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Περίληψη (Abstract) 
 

Από το 2008 μέχρι και σήμερα, η Ευρωπαϊκή ήπειρος, μαστίζεται από την οικονομική κρίση. Η 

οικονομική κρίση έχει χτυπήσει κυρίως τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, αλλά και κάποιες στο 

Βορρά, με το αποτέλεσμα να είναι εμφανές σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας. 

Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών είναι ένας γοργά αναπτυσσόμενος 

τομέας. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης πάνω τους; Στην παρούσα 

διπλωματική εργασία θα γίνει σύγκριση χωρών που βιώνουν η βίωσαν την οικονομική κρίση με 

βάση κάποιους δείκτες σχετικούς με τις τεχνολογίες της πληροφορικής κατά την περίοδο 2008 

με 2015. Η σύγκριση αυτή θα γίνει με τη βοήθεια δύο μεθόδων της πολυκριτήριας ανάλυσης, 

της PROMETHEE και της TOPSIS, με το τελικό αποτέλεσμα να είναι η κατάταξη αυτών των 

χωρών. 

Λέξεις κλειδιά: Πολυκριτήρια , PROMETHEE , TOPSIS, ICT, οικονομική κρίση  



iv 
 

Πίνακας Περιεχομένων 
Ευχαριστίες ............................................................................................................................................... ii 

Περίληψη (Abstract) ................................................................................................................................ iii 

Κατάλογος Πινάκων ............................................................................................................................... vii 

Κατάλογος Γραφημάτων........................................................................................................................ viii 

Κατάλογος εικόνων .................................................................................................................................. ix 

Εισαγωγή-Σκοπός της εργασίας ................................................................................................................ 1 

Κεφάλαιο 1 ................................................................................................................................................... 3 

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες ..................................................................................................................... 3 

1.1 Το διαδίκτυο ................................................................................................................................. 3 

1.1.1 Η αρχή και η εξέλιξη του Διαδικτύου .......................................................................................... 4 

1.1.2 Πως λειτουργεί το Διαδίκτυο ....................................................................................................... 5 

1.2 Τεχνολογίες Πληροφορικής κ΄ Επικοινωνιών (ICT) .................................................................... 6 

1.2.1 Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των ICT ................................................................. 7 

1.3 Η οικονομική κρίση ...................................................................................................................... 8 

1.3.1 Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα ............................................................................................ 9 

1.3.1.1 Οικονομική κρίση και Πληροφορική στην Ελλάδα ............................................................ 10 

Κεφάλαιο 2 ................................................................................................................................................. 11 

Πολυκριτήρια Ανάλυση – Θεωρία .............................................................................................................. 11 

2.1 Εισαγωγή στην πολυκριτήρια ανάλυση ............................................................................................ 11 

2.1.1 Τί είναι η πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων; ......................................................................... 11 

2.1.2 Κατηγοριοποίηση προβλημάτων και μεθόδων .......................................................................... 12 

2.1.3 Επίλυση πολυκριτήριων προβλημάτων ..................................................................................... 13 

2.2 Μέθοδοι πολυκριτήριας ανάλυσης TOPSIS-PROMETHEE ............................................................ 15 

2.2.1 Η μέθοδος TOPSIS .................................................................................................................... 15 

2.2.2 Μεθοδολογία .............................................................................................................................. 16 

2.3 Η μέθοδος PROMETHEE................................................................................................................. 18 

2.3.1 Μεθοδολογία .............................................................................................................................. 19 

2.3.2 Μονοκριτήριες θετικές ροές , αρνητικές ροές και καθαρές ροές .................................................. 21 

2.3.2.1 Θετικές Ροές ............................................................................................................................ 21 

2.3.2.2 Αρνητικές Ροές ....................................................................................................................... 22 

2.3.2.3 Καθαρές Ροές .......................................................................................................................... 22 

2.3.3 Πολυκριτήριες ροές ....................................................................................................................... 22 

2.3.3.2 PROMETHEE II ..................................................................................................................... 23 



v 
 

Κεφάλαιο 3 ................................................................................................................................................. 25 

Χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Ευρώπη – Κατάταξη της 

Ελλάδας....................................................................................................................................................... 25 

3.1 Εφαρμογή των μεθόδων TOPSIS και PROMETHEE ...................................................................... 25 

3.1.1 Χώρες ......................................................................................................................................... 25 

3.1.1.1 Γερμανία ................................................................................................................................. 25 

3.1.1.2 Γαλλία ..................................................................................................................................... 26 

3.1.1.3 Ελλάδα .................................................................................................................................... 27 

3.1.1.4 Ιρλανδία .................................................................................................................................. 28 

3.1.1.5 Ισπανία .................................................................................................................................... 29 

3.1.1.6 Ιταλία ...................................................................................................................................... 30 

3.1.1.7 Ισλανδία .................................................................................................................................. 30 

3.1.1.8 Πορτογαλία ............................................................................................................................. 31 

3.1.1.9 Ολλανδία ................................................................................................................................. 32 

3.1.1.10 Ηνωμένο Βασίλειο ................................................................................................................ 32 

3.1.2 Δείκτες - Κριτήρια ..................................................................................................................... 33 

3.1.2.1 Internet Access ........................................................................................................................ 33 

3.1.2.2 Mobile Cellular Subscriptions ................................................................................................ 34 

3.1.2.3 Fixed broadband subscriptions ................................................................................................ 34 

3.1.2.4 Access to computers from home ............................................................................................. 34 

3.1.2.5 Individuals who have never used the internet - % of individuals aged 16 to 74 ..................... 35 

3.1.2.6 Individuals using the internet (%) ........................................................................................... 35 

3.1.2.7 Households without access to internet at home, because the access costs are too high 

(telephone etc.) .................................................................................................................................... 35 

3.1.2.8 Frequency of computer use: daily ........................................................................................... 35 

3.1.2.9 Frequency of internet use: daily .............................................................................................. 35 

3.2 Πίνακές δεδομένων ........................................................................................................................... 36 

3.2.1 Αποτελέσματα μεθόδου Topsis ................................................................................................. 42 

3.2.2 Αποτελέσματα μεθόδου PROMETHEE .................................................................................... 50 

3.2.2.1 Σχολιασμός αποτελεσμάτων ................................................................................................... 69 

3.3 Ανάλυση ευαισθησίας βαρών ........................................................................................................... 70 

Κεφάλαιο 4 ................................................................................................................................................. 74 

Συμπεράσματα ............................................................................................................................................ 74 

4.1 Σύγκριση αποτελεσμάτων Topsis & PROMETHEE ........................................................................ 74 



vi 
 

Βιβλιογραφία .............................................................................................................................................. 76 

Ξένη Βιβλιογραφία ................................................................................................................................. 76 

Αρθρογραφία .......................................................................................................................................... 76 

Ελληνική Βιβλιογραφία .......................................................................................................................... 77 

Διαδικτυακές πηγές ................................................................................................................................. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

 

Κατάλογος Πινάκων 

 

ΠΊΝΑΚΑΣ 2.1 MCDA PROBLEMS AND METHODS ............................................................................................ 15 
ΠΊΝΑΚΑΣ 2.2 DISTRIBUTITON OF THE PAPERS BY APPLICATION AREA .................................................. 19 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 INTERNET ACCESS (%) ......................................................................................... 36 
ΠΊΝΑΚΑΣ 3.2 FREQUENCY OF COMPUTER USE: DAILY ................................................................................ 37 
ΠΊΝΑΚΑΣ 3.3 HOUSEHOLDS WITHOUT ACCESS TO INTERNET AT HOME, BECAUSE THE ACCESS 

COSTS ARE TOO HIGH (TELEPHONE ETC.) ............................................................................................... 37 
ΠΊΝΑΚΑΣ 3.4 INDIVIDUALS USING THE INTERNET (%) ................................................................................. 38 
ΠΊΝΑΚΑΣ 3.5 FIXED BROADBAND CONNECTIONS ......................................................................................... 38 
ΠΊΝΑΚΑΣ 3.6 MOBILE CELLULAR SUBSCRIPTION (%) ................................................................................... 39 
ΠΊΝΑΚΑΣ 3.7 FREQUENCY USE OF INTERNET: DAILY ................................................................................... 40 
ΠΊΝΑΚΑΣ 3.8 ACCESS TO COMPUTERS FROM HOME (%) .............................................................................. 40 
ΠΊΝΑΚΑΣ 3.9 INDIVIDUALS NEVER USED INTERNET .................................................................................... 41 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TOPSIS ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 ......................................................................... 42 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TOPSIS ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ......................................................................... 43 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TOPSIS ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ......................................................................... 44 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TOPSIS ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ......................................................................... 45 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TOPSIS ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ......................................................................... 46 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TOPSIS ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ......................................................................... 47 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TOPSIS ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ......................................................................... 48 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TOPSIS ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ......................................................................... 49 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.18 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ...................................................................................... 51 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΟΩΝ PROMETHEE 2008 .......................................................................................... 52 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.20 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ........................................................................... 53 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΟΩΝ PROMETHEE ΓΙΑ ΤΟ 2009 ............................................................................. 54 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.22 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2010 ...................................................................................... 55 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.23  ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΟΩΝ PROMETHEE ΓΙΑ ΤΟ 2010 ............................................................................ 56 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ........................................................................... 57 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.25 ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΟΩΝ PROMETHEE ΓΙΑ ΤΟ 2011 ............................................................................. 58 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.26 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2012 ...................................................................................... 59 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.27 ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΟΩΝ PROMETHEE ΓΙΑ ΤΟ 2012 ............................................................................. 60 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.28 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ................................................................. 61 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.29 ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΟΩΝ PROMETHEE ΓΙΑ ΤΟ 2013 ............................................................................. 62 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ........................................................................... 63 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.31 ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΟΩΝ PROMETHEE ΓΙΑ ΤΟ 2014 ............................................................................. 64 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.32 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ........................................................................... 65 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.33 ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΟΩΝ PROMETHEE ΓΙΑ ΤΟ 2015 ............................................................................. 66 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.34 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΡΟΩΝ PROMETHEE 2008-2015 ........................................................ 68 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.35 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ..................................................................................................... 71 

 

 



viii 
 

 

 

Κατάλογος Γραφημάτων 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1.1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ .......................................................... 7 
ΓΡΑΦΗΜΑ 3.2 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ; .................................................................... 28 
ΓΡΑΦΗΜΑ 3.3 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1997-2008 ......................... 29 
ΓΡΑΦΗΜΑ 3.4 ICELAND REAL GDP ..................................................................................................................... 31 
ΓΡΆΦΗΜΑ 3.5 UNITED KINGDOM – POTENTIAL GDP ..................................................................................... 33 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ  3.1 PROMETHEE RANKINGS 2008 ................................................................................................... 52 
ΓΡΑΦΗΜΑ  3.2 PROMETHEE RANKINGS 2009 ................................................................................................... 54 
ΓΡΑΦΗΜΑ 3.3 PROMETHEE RANKINGS 2010 .................................................................................................... 56 
ΓΡΑΦΗΜΑ 3.4 PROMETHEE RANKINGS 2011 .................................................................................................... 58 
ΓΡΑΦΗΜΑ 3.5 PROMETHEE RANKINGS 2012 .................................................................................................... 60 
ΓΡΑΦΗΜΑ 3.6 PROMETHEE RANKINGS 2013 .................................................................................................... 62 
ΓΡΑΦΗΜΑ 3.7 PROMETHEE RANKINGS 2014 .................................................................................................... 64 
ΓΡΆΦΗΜΑ  3.8 PROMETHEE RANKINGS 2015 ................................................................................................... 66 
ΓΡΆΦΗΜΑ  3.9 SCENARIOS COMPARISON ........................................................................................................ 67 
ΓΡΑΦΗΜΑ  3.10 TOTAL PROMETHEE RANKINGS ............................................................................................ 68 
ΓΡΑΦΗΜΑ 3.11 VISUAL STABILITY INTERVALS ............................................................................................. 72 

 

 

 

  



ix 
 

Κατάλογος εικόνων 
 

ΕΙΚΟΝΑ 1.1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ......................................................................................................... 5 
ΕΙΚΌΝΑ 2.2  PARTIAL (LEFT) AND COMPLETE (RIGHT) RANKINGS OF THE THREE SCENARIOS WITH 

PROMETHEE I AND PROMETHEE II. ........................................................................................................... 24 
 

  



 

1 
 

Εισαγωγή-Σκοπός της εργασίας 
 

Η τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών, είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητας των ανθρώπων. Η πληροφορική τεχνολογία γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη και 

καθημερινά προκύπτουν νέες τεχνολογίες που συνεχώς κερδίζουν έδαφος. Στην συγκεκριμένη 

διπλωματική εργασία θα εξεταστεί η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορική και των 

επικοινωνιών σε δέκα χώρες της Ευρώπης την περίοδο 2008 με 2015. Οι χώρες οι οποίες έχουν 

επιλεγεί έχουν κάποια βασικά κοινά χαρακτηριστικά. Είναι χώρες που οι οποίες την περίοδο που 

εξετάζουμε βίωσαν την οικονομική κρίση, η οποία έχει εξαπλωθεί στην Ευρωπαϊκή ήπειρο( 

Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισπανία Ιταλία, Πορτογαλία), αλλά και χώρες τις οποίες μπορούμε 

να τις πάρουμε σαν χώρες πρότυπα για τις υπόλοιπες(Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ην. 

Βασίλειο).  

Μέσα από την έρευνα θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε εάν η οικονομική κρίση έχει σταθεί 

τροχοπέδη στη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στις χώρες που 

τη βιώνουν και κατ’ επέκταση να βρούμε την κατάταξη της Ελλάδας μεταξύ των δέκα χωρών 

που εξετάζουμε. 

Για την υλοποίηση της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν δείκτες, που πήραμε από παγκόσμιους 

οργανισμούς, όπως η World Bank η Eurostat, αλλά και ο OECD. Αυτοί οι θα μπουν σαν 

δεδομένα εισόδου, στις δύο μεθόδους πολυκριτήριας ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθούν και 

είναι αρχικά η Topsis και στη συνέχεια η PROMETHEE.  

Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται μια 

παρουσίαση και αναφορά των βασικών εννοιών όπως το internet, οι τεχνολογίες που βασίζονται 

πάνω του, καθώς και μια μικρή ανάλυση για την οικονομική κρίση που έχει επηρεάσει την 

Ευρώπη.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων, στους τομείς 

όπου αυτή βρίσκει εφαρμογή και γίνεται αναφορά στις διάφορες σχολές πολυκριτήριας 

ανάλυσης που υπάρχουν. Στη συνέχεια γίνεται η παρουσίαση και ανάλυση των δύο μεθόδων που 

θα χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα μας. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μετά την εισαγωγή των δεδομένων μας, 

αρχικά στη μέθοδο Topsis και στη συνέχεια στην PROMETHEE. Η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων γίνεται μέσω πινάκων και γραφικών παραστάσεων και υπάρχει σχολιασμός για 

κάθε έτος. 

Τέλος στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο υπάρχουν τα συμπεράσματα και ο επίλογος. 
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Κεφάλαιο 1 
 

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες  
 

Ζούμε στην εποχή όπου το διαδίκτυο και κατ’ επέκτασίν όλες οι τεχνολογίες που έχουν να 

κάνουν με πληροφορική και επικοινωνίες, αναπτύσσονται ραγδαία. Η πληροφορική είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και πλέον ένα μεγάλο ποσοστό εργασιών γίνεται 

μέσω του διαδικτύου. Πως όμως επηρεάζεται η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και 

τον επικοινωνιών από την οικονομική κρίση που έχει επηρεάσει αρκετές από τις χώρες της 

Ευρώπης. Στο πρώτο κεφάλαιο της έρευνας, γίνεται εισαγωγή σε βασικές έννοιες όπως το 

διαδίκτυο και η οικονομική κρίση. 

1.1 Το διαδίκτυο 

 

Το διαδίκτυο είναι ένα συνεχώς αυξανόμενο σημαντικό κομμάτι για την καθημερινή ζωή των 

ανθρώπων. Πως όμως λειτουργεί; Το διαδίκτυο ή εν συντομία «δίκτυο» είναι ένα παγκόσμιο 

σύστημα από υπολογιστές, οι οποίοι είναι όλοι συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Είναι δηλαδή ένα 

«δίκτυο δικτύων» (http://searchwindevelopment.techtarget.com/definition/Internet, 2014) οι 

χρήστες αυτού το δικτύου έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων 

υπολογιστών, εφόσον έχουν την άδεια. 

Σε αντίθεση με τις online υπηρεσίες, που έχουν κατασκευαστεί έτσι ώστε ο έλεγχος τους να 

γίνεται  κεντρικά, το internet είναι «αποκεντρωμένο». Κάθε υπολογιστής που είναι 

συνδεδεμένος στο δίκτυο ονομάζεται «κεντρικός υπολογιστής» και είναι ανεξάρτητος. Οι 

χειριστές των υπολογιστών μπορούν να διαλέξουν ποια υπηρεσία θα χρησιμοποιήσουν και ποια 

υπηρεσία που δουλεύει σε τοπικό επίπεδο θα γίνει διαθέσιμη στο παγκόσμιο δίκτυο. Θα 

μπορούσαμε να πούμε με σιγουριά, ότι αυτός ο άναρχος σχεδιασμός του internet, λειτουργεία 

εξαιρετικά καλά. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι πρόσβασης στο internet, οι περισσότερες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες προσφέρουν σε ορισμένες υπηρεσίες Διαδικτύου. Επίσης η πρόσβαση 

είναι δυνατή μέσω ενός εμπορικού διαδικτυακού παρόχου. 
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1.1.1 Η αρχή και η εξέλιξη του Διαδικτύου 

 

Το internet στη μορφή που βρίσκεται σήμερα, είναι μια εξέλιξη του ARPANET, το οποίο ήταν 

ένα δίκτυο που άρχισε να αναπτύσσεται στις Η.Π.Α τη δεκαετία του ’60. Το δίκτυο ARPANET 

δημιουργείται στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στις Η.Π.Α με χρηματοδότηση που πήρε από το 

πρόγραμμα ARPA(Advanced Research Project Agency) του Υπουργείο Άμυνας και είχε ως 

σκοπό τη σύνδεση του Υπουργείου με στρατιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς. 

(http://www.uth.gr/main/help/help-desk/internet/internet3.html, 1997) Η αρχιτεκτονική του 

δικτύου βασιζόταν σε μια νέα τεχνολογία, τη τεχνολογία μεταγωγής πακέτων(packet switching). 

Σύμφωνα με αυτή τη τεχνική τα δεδομένα που θα μεταφέρονταν, χωρίζονται σε πακέτα και οι 

χρήστες μπορούν να μοιραστούν το ίδιο μέσο.  

Τη δεκαετία του 1970 και πιο συγκεκριμένα το 1973 ξεκίνησε ένα καινούριο ερευνητικό 

πρόγραμμα και μέσα από έρευνα δημιουργήθηκε μια καινούρια τεχνική που ονομάζονταν 

IP(Internet Protocol), από αυτή τη τεχνική το Internet θα πάρει το όνομά του. Σύμφωνα με την 

αρχιτεκτονική του  IP, διαφορετικά δίκτυα, τα οποία «τρέχουν» το πρωτόκολλο IP, μπορούν να 

συνδεθούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν ένα μεγαλύτερο δίκτυο. Στα πλαίσια του 

ερευνητικού σχεδιάστηκε και άλλη μια τεχνική για τη μετάδοση δεδομένων που ήταν το 

πρωτόκολλο TCP(Transmission Control Protocol). 

Τη δεκαετία του 1980 το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ αναγνώρισε το πρωτόκολλο TCP/IP ως 

πρότυπο. Με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος UNIX Berkeley το οποίο περιέχει τη 

σουίτα TCP/IP, αρχίζει η γρήγορη εξάπλωση της δικτύωσης των υπολογιστών. Πολλά 

πανεπιστημιακά ιδρύματα συνδέονται στο ARPANET, το οποίο αρχίζει να επιβαρύνεται 

σημαντικά και τελικά σπάει σε δύο κομμάτια. Το MILNET που όπως μαρτυράει και το όνομα 

του είναι για τις στρατιωτικές επικοινωνίες και το νέο ARPANET που είναι αποκλειστικά για τα 

πανεπιστήμια.  

Το 1985 δημιουργείται το ΝSFNET το οποίο ήταν αρκετά γρήγορο σε σχέση με τα υπόλοιπα 

ήταν βασισμένο στο πρωτόκολλο TCP/IP και σαν αρχικό στόχο είχε να συνδέσει πέντε κέντρα 

υπολογιστών μεταξύ τους. Σταδιακά μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80 αρχίζουν να 

συνδέονται στο δίκτυο και άλλες χώρες όπως ο Καναδάς η Γαλλία η Σουηδία η Αυστραλία κ.α. 

Πλέον το NSFNET αρχίζει να γίνεται γνωστό ως Internet. 
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Σήμερα το internet είναι μια δημόσια συνεταιριστική και αυτοσυντηρούμενη «εγκατάσταση» 

προσβάσιμη από εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Το Διαδίκτυο χρησιμοποιεί ένα μέρος 

των συνολικών πόρων από τους υφιστάμενους πόρους των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών 

δικτύων. Η αρχιτεκτονική του Internet βασίζεται στο TCP/IP. Επιπλέον δύο πρόσφατες 

προσαρμογές της τεχνολογίας του internet το extranet και το intranet, χρησιμοποιούν το TCP/IP 

(http://searchwindevelopment.techtarget.com/definition/Internet, 2014). 

1.1.2 Πως λειτουργεί το Διαδίκτυο 

 

Το Διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών, κάθε υπολογιστής που είναι 

συνδεδεμένος σε αυτό πρέπει να έχει μια μοναδική διεύθυνση. Οι διευθύνσεις στο Διαδίκτυο 

είναι της μορφής Χ.Χ.Χ.Χ όπου Χ είναι ένας αριθμός από 0 έως 255. Αυτή η διεύθυνση 

ονομάζεται IP διεύθυνση. 

Η παρακάτω φωτογραφία δείχνει δύο υπολογιστές που είναι συνδεδεμένους στο Διαδίκτυο, ο 

ένας με IP 1.2.3.4 και ο άλλος με IP 5.6.7.8. 

 

Εικόνα 1.1 Επικοινωνία υπολογιστών 

 

Πώς όμως γίνεται η επικοινωνία μεταξύ των δύο αυτών υπολογιστών;  

Η απάντηση είναι TCP/IP, το οποίο σημαίνει πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης/πρωτόκολλο 

internet. Είναι το θεμελιώδες σύστημα ελέγχου του Διαδικτύου και στην ουσία είναι δύο 

συστήματα σε ένα. Στη γλώσσα των υπολογιστών πρωτόκολλο είναι ένας τυποποιημένος τρόπος 

για να κάνεις πράγματα, είναι μια ασφαλής μέθοδο που ακολουθούν όλοι, εάν θέλουν τα 

πράγματα να γίνουν σωστά. 

Το IP(Internet Protocol) όπως αναφέραμε και πιο πάνω είναι το πρωτόκολλο που δίνει 

διευθύνσεις στις συσκευές που συνδέονται στο Διαδίκτυο και έχουν τη μορφή που δείξαμε 

παραπάνω. Εάν όλες οι συσκευές έχουν αριθμητικές διευθύνσεις, η κάθε συσκευή γνωρίζει πως 
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να έρθει σε επαφή με μια άλλη. Όταν θέλουμε να αναφερθούμε σε μια ιστοσελίδα, συνήθως 

αναφερόμαστε σε αυτή με το όνομα της που είναι της μορφής www.google.com και όχι με την 

IP διεύθυνσή της. Για να μπορέσει ο υπολογιστής να μεταφράσει το όνομα μιας ιστοσελίδας 

στην IP διεύθυνσή της υπάρχει ένα σύστημα το οποίο ονομάζεται DNS(Domain Name System), 

το οποίο κάνει αυτή τη διαδικασία.  

Το άλλο μέρος του συστήματος ελέγχου το πρωτόκολλο μετάδοσης TCP, ταξινομεί τον τρόπο 

με τον οποίο τα πακέτα δεδομένων διαδίδονται μεταξύ των υπολογιστών. Το TCP δείχνει τον 

τρόπο με τον οποίο πρέπει να μεταδοθεί το πακέτο, και βοηθάει στην επανασυναρμολόγηση των 

πακέτων όταν αυτά φτάσουν στον προορισμό τους. 

1.2 Τεχνολογίες Πληροφορικής κ΄ Επικοινωνιών (ICT) 
 

“ICT, or information and communications technology (or technologies), is the infrastructure and 

components that enable modern computing.” 

Παρόλο που δεν υπάρχει κάποιος επίσημος ορισμός για το ICT ο όρος είναι γενικά αποδεκτός 

και σημαίνει ότι, τεχνολογίες ICT είναι όλες οι συσκευές τα στοιχεία δικτύων και οι εφαρμογές 

που όταν συνδυάζονται επιτρέπουν τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να αλληλοεπιδρούν με 

το ψηφιακό κόσμο (Rouse, 2017). 

Στις τεχνολογίες ICT, περιλαμβάνονται τόσο τεχνολογίες internet όσο και τεχνολογίες 

ασύρματης επικοινωνίας. Περιλαμβάνονται επίσης και απαρχαιωμένες τεχνολογίες όπως η 

σταθερή τηλεφωνία, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως ακόμα 

και σήμερα παράλληλα με τεχνολογίες αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική. 

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών χρησιμοποιούνται πολλές φορές σαν συνώνυμο 

του IT. Ωστόσο, οι ICT χρησιμοποιούνται γενικά, για να αντιπροσωπεύσουν έναν ευρύτερο 

κατάλογο όλων των συνιστωσών που σχετίζονται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και της 

ψηφιακές τεχνολογίες. 
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Γράφημα 1.1 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών1 

Η λίστα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι μεγάλη και συνεχίζει να 

μεγαλώνει συνεχώς. Ορισμένα από τα περιεχόμενα της λίστας υπήρχαν για δεκαετίες όπως οι 

υπολογιστές και τα τηλέφωνα. Άλλες όπως τα smartphones,οι ψηφιακές τηλεοράσεις και τα 

ρομπότ έχουν μπει πιο πρόσφατα. 

1.2.1 Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των ICT 

 

Οι ICT αξιοποιούνται για οικονομικές, κοινωνικές και διαπροσωπικές συναλλαγές και 

αλληλεπιδράσεις. Οι ICT έχουν αλλάξει δραστικά το τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

εργάζονται, επικοινωνούν και ζούνε. Επιπλέον οι ICT συνεχίζουν να εξελίσσονται, 

προσφέροντας συνεχώς ευκολίες στους ανθρώπους που τις χρησιμοποιούν.  

                                                           
1 http://searchcio.techtarget.com 
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Οι σημασία των ICT για την οικονομική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι 

μνημειώδης και πολλοί αναφέρουν αυτή την ανάπτυξη ως την τέταρτη βιομηχανική 

επανάσταση. 

Οι ICT υποστηρίζουν επίσης ευρείες αλλαγές στην κοινωνία, καθώς πλέον οι πολίτες κινούνται 

μαζικά από τη διαπροσωπική επικοινωνία σε αυτή μέσω ψηφιακών μέσων. Αυτή η νέα εποχή 

συχνά ονομάζεται Ψηφιακή εποχή. (Rouse, 2017) 

Ωστόσο παρόλες τις επαναστατικές πτυχές τους οι ICT δεν κατανέμονται ομοιόμορφα. Δηλαδή 

οι πλουσιότερες χώρες και τα άτομα με μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια απολαμβάνουν 

μεγαλύτερη πρόσβαση και επομένως, έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να εκμεταλλευτούν τα 

πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες που παρέχουν οι ICT. 

Σύμφωνα με την World Bank, το 2016 πάνω από το 75% των ανθρώπων παγκοσμίως έχει 

πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο. Ωστόσο η πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω κινητών τηλεφώνων η 

ευρυζωνικών συνδέσεων παραμένει απαγορευτική για πολλές χώρες λόγω έλλειψης υποδομών 

ICT. Η World Bank εκτιμάει ότι από το συνολικό πληθυσμό των 7.4 δισεκατομμυρίων τα 4 δις. 

δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Επιπλέον εκτιμάει ότι μόνο 1.1 δις. άνθρωποι έχουν 

πρόσβαση σε internet  υψηλών ταχυτήτων.  

Όπως σε όλα έτσι και με τις ICT, υπάρχουν και προβλήματα. Οι ICT δημιούργησαν προβλήματα 

και προκλήσεις τόσο για τους οργανισμούς όσο και για τα άτομα, καθώς και για την κοινωνία 

συνολικά. Η ψηφιοποίηση των δεδομένων, η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου υψηλής 

ταχύτητας και το αυξανόμενο παγκόσμιο δίκτυο έχουν οδηγήσει σε νέα επίπεδα 

εγκληματικότητας όπου κακόβουλοι χρήστες εξαπολύουν ηλεκτρονικές επιθέσεις ή να 

αποκτήσουν παράνομα πρόσβαση σε συστήματα για να αποσπάσουν δεδομένα ή ακόμη και 

χρήματα. Οι ICT έφεραν επίσης την αυτοματοποίηση των διαδικασιών με τη χρήση ρομπότ και 

αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να εκτοπίζονται από τις θέσεις εργασίας. Επίσης με η 

ραγδαία αύξηση των ICT, έχει «βοηθήσει» στην αποξένωση μεταξύ των ανθρώπων. 

1.3 Η οικονομική κρίση 

 

«Η οικονομική κρίση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο μια οικονομία χαρακτηρίζεται από μια 

διαρκή και αισθητή μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. Όταν λέμε οικονομική 
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δραστηριότητα αναφερόμαστε σε όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας, όπως η 

απασχόληση, το εθνικό προϊόν, οι τιμές οι επενδύσεις κ.λπ.» (Χατζή, 2014) 

Η Ευρωζώνη και το ευρώ αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια την κλιμακούμενη αμφισβήτηση των 

αγορών, οποία σήμερα ποια έχει εξελιχθεί σε πρόκληση επιβίωσης. Ένα σπουδαίο, για τους λαούς της 

Ευρώπης, πείραμα ευρωπαϊκής ενοποίησης, συλλογικής δράσης και κοινής προοπτικής, 

φυλλοροεί, ξεθωριάζει και κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα τεράστιο αποσταθεροποιητικό 

μηχανισμό των ευρωπαϊκών κοινωνιών και της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας. 

(Καραμούζης, 2011) . 

Σύμφωνα με μελέτη του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η κρίση μεταφέρεται μεγάλη ταχύτητα 

στην πραγματική οικονομία και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ύφεση. (Βασιλάκης, 2013). Η 

οικονομική κρίση έκανε δύσκολο έως αδύνατο για κάποιες χώρες της ευρωζώνης να 

εξοφλήσουν ή να αναχρηματοδοτήσουν το δημόσιο χρέος τους χωρίς τη βοήθεια της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή του Διεθνούς Νομισματικού ταμείου. Οι τράπεζες της 

Ευρώπης αντιμετώπιζαν πρόβλημα ρευστότητας και χρέους. Επιπλέον η οικονομική μεγέθυνση 

ήταν άνισα κατανεμημένη μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. (Jay C. Shambaugh, 2012) 

1.3.1 Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα   
 

Η Ελλάδα είναι και αυτή μία από της Ευρωπαϊκές χώρες που βιώνουν την οικονομική κρίση. Η 

αρχή της κρίσης έγινε στα μέσα του 2010 όταν και αποκαλύφθηκε ότι το δημοσιονομικό έλλειμα 

της χώρας για το έτος 2009 έκλεισε σε επίπεδα πολύ πιο πάνω που θα καθιστούσαν το χρέος 

βιώσιμο. Αυτό είχε σαν επακόλουθο η ελληνική κυβέρνηση να αδυνατεί να δανειστεί με 

φυσιολογικά επιτόκια από τις αγορές για τη χρηματοδότηση του τρέχοντος δημοσιονομικού 

ελλείματος και αναχρηματοδότησης του χρέους (el.wikipedia.org, n.d.).  

Στις 23 Απριλίου του 2010 ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας, Γεώργιος Παπανδρέου, με 

ανακοίνωση του από το Καστελόριζο όπου και βρίσκονταν, ανακοινώνει την προσφυγή 

στήριξης της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μαζί με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συγκρότησαν από κοινού ένα 

μηχανισμό στήριξης για τη χώρα. Με τη βοήθεια από το μηχανισμό στήριξης αποφεύχθηκε ο 

κίνδυνος της στάσης πληρωμών, κάτι που θα είχε σημαντικές επιπτώσεις, για το σύνολο της 

Ευρωζώνης. Τα πρώτα μέτρα ανακοινώθηκαν τον Μάιο του 2010. Η οικονομία της χώρας 
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(Γάτος, 2013) συνέχισε να βρίσκεται σε κατάσταση δημοσιονομικής ανισορροπίας και τον 

Ιούνιο του 2011 ψηφίστηκε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, που περιελάβανε νέα μέτρα. 

Τον Οκτώβριο (protothema.gr, 2011) του ίδιου έτους διεξήχθη σύνοδος κορυφής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αποφασίστηκε το κούρεμα του χρέους κατά 50% και πρόσθετο 

πακέτο στήριξης 130 δις. Το δεύτερο μνημόνιο συζητήθηκε στη Βουλή στις 12 Φεβρουαρίου 

του 2012 και ψηφίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στις 13 Φεβρουαρίου. 

Φτάνοντας στο 2015 και έχοντας ήδη περάσει εφτά χρόνια μέσα στην οικονομική κρίση ο 

Αλέξης Τσίπρας κερδίζει τις εκλογές από τον Αντώνη Σαμαρά και σχηματίζει κυβέρνηση σε 

συνεργασία με τον Πάνο Καμμένο. Η νέα κυβέρνηση φτάνει κοντά στη συμφωνία με τους 

δανειστές, ωστόσο οι νέες απαιτήσεις των δανειστών είχαν ως αποτέλεσμα ο πρωθυπουργός να 

προβεί στην ατυχή κίνηση της διενέργειας δημοψηφίσματος. Μετά το αποτέλεσμα του 

δημοψηφίσματος, παραιτήθηκε ο υπουργός οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης, και τη θέση του 

ανέλαβε ο Ευθύμης Τσακαλώτος, που συνέχισε τη διαπραγμάτευση. Στις 13 Ιουλίου του 2015 η 

κυβέρνηση έρχεται σε συμφωνία με τους δανειστές και στις 14 Αυγούστου ψηφίζεται το τρίτο 

μνημόνιο.  

1.3.1.1 Οικονομική κρίση και Πληροφορική στην Ελλάδα 

 

Σύμφωνα με έρευνα (Φραγκούλη, 2016) του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών Ελλάδας, οι επιχειρήσεις υπηρεσιών πληροφορικής κατάφεραν να βελτιώσουν τις 

επιδόσεις τους. Ειδικότερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου κατέγραψαν αύξηση των 

πωλήσεών τους κατά 6% την περίοδο 2009-2014 έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων που 

κατέγραψαν πτώση 0.2%. 

Επιπλέον σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας σε ένα δείγμα 1200 επιχειρήσεων ο ρυθμός 

ανάπτυξης των εταιρειών πληροφορικής, έφτασε το 3% κατά τη τελευταία τετραετία. Μέσα από 

τη μελέτη διαπιστώνεται ότι ο κλάδος της πληροφορικής είναι ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος 

κλάδος και αποτελεί ένα από τα πλέον δυνατά κομμάτια του ελληνικού επιχειρήν.  
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Κεφάλαιο 2 
 

Πολυκριτήρια Ανάλυση – Θεωρία 

 

2.1 Εισαγωγή στην πολυκριτήρια ανάλυση 
 

Για να μπορέσουμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για την έρευνα μας, θα 

χρησιμοποιήσουμε δύο μεθόδους της πολυκριτήριας ανάλυσης, την TOPSIS και την 

PROMETHEE. Σε αυτές θα εισάγουμε τα δεδομένα μας (δείκτες) και τα αποτελέσματα που θα 

μας δώσουν οι δύο μέθοδοι θα είναι η κατάταξη της Ελλάδας μεταξύ δέκα χωρών. Τί είναι όμως 

η πολυκριτήρια ανάλυση; Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται αρχικά μια συνοπτική παρουσίαση και 

στη συνέχεια αναλύονται οι δύο μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν. 

 

2.1.1 Τί είναι η πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων; 

 

Η πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων είναι ένας κλάδος της επιχειρησιακή έρευνας, η οποία 

αξιολογεί διάφορα αντικρουόμενα κριτήρια, κατά τη διαδικασία λήψης μιας απόφασης. Τα 

κριτήρια μπορούν να αφορούν καθημερινά προβλήματα, αλλά και προβλήματα επιχειρηματικής 

φύσης. (Wikipedia, 2008) Αντικρουόμενα κριτήρια τα οποία είναι συνηθισμένα για την 

αξιολόγηση των επιλογών είναι συνήθως το κόστος ή η τιμή το οποίο έρχεται σε «σύγκρουση» 

με την ποιότητα. Παραδείγματος χάριν για την αγορά ενός αυτοκινήτου, το κόστος η ασφάλεια η 

άνεση και η κατανάλωση καυσίμων θα ήταν κάποια τυπικά κριτήρια που θα λαμβάναμε υπόψιν. 

Η πολυκριτήρια ανάλυση είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιπτώσεις που εκτός από τα 

αντικρουόμενα κριτήρια-στόχους η αβεβαιότητα για τις εναλλακτικές λύσεις σε κάθε κριτήριο 

είναι μεγάλες και η προτίμηση αυτού που αποφασίζει δεν είναι ξεκάθαρη. Με τη χρήση της 

πολυκριτήριας ανάλυσης μπορούν να λυθούν προβλήματα, για τα οποία οι εμπλεκόμενοι έχουν 

διαφορετική άποψη. 
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Η πολυκριτήρια ανάλυση βρίσκει εφαρμογή σε πολλά και διαφορετικά πεδία μερικά από αυτά 

είναι τα παρακάτω: 

• Μαθηματικά 

• Οικονομικά 

• Πληροφορική 

• Τεχνολογία λογισμικού 

• Πληροφοριακά συστήματα 

Επίσης με χρήση μεθόδων της πολυκριτήριας ανάλυσης αντιμετωπίζονται και προβλήματα της 

Εθνικής Οικονομίας όπως Στόχοι κοινωνικής ανάπτυξης και Στόχοι κοινωνικής πολιτικής 

Η «κοινότητα» της πολυκριτήριας ανάλυσης είναι ενεργή από το 1970 (Köksalan, 2011) και 

υπάρχουν αρκετοί οργανισμοί που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα όπως: International 

Society on Multicriteria Decision Making, Euro Working Group on MCDA και Informs Sections 

on MCDM. 

 

2.1.2 Κατηγοριοποίηση προβλημάτων και μεθόδων 

 

Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες πολυκριτήριων προβλημάτων και μεθόδων. Ένας βασικός 

διαχωρισμός είναι μεταξύ προβλημάτων όπου οι λύσεις τους ορίζονται ρητά ή όχι. 

• Πολυκριτήρια προβλήματα αξιολόγησης: Αυτά τα προβλήματα αποτελούνται από 

έναν αριθμό πεπερασμένων κριτηρίων τα οποία είναι γνωστά από πριν ακόμη ξεκινήσει 

η διαδικασία επίλυσης του προβλήματος. Το πρόβλημα μπορεί να οριστεί ως η εξεύρεση 

των καλύτερων εναλλακτικών λύσεων γι’ αυτόν ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λήψη 

της απόφασης ή για την εύρεση μιας ομάδας καλών εναλλακτικών. (Triantaphyllou, 

2000) Μια επιπλέον κατηγοριοποίηση που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους είναι η 

«διαλογή» και η «ταξινόμηση».  

• Πολυκριτήρια προβλήματα σχεδιασμού(μαθηματικά προβλήματα πολλαπλών 

αντικειμένων): Σε αυτή την κατηγορία προβλημάτων, οι εναλλακτικές λύσεις δεν είναι 

γνωστές. Μια εναλλακτική(λύση) μπορεί να βρεθεί επιλύνοντας μαθηματικά μοντέλα. Ο 
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αριθμός των εναλλακτικών είναι ή άπειρος και μη μετρήσιμος( πχ μια ιατρική διάγνωση 

βασισμένη στα συμπτώματα). Σε περίπτωση που ο αριθμός των εναλλακτικών είναι 

μετρήσιμος ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος(συνήθως  όταν όλες οι μεταβλητές είναι 

διακριτές). 

Είτε το πρόβλημα μας είναι πρόβλημα αξιολόγησης, είτε είναι πρόβλημα σχεδιασμού, 

πληροφορίες για τις προτιμήσεις αυτού που θα λάβει την απόφαση είναι απαραίτητες 

προκειμένου να γίνει διάκριση μεταξύ των λύσεων. Υπάρχουν μέθοδοι που αυτές τις 

πληροφορίες τις χρειάζονται κατά την εκκίνηση και μετατρέπουν το πρόβλημα σε ένα 

ουσιαστικά μονοκριτήριο(ενιαίο) πρόβλημα. Αυτές οι μέθοδοι λέγεται ότι λειτουργούν με 

«prior articulation of preferences». Κάποιες μέθοδοι χρειάζονται πληροφορίες κ άθολη τη 

διάρκεια της διαδικασίας επίλυσης. Αυτές οι μέθοδοι χαρακτηρίζονται ως «διαδραστικές» 

μέθοδοι. Αυτές οι μέθοδοι έχουν φτιαχτεί και για πολυκριτήρια προβλήματα αξιολόγησης 

(A. M. Geoffrion, 1972) (Köksalan & Sagala, 1995), αλλά και για προβλήματα σχεδιασμού. 

(Steuer, 1986) 

Τα πολυκριτήρια προβλήματα σχεδιασμού, συνήθως χρειάζονται τη χρησιμοποίηση μιας 

σειράς από μαθηματικά προγραμματιστικά μοντέλα με σκοπό να αποκαλυφθεί η λύση. Για 

αυτά τα προβλήματα μια αναπαράσταση ή μια προσέγγιση των «αποδοτικότερων» λύσεων 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Η κατηγορία αυτή ονομάζεται «posterior articulation of 

preferences», υπονοώντας ότι  η συμμετοχή αυτού που θα λάβει την απόφαση ξεκινά μετά 

την «αποκάλυψη» των λύσεων (Karasakal & Koksalan, 2009).  

 

 

2.1.3 Επίλυση πολυκριτήριων προβλημάτων 

 

Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές «σχολές» για την επίλυση προβλημάτων με πολλά κριτήρια 

(Bragge, Korhonen, Wallenius, & Wallenius, 2010). Μερικές απ’ αυτές αναφέρονται παρακάτω: 

Multiple Objective mathematical Programming: Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες 



 

14 
 

• Διανυσματική μεγιστοποίηση: Ο σκοπός αυτής της μεθόδους είναι η προσέγγιση του 

“nondominant set”. Αρχικά είχε υλοποιηθεί για τον Γραμμικό Προγραμματισμό. (Evans 

& Steuer, 1973). 

• Διαδραστικός προγραμματισμός: Η φάση του υπολογισμού εναλλάσσεται με τη φάση της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων (Benayoun, deMontgolfier, Tergny, & Larichev, 1971). 

Προγραμματισμός Στόχων: Ο προγραμματισμός στόχων χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 

1951 από τους Charnes, Cooper και Ferguson. Ο σκοπός του είναι να τεθούν εκ των προτέρων 

τιμές για τους στόχους και να ελαχιστοποιηθούν οι σταθμισμένες αποκλίσεις, από αυτούς τους 

στόχους(Wikipedia). 

Fuzzy Set: Η συγκεκριμένη τεχνική παρουσιάστηκε από τον Zadeh (Zadeh, 1965) το 1965, ως 

μια προέκταση της κλασσικής έννοιας των συνόλων. Αυτή η ιδέα έχει εφαρμογή σε πολλούς 

πολυκριτήριους αλγορίθμους, για μοντελοποίηση και επίλυση fuzzy προβλημάτων. 

Πολύ-χαρακτηριστική χρησιμότητα(Multi-attribute utility): Η πολύ-χαρακτηριστική 

χρησιμότητα ή οι συναρτήσεις τιμών χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν την καλύτερη 

εναλλακτική ή για να ταξινομήσουν σε σειρά τις εναλλακτικές (Keeney, 1976). 

Γαλλική Σχολή: Η γαλλική σχολή εστιάζει κυρίως στην απόφαση, στη γαλλική σχολή, ανήκει 

και η ELECTRE, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως μέθοδος υπεροχής και 

δημιουργήθηκε στη Γαλλία στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Πρωτεργάτης της μεθόδου ήταν ο 

Bernard Roy (Roy, 1968). 

Analytic hierarchy process(AHP): Η μέθοδος AHP δημιουργήθηκε από τον Saaty το 1980 

(Saaty, 1980). Στην AHP το αρχικό πρόβλημα «σπάει» σε μικρότερα υποπροβλήματα, στη 

συνέχεια ο υπεύθυνος για τη λήψη της απόφασης αξιολογεί τη σχετική σημασία των διαφόρων 

στοιχειών με συγκρίσεις κατά ζεύγη. Η AHP μετατρέπει τις αξιολογήσεις που έχουν γίνει 

παραπάνω, σε αριθμούς(βάρη ή προτεραιότητες), οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για τον 

υπολογισμό των εναλλακτικών.  

Εξελικτική πολυκριτήρια βελτιστοποίηση(Evolutionary multiobjective optimization): Οι 

αλγόριθμοι EMO ξεκινούν με έναν αρχικό πληθυσμό και αυτός ο πληθυσμός ενημερώνεται με 

χρήση μεθόδων που έχουν σχεδιαστεί να μιμούνται τον φυσικό κανόνα, της επιβίωσης του 

ισχυρότερου και την εξέλιξη και βελτίωση του μέσου όρου του πληθυσμού από γενιά σε γενιά. 
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Ο στόχος είναι η σύγκλιση, σε έναν πληθυσμό από λύσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα μη-

κυριαρχικό σύνολο (Srinivas & Deb, 1994). Πιο πρόσφατα έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες 

για να ενσωματωθούν πληροφορίες προτίμησης κατά τη διαδικασία επίλυσης (Deb & Köksalan, 

2010). 

 

 

 

Πίνακας 2.1 MCDA PROBLEMS AND METHODS2 

Choice Problems Ranking Problems Sorting Problems Description 

Problems 

AHP AHP AHP Sort  

ANP ANP   

MAUT/UTA MAUT/UTA UTADIS  

MACBETH MACBETH   

PROMETHEE PROMETHEE FlowSort GAIS, FS-Gaia 

ELECTRE I ELECTRE III ELECTRE-Tri  

TOPSIS TOPSIS   

Goal Programming    

DEA DEA   

 

 

 

 

2.2 Μέθοδοι πολυκριτήριας ανάλυσης TOPSIS-PROMETHEE 
 

 2.2.1 Η μέθοδος TOPSIS 

 

Η μέθοδος TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution), 

είναι μια πολυκριτήρια μέθοδος απόφασης η οποία δημιουργήθηκε το 1981 (Ching-Lai Hwang, 

                                                           
2 (Alessio Ishizaka, 2013) 
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1981) από τους Hwang και Yoon και εξελίχθηκε περαιτέρω από τον Yoon το 1987 (Yoon, 1987) 

και από τους Hwang, Lai και Liu το 1993 (Hwang, 1993). Η βασική ιδέα πάνω στην οποία είναι 

βασισμένη η TOPSIS, είναι ότι η επιλεγείσα εναλλακτική θα πρέπει να έχει τη μικρότερη 

γεωμετρική απόσταση από τη θετική ιδεατή(PIS) (Assari, 2012) λύση και τη μεγαλύτερη 

γεωμετρική απόσταση από τη αρνητική ιδεατή λύση(NIS) (Assari, 2012). Η TOPSIS είναι μια 

συγκριτική μέθοδος, η οποία συγκρίνει εναλλακτικά κριτήρια επιλογής προσδιορίζοντας το 

βάρος του κάθε κριτηρίου στη συνέχει κανονικοποιεί το κάθε κριτήριο και υπολογίζει τη 

γεωμετρική απόσταση μεταξύ της κάθε εναλλακτικής και της ιδανικής εναλλακτικής το οποίο 

είναι το καλύτερο αποτέλεσμα για το κάθε κριτήριο. Η κανονικοποίηση των παραμέτρων ή των 

κριτηρίων χρειάζεται όταν αυτά δεν είναι σε κατάλληλη μορφή για να μπορέσει να εφαρμοστεί η 

μέθοδος. (Yoon & Hwang, 1995) (Zavadskas, Zakarevicius, & Antucheviciene, 2006) 

2.2.2 Μεθοδολογία 

 

Η μέθοδος TOPSIS βασίζεται σε πέντε υπολογιστικά βήματα. Το πρώτο βήμα είναι η 

συγκέντρωση των επιδόσεων των εναλλακτικών επάνω στα διαφορετικά κριτήρια. Αυτές οι 

τιμές, θα κανονικοποιηθούν στο δεύτερο βήμα. Στις κανονικοποιημένες τιμές  δίνονται βάρη και 

στη συνέχεια υπολογίζονται οι αποστάσεις, από την ιδανική και μη-ιδανική λύση. Τελικώς, η 

εγγύτητα δίνεται από τον λόγο αυτών των αποστάσεων. Αυτά τα πέντε βήματα θα αναλυθούν 

εκτενέστερα παρακάτω. 

 

Οι τιμές των n εναλλακτικών α σε σχέση με τα m κριτήρια i συγκεντρώνονται σε έναν πίνακα 

αποφάσεων 𝑋 = (𝜒𝑖𝑎) όπου i=1,…m και α=1,…n. 

1. Οι τιμές των διαφορετικών κριτηρίων κανονικοποιούνται με σκοπό να είναι εφικτή η 

σύγκριση δεδομένων, με διαφορετικές μονάδες μέτρησης (π.χ. κιλά, χρόνια,…). 

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι κανονικοποίησης γι’ αυτόν το σκοπό: 

a) Η επιμεριστική κανονικοποίηση απαιτεί οι τιμές να διαιρεθούν με τη τετραγωνική 

ρίζα του αθροίσματος των τετραγώνων του κάθε στοιχείου μιας στήλης. 

𝑟𝑖𝑎 =
𝑥𝑖𝑎

√∑ 𝑥2𝑖𝑎𝑛
𝛼=1

 𝛾𝜄𝛼 𝛼 = 1, … , 𝑛 𝜅𝛼𝜄 𝑖 = 1, … , 𝑚 
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b) Η ιδανική κανονικοποίηση απαιτεί τη διαίρεση της κάθε τιμής με την υψηλότερη 

τιμή εάν θέλουμε το κριτήριο να μεγιστοποιηθεί. Εάν θέλουμε το κριτήριο να 

ελαχιστοποιηθεί, διαιρούμε με τη χαμηλότερη τιμή. 

𝑟𝑎𝑖 =
𝑥𝑎𝑖
𝑢𝑎

+  𝛾𝜄𝛼 𝛼 = 1, … , 𝑛 𝜅𝛼𝜄 𝑖 = 1, … 𝑚,   

                         Όπου 𝑢𝑎
+ = max(𝑥𝑎𝑖 ) 𝛾𝜄𝛼 ό𝜆𝛼 𝜏𝛼 𝑎 = 1, … 𝑛; 

𝑟𝑎𝑖 =
𝑥𝑎𝑖

𝑢𝑎
−

 𝛾𝜄𝛼 𝛼 = 1, … , 𝑛 𝜅𝛼𝜄 𝑖 = 1, … , 𝑚, 

                         Όπου 𝑢𝑎
− = min(𝑥𝑎𝑖)  𝛾𝜄𝛼 ό𝜆𝛼 𝜏𝛼 𝛼 = 1, … , 𝑛. 

2. Στη συνέχεια λαμβάνονται υπόψη τα βάρη: Ο κανονικοποιημένος πίνακας απόφασης με 

τα βάρη, δημιουργείται πολλαπλασιάζοντας τις κανονικοποιημένες τιμές rai  με τα 

αντίστοιχα βάρη 𝑤𝑖:  

𝑣𝑎𝑖 = 𝑤𝑖 ∗ 𝑟𝑎𝑖 

Από την παραπάνω σχέση προκύπτουν τα σταθμισμένα βάρη. 

 

3. Οι σταθμισμένες τιμές θα χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση κάθε ενέργειας με μια 

ιδεατή και μία μη-ιδεατή εικονική ενέργεια. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι για να 

προσδιοριστεί: 

a) Μαζεύοντας την καλύτερη και τη χειρότερη απόδοση για το κάθε κριτήριο, από 

τον κανονικοποιημένο πίνακα απόφασης. Η ιδεατή ενέργεια προκύπτει από 

𝛢+ = (𝜈1
+, … , 𝜈𝑚

+ ), 

            για τη μη-ιδεατή ενέργεια 

                                                                      𝛢− = (𝜈1
−, … 𝜈𝑚

− ) . 

                         Όπου  𝜈𝑖
+ = 𝑚𝑎𝑥𝑎(𝜈𝑎𝑖) εάν το κριτήριο i θα μεγιστοποιηθεί. Εάν το κριτήριο  

                         ελαχιστοποιηθεί τότε 𝜈𝑖
− = 𝑚𝑎𝑥𝑎(𝜈𝛼𝑖). 

 



 

18 
 

b) Θεωρώντας ένα απόλυτο ιδανικό και αντί-ιδανικό σημείο το οποίο 

προσδιορίζεται  χωρίς να ληφθούν υπόψιν οι ενέργειες του προβλήματος 

απόφασης, 𝛢+ = (1, … , 1) και 𝛢− = (0, … ,0). 

c) Τα ιδανικά και τα μη-ιδανικά σημεία ορίζονται από αυτόν ο οποίος λαμβάνει τις 

αποφάσεις. Αυτά τα σημεία πρέπει να είναι μεταξύ  των ιδανικών και μη-

ιδανικών σημείων που υπολογίστηκαν με τις δύο παραπάνω μεθόδους. Αυτή η 

μέθοδος δε χρησιμοποιείται συχνά διότι απαιτεί εισαγωγή από το χρήστη.  

4. Υπολογισμός της απόστασης για κάθε ιδανική ενέργεια. 

𝑑𝑎
+ = √∑(𝜈𝑖

∗ − 𝜈𝛼𝑖)
2

𝜄

 , 𝑎 = 1, … , 𝑚 

                     

                         για κάθε μη-ιδανική ενέργεια, 

𝑑𝑎
− = √∑(𝜈𝑖

− − 𝜈𝛼𝑖)
2

𝜄

 , 𝑎 = 1, … , 𝑚 

               Για τον υπολογισμό της απόστασης χρησιμοποιήσαμε την Ευκλείδεια απόσταση. 

5. Υπολογισμός του συντελεστή εγγύτητας για κάθε ενέργεια: 

𝐶𝛼 =
𝑑𝑎

−

𝑑𝑎
+ + 𝑑𝛼

−
 

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

                         προτιμώμενη τιμή  αν μια τιμή είναι πιο κοντά στο ιδανικό απ’ ότι στο αντί  

                         ιδανικό τότε η Ca πλησιάζει το 1. Όπως και το αντίθετο. 

 

2.3 Η μέθοδος PROMETHEE 
 

Η μέθοδος πολυκριτήριας ανάλυσης, PROMETHEE(Preference Ranking Organization 

Methods Enrichment of Evaluations), αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1980 από τον Brans και 

τον Vincke (Vincke, 1985) και είναι βασισμένη στην επιστήμη των μαθηματικών και στην 
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επιστήμη της  κοινωνιολογίας. Βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στον τομέα της λήψης αποφάσεων και 

καλύπτει μια ευρεία γκάμα πεδίων όπως: 

• Επιχειρήσεις 

• Κυβερνητικοί φορείς 

• Υγειονομική περίθαλψη 

• Εκπαίδευση 

 

Πίνακας 2.2 DISTRIBUTITON OF THE PAPERS BY APPLICATION AREA3 

Πεδία εφαρμογής N % 

Environment Management 47 24.1 

Business and financial 

Management 

25 12.8 

Hydrology and water 

management 

28 14.4 

Chemistry 24 12.3 

Logistics & Transportation 19 9.7 

Energy Management 17 8.7 

Manufacturing and Assembly 19 9.7 

Social 7 3.6 

Other Topics 9 4.6 

Total 195 100 

 

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα είναι εμφανές ότι η PROMETHEE είναι μια πολύ 

δημοφιλής μέθοδο. 

2.3.1 Μεθοδολογία 

 

                                                           
3 Ο πίνακας πάρθηκε από MajidBehzadian, R.B.Kazemzadeh, A.Albadvi,M.Aghdasi. PROMETHEE: A 

comprehensive literature view on methodologies and applications. European Journal of 

OperationalResearch200(2010)198–215 
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Σε αυτή την ενότητα θα περιγράψουμε τη βασική φιλοσοφία-λειτουργία της μεθόδου. 

Η μεθοδολογία της PROMETHEE, περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια: 

1. Τον υπολογισμό του βαθμού προτίμησης, για κάθε ταξινομημένο ζεύγος επιλογών για το 

κάθε κριτήριο που μας ενδιαφέρει. 

2. Τον υπολογισμό των μονοκριτήριων ροών. 

3. Τον υπολογισμό των συνολικών ροών. 

Η φιλοσοφία της PROMETHEE βασίζεται στον υπολογισμό των κλιμάκων που είναι 

προτιμότερες (Alessio Ishizaka, 2013). Οι κλίμακες προτίμησης παίρνουν τιμές από 0 μέχρι και 

1. Οι τιμές αυτές εκφράζουν, αν μια επιλογή είναι πιο επιθυμητή από μια άλλη σε σχέση με την 

προτίμηση αυτού που λαμβάνει την απόφαση. Αν ο βαθμός προτίμησης έχει τη τιμή 1, τότε 

σημαίνει ότι η προτίμηση του λήπτη για τη συγκεκριμένη επιλογή είναι ισχυρή. Σε περίπτωση 

όπου δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη προτίμηση η κλίμακα προτίμησης παίρνει τη τιμή 0. Ο 

βαθμός της κλίμακας προτίμησης θα είναι μεταξύ 0 και 1 σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

απόλυτη προτίμηση. Η PROMETHEE χρησιμοποιεί τον όρο pairwise, βαθμό προτίμησης, 

δηλαδή, βαθμός προτίμησης ανά ζεύγη. Η προτίμηση σε μια επιλογή Χ εν αντιθέσει με μια 

επιλογή Υ δεν μπορεί να μειωθεί εξαιτίας της προτίμησης της επιλογής Υ έναντι της επιλογής Χ, 

το ίδιο ισχύει και αντίστροφα. Η PROMETHEE θα βοηθήσει αυτόν που θα λάβει την απόφαση 

να μπορέσει να κάνει αξιολόγηση των βαθμίδων προτίμησης. Για κάθε κριτήριο η μονοκριτήρια 

βαθμίδα υπολογίζεται μέσω rescaling (επανακλιμάκωσης) ή οι εκτιμήσεις εμπλουτίζονται με 

επιπλέον πληροφορίες. (Alessio Ishizaka, 2013) 

Το βασικό ζήτημα της μεθόδου, είναι πως αυτός ο οποίος θα πάρει τη τελική απόφαση 

καταλαβαίνει τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των αντικειμενικών εκτιμήσεων-αξιολογήσεων 

στο κάθε κριτήριο. Ο χρήστης της μεθόδου μπορεί να επιλέξει ανάμεσα από δύο τύπους 

συναρτήσεων προτίμησης. Αυτές είναι οι γραμμικές και οι Gaussian. 

Σε περίπτωση χρήσης της γραμμικής συνάρτησης, οι προτιμήσεις θα αυξάνονται, όπως και η 

διαφορά μεταξύ των εκτιμήσεων ενός κριτηρίου. Εάν αυτός που λαμβάνει την απόφαση επιλέξει 

Gaussian συνάρτηση προτίμησης, τότε η αύξηση είναι εκθετική. 

Η γραμμική συνάρτηση χρειάζεται δύο μεταβλητές το όριο αδιαφορία που συμβολίζεται με το 

γράμμα q και το όριο προτίμησης που συμβολίζεται με το γράμμα p. H Γκαουσσιανή συνάρτηση 



 

21 
 

προτίμησης χρειάζεται μόνο μια μεταβλητή, την s η οποία περιγράφει το σημείο διακύμανσης. 

Εάν η διαφορά της εκτιμώμενης τιμής μεταξύ των κριτηρίων είναι μικρότερη από q, τότε 

ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των δύο κριτηρίων. Εάν η διαφορά είναι 

μεγαλύτερη από p, τότε υπάρχει μεγαλύτερη προτίμηση του ενός κριτηρίου σε σχέση με το 

άλλο. 

 

 

 

Στην Εικόνα 2.1 παρουσιάζονται τρείς γραμμικές συναρτήσεις προτίμησης για συγκεκριμένες 

παραμέτρους. Στην πρώτη γραφική παράσταση q=p=0, οπότε υπάρχει μια ισχυρή προτίμηση για 

μια δράση. Στο δεύτερο σχήμα q=0 που σημαίνει ότι δεν υπάρχει όριο αδιαφορίας. Τέλος στο 

τρίτο σχήμα βλέπουμε ότι οι τιμές που μπορεί να πάρει η προτίμηση είναι διακριτές και είναι 

τρείς, 0 , 0.5 και 1. 

 

2.3.2 Μονοκριτήριες θετικές ροές , αρνητικές ροές και καθαρές ροές 
 

2.3.2.1 Θετικές Ροές 

 

 

Εικόνα 2.1 Three linear preference functions (Alessio Ishizaka, 2013) 
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Οι μονοκριτήριες θετικές ροές είναι επιλογές που λαμβάνουν τιμές στο διάστημα [0…1]. Μας 

δείχνουν ότι μια εναλλακτική είναι προτιμότερη μεταξύ των άλλων επιλογών για ένα κριτήριο. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της θετικής ροής τόσο προτιμότερη είναι σε σχέση με τις 

υπόλοιπες. Οι θετικές ροές πρέπει να μεγιστοποιούνται. 

 

2.3.2.2 Αρνητικές Ροές 

 

Οι μονοκριτήριες αρνητικές ροές μας παρουσιάζουν μια μέση συμπεριφορά. Υπολογίζουν πως 

άλλες ενέργειες προτιμώνται σε σχέση με μία επιλογή. Η αρνητική ροή υπολογίζεται, 

υπολογίζοντας το μέσο όρο όλων των βαθμών προτίμησης των επιλογών που συγκρίνονται με τη 

συγκεκριμένη επιλογή (Alessio Ishizaka, 2013). Οι τιμές που παίρνουν οι αρνητικές ροές είναι 

στο διάστημα [0…1]. Οι αρνητικές ροές πρέπει να ελαχιστοποιούνται. 

 

2.3.2.3 Καθαρές Ροές 

 

Τέλος για να λάβουμε υπόψιν τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές ροές, χρησιμοποιούμε τις 

καθαρές ροές. Αυτό γίνεται εάν αφαιρέσουμε την αρνητική ροή μιας επιλογής από τη θετική 

ροή. Οι καθαρές ροές παίρνουν τιμές στο διάστημα [-1…1]. Οι καθαρές ροές πρέπει να 

μεγιστοποιούνται. 

 

2.3.3 Πολυκριτήριες ροές 

 

Στις προηγούμενες ενότητες λάβαμε υπόψιν μας μόνο ένα κριτήριο. Στην περίπτωση όπου τα 

κριτήρια είναι περισσότερα από ένα, θα πρέπει αυτός που είναι υπεύθυνος για να λάβει την 

απόφαση να ενημερώσει για τη σχετική βαρύτητα του κάθε κριτηρίου. Δηλαδή ποιο κριτήριο 

έχει μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με κάποιο άλλο. Υπάρχουν μέθοδοι που μπορεί ο χρήστης 

να χρησιμοποιήσει για να καθορίσει τα βάρη των κριτηρίων(Revised Simos, AHP). Με τον 

καθορισμό των βαρών για κάθε κριτήριο είναι πιο εύκολη η τελική επιλογή, διότι γίνεται μια 

συγκέντρωση όλων των μονοκριτήριων ροών (θετικές, αρνητικές, καθαρές). 
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2.3.3.1 PROMETHEE I 

 

Η μέθοδος περιλαμβάνεις διάφορες εναλλακτικές για την αντιμετώπιση διαφορετικών 

προβλημάτων απόφασης. Μια από τις εναλλακτικές είναι η PROMETHEE I. Αυτή η 

ταξινόμηση βασίζεται, στις θετικές και τις αρνητικές ροές. 

• Μια εναλλακτική είναι ψηλότερα από μια άλλη στην περίπτωση όπου, οι συνολικές 

θετικές και οι συνολικές αρνητικές ροές είναι την ίδια στιγμή πιο καλές. Δηλαδή έχουν 

την μεγαλύτερη συνολική θετική ροή και τη μεγαλύτερη αρνητική θετική ροή. 

• Μια εναλλακτική βρίσκεται χαμηλότερα στην κατάταξη από μία άλλη στην περίπτωση 

που και η συνολική θετική ροή και η συνολική αρνητική ροή έχουν μικρότερη τιμή από 

τις άλλες επιλογές. 

• Δε γίνεται να υπάρξει σύγκριση μεταξύ δύο επιλογών, όπου η μία έχει τη χειρότερη 

θετική τιμή αλλά και την καλύτερη αρνητική(ισχύει και το αντίθετο). 

• Αν οι θετικές και οι αρνητικές ροές είναι πανομοιότυπες, οι επιλογές αυτές είναι 

αδιάφορες. 

 

2.3.3.2 PROMETHEE II 

 

Η PROMETHEE II βασίζεται στις καθαρές ροές και οδηγεί σε πλήρη(complete) κατάταξη όλων 

των εναλλακτικών. Όλες οι επιλογές συγκρίνονται μεταξύ τους και τοποθετούνται πάνω σε έναν 

άξονα από το πιο καλό στο λιγότερο καλό. 



 

24 
 

 

Εικόνα 2.2  Partial (Left) and complete (Right) rankings of the three scenarios with PROMETHEE I and 

PROMETHEE II.4 

 

Στην Εικόνα 2.2 βλέπουμε αριστερά τη μερική κατάταξη τριών διαφορετικών εναλλακτικών με 

την PROMETHEE I  και δεξιά με την PROMETHEE II. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
4 (Alessio Ishizaka, 2013) 
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Κεφάλαιο 3 
 

Χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 

στην Ευρώπη – Κατάταξη της Ελλάδας 

 

3.1 Εφαρμογή των μεθόδων TOPSIS και PROMETHEE 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο της έρευνας έγινε μια παρουσίαση των δύο μεθόδων που θα 

χρησιμοποιηθούν, για να μπορέσουμε να βρούμε την κατάταξη της Ελλάδας μεταξύ 10 άλλων 

χωρών της Ευρώπης, όσον αφορά τη χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών.  

Στο τρίτο κεφάλαιο της έρευνας θα γίνει η εφαρμογή των μεθόδων TOPSIS και PROMETHEE,. 

Η εφαρμογή των μεθόδων θα γίνει για τα 9 κριτήρια που έχουν επιλεγεί και αναλυθεί σε 

προηγούμενο κεφάλαιο για τις δέκα χώρες που μας ενδιαφέρουν. Αρχικά θα εφαρμοσθεί η 

μέθοδος TOPSIS και στη συνέχεια η PROMETHEE. Η εφαρμογή της TOPSIS θα γίνει με τη 

βοήθεια του Microsoft Excel, ενώ για την PROMETHEE, θα χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό 

Virtual PROMETHEE. Κατά την εφαρμογή των μεθόδων θεωρήσαμε ότι όλα τα κριτήρια έχουν 

το ίδιο βάρος. 

Σκοπός της έρευνας μας είναι να μπορέσουμε να βρούμε την κατάταξη της Ελλάδας, μεταξύ των 

δέκα χωρών.  

3.1.1 Χώρες 

 

3.1.1.1 Γερμανία 

 

Η Γερμανία (επίσημα: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας), είναι μία από τις 

πολυπληθέστερες χώρες στην Ευρώπη και η πολυπληθέστερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

έκταση της είναι 357.021 τετραγωνικά χιλιόμετρα, και η έκταση της σύμφωνα με την απογραφή 

του 2011 είναι 80.219.695 εκατομμύρια. Πρωτεύουσα της Γερμανίας είναι το Βερολίνο. Η 

Γερμανική οικονομία είναι η δυνατότερη της Ευρώπης και είναι η κινητήριος δύναμη της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον η Γερμανία είναι μία από της πλέον αναπτυγμένες βιομηχανικές 

χώρες του κόσμου. Το 2016 έκλεισε με πολύ υψηλά νούμερα για τη γερμανική οικονομία καθώς 

έτρεξε με ρυθμό ανάπτυξης 1.9%, πιο ψηλά από τη Βρετανία αλλά και από το συνολικό μέσο 

όρο της ευρωζώνης που έκλεισε στο 1.7% (Κορόβηλα, 2017).  

 

Γράφημα 3.1 Germany’s GDI growth5 

Σύμφωνα με την Destatis οι κυβερνητικές δαπάνες το 2016 σημείωσαν αύξηση 4.2% σε σχέση 

με το 2015. Αύξηση παρουσίασε και η κατανάλωση των νοικοκυριών καθώς και οι 

κατασκευαστικές δαπάνες. 

3.1.1.2 Γαλλία 

 

Η Γαλλία είναι η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει έκταση 633.187 

τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο πληθυσμός της το 2015 ήταν 66.415.161 εκατομμύρια(13.1% του 

                                                           
5 https://www.ft.com/content/f3ef3ef3-8e12-3675-b995-d621f9f6114f 
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πληθυσμού της Ε.Ε). Η γαλλική οικονομία είναι δεύτερη μεγαλύτερη της Ευρώπης πίσω από τη 

Γερμανική. Τα τελευταία έτη η γαλλική οικονομία παρουσιάζει ανάπτυξη. Σύμφωνα με τη 

Eurostat παρόλο που υπάρχει μια πολύ μικρή μείωση της τάξεως του -0.1% σε σχέση με το 

2015, το 2016 έκλεισε με το δείκτη της ανάπτυξης να βρίσκεται στο 1.2%. Βέβαια είναι αρκετά 

πιο κάτω σε σχέση με το 1.9% της Γερμανίας. Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της χώρας η 

οικονομία της Γαλλίας αναμένεται να παρουσιάσει ανάπτυξη κατά 0.3% του ΑΕΠ της στο 

πρώτο τρίμηνο του 2017 συγκριτικά με το τελευταίο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς 

(Γιαγκίνης, 2017). 

3.1.1.3 Ελλάδα 

 

Η Ελλάδα βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης και είναι το νοτιότερο άκρο της 

Βαλκανικής χερσονήσου. Έχει έκταση 131.957 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011 ο πληθυσμός της χώρας ανέρχεται στα 10.816.286 εκατομμύρια. Όσον 

αφορά την οικονομία της χώρας, η Ελλάδα, από το 2008 μαστίζεται από την οικονομική κρίση 

που έχει πλήξει κυρίως της χώρες του Ευρωπαϊκού νότου. Βασικά αίτια της οικονομικής κρίσης 

στην Ελλάδα είναι 1) υψηλά δημόσια ελλείματα, 2) το εξωτερικό χρέος 3) η έλλειψη εξαγωγών 

4) η μικρή ανταγωνιστικότητα 5) η κατάρρευση της αγοράς εργασίας. Η οικονομία βρίσκεται σε 

συνεχή ύφεση. Βλέποντας τους δείκτες ανάπτυξης της Eurostat, είναι χαρακτηριστικό ότι ο 

δείκτης ανάπτυξης από το 3.3% του 2007, το 2008 και όταν άρχισε η κρίση έκλεισε στο -0.3%. 

Για το 2016 σύμφωνα και με την ΕΛΣΤΑΤ η ελληνική οικονομία είχε μηδενική ανάπτυξη. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις της Morgan Stanley για το 2017 Σύμφωνα με αυτή την 

εκτίμηση ελληνική οικονομία θα παρουσιάσει ανάπτυξη της τάξεως του 1.8%. Ο διεθνής 

οργανισμός μέσα απ’ αυτή την πρόβλεψη εκτιμάει πως η οικονομία αφήνει πίσω την ύφεση 

(http://www.tanea.gr, 2016). 
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Γράφημα 3.2 Σε ποιους ανήκει το χρέος της Ελλάδας;6 

3.1.1.4 Ιρλανδία 

 

Η Ιρλανδία είναι το νησί το οποίο βρίσκεται δυτικά από τη Μεγάλη Βρετανία. Η Ιρλανδία 

χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το μεγαλύτερο τμήμα το οποίο καταλαμβάνει και το μεγαλύτερο 

μέρος του νησιού, είναι η Δημοκρατία της Ιρλανδίας ή αλλιώς Έϊρε. Στο βόρειο ανατολικό 

μέρος του νησιού βρίσκεται η Β. Ιρλανδία η οποία ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η 

Δημοκρατία της Ιρλανδία ανεξαρτητοποιήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1921. Η συνολική 

της έκταση είναι 70.273 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της σύμφωνα με εκτίμηση 

του 2015 είναι 4.635.400 εκατομμύρια. Πρωτεύουσα είναι το Δουβλίνο. Η οικονομία της 

Ιρλανδίας βρέθηκε στο «μάτι του κυκλώνα» το 2008 καθώς μετά την κατάρρευση της 

αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας Lehman Brothers, οι ιρλανδικές τράπεζες χρεοκόπησαν 

(Ψαρομηλίγκου Ε., 2013). Η Ιρλανδική κυβέρνηση αποφάσισε να σώσει τις τράπεζες με 

δημόσιο χρήμα. Βασική αιτία της Ιρλανδική κρίσης είναι ο υπερδανεισμός των τραπεζών από τις 

                                                           
6 http://www.globalresearch.ca/who-owns-greeces-debt/5460265 
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διεθνής αγορές και κατ’ επέκταση τα εύκολα δάνεια που έδιναν σε κατασκευαστικές και 

νοικοκυριά. 

 

Γράφημα 3.3 Τραπεζικά δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις 1997-20087 

Η Ιρλανδία έχει αφήσει πίσω της την κρίση και σύμφωνα με τους οικονομικούς δείκτες της 

Eurostat το 2015 παρουσίασε ανάπτυξη 26.3%. Οικονομικά στοιχεία για το 2016 δεν είναι 

ακόμη διαθέσιμα. 

3.1.1.5 Ισπανία 

 

Η Ισπανία, βρίσκεται γεωγραφικά στο νοτιοδυτικό άκρο της Ευρώπης και καταλαμβάνει το 

μεγαλύτερο μέρος της Ιβηρικής χερσονήσου. Η έκταση της είναι 504.645 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα και σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο πληθυσμός της φτάνει στα 46.815.916 

εκατομμύρια. Πρωτεύουσα είναι η Μαδρίτη. Η Ισπανία είναι χωρισμένη σε 17 επαρχίες, που 

όλες έχουν ξεχωριστές εκλεγμένες διοικήσεις. Η Ισπανία όπως και οι υπόλοιπες χώρες του νότου 

χτυπήθηκε από την οικονομική ύφεση το 2007. Τα αποτελέσματα της ύφεσης ήταν η αύξηση της 

ανεργίας καθώς και μέτρα λιτότητας που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας το 2010. Αίτια 

της κρίσης είναι 1) Η «φούσκα» των ακινήτων 2) Πτώση της κατασκευαστικής δραστηριότητας 

                                                           
7 Kelly Morgan, “The Irish Credit Bubble, Centre For Economic Research”, University College Dublin, WP09/32, 
December 2009   
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3) Μεγάλο δημόσιο χρέος. Σταδιακά η ισπανική οικονομία φαίνεται να επανακάμπτει, σύμφωνα 

τη Eurostat το 2014  παρουσίασε ανάπτυξη 1.4% ενώ το 2015 3.2%. 

3.1.1.6 Ιταλία 

 

Η Ιταλία αποτελείται  το κύριο μέρος της από μια χερσόνησο σε σχήμα μπότες και από τα δύο 

μεγάλα νησιά που βρίσκονται στη Μεσόγειο την Σαρδηνία και τη Σικελία. Καταλαμβάνει 

έκταση 301.340 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμός της το 2015 ανήλθε σύμφωνα με 

εκτιμήσεις 60.674.003 εκατομμύρια και πρωτεύουσα είναι η Ρώμη. Στον οικονομικό τομέα η 

Ιταλία χτυπήθηκε και αυτή το 2008 από την κρίση, αλλά κατάφερε να μην υπογράψει κάποιο 

μνημόνιο, χάρη στη βιομηχανία της και τις εξαγωγές. Η ιταλική οικονομία έκλεισε το 2016 με 

οριακή ανάπτυξη 1%. Η κρίση στην Ιταλία παραμένει, οι ιταλικές τράπεζες βρίσκονται στα όρια 

της χρεωκοπίας. Η Unicredit ανακοίνωσε έλλειμα 12 δις ευρώ, τη στιγμή που η προβληματική 

Μonte Dei Paschi διασώζεται με δημόσιο χρήμα (Newsroom, 2017). 

3.1.1.7 Ισλανδία 
 

Η Ισλανδία είναι μια νησιωτική χώρα η οποία βρίσκεται στη βόρεια Ευρώπη, στο βόρειο 

Ατλαντικό ωκεανό. Βρίσκεται ανάμεσα στη Γροιλανδία τη Σκωτία και τη Νορβηγία. Η έκταση 

που καταλαμβάνει, είναι κάτι περισσότερο από 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα (103.000) και ο 

πληθυσμός της το 2016 ήταν 332.529 χιλιάδες. Πρωτεύουσα της Ισλανδίας είναι το Ρέικιαβικ. 

Σε αντίθεση με όλες τις παραπάνω χώρες, η Ισλανδία έχει δικό της εθνικό νόμισμα την 

ισλανδική κορώνα (1 ευρώ = 119.54 ισλανδικές κορώνες). Το κοινό της Ισλανδία με τις χώρες 

του Ευρωπαϊκού νότου είναι ότι το 2008 ξέσπασε και σε αυτήν οικονομική κρίση. Όπως και 

στην Ιρλανδία έτσι και στην Ισλανδία το μέγεθος του τραπεζικού τομέα είχε γίνει υπερβολικά 

μεγάλο, μέσα σε μόλις 6 χρόνια από την ιδιωτικοποίηση του ήταν δέκα φορές μεγαλύτερο από 

το ΑΕΠ της χώρας (Sigurjonsson, 2009). H κατάρρευση των τραπεζών είχε σαν αποτέλεσμα η 

χώρα να χάσει το 8% του πλούτου της σε 2 χρόνια, ενώ η ανεργία έφτασε στο 20%. Ωστόσο η 

Ισλανδία ακολούθησε μια εντελώς διαφορετική τακτική από τις υπόλοιπες χώρες που επλήγησαν 

από την κρίση. 
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Γράφημα 3.4 Iceland real GDP8 

Με δημοψήφισμα αποφάσισε να αφήσει τις τράπεζες να χρεωκοπήσουν και εθνικοποίησε τις 

τρεις μεγαλύτερες, επίσης δεν πάρθηκαν σκληρά μέτρα λιτότητας (βλ. Ελλάδα και Ισπανία) 

αλλά στηρίχθηκε η εθνική οικονομία και κυρίως ο τουρισμός η αλιεία αλλά και η εξαγωγές 

αλουμινίου (Το οικονομικό θαύμα της Ισλανδίας, 2016). Έκλεισε το 2015 με ανάπτυξη 4%. 

3.1.1.8 Πορτογαλία 

 

Η Πορτογαλία βρίσκεται στο δυτικό άκρο της Ιβηρικής χερσονήσου, στη νοτιοδυτική Ευρώπη. 

Στην Πορτογαλία επίσης ανήκουν και δύο συμπλέγματα νησιών τα οποία βρίσκονται στον 

Ατλαντικό Ωκεανό(Αζόρες και Μαδέρα). Η έκταση της Πορτογαλίας είναι 92.090 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα και σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο πληθυσμός της ανέρχεται στα 10.561.614 

εκατομμύρια. Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Λισαβώνα. Στο τομέα της οικονομίας η 

Πορτογαλία δεν παρέκκλινε και πολύ από τις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού νότου, καθώς η 

κρίση στη χώρα ξεκίνησε το 2010 και διήρκησε μέχρι το 2014. Το 2011 η Πορτογαλία εισήλθε 

σε καθεστώς μνημονίου και ακολούθησαν όλα τα μέτρα λιτότητας. Το 2012 το Συνταγματικό 

δικαστήριο της χώρας ασκεί βέτο σε μειώσεις μισθών και συντάξεων, η κυβέρνηση ανακοινώνει 

σημαντική αύξηση φόρων (Μαυραγάνης, 2015). Το 2014 η Πορτογαλία θα βγει από το 

                                                           
8 krugman.blogs.nytimes.com/2012/06/13/guess-whos-emerging-from-the-crisis/?_r=0 
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μηχανισμό στήριξης. Η οικονομική κρίση στην Πορτογαλία είναι πιο κοντά σε αυτό που θα 

μπορούσαμε να πούμε «ελληνική» κρίση, διότι η Πορτογαλία είναι στα ίδια οικονομικά μεγέθη 

με την Ελλάδα (Μαυραγάνης, 2015). Σύμφωνα με τη World Bank για το έτος 2015 η 

Πορτογαλία είχε ανάπτυξη 1.5%. 

3.1.1.9 Ολλανδία 

 

Η Ολλανδία είναι μια μικρή πυκνοκατοικημένη χώρα, που βρίσκεται στη Δυτική Ευρώπη. Η 

χώρα περιβάλλεται από τη Βόρεια θάλασσα, το Βέλγιο, και τη Γερμανία. Στα Ολλανδικά η χώρα 

αποκαλείται Nederland  και σημαίνει Κάτω Χώρες. Το 25% τη χώρας βρίσκεται κάτω από τη 

στάθμη της θάλασσας (Βικιπαίδεια, n.d.). Η έκταση της χώρας είναι 41.543 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της σήμερα είναι 17.089.690 εκατομμύρια. Πρωτεύουσα της χώρας 

είναι το Άμστερνταμ. Διοικητική πρωτεύουσα της Ολλανδίας είναι η Χάγη. Η οικονομία της 

Ολλανδίας είναι 6η σε κατάταξη, πίσω από τη Γερμανία τη Γαλλία το Ην. Βασίλειο την Ιταλία 

και την Ισπανία. Η ανάπτυξη της Ολλανδικής οικονομίας για το έτος 2015 έφτασε στο 1.3% σε 

σχέση με το 0.9% του 2014. Η ολλανδική βιομηχανία επικεντρώνεται κυρίως  στην επεξεργασία 

τροφίμων, τα χημικά, τη διύλιση πετρελαίου, και την κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών. Δημόσιο 

χρέος και δημοσιονομικό έλλειμμα κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, ανελθόντα το 2015 σε 66,8% 

και -2% αντιστοίχως (http://www.agora.mfa.gr/images/Netherlands.pdf, 2016). 

3.1.1.10 Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας βρίσκεται στη 

βορειοδυτική Ευρώπη και καταλαμβάνει έκταση 242.900 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο πληθυσμός 

του ανέρχεται στα 65.110.000 εκατομμύρια ανθρώπους. Το Ηνωμένο Βασίλειο ως κρατική 

οντότητα είναι συχνά γνωστό με το αποδεκτό όνομα Μεγάλη Βρετανία και το μη αποδεκτό από 

τους Σκώτους, τους Ουαλούς και τους κατοίκους της Βορείου Ιρλανδίας, Αγγλία. Οι εθνότητες 

που περιλαμβάνει καθορίζονται από τέσσερις περιοχές: την Αγγλία, τη Σκωτία, την Ουαλία και 

τη Βόρεια Ιρλανδία (Όλστερ). (Βικιπαίδεια, Ηνωμένο Βασίλειο, n.d.). Σύμφωνα με τα 

στατιστικά στοιχεία του ONS(Γραφείο Εθνικής Στατιστικής ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2016, 

διαμορφώθηκε στο 2.2% ("Στο 2% η ανάπτυξη της Βρετανίας το 2016", 2017). Αυτή η επίδοση 

κατατάσσει τη Βρετανία ως μια απ’ τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον πλανήτη. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
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Τον περασμένο Ιούνιο μετά από δημοψήφισμα, οι πολίτες αποφάσισαν την έξοδο της Μ. 

Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Γράφημα 3.5 United Kingdom – Potential GDP9 

 

3.1.2 Δείκτες - Κριτήρια 

 

Όλα τα κριτήρια έχουν παρθεί από τις βάσεις δεδομένων των οργανισμών World Bank , Eurostat 

και ΟECD.  

3.1.2.1 Internet Access 

 

Ο δείκτης internet access ορίζεται ως το ποσοστό των νοικοκυριών που δήλωσαν ότι είχαν 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις η πρόσβαση στο Διαδίκτυο γίνεται 

μέσω ενός προσωπικού υπολογιστή είτε με τη χρήση ADSL σύνδεσης ή με καλωδιακή 

                                                           
9 http://www.bloggingehow.com/2012/11/worlds-10-largest-economies-of-future.html 
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ευρυζωνική πρόσβαση. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως ποσοστό του συνόλου των 

νοικοκυριών.  

3.1.2.2 Mobile Cellular Subscriptions 

 

Ο δείκτης mobile cellular subscriptions αφορά τους συνδρομητές ενός παρόχου κινητής 

τηλεφωνίας που προσφέρει πρόσβαση στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία κυψέλης. 

Ο δείκτης περιλαμβάνει (και διαχωρίζεται σε) τον αριθμό των συμβολαίων των συνδρομητών 

και τον αριθμό των ενεργών προπληρωμένων λογαριασμών(δηλ. που έχουν χρησιμοποιηθεί 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών). Ο δείκτης  ισχύει για όλες τις συνδρομές 

κινητής τηλεφωνίας που προσφέρουν φωνητικές επικοινωνίες. Εξαιρούνται οι συνδρομές μέσω 

προπληρωμένων καρτών δεδομένων ή usb modem, συνδρομές σε δημόσιες υπηρεσίες 

δεδομένων κινητής τηλεφωνίας καθώς επίσης και σε private trunked mobile radio, telepoint, 

radio paging and telemetry services. 

3.1.2.3 Fixed broadband subscriptions 

 

Ο δείκτης fixed broadband subscriptions αναφέρεται στις σταθερές συνδρομές με πρόσβαση 

υψηλής ταχύτητας στο δημόσιο internet (TCP/IP σύνδεση), με τη ταχύτητα του download ίση ή 

μεγαλύτερη των 256 Kbit/s. Σε αυτό περιλαμβάνονται το καλωδιακό μόντεμ η DSL τεχνολογία 

η τεχνολογία fiber-to-the-home (δηλ. οπτική ίνα μέχρι το σπίτι του συνδρομητή), άλλες 

σταθερές ευρυζωνικές συνδρομές, δορυφορικές ευρυζωνικές συνδέσεις και επίγειες σταθερή 

ασύρματη ευρυζωνική σύνδεση. Το σύνολο είναι ανεξάρτητο από το τρόπο πληρωμής. Από το 

δείκτη εξαιρούνται συνδρομές που έχουν πρόσβαση σε επικοινωνίες δεδομένων 

(συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου) μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Ο δείκτης θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τη τεχνολογία WiMAX καθώς και οποιεσδήποτε άλλες τεχνολογίες 

σταθερής και ασύρματης. Περιλαμβάνει επίσης και τις οικιακές συνδρομές καθώς επίσης και τις 

συνδρομές εταιρειών. 

3.1.2.4 Access to computers from home 

 

Ο δείκτης access to computers from home  ορίζεται ως ο αριθμός των νοικοκυριών που έχουν 

καταγραφεί να έχουν τουλάχιστον έναν προσωπικό υπολογιστή στο σπίτι. Αυτός ο δείκτης 

υπολογίζεται ως το ποσοστό του συνόλου των νοικοκυριών.  
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3.1.2.5 Individuals who have never used the internet - % of individuals aged 16 to 74 

 

Ο δείκτης individuals who have never used the internet (%) aged 16 to 74 μας δείχνει το 

ποσοστό των απλών χρηστών μεταξύ των ηλικιών 16 και 74 ετών, οι οποίοι δεν έχουν 

χρησιμοποιήσει ποτέ το Διαδίκτυο, είτε στο σπίτι είτε στη δουλεία, για ιδιωτικούς ή για 

επαγγελματικούς σκοπούς. 

3.1.2.6 Individuals using the internet (%) 

 

Ο δείκτης individuals using the internet μας δείχνει το ποσοστό των χρηστών, που έχουν 

χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Το Διαδίκτυο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μέσω ενός υπολογιστή μέσω κινητού τηλεφώνου, μέσω ταμπλέτας, μέσω 

παιχνιδομηχανών καθώς και μέσω Smart TVs. 

3.1.2.7 Households without access to internet at home, because the access costs are too high 

(telephone etc.) 

 

Σημαντικός δείκτης που μας δείχνει το ποσοστό των νοικοκυριών τα οποία δεν έχουν σύνδεση 

στο internet, επειδή το κόστος είναι αρκετά υψηλό και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μέσω 

αυτού το δείκτη, μπορούμε να δούμε την επίπτωση της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη και 

κυρίως στις χώρες του Νότου. 

3.1.2.8 Frequency of computer use: daily 

 

Ο δείκτης frequency of computer use μας δείχνει το ποσοστό των χρηστών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στις χώρες που έχουμε επιλέξει, σε καθημερινή βάση. Ως μονάδα μέτρησης 

λαμβάνεται το ποσοστό των ατόμων.  

3.1.2.9 Frequency of internet use: daily 

 

Ο δείκτης frequency of internet use, μας δείχνει το ποσοστό των χρηστών όλων των ηλικιών, 

που χρησιμοποιούν καθημερινά το internet. 
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3.2 Πίνακές δεδομένων 

  

Πίνακας 3.1 Πίνακας 3.1 Internet Access (%)10 

Years 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

France 62.3 

 
68.9 

 
73.6 

 
75.9 

 
80 

 
81.7 

 
83 

 
82.6 

 

Germany 74.9 

 
79.1 

 
82.5 

 
83.3 

 
85.5 

 
87.7 

 
89.5 

 
90.3 

 

Greece 31 

 
38.1 

 
46.4 

 
50.2 

 
53.6 

 
56.3 

 
65.6 

 
68.1 

 

Iceland 87.7 

 
89.6 

 
92 

 
92.6 

 
94.6 

 
96.4 

 
96.5 

 
96.5 

 

Ireland 63 

 
66.7 

 
71.7 

 
78.1 

 
81.1 

 
82.4 

 
82.2 

 
84.9 

 

Italy 46.9 

 
53.5 

 
59 

 
61.6 

 
62.9 

 
68.9 

 
72.6 

 
75.4 

 

Netherlands 86.1 

 
89.7 

 
90.9 

 
93.6 

 
93.5 

 
94.6 

 
95.8 

 
96 

 

Portugal 46 

 
47.9 

 
53.7 

 
58 

 
61 

 
62.3 

 
64.9 

 
70.2 

 

Spain 49.9 

 
52.9 

 
57.8 

 
62.7 

 
66.6 

 
69.7 

 
74.4 

 
78.7 

 

United 

Kingdom 

71.1 

 
76.7 

 
79.6 

 
82.7 

 
86.8 

 
88.4 

 
89.9 

 
91.3 

 

 

                                                           
10 https://data.oecd.org/ict/internet-access.htm 
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Πίνακας 3.2 Frequency of computer use: daily11 

Years 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

France 54 57 60 63 65 65 65 64 

Germany 61 63 67 68 69 71 73 74 

Greece 30 32 35 40 42 47 49 54 

Iceland 81 84 86 89 90 91 94 95 

Ireland 47 46 52 58 60 61 63 63 

Italy 41 44 49 50 52 54 55 57 

Netherlands 71 76 78 80 81 80 81 80 

Portugal 35 39 42 45 47 50 51 53 

Spain 39 43 47 49 52 51 51 50 

United 

Kingdom 

61 67 70 72 74 75 75 75 

 

Πίνακας 3.3 Households without access to internet at home, because the access costs are too high (telephone etc.)12 

Years 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

France 37 37 36 31 31 33 34 29 

Germany 32 30 28 24 26 28 25 26 

Greece 9 10 10 13 15 15 13 12 

Iceland 24 18 8 14 24 24 24 24 

Ireland 7 8 10 12 14 17 12 13 

                                                           
11 (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, n.d.) 
12 (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, n.d.) 
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Italy 9 10 10 12 14 14 15 14 

Netherlands 8 6 5 8 12 15 15 17 

Portugal 26 24 21 22 23 22 22 19 

Spain 20 22 24 20 26 29 29 27 

United 

Kingdom 

13 15 18 16 18 12 16 16 

 

 

Πίνακας 3.4 Individuals using the internet (%)13 

Years 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

France 70.68 71.58 77.28 77.82 81.44 81.92 83.75 84.69 

Germany 78 79 82 81.27 82.35 84.17 86.19 87.59 

Greece 38.2 42.4 44.4 51.65 55.07 59.87 63.21 66.84 

Iceland 90 91 93 93 95 96 97 98 

Ireland 65.34 67.38 69.85 74.89 76.92 78.25 79.69 80.12 

Italy 44.53 48.83 53.68 54.39 55.83 58.46 61.96 65.57 

Netherlands 87.42 89.63 90.72 91.42 92.86 93.96 93.17 93.10 

Portugal 44.13 48.27 53.30 55.25 60.34 62.10 64.59 68.63 

Spain 59.60 62.40 65.80 67.09 69.81 71.64 76.19 78.69 

United 

Kingdom 

78.39 83.56 85.00 85.38 87.48 89.84 91.61 92 

 

Πίνακας 3.5 Fixed Broadband connections14 

Years 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

France 27,69 

 
30,67 

 
32,81 35,95 36,52 37,80 39,05 40,21 

                                                           
13 http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/main-tables 
14 http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=IT.NET.BBND&country= 
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Germany 27,65 30,48 31,99 33.20 34,75 35,55 36,66 38,05 

Greece 13,50 17,14 20,15 22,18 24,32 26,35 28,68 31,21 

Iceland 34,19 34,06 34,33 34,75 35,07 36,10 36,55 37,77 

Ireland 19,89 21,41 22,08 23,01 23,82 25,45 26,92 27,93 

Italy 19 20,32 21,98 22,65 23,03 23,44 24,04 24,33 

Netherlands 35,13 36,97 38,05 38,93 39,72 40,40 40,61 41,53 

Portugal 15,46 18,05 20,09 21,24 22,73 24,50 26,18 30,36 

Spain 19,94 21,16 22,85 23,90 24,71 26,37 28,11 28,96 

United 

Kingdom 

28,05 28,73 30,35 32,59 34,11 36,02 36,88 37,21 

 

Πίνακας 3.6 Mobile Cellular Subscription (%)15 

Years 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

France 92,7 92,1 91,4 94,1 97,4 98,5 101,2 102.6 

Germany 126,6 126,2 106,5 109,7 111,6 120,9 120,4 116,7 

Greece 124,5 119,8 110,6 109,1 120,1 112,5 109,1 113 

Iceland 108,9 108,3 107,2 106,8 108,1 108,1 111,1 114 

Ireland 116 106,7 105,2 108,5 109,6 105,5 105 103,7 

Italy 150,9 149,5 154,8 158,1 159,6 158,8 154,3 142,1 

Netherlands 125 121,7 115,4 119 118 116,2 116,4 116,3 

Portugal 132,9 111,5 115,3 116,4 112,4 113 112,1 110,4 

Spain 109,7 111,6 111,3 113,1 108,4 106,9 107,9 108,2 

United 

Kingdom 

122,2 124 123,6 123,6 124,8 124,6 123,6 124,1 

 

                                                           
15 http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=IT.CEL.SETS&country= 
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Πίνακας 3.7 Frequency use of internet: daily16 

Years 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

France 47 52 60 62 65 66 68 68 

Germany 51 55 60 63 65 69 72 75 

Greece 23 27 31 37 41 47 49 55 

Iceland 78 82 85 88 88 91 94 94 

Ireland 39 40 47 55 58 61 65 67 

Italy 35 40 46 49 51 54 58 62 

Netherlands 67 73 76 79 81 83 84 85 

Portugal 29 33 38 42 45 48 51 55 

Spain 34 38 44 47 50 54 60 64 

United 

Kingdom 

53 60 66 70 73 78 81 83 

 

Πίνακας 3.8 Access to computers from home (%)17 

Years 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

France 68 74 76 78 81 82 82 82 

Germany 82 84 86 87 87 89 89 91 

                                                           
16 http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/main-tables 
17 https://data.oecd.org/ict/access-to-computers-from-home.htm#indicator-chart 
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Greece 44 47 53 57 57 60 64 69 

Iceland 92 92 93 94 95 97 97 98 

Ireland 70 73 76 81 83 84 84 84 

Italy 56 61 65 66 67 71 72 73 

Netherlands 88 91 92 94 95 95 96 96 

Portugal 50 56 59 64 66 67 69 71 

Spain 62 65 67 70 73 73 74 76 

United 

Kingdom 

78 81 83 85 87 88 89 90 

 

Πίνακας 3.9 Individuals never used internet18 

Years 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

France 26 25 20 18 15 14 12 11 

Germany 20 19 17 16 15 13 11 10 

Greece 56 53 52 45 42 36 33 30 

Iceland 8 6 5 4 3 3 1 1 

Ireland 32 30 27 21 18 18 16 16 

Italy 50 45 41 39 37 34 32 28 

                                                           
18 http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/main-tables 
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Netherlands 11 10 8 7 6 5 5 4 

Portugal 54 50 46 41 34 33 30 28 

Spain 39 36 32 29 27 24 21 19 

United 

Kingdom 

19 15 13 11 10 8 6 6 

 

 

3.2.1 Αποτελέσματα μεθόδου Topsis 

 

Η εφαρμογή της μεθόδου, μας έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα τα οποία παρατίθεται στους 

συγκεντρωτικούς πίνακες που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 3.10 Αποτελέσματα Topsis για το έτος 2008 

 

2008 

Rank Countries Results 

1 Iceland 0.6196 

2 Germany 0.5967 

3 France 0.5514 

4 Netherlands 0.5463 

5 United Kingdom 0.4935 

6 Portugal 0.4323 

7 Italy 0.3946 

8 Spain 0.3924 

9 Ireland 0.3771 

10 Greece 0.3419 
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Διάγραμμα 3.1 Κατάταξη χωρών για το έτος 2008 

Το έτος 2008 στην κορυφή της κατάταξης των χωρών, βρίσκεται η Ισλανδία. Το 2008 είναι το 

έτος στο οποίο ξεκίνησε η τραπεζική κρίση στην Ισλανδία. Οι επόμενες θέσεις είναι 

αναμενόμενες με τη Γερμανία να ακολουθεί και τη Γαλλία να κλείνει τις τρείς πρώτες θέσεις. Η 

χώρα μας έρχεται τελευταία στην κατάταξη, το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο αν λάβουμε 

υπόψιν ότι το 2008 κάτι παραπάνω από το 50% του πληθυσμού της χώρας δεν είχε 

χρησιμοποιήσει καθόλου το Internet. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι από τη μέση της 

κατάταξης και κάτω όλες οι χώρες είναι του Ευρωπαϊκού Νότου, με εξαίρεση την Ιρλανδία, που 

και γι’ αυτήν το 2008 είναι το έτος όπου ξεκίνησε η κρίση στο τραπεζικό σύστημα. 

 

Πίνακας 3.11 Αποτελέσματα Topsis για το έτος 2009 

2009 

Rank Countries Results 

1 Germany 0.5878 

2 Iceland 0.5716 

3 France 0.5695 

4 Netherlands 0.5625 

5 United Kingdom 0.4991 

6 Portugal 0.4326 

7 Spain 0.4122 
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8 Italy 0.4059 

9 Greece 0.3637 

10 Ireland 0.3603 

 

Διάγραμμα 3.2 Κατάταξη χωρών για το έτος 2009 

Το 2009 δεν υπάρχει κάποια δραματική αλλαγή στα αποτελέσματα. Στην κορυφή έχουμε 

εναλλαγή μεταξύ της Γερμανίας και της Ισλανδίας ενώ και γι’ αυτή τη χρονιά η Γαλλία 

βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης. Όσον αφορά την κατάταξη της χώρας μας, αυτή 

ανεβαίνει μια θέση και βρίσκεται στην 9η της σχετικής λίστας αφήνοντας τελευταία την 

Ιρλανδία, η οποία βιώνει την οικονομική κρίση. Το 2009 η οικονομική κρίση έχει αρχίσει να 

επηρεάζει και τη χώρα μας. 

Πίνακας 3.12 Αποτελέσματα Topsis για το έτος 2010 

2010 

Rank Countries Results 

1 France 0.5637 

2 Germany 0.5586 

3 Iceland 0.5072 

4 United Kingdom 0.5023 

5 Netherlands 0.4912 
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6 Portugal 0.4306 

7 Spain 0.4299 

8 Italy 0.4146 

9 Greece 0.3796 

10 Ireland 0.3625 

 

 

Διάγραμμα 3.3 Κατάταξη για το έτος 2010 

Ίδια είναι η εικόνα και για το 2010, όπου Γαλλία, Γερμανία και Ισλανδία μοιράζονται την πρώτη 

τριάδα και να ακολουθούν ακόμη δύο χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά για να κλείσει το πρώτο 

μισό της κατάταξης. Από τη μέση και κάτω η κατάταξη είναι παγιωμένη με τις χώρες του Νότου 

να μοιράζονται τις 4 από τις 5 θέσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται και γι αυτό το έτος στην 9η θέση, ενώ 

τελευταία και πάλι είναι η Ιρλανδία. 

Πίνακας 3.13 Αποτελέσματα Topsis για το έτος 2011 

2011 

Rank Countries Results 

1 France 0.5453 

2 Germany 0.5301 

3 Iceland 0.5120 
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4 Netherlands 0.4851 

5 United Kingdom 0.4771 

6 Portugal 0.4572 

7 Italy 0.4428 

8 Spain 0.4118 

9 Greece 0.4078 

10 Ireland 0.3778 

 

 

Διάγραμμα 3.4 Κατάταξη χωρών για έτος 2011 

Καμία μεταβολή δεν παρατηρείται για το 2011. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στην 

προτελευταία θέση. Αλλά τα ποσοστά στους σχετικούς δείκτες που έχουμε χρησιμοποιήσει 

έχουν ανοδική πορεία, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 

Πίνακας 3.14 Αποτελέσματα Topsis για το έτος 2012 

2012 

Rank Countries Results 

1 Iceland 0.5332 

2 Germany 0.5232 

3 France 0.5223 
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4 Netherlands 0.4891 

5 United Kingdom 0.4806 

6 Italy 0.4565 

7 Spain 0.4459 

8 Portugal 0.4343 

9 Greece 0.4298 

10 Ireland 0.3753 

 

 

Διάγραμμα 3.5 Κατάταξη χωρών για το έτος 2012 

Καμία μεταβολή και το 2012. Ισλανδία Γερμανία και Γαλλία εναλλάσσονται στην πρώτη τριάδα 

ενώ σταθερά η Ελλάδα και η Ιρλανδία μοιράζονται την 9η και 10η θέση αντίστοιχα. 

Πίνακας 3.15 Αποτελέσματα Topsis για το έτος 2013 

2013 

Rank Countries Results 

1 Germany 0.5306 

2 France 0.5215 

3 Iceland 0.5165 

4 Italy 0.4739 
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5 Netherlands 0.4728 

6 Spain 0.4627 

7 Portugal 0.4583 

8 Greece 0.4369 

9 United Kingdom 0.4313 

10 Ireland 0.3918 

 

 

Διάγραμμα 3.6 Κατάταξη χωρών για έτος 2013 

Τα αποτελέσματα του 2013 φαίνεται να έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Καθώς για πρώτη φορά μια 

χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου (Ιταλία) μπαίνει στην πρώτη τετράδα της κατάταξης. Ενώ και η 

χώρα μας καταφέρνει να ανέβει μια θέση και να είναι πλέον 8η. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός 

ότι το Ηνωμένο Βασίλειο κάνει «βουτιά» και βρίσκεται πλέον στην προτελευταία θέση της 

σχετικής λίστας.    

Πίνακας 3.16 Αποτελέσματα Topsis για το έτος 2014 

2014 

Rank Countries Results 

1 France 0.5151 

2 Italy 0.4974 

3 Germany 0.4941 
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4 Iceland 0.4907 

5 Portugal 0.4761 

6 Spain 0.4755 

7 Greece 0.4570 

8 Netherlands 0.4525 

9 United Kingdom 0.4285 

10 Ireland  0.3599 

 

 

Διάγραμμα 3.7 Κατάταξη χωρών για το έτος 2015 

Χρονιά αλλαγών φαίνεται πως ήταν το 2014, καθώς η Ιταλία συνεχίζει την άνοδο της στην 

κατάταξη και πλέον βρίσκεται στη δεύτερη θέση πίσω από την Γαλλία. Η Γερμανία υποχώρησε 

για πρώτη φορά στη τρίτη θέση. Ακόμη μια θέση στην κατάταξη ανέβηκε η Ελλάδα και πλέον 

έχει αφήσει πίσω της την Ολλανδία το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Οι χώρες του 

Ευρωπαϊκού Νότου, φαίνεται πως έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις 

τεχνολογίες της πληροφορικής. 

Πίνακας 3.17 Αποτελέσματα Topsis για το έτος 2015 

2015 

Rank Countries Results 

1 Germany 0.5192 
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2 Portugal 0.5060 

3 France 0.4986 

4 Italy 0.4958 

5 Iceland 0.4938 

6 Spain 0.4910 

7 Greece 0.4864 

8 Netherlands 0.4493 

9 United Kingdom 0.4219 

10 Ireland 0.3821 

 

 

Διάγραμμα 3.8 Κατάταξη χωρών για το έτος 2015 

Το 2015 δεν παρατηρείται μεγάλη μεταβολή στην κατάταξη. Αυτό που κάνει τη μεγαλύτερη 

αίσθηση είναι η Πορτογαλία, που από την 5η θέση ανέβηκε στη 2η και πήρε τη θέση της Ιταλίας. 

Η Ελλάδα και το 2015 βρίσκεται στην 7η θέση. 

 

 

 

3.2.2 Αποτελέσματα μεθόδου PROMETHEE 
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Στο δεύτερο μέρος του τρίτου κεφαλαίου γίνεται η εφαρμογή και η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων, που προέκυψαν μετά την εφαρμογή της μεθόδου PROMETHEE στα δεδομένα 

μας. Χρησιμοποιήθηκε γραμμική συνάρτηση προτίμηση (Preference Fn) και το κατώφλι 

αδιαφορίας επιλέχθηκε να είναι 5. Για όλους τους δείκτες μας έγινε η επιλογή της 

μεγιστοποίησης(max) εκτός από τους δείκτες Not having internet και Never used internet.  Η 

παρουσίαση γίνεται μέσω πινάκων και γραφημάτων, τα οποία προέκυψαν από το πρόγραμμα 

Visual Promethee. 

Πίνακας 3.18 Εισαγωγή δεδομένων για το 2008 
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Πίνακας 3.19 Πίνακας ροών Promethee 2008 

 

 

 

Γράφημα  3.1 Promethee Rankings 2008 
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Πίνακας 3.20 Εισαγωγή δεδομένων για το έτος 2009 
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Πίνακας 3.21 Πίνακας Ροών Promethee για το 2009 

 

 

 

Γράφημα  3.2 Promethee Rankings 2009 
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Πίνακας 3.22 Εισαγωγή δεδομένων για το 2010 
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Πίνακας 3.23  Πίνακας ροών Promethee για το 2010 

 

 

 

Γράφημα 3.3 Promethee Rankings 2010 
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Πίνακας 3.24 Εισαγωγή δεδομένων για το έτος 2011 
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Πίνακας 3.25 Πίνακας Ροών Promethee για το 2011 

 

 

 

Γράφημα 3.4 Promethee Rankings 2011 



 

59 
 

Πίνακας 3.26 Εισαγωγή δεδομένων για το 2012 
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Πίνακας 3.27 Πίνακας Ροών Promethee για το 2012 

 

 

 

Γράφημα 3.5 Promethee Rankings 2012 
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Πίνακας 3.28 Πίνακας εισαγωγής δεδομένων για το 2013 
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Πίνακας 3.29 Πίνακας Ροών Promethee για το 2013 

 

 

 

Γράφημα 3.6 Promethee Rankings 2013 

 



 

63 
 

Πίνακας 3.30 Εισαγωγή δεδομένων για το έτος 2014 
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Πίνακας 3.31 Πίνακας Ροών Promethee για το 2014 

 

 

 

Γράφημα 3.7 Promethee Rankings 2014 
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Πίνακας 3.32 Εισαγωγή δεδομένων για το έτος 2015 

 

 



 

66 
 

Πίνακας 3.33 Πίνακας Ροών Promethee για το 2015 

 

 

 

Γράφημα  3.8 Promethee Rankings 2015 
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Γράφημα  3.9 Scenarios Comparison 
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Πίνακας 3.34 Πίνακας Συνολικών Ροών Promethee 2008-2015 

 

 

Γράφημα  3.10 Total Promethee Rankings 
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3.2.2.1 Σχολιασμός αποτελεσμάτων 

 

Στο δεύτερο μέρος της έρευνας μας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος πολυκριτήριας ανάλυσης 

PROMETHEE και το λογισμικό Visual Promethee. Το λογισμικό Visual Promethee 

(VPSolutions, 2013), μας παρέχει αποτελέσματα που αφορούν τις θετικές και αρνητικές 

συνολικές ροές καθώς και τις συνολικές καθαρές ροές. Μέσω των γραφημάτων γίνεται μια πιο 

καλή απεικόνιση των αποτελεσμάτων. Κατά την εισαγωγή των δεδομένων παραμετροποιήσαμε 

κατάλληλα το λογισμικό. Ως Preference Function επιλέγει η Linear, στο κατώφλι 

Indifference(Q) δόθηκε η τιμή 1 ενώ στο κατώφλι Preference(P) δόθηκε η τιμή 5. 

Παρατηρώντας τον πίνακα καθαρών ροών για το 2008, βλέπουμε ότι η Ολλανδία έχει την 

καλύτερη συνολική καθαρή ροή ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Ισλανδία. Τη τρίτη θέση 

καταλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ελλάδα έχει την χειρότερη συνολική καθαρή ροή και ως 

εκ’ τούτου βρίσκεται στη τελευταία θέση της κατάταξης. Για το 2009 δεν παρατηρείται καμιά 

μεταβολή στην πρώτη τριάδα της κατάταξης. Όσον αφορά την Ελλάδα, βλέπουμε ότι ανεβαίνει 

κατά μία θέση και βρίσκεται στην 9η θέση, αφήνοντας τελευταία την Πορτογαλία 

Για το έτος 2010 την πρώτη θέση στον πίνακα καθαρών ροών βλέπουμε ότι είναι η Ολλανδία 

και δεύτερη βρίσκεται η Ισλανδία. Οι δύο πρώτες χώρες έχουν μια ξεκάθαρη υπεροχή έναντι 

των υπολοίπων. Στην τρίτη θέση με μεγάλη όμως διαφορά από τις πρώτες δύο, είναι και πάλι το 

Ηνωμένο Βασίλειο, αφήνοντας τη Γερμανία τέταρτη. Συνεχίζοντας στο 2011 στην πρώτη θέση 

της κατάταξης με την καλύτερη συνολική καθαρή ροή, βρίσκεται η Ολλανδία και δεύτερη η 

Ισλανδία. Στην τρίτη θέση το Ηνωμένο Βασίλειο και τέταρτη η Γερμανία. Η χώρα μας συνεχίζει 

και το 2011 να βρίσκεται στη τελευταία θέση της κατάταξης. 

Το 2012 στις πρώτες δύο θέσεις, συνεχίζουν η Ολλανδία και η Ισλανδία, με την Ολλανδία να 

είναι ξεκάθαρα πρώτη. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο με σημαντική διαφορά 

από την Γερμανία. Προχωρώντας στο 2013 παρατηρούμε να έχει παγιωθεί η κατάσταση στην 

πρώτη τετράδα, με την Ολλανδία να είναι στην πρώτη θέση με την καλύτερη συνολική καθαρή 

ροή και να ακολουθεί με σημαντική διαφορά η Ισλανδία. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το 

Ηνωμένο Βασίλειο, με σημαντική διαφορά από τη Γερμανία. Στα τα επόμενα έτη της έρευνας 

μας δεν παρατηρείται κάποια μεταβολή και φαίνεται πως έχει παγιωθεί η κατάταξη με την 
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Ολλανδία να βρίσκεται στην πρώτη θέση, να ακολουθεί η Ισλανδία και την τρίτη και τέταρτη 

θέση να μοιράζονται Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία. 

Σε ότι αφορά την Ελλάδα στα έτη 2012-2014 βρίσκεται στη τελευταία θέση της κατάταξης με 

τις χώρες που βρίσκονται από πάνω της, να υπερτερούν. Το 2015 παρατηρείται μια μεταβολή 

και η Ελλάδα ανεβαίνει μια θέση στην κατάταξη, αφήνοντας τελευταία την Πορτογαλία και 

καλύπτοντας σε σημαντικό βαθμό τη διαφορά με την Ισπανία. 

Αυτό που χρήζει σχολιασμού εξετάζοντας τα αποτελέσματα που προήλθαν απ’ το Visual 

Promethee. Είναι ότι από τη μέση της κατάταξης και κάτω βρίσκονται οι χώρες του Ευρωπαϊκού 

Νότου καθώς και η Ιρλανδία. Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των χωρών, είναι ότι την περίοδο 

που εξετάζουμε βιώνουν ή βίωσαν τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης. Κάτι ακόμη που 

θα μπορούσε να ληφθεί υπόψιν, κυρίως για τις χώρες του Νότου, είναι ότι λόγω καλύτερων 

κλιματικών συνθηκών ο κόσμος προτιμάει να βγαίνει περισσότερο έξω από το να 

χρησιμοποιήσει το internet και τις τεχνολογίες του. 

Για την καλύτερη απεικόνιση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα διαγράμματα 

PROMETHEE II Complete Rankings. Σε αυτό το γράφημα γίνεται κατάταξη των συνολικών 

καθαρών ροών πάνω σε έναν που λαμβάνει τιμές από -1 μέχρι 1. Όλες οι επιλογές μπαίνουν 

πάνω στον κάθετο άξονα από την πιο καλή έως την χειρότερη. 

H Εικόνα 3.17 είναι το συνολικό διάγραμμα για όλα τα έτη από το 2008 μέχρι το 2015 όπως 

προκύπτει από το πρόγραμμα. Μέσα από το διάγραμμα φαίνονται οι διάφορες αυξομειώσεις σε 

κάθε χώρα ξεχωριστά για κάθε έτος. Ο πίνακας 3.18 είναι ο συνολικός πίνακας των ροών για 

όλα τα έτη που εξετάζουμε(2008-2015). Τέλος το διάγραμμα 3.19 μας δείχνει την απεικόνιση 

της κατάταξης των χωρών για όλα τα έτη. 

 

3.3 Ανάλυση ευαισθησίας βαρών 

 

Στη μέχρι τώρα έρευνα που έχουμε κάνει για την κατάταξη της χώρας μας μεταξύ των δέκα 

άλλων χωρών, έχουμε υποθέσει ότι όλα τα κριτήρια που έχουμε χρησιμοποιήσει έχουν το ίδιο 

βάρος και έχουν την ίδια συμμετοχή στο τελικό αποτέλεσμα. Η PROMETHEE όμως μας δίνει 

τη δυνατότητα να μεταβάλλουμε το βάρος των κριτηρίων που έχουμε επιλέξει, δηλαδή να 
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αλλάξουμε τη βαρύτητα που έχει το κάθε κριτήριο για τον υπολογισμό της τελικής κατάταξης. 

Έτσι σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή αύξηση ή μέιωση της τιμής κάποιο ή κάποια από τα 

κριτήρια τότε μπορεί να υπάρξει αλλαγή και στην κατάταξη που είχαμε μέχρι τώρα.  

Η ανάλυση ευαισθησίας μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να δούμε το διάστημα που η 

αρχική μας κατάταξη παραμένει αμετάβλητη όταν θα υπάρξει μεταβολή των κριτηρίων. 

Μπορούμε δηλαδή να δούμε μέχρι τι βαθμό μπορούμε να μεταβάλλουμε το βάρος του κάθε 

κριτηρίου που έχουμε χρησιμοποιήσει, χωρίς να υπάρξει αλλαγή στην αρχική κατατάξη. 

Πίνακας 3.35 Πίνακας ορίων κριτηρίων 

 

Στον Πίνακα 3.35 γίνεται παρουσίαση των ορίων σταθερότητας για τα κριτήρια που έχουν 

επιλεγεί. Τα συμπεράσματα που μπορούν να βγουν εξετάζοντας τον παραπάνω πίνακα είναι ότι 

τα κριτήρια κατά βάση μπορούν να θεωρηθούν αρκετά σταθερά και ότι δεν επηρεάζονται 

εύκολα από τυχών μεταβολές των βαρών. Πιο ευαίσθητο κριτήριο μπορεί να χαρακτηριστεί το 

κριτήριο Reasons not having internet(Cost) για τα έτη 2009 και 2012, καθώς το όριο 

σταθερότητας για την πρώτη περίπτωση είναι [10.26% - 11.59%] και για τη δεύτερη [10.02% - 

13.15%]. Αυτό σημαίνει ότι μια μεταβολή της τάξης του 1.33% και το 3.13% θα επιφέρει 

αλλαγή στην κατάταξη. Στην αντίθετη μεριά ως τα πιο σταθερά κριτήρια, μπορούν να 

χαρακτηριστούν τα κριτήρια Fixed Broadband Subscriptions και Access to computers from 

home για το έτος 2010. Παρατηρούμε ότι το εύρος του ορίου σταθερότητας για τα δύο αυτά 

κριτήρια είναι [4.35% - 72.21%] και [0.00% - 70.49%] αντίστοιχα. 

Μια επιπλέον δυνατότητα που μας δίνει το Visual Promethee, για καλύτερη ανάλυση, είναι η 

δυνατότητα απεικόνισης της ευαισθησίας των κριτηρίων σε διάγραμμα. Παρακάτω θα 
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εξετάσουμε το διάγραμμα για το έτος 2008 και το κριτήριο Reasons Not having internet(cost) 

όπως αυτό προέκυψε από το Visual Promethee. 

 

Γράφημα 3.11 Visual Stability Intervals 

Ο οριζόντιος άξονας μας δείχνει το κριτήριο το οποίο έχουμε επιλέξει. Ο κάθετος άξονας μας 

δείχνει το Phi από την καθαρή ροή. Για κάθε μία από τις χώρες που έχουμε επιλέξει υπάρχει μια 

γραμμή που φαίνεται η καθαρή ροή σε σχέση με τη βαρύτητα του εκάστοτε κριτηρίου. Στο κάτω 

μέρος του γραφήματος υπάρχει μια κλίμακα από 0% μέχρι 100%. Η συγκεκριμένη κλίμακα μας 

δείχνει το συντελεστή στάθμισης του κριτηρίου, στην αριστερή πλευρά ο συντελεστής είναι 0% 

ενώ στην δεξιά 100%. 
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Όπως μπορούμε να διακρίνουμε, στο διάγραμμα υπάρχει μια κάθετη γραμμή που πάνω από το 

μηδέν είναι πράσινη, ενώ κάτω από το μηδέν κόκκινη. Αυτός ο κάθετος άξονας μας δείχνει τη 

βαρύτητα του κριτηρίου. Το σημείο τομής των γραμμών της κάθε χώρας με τον άξονα μας 

δείχνει την κατάταξη των χωρών. 

Το κουτάκι stability level στο κάτω μέρος του διαγράμματος, μας δείχνει το διάστημα όπου η 

κατάταξη κατά PROMETHE II μένει σταθερή. Για το κριτήριο που έχουμε επιλέξει φαίνεται ότι 

η κατάταξη παραμένει σταθερή στο διάστημα [6.91% - 15.71%]. 
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Κεφάλαιο 4 
 

Συμπεράσματα 
 

4.1 Σύγκριση αποτελεσμάτων Topsis & PROMETHEE  

 

Στην έρευνα μας χρησιμοποιήθηκαν δύο δημοφιλείς μέθοδοι πολυκριτήριας ανάλυσης 

αποφάσεων, στην προσπάθεια μας να βρούμε την κατάταξη της Ελλάδας μεταξύ δέκα χωρών 

της Ευρώπης. Μελετώντας τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν μετά την εφαρμογή των 

μεθόδων στα δεδομένα που εισήγαμε, παρατηρούμε ότι οι δύο μέθοδοι παρουσιάζουν 

σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους. Στην κατάταξη όπως προκύπτει από την Topsis, την πρώτη 

τριάδα συνήθως καταλαμβάνουν οι χώρες Γερμανία, Ισλανδία και Γαλλία με μόνες αλλαγές τα 

έτη 2014 και 2015. Όσον αφορά τη χώρα μας σύμφωνα με την Τopsis, ενώ ξεκινάει το 2008 από 

τη τελευταία θέση με το πέρασμα των ετών κερδίζει θέσεις στην κατάταξη, για να φτάσουμε στο 

2015 όπου τη βρίσκουμε στην έβδομη θέση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα που 

μας δίνει η Topsis δεν είναι τόσο «σταθερά». 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την PROMETHEE μας δίνουν μια εντελώς διαφορετική 

αποτύπωση. Βλέπουμε ότι την κατάταξη των τριών πρώτων θέσεων καταλαμβάνουν η Ισλανδία 

η Ολλανδία και η Γερμανία ενώ για όλα τα έτη εκτός από το 2014 και το 2015 η χώρα μας 

βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης. Ένα ακόμη στοιχείο που προκύπτει μελετώντας 

τα αποτελέσματα, είναι ότι τις θέσεις έξι μέχρι 10 καταλαμβάνουν οι χώρες του Ευρωπαϊκού 

νότου κάτι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί φυσιολογικό καθώς εκείνη την περίοδο όλες 

βίωναν την οικονομική κρίση.  Η διαφορά στα αποτελέσματα μεταξύ των δύο μεθόδων είναι 

αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο, διότι οι δύο μέθοδοι έχουν διαφορετικό τρόπο με τον οποίον 

αξιολογούν τα κριτήρια και ως επακόλουθο έχουμε τη διαφορετική κατάταξη. Όσον αφορά τη 

συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την 

PROMETHEE είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα σε σχέση με αυτά της Topsis.  

Το συμπέρασμα που μπορεί να βγει από τη μελέτη που έγινε στην παρούσα διπλωματική είναι 

ότι ο χώρος των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών είναι ένας ραγδαία 

αναπτυσσόμενος τομέας κάτι που προκύπτει και από τη βιβλιογραφία. Επίσης μπορούμε να 
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δούμε ότι και σε χώρες όπως η Ελλάδα που δεν βρίσκεται ψηλά στην κατάταξη, τα τελευταία 

χρόνια η ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών, καθώς και η χρήση τους, κερδίζει καθημερινά 

έδαφος και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των πολιτών της εκάστοτε χώρας. 
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