάλας στην Αθήνα). 



50 

 

Επιπρόσθετα, με βάση τον οργανισμό λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η Κεντρική 

Βιβλιοθήκη έχει ορισμένες αρμοδιότητες. Σκοπός της, είναι η διαχείριση έντυπου και 

μη υλικού του ιδρύματος καθώς και η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών που πρέπει να 

είναι κατάλληλες ώστε να καλύπτουν τις γνωστικές και διδακτικές ανάγκες των 

χρηστών της.  

Σε αυτό βοηθάει το γεγονός πως η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, είναι οργανωμένη 

σε τομείς που το κάθε άτομο επιτελεί μια διαφορετική εργασία. Αυτός ο διαχωρισμός 

σκοπεύει στην καλύτερη οργανωτική λειτουργία της. Έτσι γίνεται δυνατό να υπάρχει 

καλύτερος έλεγχος στους τομείς. Οι τομείς αυτοί είναι: τομέας επεξεργασίας υλικού, 

τομέας δανεισμού και πληροφόρησης, τομέας διοικητικής υποστήριξης, τομέας 

περιοδικών, τομέας προσκτήσεων. 

Ακόμα, για να καλυφθούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι διάφορες ανάγκες της 

Βιβλιοθήκης, αυτή διαθέτει μία πλούσια συλλογή βιβλίων και έντυπων 

επιστημονικών περιοδικών, οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και ένα μεγάλο αριθμό 

ηλεκτρονικών περιοδικών και βάσεων δεδομένων που διατίθενται μέσω του 

Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-Link).  

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη έχει αρκετές χιλιάδες χρήστες εβδομαδιαίως, ως αποτέλεσμα 

των υπηρεσιών που προσφέρει αλλά και του φιλικού κλίματος που προσφέρει ο 

χώρος.  

Επίσης, οι χρήστες της Βιβλιοθήκης αποτελούνται από όλους ανεξαιρέτως τους 

καθηγητές, το επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό, τους προπτυχιακούς και 

μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους διοικητικούς υπαλλήλους καθώς και τους εξωτερικούς 

χρήστες. Εξαίρεση αποτελούν οι χρήστες που η Βιβλιοθήκη τους έχει αποκλείσει από 

αυτό το δικαίωμα επειδή δεν τηρούν τον κανονισμό λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.  

Επιπρόσθετα, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Αθήνας απασχολείται 

προσωπικό το οποίο προσπαθεί με τον πιο βέλτιστο τρόπο να λειτουργεί ο χώρος 

σωστά επί καθημερινής βάσης. Το προσωπικό αυτό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο 

και εξειδικευμένο ούτως ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει όλες τις ανάγκες των 

τμημάτων της Βιβλιοθήκης καθώς και για όσες ανάγκες παρουσιάζονται που είναι 

εκτός προγράμματος. 
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Επιπλέον οποιοσδήποτε χρειαστεί βοήθεια μπορεί ανά πάσα στιγμή να τη ζητήσει 

από μέλη του προσωπικού. Εκείνο θα είναι πρόθυμο και έτοιμο να ανταποκριθεί στις 

όποιες ανάγκες και προκλήσεις. Το προσωπικό χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες 

ανάλογα με το βάρος της εκπαίδευσής του αλλά και στον τομέα στον οποίο 

ειδικεύεται. Η πρώτη κατηγορία προσωπικού είναι οι επιστήμονες της πληροφόρησης 

(Βιβλιοθηκονόμοι). Στην Βιβλιοθήκη απασχολούνται οι βιβλιοθηκονόμοι.  

Τέλος, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναζητούν ανά 

πάσα στιγμή μέσω του ιστότοπου της βιβλιοθήκης που λειτουργεί σε 24ωρη βάση 

από τον Απρίλιο του 1998 και έπειτα. Τέλος, η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. 

Αθήνας υποστηρίχθηκε οικονομικά από τα ευρωπαϊκά προγράμματα του Β' και Γ' 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (teiath.gr (2017)). 

 

3.5.10   Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

 

 

Εικόνα 11- Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Πηγή: lib.teithe.gr (2017)) 

 

Η Βιβλιοθήκη του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) ιδρύθηκε το 1974 και στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο 

του Ιδρύματος.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1974
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος, δηλαδή 

διδακτικό/διοικητικό προσωπικό και φοιτητές αλλά και στο ευρύτερο κοινό που την 

επισκέπτεται για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της.  

Η Βιβλιοθήκη έχει ως κύριο σκοπό να προσπαθεί να προωθεί το εκπαιδευτικό ρόλο 

και έργο του Ιδρύματος και να εξυπηρετεί τις πληροφοριακές, εκπαιδευτικές και 

ερευνητικές ανάγκες των χρηστών της μέσα από υπηρεσίες, συλλογές και πηγές 

πληροφόρησης που διαθέτει. 

Επιπλέον στόχοι της είναι η συνεργασία της με άλλες Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και 

φορείς, η παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας και η συμμετοχή της σε 

σχετικά ερευνητικά προγράμματα. Διοργανώνει και υποστηρίζει εκδηλώσεις που 

πραγματοποιούνται στο Ίδρυμα. Ακόμα, ως στόχο έχει τον εμπλουτισμός της 

συλλογής της σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή βάσει των πληροφοριακών αναγκών 

και προτάσεων των χρηστών της, την αναβάθμιση των υπηρεσιών της και την 

απασχόληση εκπαιδευμένου προσωπικού που να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα 

για να πληροφορεί τον χρήστη και να τον καθοδηγεί στο να  χρησιμοποιεί σωστά τις 

υπηρεσίες της. 

Ακόμα, η συλλογή της καλύπτει όλα τα θεματικά πεδία και την ύλη των 

προγραμμάτων σπουδών που υπάρχουν στα Τμήματα που υπάγονται στο Ίδρυμα. 

Περιλαμβάνει βιβλία διαφόρων θεματικών κατηγοριών, βιβλία των καθηγητών ως 

διδακτέα ύλη για την μελέτη των φοιτητών στο αναγνωστήριο, ελληνικούς και 

ξενόγλωσσους τίτλους περιοδικών, ειδικές συλλογές (π.χ. οπτικούς δίσκους μουσικής 

CD κ.ά.) καθώς και αλφαβητικό κατάλογο του ημερήσιου και του εβδομαδιαίου 

τύπου. Για την ταξινόμηση της συλλογής της χρησιμοποιεί το Δεκαδικό Σύστημα 

Ταξινόμησης Dewey. 

Τέλος, οι υπηρεσίες που όλο και περισσότερο γίνονται και πιο σύγχρονες και 

αναπτύσσονται από τις βιβλιοθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν μπορεί να μην 

επηρεάσει τη Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. . Η βιβλιοθήκη παρακολουθεί συνεχώς τις 

εξελίξεις και συμμετέχει με ενεργό και δυναμικό τρόπο σε αυτές. Οι υπηρεσίες της 

Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. δεν περιορίζονται μόνο πια στο φυσικό της χώρο, καθώς 

πολλές πληροφορίες παρέχονται μέσω του Διαδικτύου σε 24ωρη καθημερινή 

βάση (lib.teithe.gr (2017)).  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_Dewey
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_Dewey
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3.5.11    Κριτήρια αξιολόγησης των βιβλιοθηκών 

 

Παρακάτω αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά τα εννιά κριτήρια που 

επιλέχθηκαν και κρίθηκαν πιο σημαντικά για την κατάταξη των βιβλιοθηκών. Όλα τα 

κριτήρια μεγιστοποιήθηκαν, καθώς θεωρήθηκαν εξίσου σημαντικά. Έτσι, 

χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Έντυπα βιβλία: Πρόκειται για την έντυπη συλλογή βιβλίων που υπάρχουν στην 

κάθε βιβλιοθήκη. Οι τίτλοι των βιβλίων μπορούν να ανανεώνονται κατα διαστήματα 

και αφαιρείται ότι θεωρείται ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών της 

βιβλιοθήκης. Ο αριθμός και οι επιστημονικές ενότητες που αποτελούν τις συλλογές 

ποικίλουν ανά βιβλιοθήκη. 

2. Ηλεκτρονικά βιβλία: Πρόκειται για την ηλεκτρονική συλλογή βιβλίων που 

υπάρχουν στην κάθε βιβλιοθήκη. Οι τίτλοι των βιβλίων μπορούν να ανανεώνονται 

κατά διαστήματα και αφαιρείται ότι θεωρείται ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

των χρηστών τις βιβλιοθήκης. Ο αριθμός και οι επιστημονικές ενότητες που 

αποτελούν τις συλλογές ποικίλουν στην κάθε βιβλιοθήκη.  

3. Βάσεις δεδομένων: Με τον όρο βάση δεδομένων ονομάζουμε “μια οργανωμένη 

συλλογή πληροφοριών που είναι συναφείς μεταξύ τους. Μια Βάση Δεδομένων 

αποτελείται από εγγραφές που η κάθε μία αντιπροσωπεύει μία ξεχωριστή ενότητα 

πληροφορίας, για παράδειγμα μια βιβλιογραφική παραπομπή, ένα άρθρο, ένα βιβλίο, 

μία εισήγηση συνεδρίου ή πλήρη πρακτικά. Κάθε εγγραφή αναλύεται σε επιμέρους 

συγκεκριμένα πεδία (όπως Τίτλος, Συγγραφέας, Έτος Δημοσίευσης, κτλ) που 

επιτρέπουν την άντληση πληθώρας πληροφοριών για τον εντοπισμό υλικού μέσα σε 

μια Βιβλιοθήκη.”  

Η κάθε βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των χρηστών της. Οι βιβλιοθήκες και Κέντρα Πληροφόρησης, ως μέλη 

του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEALLink), έχουν 

πρόσβαση σε Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων, από τις οποίες οι χρήστες μπορούν 

να ανακτήσουν το πλήρες κείμενο του άρθρου που τους ενδιαφέρει.  
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Η πρόσβαση στη λίστα των συνδρομών σε Βιβλιογραφικές Βάσεις 

Δεδομένων/Βάσεις Πλήρους Κειμένου του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών(HEALLink)παρέχεται μέσω της σχετικής ιστοσελίδας της HEALLink. 

Παρόλα αυτά, κάποιες βιβλιοθήκες πληρώνουν συνδρομή για να έχουν πρόσβαση και 

σε άλλες βάσεις δεδομένων, για να έχουν ένα μεγαλύτερο εύρος αναζήτησης 

πληροφοριών, πέρα από την HEALLink.  

4. Γκρίζα βιβλιογραφία: H κάθε βιβλιοθήκη έχει και μια συλλογή γκρίζας 

βιβλιογραφίας, που περιλαμβάνει διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές διατριβές 

και πτυχιακές εργασίες δημοσιεύσεις συνεδρίων, εκπαιδευτικό υλικό κ.α. Αυτά 

αποθηκεύονται στα Ιδρυματικά Καταθετήρια του κάθε Ιδρύματος και είναι 

προσβάσιμα on-line. Εδώ παίρνουμε ως δεδομένο τον αριθμό μόνο των 

διδακτορικών, μεταπτυχιακών και πτυχιακών εργασιών. 

5.Τεχνική υποδομή: Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών η κάθε 

βιβλιοθήκη διαθέτει και τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό, ο οποίος παρέχεται 

ελεύθερα στους ενδιαφερόμενους. Εδώ, με τον τεχνικό εξοπλισμό εννοούμε τον 

αριθμό των υπολογιστών που διαθέτει η κάθε βιβλιοθήκη και χρησιμοποιείται μόνο 

από τους χρήστες και που υπάρχουν στα κτήρια των κεντρικών βιβλιοθηκών, που 

έχουν επιλεχθεί και όχι και στα παραρτήματα τους. 

6. Υπηρεσίες στήριξης αναπήρων χρηστών: Στο χώρο της κάθε βιβλιοθήκης έχουν 

διαμορφωθεί αίθουσες που διαθέτουν σύγχρονους σταθμούς εργασίας Η/Υ για χρήση 

τους από τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες. Έτσι υπάρχει και κατάλληλος 

εξοπλισμό και λογισμικό.  

Κάποια από αυτά είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές Pentium 4, JAWS for Windows 

έκδοση 13.0, ένα παραθυρικό λογισμικό που διαβάζει τα περιεχόμενα της οθόνης 

καθοδηγώντας ηχητικά το χρήστη για τις ενέργειές του. Ακόμα, ανανεωμένη πινακίδα 

Braille (Braille dispaly). Συσκευή που απεικονίζει τους χαρακτήρες της οθόνης σε 

χαρακτήρες Braille αναγνώσιμους δια της αφής. Σαρωτής βιβλίων (book scanner) 

και λογισμικό οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων (OCR)-Fine Reader 5, για τη 

μετατροπή έντυπων κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή. 

Εκτυπωτής Braille τύπου Everest. Τα κάθε είδους ηλεκτρονικά κείμενα μπορούν να 

εκτυπωθούν σε μορφή Braille με τον ειδικό εκτυπωτή διπλής όψεως που διαθέτει η 

http://www.lib.aegean.gr/el/vivliografikes-vaseis-vaseis-pliroys-keimenoy-heallink
http://www.lib.aegean.gr/el/vivliografikes-vaseis-vaseis-pliroys-keimenoy-heallink
http://www.lib.aegean.gr/el/vivliografikes-vaseis-vaseis-pliroys-keimenoy-heallink
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Βιβλιοθήκη. Η εκτύπωση γίνεται μέσω του ειδικού λογισμικού μετατροπής 

ηλεκτρονικού κειμένου σε μορφή Braille, WinBraille και Κλειστό κύκλωμα 

τηλεόρασης - CCTV, τύπου Twinkle Bright. Πρόκειται για σύστημα μεγέθυνσης 

τεκμηρίων και απευθύνεται στους χρήστες με μερική/μειωμένη όραση. 

Στους Υ/Π που υπάρχουν στη κάθε μια, είναι εφικτή η έρευνα σε μηχανές 

αναζήτησης στο διαδίκτυο, στον online κατάλογο της Βιβλιοθήκης, στα ηλεκτρονικά 

περιοδικά, καθώς και στις βάσεις δεδομένων, οι οποίες διατίθενται είτε μέσω 

συνδρομής είτε δωρεάν στο Internet. 

 Στα φωτοτυπικά μηχανήματα οι χρήστες της βιβλιοθήκης έχουν την δυνατότητα να 

φωτοτυπούν ότι χρειάζονται με την χρήση κάρτας, που την προμηθεύονται από την 

βιβλιοθήκη. 

7. Πληροφοριακή παιδεία:  Με τον όρο πληροφοριακή παιδεία (information 

literacy)  εννοούμε την “ικανότητα του ατόμου να εντοπίζει, αξιολογεί και να 

χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που χρειάζεται έτσι ώστε να καταστεί πληροφοριακά 

αυτόνομο και δια βίου εκπαιδευόμενο".   

Έτσι, η κάθε βιβλιοθήκη μέσα στα πλαίσια της πληροφοριακής παιδείας παρέχει στα 

μέλη της την δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν σε σεμινάρια ώστε να μπορούν να 

χειρίζονται καλύτερα τις πληροφορίες που αναζητούν. Να μπορούν να 

προσανατολίζονται εύκολα στη βιβλιοθήκη, να μπορούνε να χειριστούν εύκολα 

βιβλιογραφικές πηγές, πρότυπα και εργαλεία για το πως γίνεται η συγγραφή μιας 

εργασίας κ.α.  

8. Αριθμός δανειζόμενων τεκμηρίων: Στη κάθε βιβλιοθήκη ο κάθε χρήστης μπορεί 

να δανειστεί ένα συγκεκριμένο αριθμό τεκμηρίων. Ο αριθμός των τεκμηρίων που 

μπορεί να δανειστεί ένας χρήστης ποικίλει, ανάλογα σε ποιου είδους χρήστη ανήκει. 

Εδώ παίρνουμε ως δεδομένο τον αριθμό που μπορεί να δανειστεί ένας μεταπτυχιακός 

φοιτητής μιας βιβλιοθήκης. 

9. Χρόνος δανεισμού τεκμηρίων: Σε κάθε βιβλιοθήκη υπάρχει ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα που ο κάθε χρήστης μπορεί να δανειστεί τεκμήρια. Ο χρόνος 

δανεισμού των τεκμηρίων που μπορεί να δανειστεί ένας χρήστης ποικίλει, ανάλογα 

σε ποιου είδους χρήστη ανήκει. Εδώ παίρνουμε ως δεδομένο τον αριθμό που μπορεί 

να δανειστεί ένας μεταπτυχιακός φοιτητής μιας βιβλιοθήκης. Επίσης, ο χρόνος αυτός 
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εδώ μετριέται, χωρίς το δικαίωμα ανανέωσης που δίνει η κάθε βιβλιοθήκη και 

επομένως να αυξηθεί ο χρόνος δανεισμού. 

 

4    Revised Simos - Εύρεση των βαρών 
 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η εισαγωγή και ο υπολογισμός των βαρών, στην 

Revised Simos, με βάση την βαρύτητα που δίνεται σε κάθε κριτήριο. Έτσι, στην 

πρώτη στήλη εισάγονται τα κριτήρια από το λιγότερο σημαντικό μέχρι αυτό που 

κρίνεται ως το πιο σημαντικό. Έτσι έχουμε:  

 

 Χρόνος δανεισμού τεκμηρίων = Α 

 Αριθμός δανειζόμενων τεκμηρίων = Β 

 Πληροφοριακή παιδεία = Γ 

 Υπηρεσίες στήριξης αναπήρων χρηστών = Δ 

 Τεχνική υποδομή = Ε 

 Γκρίζα βιβλιογραφία = Ζ  

 Βάσεις δεδομένων = Η 

 Ηλεκτρονικά βιβλία = Θ 

 Έντυπα βιβλία = Ι 
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Πίνακας 1- Εύρεση βαρών με Revised Simos 

 

 

 

Στην δεύτερη στήλη υπάρχει απλά η αρίθμηση των κριτηρίων από το 1 μέχρι το 9. 

Ακόμα, στην τρίτη στήλη υπάρχουν οι λευκές κάρτες που δείχνουν το πόσο πιο 

σημαντικό είναι το ένα κριτήριο από το προηγούμενο. Όσες πιο πολλές κάρτες έχει 

ένα κριτήριο τόσο πιο σημαντικό θεωρείται. Επιπλέον, το e(r) υπολογίζεται από τον 

τύπο e(r) = e'(r) + 1. 

Το Ζ συγκρίνει τη σημαντικότητα του τελευταίου κριτηρίου, δηλαδή του ένατου σε 

σχέση με το πρώτο. Το U δείχνει τη διαφορά μεταξύ των βαρών.  

Έτσι, με την βοήθεια του πίνακα προκύπτουν τα βάρη που το άθροισμα τους πρέπει 

να βγάζει 100 :  

 W1 = 4 

 W2 = 5 
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 W3 = 6 

 W4 = 8 

 W5 = 10 

 W6 = 12 

 W7 = 15 

 W8 = 18 

 W9 = 22 

 

4.1    Πολυκριτήρια ανάλυση των βιβλιοθηκών με τη μέθοδο 

PROMETHEE και βάρη από τη Revised Simos 

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο λογισμικό της 

PROMETHEE. Αυτά είναι οι δέκα βιβλιοθήκες που επιλέχθηκαν, τα κριτήρια που 

θεωρήθηκαν σημαντικά για την σύγκρισή τους, τα οποία όλα μεγιστοποιήθηκαν, 

καθώς σε όλα είναι σημαντικό να αυξηθεί η βαρύτητα τους. Ακόμα, προστέθηκαν και 

τα βάρη που προέκυψαν από την Revised Simos, των οποίων το άθροισμα πρέπει να 

είναι στη μονάδα.  
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Πίνακας 2- Visual PROMETHEE με βάρη από τη Revised Simos 

 

 

Έτσι, με την βοήθεια της PROMETHEE προκύπτουν πίνακες και γραφήματα, τα 

οποία παρουσιάζουν αποτελέσματα στα οποία διακρίνεται ποια είναι η καλύτερη 

επιλογή σύμφωνα με τα κριτήρια που επιλέχθηκαν. 

 

PROMETHEE Flow Table: 

Τη προτίμηση (P) και την αδιαφορία (Q) τα κρατάμε μηδενικά, για τον λόγο ότι 

θέλουμε να αναλύσουμε τις βιβλιοθήκες, χωρίς να υπάρχουν παράγοντες που θα 

επηρεάζουν και θα αλλοιώνουν το τελικό αποτέλεσμα. 
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Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις ροές βιβλιοθηκών. Υπάρχουν 3 στήλες. Η 

μία είναι για τις θετικές ροές (Ph+), η άλλη για τις αρνητικές ροές (Ph-) και η 

τελευταία για τις καθαρές ροές (Ph). Στις θετικές ροές, όσο μεγαλύτερο είναι το 

ποσοστό τόσο σε καλύτερη θέση, βρίσκεται η βιβλιοθήκη. Ο αριθμός κυμαίνεται από 

το 0 μέχρι το 1.  

 Αντίστοιχα, στις αρνητικές ροές όσο μικρότερο είναι το ποσοστό τόσο σε 

χειρότερη θέση βρίσκεται. Ο αριθμός της κυμαίνεται από το -1 μέχρι το 0. Τέλος, οι 

καθαρές ροές είναι θετικές μείον τις αρνητικές ροές. Ο αριθμός της κυμαίνεται από το 

-1 μέχρι το 1. Βάση των καθαρών ροών μπορούμε να δούμε σε πόσο καλύτερη θέση 

βρίσκεται μία βιβλιοθήκη. Επομένως προκύπτει ότι, η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

Κρήτης είναι η καλύτερη επιλογή και του Πανεπιστημίου Αιγαίου η χειρότερη.  

 

Πίνακας 3- PROMETHEE Flow Table 

 

 

PROMETHEE Rankings: 

Στους πίνακες κατάταξης της PROMETHEE κατατάσσονται όλες οι εναλλακτικές 

λύσεις από την καλύτερη στη χειρότερη. Υπάρχουν δύο κατηγορίες, η μερική 

κατάταξη (PROMETHEE I Partial Ranking) και η πλήρης κατάταξη (PROMETHEE 

II Complete Ranking). Εδώ, αναλύεται το διάγραμμα της PROMETHEE II Complete 

Ranking. 
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Διάγραμμα 8- PROMETHEE Rankings 

 

Έτσι σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής: 

 Ότι η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι πρώτη σε προτίμηση σε 

σχέση με τις άλλες μηχανές, καθώς έχει μεγαλύτερο ποσοστό στις θετικές 

ροές. 

 Στη συνέχεια έρχονται με την σειρά, η Κεντρική Βιβλιοθήκη του 

Αριστοτελείου, των Ιωαννίνων και του Πειραιά. 

 Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Πειραιά βρίσκεται με πολύ μικρή 

διαφορά στην ίδια θέση με την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Πάτρας. 

 Τέλος, ακολουθούν η βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Θεσσαλονίκης και τελευταία 

η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
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PROMETHEE Diamond: 

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε σε δισδιάστατη αναπαράσταση τις θετικές 

(Phi +) και τις αρνητικές ροές (Phi-) που δείχνουν την προτίμηση των 

εναλλακτικών λύσεων σε γωνίες 45 °. Ο κάθετος άξονας που υπάρχει δείχνει 

την καθαρή ροή. Όταν η γωνία μιας εναλλακτικής λύσης είναι πάνω από 

κάποια άλλη, τότε η λύση αυτή θεωρείται καταλληλότερη. Έτσι, και πάλι 

πρώτη σε προτίμηση έρχεται η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης και 

τελευταία η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  
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Διάγραμμα 9- PROMETHEE Diamond 

 

 

PROMETHEE Network: 

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει, όπως και η PROMETHEE I, τις εναλλακτικές 

λύσεις, από την καλύτερη που βρίσκεται στο πιο ψηλο σημείο του δικτύου και την 

χειρότερη που βρίσκεται τελευταία, στο κάτω μέρος του δικτύου. Οι εναλλακτικές 

λύσεις αναπαρίστανται σε κόμβους και οι προτιμήσεις υποδεικνύονται από τα βέλη. 

Γεγονός που το καθιστά πολύ απλό στο να εκτιμηθεί η εγγύτητα μεταξύ των 

εναλλακτικών. Επίσης, εμφανίζονται και οι θετικές και αρνητικές τιμές. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 10- PROMETHEE Network 



64 

 

 

PROMETHEE Rainbow: 

To PROMETHEE Rainbow είναι μια εναλλακτική της PROMETHEE II Complete 

Ranking. Κάθε εναλλακτική αντιπροσωπεύεται με μια ράβδο και διαφορετικές φέτες 

χρωμάτων που αντιστοιχούν στα επιλεγμένα κριτήρια. Κάθε φέτα αντιστοιχεί στη 

συμβολή που έχει το κάθε κριτήριο όσον αφορά τη θετική ροή (Phi )των 

εναλλακτικών λαμβάνοντας υπόψη το βάρος του κριτηρίου. Όταν αυτές οι φέτες 

βρίσκονται πάνω από την γραμμή είναι θετικές και αντιστοιχούν στα καλά 

χαρακτηριστικά της κάθε εναλλακτικής λύσης, ενώ όταν είναι κάτω από τη γραμμή 

αντιστοιχούν στα πιο αδύναμα. 

 

 

Διάγραμμα 11- PROMETHEE Rainbow 

 

Έτσι, σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

Κρήτης και του Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου έχουν ίδιες φέτες στη καθαρή 

ροή, με διαφορά ότι η δεύτερη έχει και αρνητικές, που την καθιστά πιο αδύναμη. 
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Ακόμα, η βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι αρκετά 

αδύναμες ως λύσεις, καθώς η ράβδος της κάθε μιας έχει περισσότερες αρνητικές 

φέτες, άρα χειρότερες σε πιο πολλά κριτήρια.  

 

GAIA Visual Analysis: 

H GAIA Visual Analysis, είναι ένα συμπλήρωμα της PROMETHEE rankings και 

αναπαριστά το πρόβλημα της απόφασης σε μορφή 2D ή 3D. Εμφανίζονται οι 

εναλλακτικές λύσεις και τα κριτήρια. Δίνεται η δυνατότητα να τροποποιηθούν τα 

βάρη, όπως επίσης και η δυνατότητα ανάλυσης ευαισθησίας βάρους. Ακόμα, 

μπορούν να καθοριστούν πολλαπλά σενάρια για ένα ίδιο πρόβλημα απόφασης και να 

χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση διαφορετικών απόψεων σε ένα πλαίσιο απόφασης 

ομάδας (GDSS). 

 

 

Διάγραμμα 12- GAIA Visual Analysis 1 
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Walking Weights: 

Oπίνακας Walking Weights, επιτρέπει στο χρήστη να αλλάξει τα βάρη των 

κριτηρίων, είτε να αυξήσει τα ποσοστά, είτε να τα μειώσει, με αποτέλεσμα να φανούν 

οι διαφορές από την αλλαγή τους. Στη γραφική παράσταση που βρίσκεται στο πάνω 

μέρος φαίνεται η PROMETHEE II Complete Ranking. Το κάτω μέρος δείχνει τα 

βάρη των κριτηρίων.  

 

 

 

Διάγραμμα 13- Walking Weights 

 

Η κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αριστοτελείου έμενε πάντα πρώτη όπως 

φαίνεται και στον παραπάνω διάγραμμα, εκτός από το όταν αλλάξαμε το κριτήριο της 

γκρίζας βιβλιογραφίας, όπως φαίνεται διάγραμμα      που πρώτη έρχεται η βιβλιοθήκη 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  
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Διάγραμμα 14- Walking Weights 

 

Visual Stability Intervals: 

Με τα διαγραμμάτα αυτά γίνεται ανάλυση οπτικής σταθερότητας για το κάθε 

κριτήριο. Ο οριζόντιος άξονας είναι το βάρος του κριτηρίου από 0% έως 100%. Ο 

κάθετος άξονας είναι η καθαρή ροή της PROMETHEE. Για κάθε ενεργή εναλλακτική 

δημιουργείται  μια γραμμή που δείχνει πώς αλλάζει η καθαρή τιμή όταν 

τροποποιείται το βάρος του κριτηρίου. Ο αριθμός των γραφημάτων αυτών είναι ίσος 

με τον αριθμό των κριτηρίων που επιλέχθηκαν. Επομένως, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι 9.  
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Διάγραμμα 15- Visual Stability Intervals 

Ενδεικτικά στο παραπάνω γράφημα για το κριτήριο γκρίζα βιβλιογραφία (Γ.Β.), η 

κατάταξη των εναλλακτικών λύσεων δεν αλλάζει όσο το βάρος του κριτηρίου 

βρίσκεται μεταξύ του 5,03% με 8,15%.. Παρόμοια προκύπτουν και τα γραφήματα 

των υπόλοιπων κριτηρίων με την κατάταξη των εναλλακτικών λύσεων να μην 

αλλάζει όσο το βάρος του κριτηρίου έντυπα βιβλία βρίσκεται μεταξύ του 0,00% με 

100,00%, του κριτηρίου ηλεκτρονικά βιβλία 0,00% με 9,61%, του κριτηρίου τεχνική 

υποστήριξη 7,57% με 10,18%, του κριτηρίου βάσεις δεδομένων 0,00%  με 100,00%, 

του κριτηρίου, υπηρεσίες στήριξης αναπήρων χρηστών, 6,88% με 100,00% , του 

κριτηρίου πληροφοριακή παιδεία 9,68% με 17,30%, του κριτηρίου αριθμός 

δανειζόμενων τεκμηρίων 17,85% με 20,22% και τέλος το κριτήριο χρόνος δανεισμού 

τεκμηρίων 19,77% με 31,43%.  Συγκεντρωτικά, παρακάτω βλέπουμε και τα εννιά 

κριτήρια με την ανάλυση της οπτικής σταθερότητας για το καθένα. 
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Πίνακας 4 - Συγκεντρωτικός Πίνακας Visual Stability Intervals 

Κριτήρια Visual Stability Intervals 

Έντυπα 0,00% , 100,00%, 

Ηλεκτρονικά 0,00% ,  9,61%, 

Βάσεις 0,00% , 100,00% 

Γ.Β. 5,03% , 8,15% 

Τ.Υ. 7,57% , 10,18% 

Υ.Σ.Α.Χ. 6,88% , 100,00% 

Π.Π. 9,68% ,  17,30% 

Α.Δ.Τ. 17,85% , 20,22% 

Χ.Δ.Τ. 19,77% ,  31,43% 

 

 

Preference Flows: 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει αναλυτικά το βαθμό προτίμησης του κάθε κριτηρίου σε 

όλες τις εναλλακτικές λύσεις. Όσο πιο κοντά στη μονάδα είναι, τόσο καλύτερο 

θεωρείται το κριτήριο αυτό για την κάθε βιβλιοθήκη.    
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Πίνακας 5- Preference Flows 

 

 

Έτσι, σύμφωνα με τον πίνακα, συμπεραίνουμε, ότι η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

Κρήτης είναι η καλύτερη επιλογή, αν και στα περισσότερα κριτήρια είναι πολύ κοντά 

με άλλες βιβλιοθήκες, έχοντας πολύ καλή τεχνική υποστήριξη για τους χρήστες της.  

Χειρότερη επολογή προκύπτει η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγάιου, καθώς στα 

περισσότερα κριτήρια δεν υπερτερεί σε σχέση με τις υπόλοιπες βιβλιοθήκες. Έτσι, 

έχει λιγότερα έντυπα, ηλεκτρονικα βιβλία και βάσεις δεδομένων, κριτήρια που 

θεωρήθηκαν σημαντικά και δεν ανταποκρίνεται η βιβλιοθήλη αυτή, στις απαιτήσεις 

των χρηστών.  
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4.2    Πολυκριτήρια ανάλυση των βιβλιοθηκών με τη μέθοδο TOPSIS και 

βάρη από τη Revised Simos 

 

Στους παρακάτω πίνακες έχουν συμπληρωθεί οι  δέκα εναλλακτικές λύσεις μαζί με τα 

εννιά κριτήρια που θεωρήθηκαν σημαντικά για την αξιολόγηση τους. Ακόμα, έχουν 

περαστεί και τα βάρη που προέκυψαν από την Revised Simos ώστε να έχουμε τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα δεδομένα.  

Έτσι, στον πίνακα 6 φαίνονται οι εναλλακτικές, τα κριτήρια και τα βάρη που 

συμπληρώθηκαν. Για τα κριτήρια: έντυπα, ηλεκτρονικά, Β.Δ., Υ.Σ.Α.Χ., Π.Π., οι 

αριθμοί αντιστοιχούν σε μια κλίμακα στην οποία το 1= πολύ κακό, 2= κακό, 3 =μέσο 

όρος, 4 = καλό, 5 = πολύ καλό. Επίσης, φαίνεται και ο υπολογισμός του μέγιστου 

αριθμού (max) που προέκυψε μέσα από αριθμητικές πράξεις σύμφωνα με τα 

δεδομένα που περάστηκαν.  

 

Πίνακας 6- Κριτήρια και βάρη στη TOPSIS 

 

 

Παρακάτω, φαίνεται ο κανονικοποιημένος πίνακας απόφασης, που προέκυψε με 

βάση την ιδανική εξομάλυνση, που απαιτεί τη διαίρεση κάθε απόδοσης από την 
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υψηλότερη τιμή σε κάθε στήλη, εάν το κριτήριο πρέπει να μεγιστοποιηθεί, όπως και 

σε αυτή την περίπτωση.  

Πίνακας 7- Normalize the matrix 

 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο κανονικοποιημένος πίνακας απόφασης, που προέκυψε 

με τον πολλαπλασιασμό των κανονικοποιημένων δεδομένων από τα αντίστοιχα τους 

βάρη.  

 

Πίνακας 8- Multiply each evaluation by the weight 
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Επίσης, προσθέθηκαν οι πίνακες στους οποίους φαίνεται ο υπολογισμός της κάθε 

απόστασης, με την χρήση πιο πολύπλοκων μαθηματικών τύπων, για κάθε 

εναλλακτική στην ιδανική εναλλακτική, παρόμοια και η αρνητική ιδεατή λύση. 

 

Πίνακας 9- Absolute positive and negative ideal solution 

 

 

 

Πίνακας 10- Determine di+, the distance to the positive ideal solution 

 

 

Πίνακας 11- Determine di-, the distance to the negative ideal solution 
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Πίνακας 12- The positive and the negative solution 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος, στον πίνακα 13 φαίνεται η απόσταση από την ιδανική λύση, η οποία σύμφωνα 

με την μέθοδο της TOPSIS είναι αυτή που προσεγγίζει περισσότερο τη μονάδα και 

επομένως σε αυτή την περίπτωση είναι η βιβλιοθήκη του Πάντειου Πανεπιστημίου. 
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Πίνακας 13- TOPSIS final table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιο αναλυτικά η κατάταξη των βιβλιοθηκών είναι: 

 

Παντείου - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Παντείου 

Πατρών – Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών 

Κρήτης- Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης 

Αριστοτελέιου- Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αριστοτελείου 

Ιωαννίνων- Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Μακεδονίας- Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Πειραιά- Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά 

Θεσσαλονίκης- Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 

Αιγαίου- Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Αθήνας- Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Αθήνας 



76 

 

 

5     Συμπεράσματα και Προτάσεις 
 

5.1    Συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της PROMETHEE και 

της TOPSIS με βάρη από τη Revised Simos 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι πίνακες με την κατάταξη των εναλλακτικών λύσεων 

που προέκυψαν από τις αναλύσεις των αποτελεσμάτων των μεθόδων που 

πραγματοποιήθηκαν. 

 

Πίνακας 14- PROMETHEE με βάρη από τη Revised Simos 

1 PROMETHEE με βάρη από τη Revised Simos 

1 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης 

2 Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αριστοτελείου 

3 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

4 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά 

5 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Παντείου 

6 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών 

7 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

8 Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

9 Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

10 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Πίνακας 15- TOPSIS με βάρη από τη Revised Simos 
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2 TOPSIS με βάρη από τη Revised Simos 

1 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Παντείου 

2 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών 

3 Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης 

4 Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αριστοτελείου 

5 Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  

6 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

7 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά 

8 Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

9 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου 

10 Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

 

Παρατηρείται ότι η κατάταξη των εναλλακτικών λύσεων σε καθεμιά από τις 2 

περιπτώσεις διαφέρει. Αυτό συμβαίνει γιατί τα αποτελέσματα των μεθόδων αυτών 

δεν είναι δεσμευτικά αλλά προσπαθούν να βοηθήσουν τον αποφασίζων να πάρει την 

οποιαδήποτε απόφαση. Μπορούμε να συμπεράνουμε, λαμβάνοντας υπόψη τα 

σημαντικότερα κριτήρια αξιολόγησης των βιβλιοθηκών, που είναι τα έντυπα βιβλία, 

τα ηλεκτρονικά βιβλία και οι βάσεις δεδομένων και βλέποντας τα τρία πρώτα 

αποτελέσματα των εναλλακτικών λύσεων στον κάθε πίνακα, διαπιστώνεται ότι πιο 

αντιπροσωπευτικά θεωρούνται τα αποτελέσματα του πίνακα της PROMETHEE με 

βάρη από την Simos.  

Έτσι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της PROMETHEE, πρώτη έρχεται η βιβλιοθήκη 

του Πανεπιστημίου Κρήτης που έχει ένα πολύ ικανοποιητικό αριθμό στα έντυπα και 

στα ηλεκτρονικά βιβλία όπως και στις βάσεις δεδομένων. Αμέσως μετά στην 

κατάταξη έρχεται η Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου και των Ιωαννίνων, που και αυτές 

ικανοποιούν τα πιο σημαντικά κριτήρια. Στην TOPSIS τα αποτελέσματα δεν είναι 
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τόσο αξιόπιστα μιας και πρώτη σαν επιλογή έρχεται η Βιβλιοθήκη του Πάντειου 

Πανεπιστημίου που δεν εμφανίζει τόσο μεγάλο αριθμό στα έντυπα και στα 

ηλεκτρονικά βιβλία όπως και στις βάσεις δεδομένων, σε σχέση με την Βιβλιοθήκη 

του Αριστοτελείου και με άλλες εξίσου καλύτερες σε κατάταξη βιβλιοθήκες. 

Τέλος, η πολυκριτήρια ανάλυση είναι ένα ένα σημαντκό βοήθημα για όποιον 

χρειάζεται να πάρει την οποιαδήποτε απόφαση, δεδομένου ότι ο αποφασίζων θα έχει 

κάποιες βασικές γνώσεις για τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει. Έτσι, 

συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα δεδομένα θα μπορέσει να αποφασίσει σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα που θα προκύψουν.  
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