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Περίληψη 

 

Η Ποιότητα Ζωής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στην Ελλάδα κατά 

την περίοδο της οικονομικής κρίσης αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

Πιο  συγκεκριμένα, με την χρήση της Multi Criteria Decision Αnalysis ή MCDA και 

των  μεθόδων της PROMETHEE και της AHP αλλά και της ανάλυσης σημαντικών για 

το πρόβλημά μας εννοιών, θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε αντικειμενικά 

συμπεράσματα κυρίως για την θέση της Ελλάδας αλλά και των υπολοίπων χωρών που 

χρησιμοποιήθηκαν.  

 

Αρχικά γίνεται μια αναφορά στο τι είναι η Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων, σε ποιες 

κατηγορίες διαιρείται, αν είναι αντικειμενική ή όχι, ποια είναι τα στάδια που 

απαιτούνται για να ληφθεί το αποτέλεσμα που απαιτείται και τα βασικά της στοιχεία. 

Στη συνέχεια εξετάζεται το θέμα της Ποιότητας της Ζωής σε ερευνητικό επίπεδο, 

αναλύονται οι μέθοδοι PROMETHEE και AHP με την βοήθεια των οποίων θα 

προκύψουν χρήσιμα διαγράμματα και πίνακες για τα τελικά μας συμπεράσματα, οι 

χώρες οι οποίες έχουν το ρόλο των εναλλακτικών και επιλέχτηκαν καλύπτοντας όσο το 

δυνατόν γίνεται τις χώρες της Μεσογείου, της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης και 

τα κριτήρια που θεωρήθηκαν ισοδύναμα ως προς το ερώτημα που καλούμαστε να 

εξετάσουμε. 

 

Τα ευρήματα που προέκυψαν από την εισαγωγή των δεδομένων μας στα λογισμικά  

Visual PROMETHEE και Expert Choice δίνονται με την μορφή πινάκων και 

διαγραμμάτων. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων από τις δυο μεθόδους συντέλεσε στην 

διευκόλυνση των συμπερασμάτων και σε προτάσεις  για τυχόν μελλοντική έρευνα.   

 

Λέξεις Κλειδιά : Ποιότητα Ζωής, Πολυκριτήρια Ανάλυση, PROMETHEE, AHP, 

MCDM, Ελλάδα, χώρες της Ευρώπης 
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1.Εισαγωγή 

 

Η ποιότητα ζωής είναι μία πολυδιάστατη έννοια με ποικίλες ερμηνείες. Αν και όλοι 

χρησιμοποιούμε τον όρο συχνά εν τούτοις ελάχιστοι μπορούν να δώσουν έναν πλήρη 

ορισμό.  Οι πρώτες αναφορές για την Ποιότητα ζωής έγιναν από τον Πλάτωνα. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Σωκράτης σύγκρινε την ποιότητα ζωής με την ποσότητα.  Η 

διάδοση του όρου ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. , τη δεκαετία του 50, και από το 1960 

επεκτείνεται η σημασία με τις έννοιες της υγείας, της ευεξίας και της βιομηχανίας.  

 

Για μερικούς η ποιότητα ζωής αναφέρεται στην ικανοποίηση σωματικών, ψυχολογικών 

,υλικών και κοινωνικών πλευρών της ζωής. Στις σύγχρονες κοινωνίες και ειδικά τα 

τελευταία χρόνια το ζήτημα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής γίνεται όλο και πιο 

έντονο. Ο πιο κατάλληλος  ορισμός πρέπει να  καλύπτει πολλές πτυχές μιας σύγχρονης 

κοινωνίας και να περιλαμβάνει όρους σαφείς και διεθνώς αναγνωρισμένους. 
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Στην παρούσα μελέτη και στο πρώτο μέρος της  γίνεται μια σύντομη ανάλυση των 

βασικών στοιχείων και ορισμών της Πολυκριτήριας Λήψης Αποφάσεων. Στο δεύτερο 

μέρος περιγράφονται οι μέθοδοι Promethee και AHP, οι αρχές και  οι ιδιότητές τους. Η 

έννοια της Ποιότητας Ζωής, πότε χρησιμοποιήθηκε σαν όρος και  ποιους δείκτες 

απαιτείται να μελετήσουμε για να εξασφαλισθεί η αντικειμενικότητα της μελέτης  

παρουσιάζονται αμέσως μετά. Στην επόμενη ενότητα, περιγράφονται συνοπτικά οι 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες συμμετέχουν στην μελέτη μας καθώς και μια 

λεπτομερής ανάλυση όλων των κριτηρίων που θεωρήθηκαν αναγκαία για να καλυφθεί 

η έννοια της Ποιότητας Ζωής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Για την μελέτη μας και την ανάλυση που θα ακολουθήσει σχετικά με τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  που επιλέχθηκαν χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την επίσημη 

ιστοσελίδα της Eurostat. Η χρονική περίοδος με την μέθοδο της Promethee που θα 

εξεταστεί είναι από το 2008 έως το 2015. Η επιλογή έγινε με κύριο γνώμονα την 

οικονομική κρίση που ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2010 και εξακολουθεί να υφίσταται 

και τι επιπτώσεις υπήρξαν στην Ποιότητα Ζωής της Ελλάδα σε σχέση με τα έτη 2008 

και 2009 πριν την κρίση αλλά και κατά την περίοδο της κρίσης μέχρι και το 2015. Με 

την μέθοδο της AHP μελετήθηκαν μόνο το έτος που ξεκίνησε η οικονομική κρίση στην 

Ελλάδα δηλαδή το 2010 και  το τελευταίο έτος της που περιλαμβάνουμε στην εργασία 

αυτή και  είναι το 2015 λόγω της δημιουργίας και του χρόνου που απαιτούνται για την 

κατασκευή των πινάκων που απαιτεί η εφαρμογή της μεθόδου για κάθε έτος χωριστά. 

 

Στόχος της μελέτης αποτελεί η παρατήρηση της Ποιότητας  Ζωής στην Ελλάδα τα 

χρόνια της οικονομικής κρίσης τόσο σε σχέση με τα έτη λίγο πριν και στο ξεκίνημα της 

οικονομικής κρίσης όσο και στη συνέχεια. Πόσο η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει 

τους τομείς που συνθέτουν την Ποιότητα Ζωής της χώρας μας σε σύγκριση με τους 

αντίστοιχους τομείς των υπολοίπων χωρών και ποια είναι η θέση της Ελλάδας στις 

κατατάξεις που προκύπτουν από τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα κύρια 

ερωτήματα που θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν. 
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2.Ανασκόπηση  Βιβλιογραφίας 

 

Η βιβλιογραφία και οι ερευνητικές μελέτες  που μπορεί κανείς να βρει στο διαδίκτυο 

είναι αμέτρητες. Οι μέθοδοι της Promethee και AHP συναντώνται σε θέματα που έχουν 

να κάνουν ως επί το πλείστον με το περιβάλλον, την ενέργεια, τον αγροτισμό, λίγο 

λιγότερο με τις έξυπνες πόλεις και σπανιότερα με την Ποιότητα Ζωής με την ευρεία της 

έννοια. Βάσει μελετών που παρουσιάζονται από την Eurostat όσο αναφορά την 

Ποιότητα Ζωής,  η σύγκριση της κάθε χώρας γίνεται βάσει του μέσου όρου όλων των 

χωρών της Ευρώπης ανά έτος. Σε άλλες μελέτες που δημοσιεύονται κάθε χρόνο πάνω 

στο ίδιο θέμα, περιλαμβάνονται όλες  οι χώρες του κόσμου.  Οι παράμετροι για τον 

προσδιορισμό της σημασίας του όρου της Ποιότητας Ζωής αφορούν τους τομείς της 

παραγωγικότητας, της υγείας, της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος, της κατανάλωσης 

και της ασφάλειας. Αρκετές έρευνες καλύπτουν  ως προς το περιεχόμενό τους όλους 

τους τομείς που αναφέρθηκαν, αν και η πλειοψηφία τους  σε συνδυασμό με τα οφέλη 

της Πολυκριτήριας Υποστήριξης Αποφάσεων και των μεθόδων της χρησιμοποιούνται 

σε έρευνες για την βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στον τομέα της υγείας για ασθενείς 

με χρόνιες παθήσεις. Πλήθος άρθρων και ερευνών που μελετήθηκαν για την παρούσα 

εργασία βασίζεται σε ένα και μόνο κριτήριο και πως αυτό επηρεάζει την Ποιότητα 

Ζωής των ανθρώπων. Κύριος στόχος της μελέτης μας αποτελεί η πορεία της Ποιότητας 

Ζωής της Ελλάδας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης  σε σχέση με τις 

υπόλοιπες επιλεγόμενες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την χρήση των μοντέλων 

της AHP και Promethee. 

 

3.Μια εισαγωγή στην Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων 

 

Η Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων -  Multi-criteria Decision Making (MCDM) – είναι 

ο πιο γνωστός κλάδος για τα προβλήματα απόφασης. Η MCDM είναι ένας γενικός όρος 

που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύνολο μεθόδων με την βοήθεια των 

οποίων ο κάθε αποφασίζων καταλήγει σε μια απόφαση μέσα από ένα σύνολο 

αποφάσεων ,με βάση τις δικές του προτιμήσεις, με σκοπό να απαντηθούν τα ερωτήματα 

που τίθενται στο εκάστοτε πρόβλημα απόφασης και να φτάσει ο καθένας τους στην 

καλύτερη δυνατή επίλυση για αυτούς. Μπορούμε να πούμε πως με την χρήση της 
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MCDM ένα σύνθετο πρόβλημα μπορεί να διασπαστεί σε μικρά επιμέρους πιο απλά 

προβλήματα. Μετά από υπολογιστικές διαδικασίες και την κριτική ικανότητα των DMs 

για τις υποδιαιρέσεις του προβλήματος τους δίνεται η δυνατότητα μιας πιο 

ολοκληρωμένης  εικόνας  του προβλήματος . (Chen et al., 2008) 

 

Ένας όρος  που χρησιμοποιείται πολλές φορές αντί της MCDM είναι η Πολυκριτήρια 

Υποστήριξη Αποφάσεων -  Multi-criteria Decision Analysis (MCDA) . Η διαφορά 

βρίσκεται στην λέξη υποστήριξη αντί λήψη καθώς  με την βοήθεια των μεθόδων ο  DM 

καταλήγει σε μια απόφαση εφόσον οι μέθοδοι δεν μπορούν από μόνοι τους να πάρουν 

μια απόφαση. Στόχος της MCDA είναι η επιλογή, η ταξινόμηση και η ομαδοποίηση 

των εναλλακτικών μέσα από ένα περιορισμένο σύνολο περισσοτέρων του ενός 

κριτηρίων έτσι ώστε ο DM να νιώθει σίγουρος με την τελική του απόφαση.(Roy, 1996) 

 

Σύμφωνα με πολλούς συγγραφείς(Triantaphyllou,2000) η MCDM διαιρείται σε δύο 

κατηγορίες : την multi attribute decision making (MADM) και την multi objective 

decision making (MODM). 

 

Η MODM μελετάει προβλήματα αποφάσεων με συνεχή χώρο αποφάσεων. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα είναι τα προβλήματα μαθηματικού προγραμματισμού με πολλαπλές 

αντικειμενικές συναρτήσεις. Αντιθέτως ,η MADM ασχολείται με προβλήματα 

διακριτών χώρων. Δηλαδή ,οι εναλλακτικές σε αυτά τα προβλήματα έχουν καθοριστεί 

νωρίτερα και έχουν καταστεί σαφής. Για τον λόγο αυτό, οι έννοιες  MADM και MCDM 

ταυτίζονται. 

 

3.1Αντικειμενικότητα της MCDA 

 

Σε αρκετές περιπτώσεις, κάποιοι μπορούν να ισχυριστούν πως η απόφασή τους είναι 

αντικειμενική ενώ ,εσκεμμένα ή μη, εκ των προτέρων η απόφαση στην οποία 

καταλήγουν ταυτίζεται με αυτή που υποστηρίζουν ή επικρατεί μεταξύ άλλων από την 

αρχή και προσπαθούν να την δικαιολογήσουν. 
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Σε οτιδήποτε ακολουθεί, θεωρούμε πως η MCDA βασίζεται στην αντικειμενικότητα. 

Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ,είναι σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί σε 

κάποιους βασικούς περιορισμούς που επηρεάζουν την ύπαρξή της. Οι πιο σημαντικοί 

από αυτούς αναφέρονται παρακάτω 

 

 Τα όρια μεταξύ του αν είναι ή δεν είναι κάτι εφικτό είναι στην πραγματικότητα 

ασαφή καθώς η λήψη των αποφάσεων συχνά τροποποιείται και διαμορφώνεται 

από την ίδια την μελέτη. 

 Τα περισσότερα δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι ασαφή ή ελλιπής. 

Επιπλέον ,κάποια από τα δεδομένα αντικατοπτρίζουν τις προσωπικές αξίες του 

DM. 

 Το μαθηματικό μοντέλο που συμμετέχει στην λήψη μιας απόφασης δεν 

καθορίζει το γεγονός αν η απόφαση είναι καλή ή όχι. Η οργάνωση, η 

εκπαίδευση και οι πολιτισμικές απόψεις που επικρατούν την δεδομένη περίοδο 

θα επηρεάσουν την επιλογή της απόφασης. 

 Αν η ανάλυση της μελέτης δοθεί σε έναν DM ο οποίος είναι κατασταλαγμένος, 

θα αναθεωρήσει και πάλι τις προτιμήσεις του κι αυτό γιατί είτε θα 

δημιουργηθούν νέα ερωτήματα στην διάρκεια της μελέτης είτε αντιφάσεις και 

διαφωνίες θα καλυφθούν. Τέτοιες ασάφειες είναι εύκολο να περιοριστούν και να 

μοντελοποιηθούν από τον ίδιο τον DM σε τέτοιες καταστάσεις.(Greco et al, 

2016) 

 

3.2Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 

 

Η λήψη μιας απόφασης έχει απασχολήσει την ανθρωπότητα από τα πρώτα χρόνια της 

ύπαρξής της. Όπως σήμερα, έτσι και τότε ήταν μια πολυδιάστατη διαδικασία καθώς 

ασυνείδητα ή εσκεμμένα έπρεπε να προηγηθεί μια ανάλυση όλων των επιμέρους που θα 

λάβουν μέρος στην απόφαση. Λόγω της έλλειψης μαθηματικών μεθόδων ο αποφασίζων 

στηρίζονταν στα βιώματά του και στις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν γύρω 

από το πρόβλημα. Η πρώτη επίσημη προσέγγιση στο πρόβλημα των πολλαπλών 
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κριτηρίων προέρχεται από την εργασία του Pareto (1896) ο οποίος θεμελίωσε τις αρχές 

της πολυκριτήριας ανάλυσης και την έννοια της αποτελεσματικότητας. 

 

Το 1951 ο Koopmans εισήγαγε την έννοια του αποτελεσματικού συνόλου δηλαδή ενός 

συνόλου με εναλλακτικές ενέργειες χωρίς να επικρατεί άλλη ενέργεια ενώ λίγα χρόνια 

νωρίτερα ,το 1944 ,οι Von Neumann και  Morgenstern εισάγουν την θεωρία της 

χρησιμότητας. Η δεκαετία που θα ακολουθήσει (1960) σηματοδοτείται από την ένωση 

του γραμμικού προγραμματισμού με την πολυκριτήρια ανάλυση από τους Charnes και 

Cooper(1961) και την επέκταση της θεωρίας χρησιμότητας σε προβλήματα λήψης 

αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια από τον Fishburn(1965). Στα τέλη της ίδιας 

δεκαετίας ο Roy(1968) διατύπωσε την θεωρία για τις σχέσεις υπεροχής, ένας από τους 

ιδρυτές της Ευρωπαϊκής σχολής σχετικά με την MCDA.  

 

Χάρη στην ραγδαία ανάπτυξη της πληροφορικής και της επιστήμης των υπολογιστών 

,οι επόμενες δύο δεκαετίες που ακολουθούν συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 

πολυκριτήριας ανάλυσης σε θεωρητικό επίπεδο καθώς και στο επίπεδο των εφαρμογών 

της έχοντας την ανάπτυξη της MCDA σε ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα και 

επεκτείνοντας την χρήση των εφαρμογών της. (Δούμπος &Ζοπουνίδης,2004)  

 

3.3Στάδια της Πολυκριτήριας Υποστήριξης Αποφάσεων 

 

Το κύριο ερώτημα που αναφέρεται από τους DMs στην MCDA αφορά τον τρόπο με 

τον οποίο μπορούν να καταλήξουν στην τελική απόφαση. Ωστόσο το ίδιο ερώτημα 

μπορεί να τεθεί και αντίστροφα δηλαδή ενώ είναι γνωστό το αποτέλεσμα ,ποια ήταν η 

λογική διαδικασία που ακολουθήθηκε. 

 

Εξαιτίας του όρου της Πολυκριτήριας Ανάλυσης έχουν αναπτυχθεί δύο πεδία 

ενασχόλησης που περιλαμβάνουν:  
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a) Ένα σύνολο μεθόδων που απαιτούν την συγκέντρωση πολλαπλών 

κριτηρίων αξιολόγησης με στόχο να επιλεγούν μία ή περισσότερες ενέργειες 

ενός συνόλου Α. 

b) Την δραστηριότητα της λήψης της απόφασης σε έναν επακριβώς 

υπεύθυνο λήψης αποφάσεων (ένα άτομο, μια ομάδα κ.τ.λ.)  

 

Και στις δυο περιπτώσεις το σύνολο Α των εναλλακτικών ενεργειών ή αποφάσεων 

μέσω της MCDA θα αναλυθεί με σκοπό να μοντελοποιηθούν οι πιθανές συνέπειες ή τα 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το Α. 

 

Ο Roy το 1985 ανέφερε μια γενική μεθοδολογία μοντελοποίησης για τα προβλήματα 

της Πολυκριτήριας Λήψης Αποφάσεων η οποία περιλαμβάνει τέσσερα στάδια. Τα 

στάδια αυτά είναι : 

 

 Στάδιο 1 : Αντικείμενο της απόφασης 

Στο πρώτο στάδιο περιλαμβάνονται η επεξεργασία του συνόλου αποφάσεων και 

ο αυστηρός ορισμός του συνόλου Α των εναλλακτικών. Το σύνολο Α δεν είναι 

μοναδικό αλλά ούτε μπορεί να ληφθεί εύκολα. Είναι πιθανό το ίδιο πρόβλημα 

να έχει διαφορετικό σύνολο εναλλακτικών Α και αναλόγως με το αν το σύνολο 

έχει ορισθεί εύκολα οι εμπλεκόμενοι να οδηγηθούν σε μια πολύπλοκη 

διαδικασία της μεθόδου  υποστήριξης της απόφασης ή και αντίστροφα. 

Επομένως το σύνολο Α δεν εξαρτάται εν γένει μόνο από το πρόβλημα 

απόφασης και από τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία αλλά και από τα 

παρακάτω στάδια .  

 

Βάση του είδους του συνόλου Α, διακριτό ή συνεχές, καθορίζεται και ο τρόπος 

με τον οποίο θα εξεταστούν οι εναλλακτικές ώστε να υπάρξει μια σαφή 

απάντηση στο πρόβλημα απόφασης που εξετάζουμε. Ο Roy διακρίνει τέσσερις 

βασικές προβληματικές στην πολυκριτήρια κατάταξη. Καθεμία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά ή σε συνδυασμό σε όλα τα βήματα της 

πολυκριτήριας ανάλυσης. Οι τέσσερις προβληματικές είναι οι ακόλουθες: 
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 Προβληματική α - (επιλογή,choice) : Επιλογή μιας δράσης από το 

σύνολο εναλλακτικών Α. 

 Προβληματική β - (ταξινόμηση,sorting) : Ομαδοποίηση των δράσεων σε 

καθορισμένες κατηγορίες και ταξινόμηση των κατηγοριών αυτών. 

 Προβληματική γ - (κατάταξη,ranking) : Κατάταξη των δράσεων από την 

καλύτερη στη χειρότερη. 

 Προβληματική δ - (περιγραφή,description) : Σκοπός είναι η περιγραφή 

των δράσεων και οι συνέπειες τους. Περιορίζεται στα στάδια 1 και 2. 

 

Στάδιο 2 : Συνεπής οικογένεια κριτηρίων 

 

Για να χρησιμοποιηθούν τα κριτήρια ως μια συνεπή οικογένεια κριτηρίων 

,πρέπει   να πληρούν τρεις συνθήκες: 

 

 Μονοτονία 

Οι εν μέρει προτιμήσεις που ικανοποιούνται για οποιαδήποτε υποομάδα 

κριτηρίων πρέπει να είναι συνεπείς με τις γενικές προτιμήσεις με βάση 

τις εναλλακτικές. 

 Επάρκεια  

Η εξέταση του προβλήματος απόφασης γίνεται με σφαιρικό τρόπο 

φροντίζοντας να αντιλαμβάνεται κανείς την διαφορετικότητα μεταξύ 

των κριτηρίων. 

 Μη πλεονασμός 

Τα κριτήρια πρέπει να ικανοποιούν τις δυο παραπάνω ιδιότητες και να 

μην ξεφεύγουν από το πλαίσιο του προβλήματος. 

 

Στάδιο 3 : Μοντελοποίηση των προτιμήσεων του αποφασίζοντα 

 

Ο DM μοντελοποιεί τις προτιμήσείς του ,που έχουν οριστεί στα προηγούμενα 

στάδια επιλέγοντας μια μορφή για τα κριτήρια και μια μέθοδο σύνθεσής τους. 

 

Στάδιο 4 : Υποστήριξη της απόφασης 
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Στο στάδιο αυτό ο DM προσπαθεί να κατανοήσει τα αποτελέσματα από την 

διαδικασία που επιλέχθηκε στο στάδιο 3 ,να απαντήσει στα ερωτήματα που έχει 

θέσει και να καταλήξει στα συμπεράσματα. (Δούμπος, 2000 ; Ishizaka and 

Nemeny,2013; Roy,1985) 

 

Γενικά οι μέθοδοι σύνθεσης των κριτηρίων στην MCDA ταξινομούνται σε τρεις ευρείες 

κατηγορίες οι οποίες αντικατοπτρίζουν το εύρος της εφαρμογής τους. Η κατάταξη των 

μεθόδων είναι: 

 

 Μοντέλα μέτρησης της αξίας(Value measurement models) : 

Αριθμητικές τιμές κατασκευάζονται με σκοπό να δείξουν το βαθμό 

προτίμησης μιας απόφασης  έναντι μιας άλλης. Τέτοιες βαθμολογίες 

αρχικά αναπτύσσονται για κάθε κριτήριο ξεχωριστά και στην 

συνέχεια συνδυάζονται με στόχο την συσσωμάτωση τους σε μοντέλα 

υψηλότερου επιπέδου.  

 Μοντέλα στόχων ή αναφοράς(Goal or reference level models) : 

Καθορίζονται τα επιθυμητά ή ικανοποιητικά επίπεδα επίτευξης για 

κάθε κριτήριο. Στη συνέχεια η μέθοδος  επιδιώκει να βρει τις 

επιλογές απόφασης που είναι πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων 

αυτών. 

 Μοντέλα υπεροχής(Outranking models) : Οι εναλλακτικές 

συγκρίνονται ανά ζεύγη με βάση κάθε κριτήριο ώστε να 

εξασφαλισθεί ο βαθμός προτίμησης του ενός πάνω στο άλλο. Με τον 

τρόπο αυτό το μοντέλο επιδιώκει την υπεροχή της μιας εναλλακτικής 

έναντι της άλλης.(Belton & Stewart,2002) 

 

3.4Ανάλυση των κυριότερων όρων της 

 

Εναλλακτική 
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Ο όρος της εναλλακτικής αποτελεί μία από τις βασικές έννοιες στην πολυκριτήρια 

ανάλυση. Η εναλλακτική είναι μια πιθανή συνεισφορά στην απόφαση καθώς κατά την 

εξέλιξη της διαδικασίας απόφασης μπορεί απλά και να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ως 

αρχή για την υποστήριξη της απόφασης. 

 

 Οι εναλλακτικές είναι όλες εκείνες οι ενέργειες ή οι αποφάσεις που ανήκουν στο 

σύνολο των εναλλακτικών του προβλήματος απόφασης οι οποίες μετά την αξιολόγηση 

και εξέτασή τους θα συνεισφέρουν στην υποστήριξη της απόφασης του αποφασίζοντα. 

Το σύνολο των εναλλακτικών θεωρείται σταθερό και αμετάβλητο στον χρόνο κάτι που 

διευκολύνει τόσο τον αποφασίζοντα όσο και την διαδικασία της υποστήριξης. Επίσης, 

πρέπει να είναι ομοιογενές δηλαδή οι δράσεις να μην αποκλίνουν μεταξύ τους ούτε να 

υπερτερεί κάποια έναντι των άλλων και να μπορούν να μεταβάλλονται τόσο κατά την 

διάρκεια του προβλήματος όσο και σε μελλοντική προέκταση της μελέτης.(Roy ,1985) 

 

Τέλος ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιπτώσεις που έχουν οι εναλλακτικές στο 

πρόβλημα. Η επίπτωση μιας εναλλακτικής είναι το αποτέλεσμα που λαμβάνουμε με 

βάση τις επιλογές που έχουμε κάνει. Οι συνέπειες των επιλογών αυτών μπορεί να είναι 

άμεσες επηρεάζοντας την επεξεργασία και την τεκμηρίωση της απόφασης που θα 

ληφθεί από τον εκάστοτε αποφασίζοντα ή έμμεσες καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως δεδομένα εισόδου σε επόμενες μετρήσεις. (Δούμπος & Ζοπουνίδης,2004) 

 

Κριτήρια 

 

Ακόμη μια έννοια πάνω στην οποία βασίζεται η πολυκριτήρια ανάλυση είναι τα 

κριτήρια. Το κριτήριο είναι μια μονότονη μεταβλητή που δηλώνει τις προτιμήσεις του 

αποφασίζοντα.  Ένα κριτήριο είναι μια συνάρτηση ,πάνω στο σύνολο των 

εναλλακτικών Α, η οποία συγκρίνει τις τιμές δύο εναλλακτικών σύμφωνα με την οπτική 

του αποφασίζοντα και τις δοθέντες τιμές τους. Πιο απλά πρόκειται για ένα «εργαλείο» 

που επιτρέπει την σύγκριση ανάμεσα στις εναλλακτικές λαμβάνοντας υπόψη την 

συγκεκριμένη οπτική πλευρά. (Roy, 1985; Δούμπος & Ζοπουνίδης,2004)  
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Αποφασίζων 

 

Σε μια διαδικασία απόφασης, ο αποφασίζων - decision maker (DM) - θα προσπαθήσει 

να επιλέξει την καλύτερη δυνατή απόφαση ή αλλιώς λύση μέσα από το πλήθος των 

δυνατών επιλογών. Ο DM μπορεί να είναι ένα πρόσωπο ή μια ομάδα σχετική με το 

πρόβλημα. Στην περίπτωση που ο DM καλείται μόνος του να λάβει την απόφαση, είναι 

σχεδόν αδύνατο να έχει κατά νου ένα και μόνο κριτήριο βλέποντας το πρόβλημα μόνο 

από μια οπτική. Από την άλλη, ακόμα κι όταν υπάρχουν πολλοί DMs είναι και πάλι 

αδύνατο να υπάρχει μόνο ένα καλά καθορισμένο κριτήριο στο οποίο να καταλήγουν 

όλοι οι DMs με σκοπό να συνεχίσουν την διαδικασία απόφασης. Αυτό συμβαίνει διότι 

ο κάθε DM έχει την δικιά του αντίληψη και το δικό του σύστημα αξιών επηρεάζοντας 

την επιλογή του στο εκάστοτε κριτήριο. (Δούμπος & Ζοπουνίδης,2004) 

 

 Σε κάθε περίπτωση, μια απόφαση που βασίζεται σε ένα και μόνο κριτήριο δεν υπάρχει 

καθώς συχνά  αντιφατικές  και μη ισοδύναμες όψεις του προβλήματος  πρέπει να 

ληφθούν υπόψη. (Loken,2007) 

 

4.Η μέθοδος  PROMETHEE 

 

4.1Ιστορική Αναδρομή 

 

Η Promethee I (μερική κατάταξη) και η Promethee II (ολική κατάταξη) αναπτύχθηκαν 

από τον J.P. Brans και παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά σε ένα συνέδριο που 

διοργανώθηκε το 1982. Την ίδια χρονιά πλήθος εφαρμογών χρησιμοποίησε την 

μεθοδολογία αυτή αφού είχε εφαρμοσθεί  στον τομέα της υγείας από τον G.Davignon.  

Λίγα χρόνια αργότερα ο J.P.Brans και ο B.Mareschal ανέπτυξαν την Promethee III 

(κατάταξη βασισμένη σε διαστήματα) και την Promethee IV (συνεχής περίπτωση). Οι 

ίδιοι πρότειναν το 1988 και μια οπτική διαδραστική παρουσίαση της μεθόδου, την Gaia. 
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Το 1992 και το 1994 οι ίδιοι πρότειναν δύο ακόμα επεκτάσεις της μεθόδου: την 

Promethee V και την Promethee VI. 

 

Ένα σημαντικό πλήθος εφαρμογών έχει αντιμετωπιστεί από την Promethee σε 

διάφορους τομείς όπως στον τομέα της Τράπεζας, της Βιομηχανίας, τον Σχεδιασμό 

Ανθρώπινου δυναμικού, τους Υδάτινους πόρους, τις Επενδύσεις, την Ιατρική, την 

Χημεία, την Υγεία και την φροντίδα, τον Τουρισμό και αλλού. Η επιτυχία της 

μεθοδολογίας οφείλεται κυρίως στις μαθηματικές της ιδιότητες και στην φιλική χρήση 

της. 

 

4.2 Σχετικά με το μοντέλο της Promethee 

 

Η μέθοδος Promethee σχεδιάστηκε για να επιλύει προβλήματα με ορισμένο αριθμό 

μεταβλητών της μορφής :  

 max{ g1(α) ,g2(α),…,gi(α),…,gn(α) | α ∈ A} 

     

,όπου το σύνολο Α είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εναλλακτικών {α1,α2,…,αi,…,αn } 

και  {g1(.) ,g2(.),…, gi(.),…,gn(.) } ένα σύνολο από ισοδύναμα κριτήρια. Σκοπός του DM 

δεν είναι η μεγιστοποίηση ή η ελαχιστοποίηση όλων των κριτηρίων αλλά η εύρεση της 

εναλλακτικής που χρησιμοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα κριτήρια.  

 

Για την εκτέλεση της Promethee ζητούνται κάποιες πρόσθετες πληροφορίες που είναι 

ιδιαίτερα σαφείς και κατανοητές από τους DMs και τους αναλυτές. Αυτές αποτελούνται 

από: 

 Τις πληροφορίες μεταξύ των κριτηρίων. 

 Τις πληροφορίες εντός κάθε κριτηρίου.  
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4.2.1 Πληροφορίες μεταξύ των κριτηρίων 

 

Όπως φαίνεται και παρακάτω σε κάθε κριτήριο αντιστοιχεί και από ένα βάρος σχετικής 

σημασίας.   

{g1(.) ,g2(.),…, gi(.),…, gk(.) } 

{w1    ,w2    ,…, wi   ,…, wk     } 

Τα βάρη αυτά είναι μη αρνητικοί αριθμοί και ανεξάρτητα από τις μονάδες μέτρησης 

των κριτηρίων. Όσο μεγαλύτερο το βάρος, τόσο πιο σημαντικό είναι το κριτήριο. Στα 

λογισμικά για την εφαρμογή της μεθόδου, επιτρέπεται ο χρήστης να εισάγει αυθαίρετα 

τους αριθμούς των βαρών καθώς στην συνέχεια αυτόματα κανονικοποιούνται από το 

ίδιο το λογισμικό δηλαδή το άθροισμα των βαρών ισούται με την μονάδα. Η 

αξιολόγηση των βαρών με βάση τα κριτήρια δεν είναι απλή κι αυτό γιατί 

περιλαμβάνονται οι αντιλήψεις και οι προτεραιότητες του DM. Γίνεται αντιληπτό πως η 

επιλογή των βαρών εξαρτάται από την βούληση των DM. Η πλειοψηφία των 

λογισμικών περιέχει αρκετά εργαλεία ευαισθησίας με σκοπό να διορθώσουν τα 

υπάρχοντα βάρη μέσα από διάφορα σύνολα βαρών που θα προτείνουν. 

 

4.2.2 Πληροφορίες εντός κάθε κριτηρίου 

 

Ούτε η μέθοδος Promethee, ούτε οι DM δεν κατανέμουν μια απόλυτη χρησιμότητα στο 

σύνολο όλων ή ξεχωριστά σε κάθε κριτήριο. Η δομή των προτιμήσεων στην Promethee 

βασίζεται σε συγκρίσεις των κριτηρίων ανά ζεύγη. Σε αυτή την περίπτωση η απόκλιση 

ανάμεσα σε δυο εναλλακτικές όσο αναφορά ένα συγκεκριμένο κριτήριο είναι δεκτή. 

Για μικρές αποκλίσεις ο DM θα δώσει ένα μικρό προβάδισμα στην καλύτερη 

εναλλακτική ή και κανένα εάν κρίνει πως η διαφορά είναι αμελητέα. Όσο μεγαλύτερη η 

διαφορά, τόσο μεγαλύτερη και η προτίμηση. Οι προτιμήσεις αυτές εκφράζονται με 

πραγματικούς αριθμούς που ποικίλουν μεταξύ του 0 και 1. Αυτό σημαίνει πως για κάθε 

κριτήριο έχουμε την συνάρτηση: 

 Pj(α, b) = Fj[dj(α,b)]    

 για κάθε α,b∈ A όπου dj(α,b) = gj(α)-gj(b) και  0≤ Pj(α, b) ≤1. 
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Εικόνα 1 - Η Συνάρτηση Προτίμησης 

 

Σε περίπτωση που θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε ένα κριτήριο, η συνάρτηση δίνει την 

προτίμηση της εναλλακτικής α ως προς την β με αναφορά την εξέλιξη του ίδιου του 

κριτηρίου g. Όταν η απόκλιση είναι αρνητική, η προτίμηση ισούται με 0.  

Ισχύει ακόμα:                        Pj(α, b) >0 → Pj(b,α) = 0.   

 

Στην περίπτωση ελαχιστοποίησης του κριτηρίου, η σχέση γίνεται 

 Pj (α, b) = Fj [ - dj(α,b)] 

Το ζεύγος  {gj(.), Pj (α, b)} καλείται γενικευμένο κριτήριο που σχετίζεται με το 

κριτήριο gj(.). Κάθε κριτήριο σχετίζεται με ένα τέτοιο γενικευμένο κριτήριο. Για τον 

προσδιορισμό της σχέσης αυτής υπάρχουν οι κατηγορίες των συναρτήσεων 

προτίμησης.  

 

4.3Συναρτήσεις προτίμησης 

 

Για κάθε κριτήριο, η συνάρτηση προτίμησης εκφράζει τη διαφορά μεταξύ των 

αξιολογήσεων που λαμβάνονται από δύο εναλλακτικές λύσεις με το βαθμό προτίμησης 

να κυμαίνεται από 0 έως 1. Για να διευκολυνθεί η επιλογή μιας συγκεκριμένης 

συνάρτησης προτίμησης, προτάθηκαν έξι βασικοί τύποι γενικευμένων κριτηρίων: 

 Συνήθης  
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 Σχήματος U 

 Σχήματος V 

 Επίπεδος 

 Γραμμικός 

 Gauss 

 Αυτοί οι έξι τύποι είναι ιδιαίτερα εύκολο να οριστούν. Για κάθε κριτήριο, απαιτείται ο 

καθορισμός 2 το πολύ ορίων ανάλογα με την συνάρτηση που θα επιλεγεί. Η τιμή του 

ορίου αδιαφορίας, συμβολίζεται με q, η τιμή του κατώτερου ορίου προτίμησης, 

συμβολίζεται με p, και η τιμή της ενδιάμεσης τιμής μεταξύ p και q, συμβολίζεται με s. 

(Brans & Mareschal, 1992). Αυτές οι παράμετροι έχουν σαφή σημασία για τον 

υπεύθυνο λήψης αποφάσεων. 

 

Τύπος 1 -  Συνήθης 

 

Προσδιορισμός : P(d) = 0 αν d≤ 0 ή P(d) = 1 αν d> 0 

 

Διάγραμμα 1 - Συνήθης Συνάρτηση 

 

Τύπος 2 -  Σχήματος U 

 

Προσδιορισμός : P(d) = 0 αν d≤ 𝑞 ή P(d) = 1 αν d> q 
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Διάγραμμα 2 - U Συνάρτηση 

 

Τύπος 3 -  Σχήματος V 

 

Προσδιορισμός : P(d) = 0        αν d≤ 0  

 ή             P(d) = 𝑑 𝑝⁄    αν 0 ≤ 𝑑 ≤ 𝑝  

 ή             P(d) = 1        αν d>p 

 

 

Διάγραμμα 3 - V Συνάρτηση 

Τύπος 4 -  Επίπεδο 

 

Προσδιορισμός : P(d) = 0      αν d≤ 𝑞  

           ή               P(d) = 1 2⁄   αν q ≤ 𝑑 ≤ 𝑝  

           ή               P(d) = 1      αν d>p 

 

 

Διάγραμμα 4 - Συνάρτηση Επιπέδων 
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Τύπος 5 -  Γραμμικό 

 

Προσδιορισμός : P(d) = 0       αν d≤ 𝑞   

            ή              P(d) = 
𝑑 − 𝑞

𝑝 − 𝑞⁄           αν q < 𝑑 ≤ 𝑝  

            ή              P(d) = 1        αν d>p 

 

 

Διάγραμμα 5 - Γραμμική Συνάρτηση 

 

Τύπος 6 -  Gaussian 

 

Προσδιορισμός : P(d) = 0       αν d≤ 0  

           ή               P(d) = 1 - e ^( 𝑑2/2𝑠2)       αν d> 0 

 

 

Διάγραμμα 6 - Συνάρτηση του Gauss 
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Σε κάθε περίπτωση συνάρτησης, χρειάζεται να οριστούν το πολύ δύο παράμετροι (p, q, 

r ή αλλιώς όριο/ κατώφλι). Το κατώφλι αδιαφορίας q, είναι η μεγαλύτερη και αμελητέα 

απόκλιση μεταξύ των εναλλακτικών, όσον αναφορά το κριτήριο, με μικρή αριθμητική 

τιμή στην κλίμακα μέτρησης. Το όριο προτιμήσεων p, είναι η μικρότερη και 

καταλυτική απόκλιση  που μπορούμε να λάβουμε για την προτίμηση μιας εναλλακτικής 

α έναντι μιας άλλης β με μεγάλη αριθμητική τιμή. Το όριο s χρησιμοποιείται μόνο στον 

τύπο Gaussian. Είναι συνήθως μια σταθερή και ενδιάμεση τιμή μεταξύ των ορίων 

προτίμησης και αδιαφορίας. (Greco et al. ,2016) 

 

4.3.1 Βαθμός υπεροχής και ροή κατάταξης 

 

 Η μέθοδος της Promethee βασίζεται σε ζεύγη συγκρίσεων. Αν α και b είναι δυο 

εναλλακτικές λύσεις του ίδιου προβλήματος  τότε 

π(α,b) =  ∑ 𝑃𝑗(𝛼, 𝑏)𝑤𝑗  𝑘
𝑗=1     

π(b,α) =  ∑ 𝑃𝑗(𝑏, 𝛼)𝑤𝑗  𝑘
𝑗=1     

όπου το π(α,b) εκφράζει τον βαθμό προτίμησης του α έναντι του b πάνω από όλα τα 

κριτήρια και το π(b,α) τον βαθμό του b έναντι του α.  

 

Στην πλειοψηφία υπάρχουν κριτήρια που η α είναι καλύτερη από την b και κριτήρια για 

τα οποία η b είναι καλύτερη της α, συνεπώς οι π(α,b) και π(b,α) έχουν θετικές τιμές. Οι 

παρακάτω ιδιότητες ισχύουν για όλα τα ζεύγη (α,b) κριτηρίων του συνόλου Α. 

i. π(α,α) = 0 

ii. 0≤π(α,b) ≤1 

iii. 0≤π(b,α) ≤ 1 

iv. 0 ≤ π(α,b) + π(b,α)   ≤ 1 
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Είναι προφανές πως αν π(α,b) ~ 0 η υπεροχή της α προς τη b είναι αδύναμη και αν 

π(α,b) ~ 1 η υπεροχή της α έναντι της b είναι ισχυρή. Επιπλέον, οι αριθμοί π(α,b),  

π(b,α),  Pj (α,b),  Pj (b,α) είναι πραγματικοί αριθμοί χωρίς μονάδες μέτρησης εντελώς 

ανεξάρτητοι από τα κριτήρια g(.). Μετά τον υπολογισμό όλων των π(α,b) δημιουργείται 

ένα διάγραμμα με δύο βέλη ανάμεσα στις δύο συγκρινόμενες εναλλακτικές λύσεις.  

                                

Εικόνα 2 - Σχέση μεταξύ των συγκρινόμενων εναλλακτικών λύσεων 

 

4.3.2 Ροές 

 

Κάθε εναλλακτική α έχει να αντιμετωπίσει n-1 εναλλακτικές του συνόλου Α. Υπάρχουν 

δύο ροές κατάταξης 

Η θετική ροή κατάταξης  Phi+  ή  φ
+
(α) = 

1

𝑛−1
 ∑ 𝜋(𝛼, 𝑥) 

𝑥∈𝐴     

Και η αρνητική ροή κατάταξης Phi-  ή  φ
-
(α) = 

1

𝑛−1
 ∑ 𝜋(𝑥, 𝑎) 

𝑥∈𝐴   

Η θετική ροή κατάταξης εκφράζει την ανωτερότητα της εναλλακτικής α έναντι όλων 

των υπολοίπων εναλλακτικών. Όσο μεγαλύτερη η τιμή της ,φ+ , τόσο πιο υψηλή θέση 

κατέχει στη προτίμηση. Η αρνητική ροή εκφράζει την ανωτερότητα των υπόλοιπων 

εναλλακτικών έναντι της εναλλακτικής α. Όσο μικρότερη η τιμή της ροής, φ-, τόσο 

χειρότερη είναι η εναλλακτική α. (Greco et al. ,2016) 

 

4.4 PROMETHEE I 
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Η Promethee I έχει ως χαρακτηριστικό την μερική κατάταξη που οφείλεται στις θετικές 

και στις αρνητικές ροές κατάταξης. Και οι δυο ροές δεν μας δίνουν πάντα την ίδια 

κατάταξη. Η Promethee I είναι η διασταύρωση των σχέσεων 

                     ανν                           φ
+
(α) > φ

+
(b)   και   φ

-
(α) < φ

-
(b)  ή 

αPb              ανν                           φ
+
(α) = φ

+
(b)   και   φ

-
(α) < φ

-
(b)  ή 

                     ανν                           φ
+
(α) > φ

+
(b)   και   φ

-
(α) = φ

-
(b) 

 

 αIb             ανν                           φ
+
(α) = φ

+
(b)   και   φ

-
(α) = φ

-
(b) 

 

                     ανν                           φ
+
(α) > φ

+
(b)   και   φ

-
(α) > φ

-
(b)  ή 

αRb 

                      ανν                           φ
+
(α) < φ

+
(b)   και   φ

-
(α) < φ

-
(b) 

 

Στη σχέση αPb η υψηλότερη εναλλακτική λύση α σχετίζεται με μία αδύναμη ως προς 

την α, την b. Οι πληροφορίες για τις ροές τους είναι συνεχής και θεωρούνται σίγουρες. 

Στη σχέση αIb η θετική και η αρνητική ροή είναι ισοδύναμες. Όταν έχουμε τη σχέση 

αRb η εναλλακτική α υπερτερεί ως προς την εναλλακτική b ως προς ένα σύνολο 

κριτηρίων ενώ η εναλλακτική b είναι καλύτερη της α σε ένα διαφορετικό σύνολο 

κριτηρίων. Σε αυτή την περίπτωση οι ροές, θετικές και αρνητικές, δεν είναι συνεπείς 

για αυτό θεωρούνται ως μη συγκρίσιμες. Η κατάταξη της Promethee I είναι συνετή 

καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα αποφασίσει ποια εναλλακτική είναι καλύτερη 

αλλά θα το αφήσει στην κρίση του DM. 

 

4.5 PROMETHEE II 
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Χαρακτηριστικό της Promethee II είναι η πλήρης κατάταξη. Ο DM θα ζητήσει μια 

πλήρη κατάταξη καθιστώντας ως σημαντικό στοιχείο τη καθαρή ροή κατάταξης. Η 

καθαρή ροή κατάταξης ορίζεται ως Phi = Phi+ - Phi- ή φ(α) = φ
+
(α) - φ

-
(α). 

Χαρακτηρίζεται ως η ισορροπία ανάμεσα στη θετική και την αρνητική ροή. Όσο 

μεγαλύτερη η καθαρή ροή, τόσο καλύτερη είναι η εναλλακτική.   

    αPb             ανν                  φ(α) > φ(b)    

    αIb             ανν                   φ(α) = φ(b)   

 

Στην Promethee II όλες οι εναλλακτικές είναι συγκρίσιμες, ακόμα και αν δεν υπάρχουν 

ανισότητες με αποτέλεσμα οι πληροφορίες που λαμβάνουμε να είναι αμφισβητήσιμες 

μιας και χάνονται περισσότερες πληροφορίες εξαιτίας της καθαρής ροής που 

χρησιμοποιούμε.  

 

Οι ιδιότητες που ισχύουν για την φ είναι :   

i. -1 ≤ φ(α) ≤1, 

ii. ∑ 𝜑(𝛼) 
𝑥∈𝐴  = 0  

 

Όταν φ(α) >0 σημαίνει πως όλες οι εναλλακτικές υπερέχουν όλων των κριτηρίων. Στις 

εφαρμογές, συνίσταται να εξετάζονται τόσο η Promethee I όσο και η Promethee II διότι 

η πλήρης κατάταξη είναι εύκολη στη χρήση, αλλά η ανάλυση των ασύγκριτων 

στοιχείων συχνά βοηθά στην οριστικοποίηση μιας σωστής απόφασης. Ένα 

πλεονέκτημά της είναι ότι αποτελείται από απλές πληροφορίες προτιμήσεων που 

βασίζονται σε συγκριτικές και όχι απόλυτες δηλώσεις.  

 

4.5.1 Το προφίλ των εναλλακτικών 

 

Σύμφωνα με τη θετική και την αρνητική ροή κατάταξης και τους βαθμούς υπεροχής, 

έχουμε ότι φ(α) = φ
+
(α) - φ

-
(α) = 

1

𝑛−1
∑ ∑ [𝑃𝑗𝑥∈𝐴

𝑘
𝑗=1 (𝑎, 𝑥) −  𝑃𝑗(𝑥, 𝑎)]𝑤𝑗 
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Συνεπώς φ(α) =  ∑ 𝜑𝑗
𝑘
𝑗=1 (𝑎)𝑤𝑗   αν   𝜑𝑗(𝑎) =  

1

𝑛−1
∑ [𝑃𝑗𝑥∈𝐴 (𝑎, 𝑥) −  𝑃𝑗(𝑥, 𝑎)] 

φj(α) είναι η καθαρή ροή που αποκτάται για ένα και μόνο κριτήριο όταν θεωρείται μόνο 

το κριτήριο gj(.). Εκφράζει πως η εναλλακτική λύση υπερτερεί αν φj(α)> 0 ή οι 

υπόλοιπες εναλλακτικές του κριτηρίου gj(.) υπερέχουν αυτής (φj(α)< 0) στο κριτήριο 

gj(.). Το προφίλ μιας εναλλακτικής λύσης αποτελείται από το σύνολο όλων των 

καθαρών ροών φj(α), j = 1,2,..,k των μεμονωμένων κριτηρίων. 

 

Τα προφίλ των εναλλακτικών λύσεων είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για να εκτιμηθεί η 

ποιότητα των διαφόρων κριτηρίων. Χρησιμοποιούνται εκτενώς από τους DMs για την 

ολοκλήρωση της λήψης απόφασης. Εξάλλου, η παγκόσμια καθαρή ροή μιας 

εναλλακτικής προέρχεται από τη κλιμάκωση μεταξύ του διανύσματος των βαρών της 

και του διανύσματος του προφίλ της. 

 

4.6 Λογισμικό της Promethee 

 

Η πρώτη προσπάθεια υλοποίησης λογισμικού της Promethee πραγματοποιήθηκε από 

τον  Bertrand Mareschal το 1984 με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Fortran. 

Το λογισμικό ήταν πολύ διαφορετικό από τη σημερινή μορφή λογισμικού μιας και ήταν 

δύσκολη η προσαρμογή προγραμμάτων σε διαφορετικούς υπολογιστές. Το 

Πανεπιστήμιο του Split κατάφερε να ξεπεράσει βασικές δυσκολίες και να θέσει τις 

βάσεις για το λογισμικό PromCalc. Γύρω στο 1990 έκανε την εμφάνισή του το 

PromCalc ως εφαρμογή MS-DOS από τους Bertrand Mareschal και Jean-Pierre Brans.  

Το PromCalc ήταν ένα από τα πρώτα διαδραστικά και γραφικά λογισμικά που ήταν 

διαθέσιμα στο τομέα της MCDA.  Χρησιμοποιήθηκε από πολλά πανεπιστήμια και 

εταιρείες παγκοσμίως. Μία δεκαετία αργότερα, το 2000, το λογισμικό Decision Lab 

2000 αναπτύχθηκε λαμβάνοντας τις ιδέες του PromCalc και υλοποιώντας αυτές σε 

περιβάλλον Windows. Το 2010 και 2012 αναπτύχθηκαν επιπλέον τα λογισμικά D – 

Sight και Smart Picker Pro με ελλιπές θεωρητικό υπόβαθρο και έμφαση στη 

ταξινόμηση αντίστοιχα. Παράλληλα, την ίδια περίοδο οι καθηγητές Jean-Pierre Brans 

και Bertrand Mareschal οι συγγραφείς της μεθοδολογίας της Promethee, ξεκίνησαν την 

αντικατάσταση του Decision Lab 2000 με την ανάπτυξη της Visual Promethee. Δόθηκε 
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έμφαση στην ποιότητα και τη συνέπεια του περιβάλλοντος του χρήστη, στην ευκολία 

του λογισμικού, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα τις πιο προηγμένες εξελίξεις της MCDA. 

(Visual Promethee, 2013) 

 

5.AHP 

 

5.1Εισαγωγή 

 

Η μεθοδολογία της Αναλυτικής Ιεράρχησης (AHP) είναι μία μέθοδος  πολυκριτήριας 

ανάλυσης  που προτάθηκε από τον T.L. Saaty (1977). Η AHP έχει προσελκύσει το 

ενδιαφέρον πολλών ερευνητών κυρίως λόγω των απλουστευμένων μαθηματικών της 

αλλά και της εύκολης εισαγωγής κατά την είσοδο των απαιτούμενων δεδομένων. ( 

Saaty 1978; Saaty 1987) Στηρίζεται στην αρχή πως η εμπειρία και η γνώση των 

ανθρώπων έχουν τον ίδιο βαθμό σημαντικότητας με τα διαθέσιμα δεδομένα για την 

λήψη απόφασης.  

 

 Αποτελεί ένα εργαλείο στην υποστήριξη αποφάσεων το οποίο επιλύει πολύπλοκα 

προβλήματα απόφασης, δομημένα και αδόμητα, χρησιμοποιώντας μια μορφή ιεραρχίας 

αποτελούμενη από αντικείμενα, κριτήρια, υποκριτήρια και εναλλακτικές. Τα σχετικά με 

το πρόβλημα δεδομένα  θα προκύψουν με την χρήση μιας σειράς συγκρίσεων ανά 

ζεύγη ώστε να προκύψουν οι συντελεστές βαρύτητας μεταξύ των κριτηρίων και των 

εναλλακτικών. (Triantaphyllou & Mann, 1995; Χαλκιάς & Γκούσια, 2015) 

 

Η εφαρμογή της μεθόδου συναντάται τόσο στις θετικές όσο και στις κοινωνικές 

επιστήμες καθώς λαμβάνει υπόψη πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. 

 

5.2Πλεονεκτήματα της μεθόδου 
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Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η μέθοδος αναφέρονται παρακάτω: 

 Ο προσδιορισμός στην ιεραρχία ενός προβλήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να περιγράψει πως η προτεραιότητα στα ανώτερα επίπεδα επηρεάζει την 

προτεραιότητα στα κατώτερα. 

 Δίνονται λεπτομέρειες λόγω της αποσύνθεσης για τα κατώτερα επίπεδα της 

ιεραρχίας και μια επισκόπηση των κριτηρίων που βρίσκονται στα ανώτερα 

επίπεδα. 

 Τα προβλήματα που δομούνται ιεραρχικά είναι περισσότερο αποτελεσματικά σε 

σύγκριση με αυτά που δομούνται στο σύνολό τους. 

 Η σταθερότητα και η ευελιξία. Η οποιαδήποτε μικρή αλλαγή θα προκαλέσει 

μικρή αλλαγή επίσης και αυτό διότι η καλά δομημένη ιεραρχία δεν θα 

προκαλέσει αλλαγή στην απόδοση. 

  Έχει πολυκριτηριακό χαρακτήρα. 

 Η λήψη ακριβέστερων αποφάσεων μέσα από την δομημένη μέθοδο θα 

βοηθήσουν τον DM να έχει περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τους 

στόχους. 

 Δυνατότητα συνδυασμού ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων στο ίδιο 

πρόβλημα. 

 

5.3Μειονεκτήματα  της μεθόδου 

 

Εκτός από τα πλεονεκτήματα υπάρχουν και αρκετά σημαντικά μειονεκτήματα που 

πρέπει να αναφερθούν 

 Η χρήση της μεθόδου δεν είναι απλή στην περίπτωση που συμμετέχουν 

περισσότεροι από ένας αποφασίζων. 

 Η διαδικασία για την επικράτηση της τελικής απόφασης μπορεί να είναι 

χρονοβόρα στην περίπτωση πολλών DMs με διαφορετικές απόψεις.  
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 Ως επί το πλείστον βασίζεται στην αρχή ότι η εμπειρία κι η γνώση του DM είναι 

εξίσου σημαντική με τα δεδομένα που εισάγονται αλλά η ανθρώπινη κρίση είναι 

υποκειμενική και έχει την δύναμη να επικρατήσει. 

 Η σύγκριση ανάμεσα σε δύο εναλλακτικές μέσω ενός κριτηρίου δεν είναι πάντα 

ρεαλιστική. Συνεπώς οι πληροφορίες που προκύπτουν μπορεί να είναι ελλιπής ή 

να μην ισχύουν. 

 

Τέλος, ένα πρόβλημα πάνω στο οποίο βασίζονται πολλοί που την αμφισβητούν είναι το 

φαινόμενο της αντίστροφης κατάταξης – rank reversal, σύμφωνα με το οποίο η σειρά 

κατάταξης των εναλλακτικών μπορεί να αλλάξει αν προστεθεί ή αφαιρεθεί μία 

εναλλακτική.  (Chan, 2010;Saaty, 2016) 

 

5.4Ιδιότητες - Εφαρμογές της AHP 

 

Όπως κάθε μέθοδος, έτσι και η Μέθοδος Αναλυτικής Ιεράρχησης διακρίνεται από τρεις 

βασικές ιδιότητες. Η πρώτη αφορά την αναλυτική πλευρά της μεθόδου. Για την λήψη 

της απόφασης η ανάλυση του προβλήματος βασίζεται στην λογική και οι διάφορες 

σκέψεις και απόψεις του DM εκφράζονται με αριθμητικές αξιολογήσεις. Η δεύτερη 

ιδιότητα έχει να κάνει με την μείωση της πολυπλοκότητας  του προβλήματος 

διαιρώντας το ιεραρχικά σε υπό-προβλήματα. Η τρίτη και τελευταία χαρακτηρίζει την 

AHP ως μια ρητή μέθοδο καθώς ενσωματώνει την εμπειρία του DM στην διαδικασία 

λήψης της απόφασης διευκολύνοντας την συλλογική λήψη. (Χαλκιάς & Γκούσια, 2015) 

 

Η AHP μπορεί να εφαρμοσθεί σε προβλήματα είτε εξολοκλήρου μόνη της είτε σε 

συνδυασμό με άλλες μεθόδους, όπως στην παρούσα εργασία με την μέθοδο Promethee, 

με τον γραμμικό προγραμματισμό ακόμα και με τον στοχαστικό δυναμικό 

προγραμματισμό. Εφαρμογές της συναντώνται στα πεδία της υγείας, της εκπαίδευσης, 

της διοίκησης, του περιβάλλοντος, της βιομηχανίας, σε τραπεζικά ζητήματα, της 

μηχανικής, της πολιτικής και της κοινωνικής επιστήμης.  
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5.5Αρχές της AHP 

 

Όπως συμβαίνει με όλες τις θεωρίες, έτσι και η AHP βασίζεται σε τρία αξιώματα. 

Γενικά, όσο λιγότερα είναι τα αξιώματα τόσο πιο εφαρμόσιμη αποδεικνύεται η 

μέθοδος. 

 

Το πρώτο αξίωμα αναφέρεται στην σχέση που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα σε ένα 

ζεύγος στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, αν C είναι η αριθμητική σχέση σύγκρισης 

ανάμεσα στις εναλλακτικές Α και Β  και PC(EA,EB) το ζεύγος των στοιχείων σύγκρισης 

τότε έχουμε    PC(EA,EB) = 1/PC(EB,EA) . Το αξίωμα αυτό είναι γνωστό ως «αντίστροφο 

αξίωμα». 

 

Το δεύτερο αξίωμα, γνωστό ως «αξίωμα ομοιογένειας», αναφέρει πως τα συγκρινόμενα 

στοιχεία δεν πρέπει να παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές καθώς ως συνέπεια το 

αποτέλεσμα θα παρουσιάσει μεγάλο σφάλμα. Ο ορισμός της ομοιογένειας επιβάλλεται 

τόσο στις μεταβλητές όσο και στους συντελεστές βαρύτητας. 

 

Το τρίτο και τελευταίο αξίωμα, καλούμενο και ως «αξίωμα ανεξαρτησίας», αναφέρει 

πως οι προτεραιότητες των στοιχείων σε ένα επίπεδο της ιεράρχησης δεν εξαρτώνται  

από τα στοιχεία κατωτέρων επιπέδων. Ενώ τα δύο πρώτα αξιώματα εφαρμόζονται στην 

πραγματικότητα το τρίτο απαιτεί εξέταση καθώς συχνά παραβιάζεται. (Χαλκιάς & 

Γκούσια, 2015) 

 

5.6Μεθοδολογία της AHP 

 

Η μεθοδολογία της Αναλυτικής Ιεράρχησης δημιουργεί την δομή για την οργάνωση 

ενός προβλήματος λήψης αποφάσεων, με την ποσοτικοποίηση των παραμέτρων που το 

αποτελούν, την σύνθεση αυτών για τον τελικό στόχο και την αξιολόγηση των 

εναλλακτικών που παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της τελικής απόφασης. 
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Η μέθοδος μοντελοποιεί το πρόβλημα με την μορφή μιας ιεραρχίας κριτηρίων, έχοντας 

την δομή ενός δένδρου. Στην κορυφή του δένδρου βρίσκεται ο βασικό στόχος του 

προβλήματος που μελετάται. Επειδή ο στόχος αυτός είναι γενικός, διασπάται σε 

κριτήρια στο αμέσως επόμενο επίπεδο του δένδρου , στην συνέχεια σε υπό-κριτήρια ,αν 

κριθεί απαραίτητο από το πρόβλημα, και ούτω κάθε εξής έως ότου φτάσουμε στα 

δομικά μέρη του προβλήματος. Στην συνέχεια, μετά την δόμηση της ιεραρχίας, γίνονται 

συγκρίσεις ανά ζεύγη ανάμεσα στα κριτήρια και τις διάφορες επιλογές. Το αποτέλεσμα 

αυτών των συγκρίσεων είναι η δημιουργία ενός πίνακα συγκρίσεων (Comparison 

Matrix). 

 

Από κάθε πίνακα τέτοιων συγκρίσεων, προκύπτει ένα ιδιοδιάνυσμα, το οποίο 

αντικατοπτρίζει τη μονοδιάστατη κλίμακα, στην οποία ποσοτικοποιούνται οι 

συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων και υπό- κριτηρίων σε κάθε επίπεδο ιεραρχίας. 

Επομένως, τα στοιχεία κάθε επιπέδου της ιεραρχίας συγκρίνονται μεταξύ τους, ανά 

ζεύγη, με κριτήριο την συμβολή τους στην επίτευξη ενός καθορισμένου στόχου, ο 

οποίος αποτελεί στοιχείο του αμέσως παραπάνω επιπέδου της ιεραρχίας. Η διαδικασία 

αυτή παράγει μια σχετική κλίμακα μέτρησης της βαρύτητας ή προτεραιότητας κάθε 

στοιχείου, αναφορικά με το κριτήριο ή τα κριτήρια που βρίσκονται στο παραπάνω 

επίπεδο και συνδέονται μ’ αυτό.  

 

Τα τρία επιμέρους στάδια τα οποία συγκροτούν την συγκεκριμένη ενέργεια είναι τα 

εξής: 

  ανάπτυξη ενός συγκριτικού πίνακα για κάθε επίπεδο της ιεραρχίας, ξεκινώντας από 

την κορυφή προς τα κάτω,  

 υπολογισμός των συντελεστών βαρύτητας για κάθε στοιχείο της ιεραρχίας και  

 εκτίμηση του δείκτη συνέπειας (Consistency Index).  

 

Αυτά τα τρία στάδια εκτελούνται διαδοχικά για όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. Ο 

τελικός συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε στοιχείο του χαμηλότερου 

επιπέδου της ιεραρχίας προκύπτει από τον συνυπολογισμό όλων των επιμέρους βαρών 
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των στοιχείων των ανωτέρων επιπέδων, που συνδέονται με κάθε εναλλακτική. Η αρχή 

αυτή είναι γνωστή ως προσθετικός, συσσωρευτικός κανόνας και έχει το πλεονέκτημα 

της εύκολης κατανόησης της κατανομής της συνολικής βαρύτητας στα επιμέρους 

τμήματά της. Τα σύνθετα βάρη αποδίδουν τη σημαντικότητα των κριτηρίων, βάσει των 

οποίων δημιουργούνται τα εναλλακτικά σενάρια για την αξιολόγηση των τελικών 

επιλογών και την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων (Malczewski, 1999). 

 

Ας είναι Α1,Α2,…,Αn οι εναλλακτικές πλήθους n και w1,w2,…,wn τα αντίστοιχα βάρη. 

Αρχικά και σύμφωνα με την μέθοδο AHP η σύγκριση διεξάγεται ανά ζεύγη ρωτώντας 

κάθε φορά τον υπεύθυνο DM ποιο κριτήριο είναι πιο σημαντικό σε σχέση με τον στόχο 

απόφασης και σε ποια κλίμακα. (Triantaphyllou & Mann,1995) Από τη σύγκριση αυτή 

και με τους ανάλογους υπολογισμούς της μεθόδου, προκύπτει η κανονικοποίηση των 

τιμών σύγκρισης και τέλος ο συντελεστής βαρύτητας με τον οποίο κάθε πρωτογενής 

μεταβλητή θα συμμετάσχει στη δημιουργία του αντίστοιχου σύνθετου κριτηρίου. Οι 

δυνατές επιλογές κωδικοποιούνται με βάση τους αριθμούς 1,3,5,7,9 αλλά και τους 

2,4,6,8 ως ενδιάμεσες απαντήσεις σύμφωνα με την εξής κλίμακα του Saaty : 

 

Αριθμητική Κλίμακα Λεκτικός Προσδιορισμός Επεξήγηση 

1 Εξίσου προτιμητέο Οι δύο δραστηριότητες 

συμβάλλουν εξίσου στον 

στόχο. 

3 Ελαφρά προτιμητέο Ελαφριά προτίμηση της 

μιας δραστηριότητας 

έναντι της άλλης. 

5 Μέτρια προτιμητέο Έντονη προτίμηση της 

μιας δραστηριότητας 

έναντι της άλλης. 

7 Ισχυρά προτιμητέο Έντονη προτίμηση της 

μιας δραστηριότητας 

έναντι της άλλης και 
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κυριαρχία αυτής στην 

πράξη. 

9 Απόλυτα προτιμητέο Η προτίμηση της μιας 

δραστηριότητας έναντι της 

άλλης είναι τόσο ισχυρή 

που η όποια απόδειξη 

θεωρείται περιττή.  

2,4,6,8 Ενδιάμεσα επίπεδα 

προτίμησης 

Όταν απαιτείται 

συμβιβασμός ανάμεσα σε 

δύο κλίμακες προτίμησης. 

Πίνακας 1 – Κλίμακα του Saaty 

 

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προτιμήσεις σχετικά με το μέγεθος του δείγματος μιας και η 

μέθοδος AHP δεν είναι στατιστική. 

 

Επόμενο βήμα μέσα από την μαθηματική μέθοδο της AHP είναι να προσδιορίσουμε 

τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων, των υπό-κριτηρίων αν υπάρχουν αλλά και 

την καταλληλότητα των εναλλακτικών βάσει των οποίων θα ληφθεί η απόφαση. Οι 

απαντήσεις από τις παραπάνω συγκρίσεις δημιουργούν ένα πίνακα συγκρίσεων ανά 

ζεύγη – Comparison Matrix. 

 

Ο πίνακας των συγκρίσεων ανά ζεύγη, Α = ( αij ), αντιπροσωπεύει την αξία της 

προτίμησης του DM μεμονωμένα για κάθε ζεύγος εναλλακτικών με κάθε ένα από τα 

κριτήρια και για κάθε ζεύγος κριτηρίων με τον στόχο ,δηλαδή για όλα τα Αi έναντι των 

Αj για i , j = 1, 2, ..., n. 

                               

Εικόνα 2 - Ο πίνακας συγκρίσεων 
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Μετά από αυτό,  ο πίνακας των συγκρίσεων Α συμπληρώνεται με τα στοιχεία αij όπου  

εκφράζουν την σχετική προτίμηση του κριτηρίου i έναντι του κριτηρίου j. Οι τιμές των 

στοιχείων είναι πάντα θετικές και ερμηνεύονται σύμφωνα με την θεμελιώδη κλίμακα 

του Saaty. Τα στοιχεία αij έχουν την τιμή 1 όταν η σύγκριση γίνεται με το ίδιο κριτήριο 

ή την ίδια εναλλακτική, μεγαλύτερη από 1 όταν το στοιχείο i είναι σημαντικότερο από 

το στοιχείο j και μικρότερη από 1 όταν το στοιχείο j είναι σημαντικότερο από το i. 

Τέλος, ο πίνακας Α κάτω από την διαγώνιο παίρνει αντίστροφες τιμές, δηλαδή αji = 

1/αij μιας και γίνεται η σύγκριση του j κριτηρίου με το κριτήριο i. Αν τα στοιχεία που 

συγκρίνονται ανά ζεύγη είναι n τότε απαιτούνται n* (n-1)/2 συγκρίσεις.(Saaty,2016) 

 

Στην συνέχεια, το διάνυσμα των βαρών w = [w1,w2,…wn] υπολογίζεται σε δύο βήματα 

με βάση την μέθοδο του Saaty. Οι σημαντικότητες wi υπολογίζονται από την σχέση          

Α*w = λmax*w , όπου Α ο πίνακας συγκρίσεων και λmax η τιμή της ιδιοτιμής του πίνακα 

Α που υπολογίζεται βάσει του τύπου: λmax = 1/n * ∑ 𝜆𝑛
𝑖=1 i . 

 

Πρώτο βήμα είναι η κανονικοποίηση του πίνακα Α  

αij
*
 = αij/∑ 𝑎𝑛

𝑖=1 ij      για όλα τα j = 1, 2,…,n. 

 

Έπειτα ο υπολογισμός των wi σύμφωνα με τον τύπο wi  = ∑ 𝑎𝑛
𝑖=1 ij

*
 / n για όλα τα j = 1, 

2,…,n. 

 

Τα βάρη wi  που προκύπτουν είναι κανονικοποιημένα καθώς  ∑ 𝑤𝑖 i = 1 

 

Υπολογίζουμε το γινόμενο Α * Α. Αν τα βάρη w
*
i και wi διαφέρουν ελάχιστα η 

διαδικασία τελειώνει διαφορετικά επαναλαμβάνουμε τα παραπάνω βήματα. 

 

Ακολουθεί ο έλεγχος συνέπειας των μεταβλητών και των συντελεστών βαρύτητας που 

χρησιμοποιήθηκαν, ο οποίος δίνεται από τον δείκτη συνέπειας C.I. =  
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
   



31 
 

 

Ο λόγος συνέπειας C.R. αντιπροσωπεύει ένα μέτρο σφάλματος που έχει κάνει ο DM ή 

ένα δείκτη του βαθμού συνέπειας ή ασυνέπειας. Εξαρτάται από τον δείκτη συνέπειας 

C.I. και τον τυχαίο δείκτη R.I. Επιτυγχάνεται με τη σύγκριση του C.I. με το R.I. που 

είναι ο μέσος όρος του προκύπτοντος δείκτη συνέπειας ανάλογα με τη σειρά της μήτρας 

του πίνακα που δίνεται από τον Saaty (1977) που παρουσιάζεται παρακάτω.  

 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.46 1.49 

Πίνακας 2 - Τιμές των τυχαίων δεικτών μέχρι Ν=10 

Ο λόγος συνέπειας δίνεται επομένως από την σχέση  CR = 
𝐶𝐼

𝑅𝐼
   . 

 

Εάν η τιμή του λόγου συνάφειας C.R. είναι < 0,1 τότε οι συγκρίσεις είναι αποδεκτές. 

Στην περίπτωση που είναι > 0,1 οι αρχικές τιμές στα ζεύγη συγκρίσεων πρέπει να 

επανεξεταστούν. 

 

6.Ποιότητα ζωής 

 

Ο όρος “Ποιότητα ζωής” χρησιμοποιήθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Johnson το 

1964 κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας ,βρίσκοντας τεράστια ανταπόκριση 

στον πολιτικό και τον επιστημονικό κόσμο. (Παξινός, 2001) 

 

Ο όρος “Ποιότητα ζωής” αποτελεί αντικείμενο συζήτησης εδώ και πολλές δεκαετίες 

στις κοινωνικές επιστήμες. Ιστορικά, η έρευνα για την ποιότητα ζωής προέρχεται από 

δύο αντίθετες προσεγγίσεις (Noll,2004): την Σκανδιναβική προσέγγιση του «επιπέδου 

διαβίωσης»  και της Αμερικανικής προσέγγισης της «ποιότητας ζωής». Η προσέγγιση 

του επιπέδου διαβίωσης βασίστηκε στην σουηδική έρευνα σχετικά με την κοινωνική 
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πρόνοια με αποτέλεσμα να επικεντρωθεί σε αντικειμενικές συνθήκες διαβίωσης. 

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η ποιότητα ζωής εξαρτάται από την ικανότητα του 

ατόμου υπό καθορισμένους παράγοντες να κινητοποιήσει πόρους με την βοήθεια των 

οποίων μπορεί να ελέγξει και να καθοδηγήσει  συνειδητά τις συνθήκες διαβίωσής του. 

Οι πόροι μπορεί να είναι οικονομικοί , όπως ο πλούτος και το εισόδημα, και μη 

οικονομικοί όπως η εκπαίδευση και οι κοινωνικές σχέσεις.( Erikson 1974, 1993) 

 

Σε αντίθεση, η Αμερικανική προσέγγιση της «ποιότητας ζωής» βασίστηκε σε 

υποκειμενικές εκτιμήσεις των ανθρώπων.( Campbell et al., 1976; Diener et al., 1999) Οι 

μεμονωμένοι πόροι δε θεωρήθηκαν σημαντικοί συνεπώς δόθηκε βάση στις ανάγκες των 

ανθρώπων. Οι συνθήκες διαβίωσης που αντιλαμβάνονται τα ίδια τα άτομα και οι 

υποκειμενικές θετικές αξιολογήσείς τους αποτελούν τον πυρήνα της ποιότητας ζωής, 

ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι θα αξιολογούσαν τις συνθήκες 

διαβίωσής τους. Για την υποκειμενική προσέγγιση οτιδήποτε έχει θετική επίδραση ή 

μπορεί να ικανοποιήσει  σημαντικούς τομείς της ζωής όπως την εργασία, την 

οικογένεια και την υγεία, έχουν χρησιμοποιηθεί. (Veenhoven, 1996). 

 

Μεταξύ των δύο ακραίων αυτών θέσεων έχουν γίνει προσπάθειες ενσωμάτωσης τόσο 

των υποκειμενικών όσο και των αντικειμενικών δεικτών καθώς καμία από τις δύο πηγές 

πληροφόρησης δεν είναι εύκολο να απορριφθεί. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις πάνω στην 

έρευνα για την ποιότητα της ζωής αναγνωρίζουν την συνύπαρξη από κοινού των 

αντικειμενικών και των υποκειμενικών δεικτών μιας και είναι ευρέως αποδεκτό πως 

αλληλοσυμπληρώνονται. Μετά από έρευνες χρόνων, οι δυο τύποι μέτρησης, 

αντικειμενικοί και υποκειμενικοί δείκτες, έχουν τις ίδιες ιδιότητες και η ορολογία 

μπορεί να είναι παραπλανητική. 

 

Έχουν υπάρξει συζητήσεις σχετικά με τις διαστάσεις που συνθέτουν την ποιότητα 

ζωής. Οι περισσότεροι μελετητές θεωρούν την ποιότητα ζωής ως δομή διακριτών 

περιοχών. Ο Cummins (1996) συνέλεξε περισσότερους από 170 όρους που είχαν 

χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή των τομέων σχετικά με την ποιότητα ζωής. Η 

ανάλυσή του έδειξε πως το 83% των περιγραφών θα μπορούσαν να ταξινομηθούν στο 

προτεινόμενο σχέδιο των επτά τομέων της ζωής που περιλαμβάνει την ευεξία, την 
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υγεία, την παραγωγικότητα, την οικειότητα, την ασφάλεια, την κοινωνία και τη 

συναισθηματική ευημερία.  

 

6.1Ανάλυση δεικτών της Ποιότητας ζωής 

 

Ο προσδιορισμός του επιπέδου της Ποιότητας ζωής τόσο σε ατομικό όσο και σε 

συλλογικό επίπεδο μελετάται κυρίως μέσω οικονομικών, κοινωνικών (αντικειμενικών) 

και υποκειμενικών παραμέτρων. (Παξινός,2001) 

 

6.1.1Οικονομικοί δείκτες της Ποιότητας ζωής 

 

Σύμφωνα με τον Hankiss (1983) η χρήση των οικονομικών δεικτών προέρχεται ήδη 

από τους πρώτους εμπόρους οι οποίοι δημιούργησαν μια άμεση οικονομική σχέση 

μεταξύ του έθνους και των εμπορικών συναλλαγών. Με βάση τα παραπάνω, η ευεξία 

εξαρτάται από τα επίπεδα της οικονομίας και αυτόματα οποιαδήποτε οικονομική 

ανάπτυξη μέσα στο έθνος συνεπάγεται ανάπτυξη της ευημερίας και ευεξίας των 

πολιτών του. Οι διαφορετικές αντιλήψεις ανάμεσα στις οικονομικές σχολές είχαν ως 

αποτέλεσμα την ύπαρξη μετρήσεων κυρίως από κυβερνητικά επιτελεία για την 

διάρθρωση της οικονομίας με τις μετρήσεις να προέρχονται από στοιχεία αναλύσεων 

της αγοράς , τραπεζών, εμπορικών εταιρειών και υπουργείων. Παρόλα αυτά, οι 

οικονομικές μετρήσεις φαίνονται αναποτελεσματικές σχετικά με την ποιότητα ζωής και 

ευημερίας ενός έθνους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Campbell (1976) 

σχετικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεκαετίες πριν την μεγάλη 

οικονομική κρίση και τον Παγκόσμιο Πόλεμο,  οι Ηνωμένες Πολιτείες γνώρισε μια 

σημαντική οικονομική κρίση με αύξηση του μέσου όρου ζωής των πολιτών της. 

Αναλυτικότερα, ενώ η Αμερική ήταν αντιμέτωπη με μια οικονομική κρίση σε άλλους 

τομείς όπως η προσωπική ασφάλεια και η οικογενειακή συνοχή υπήρξε πρόοδος. 

Συνεπώς, η έλλειψη άμεσης συσχέτισης της οικονομικής ανάπτυξης με την ευημερία 

οδήγησε στο γεγονός πως η ευημερία μιας κοινωνίας δεν προέρχεται και δε βασίζεται 

μόνο στους οικονομικούς δείκτες. 
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6.1.2Κοινωνικοί Δείκτες της Ποιότητας Ζωής 

 

Αυτοί οι δείκτες παρουσιάστηκαν στις αρχές του 1960 και ορίζονται σύμφωνα με τους 

Zautra & Simons (1978) με βάση τον Παξινό (2001, σελ.4)ως «εκείνες τις δυνάμεις που 

ωθούν την ατομική συμπεριφορά»  και «ως τις στατιστικές και άλλες μορφές ενδείξεων οι 

οποίες μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και προς τα πού 

πηγαίνουμε με σεβασμό στις αξίες μας και τους σκοπούς μας».  

 

Για την συλλογή των τύπων των κοινωνικών δεικτών έγιναν πολλές έρευνες είτε σε 

εθνικό είτε σε τοπικό επίπεδο. Η αξιολόγηση αφορούσε την ευεξία του πληθυσμού 

γενικά ή σε επί μέρους τομείς όπως η εργασία, η οικογένεια, η ασφάλεια κ.τ.λ. Επίσης 

οι μελέτες για την κατηγοριοποίηση των δεικτών αυτών διαφέρει από χώρα σε χώρα 

τόσο στον τρόπο συλλογής όσο και στο περιεχόμενό τους. 

 

Οι Sheldon & Moore(1968), συλλέξανε τους κοινωνικούς δείκτες από τις 

σημαντικότερες έρευνες της εποχής. Η συλλογή τους περιελάμβανε δέκα κατηγορίες 

ανάμεσα στις οποίες γινόταν αναφορά για δημογραφικά στοιχεία, επαγγελματικές 

τάσεις, τεχνολογικές γνώσεις, φύση και επίπεδο πολιτικών δραστηριοτήτων κ.ά. Ο 

Flanagan(1982)  με την βοήθεια μιας έρευνάς του στις ΗΠΑ συνέταξε ένα κατάλογο με 

πέντε βασικούς τομείς: τη φυσική και οικονομική ευεξία, σχέση με άλλους, κοινωνικές 

δραστηριότητες, προσωπική ανάπτυξη και ψυχαγωγία. Υπήρξαν και άλλοι ερευνητές οι 

οποίοι πρόσθεσαν περισσότερες παραμέτρους Ποιότητας Ζωής. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται στους συγγραφείς και κυρίως στις διαφορετικές πολιτιστικές αξίες. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε έρευνες για 

την Ποιότητα Ζωής. Οι Zautra& Goodheart (1979) στην παρουσίασή τους για την 

Ποιότητα Ζωής κατέληξαν πως επηρεάζεται και από κοινωνικούς κανόνες και νόμους 

και από τη σημασία των ανθρώπων για την επίτευξη αυτών. Ο Brand(1978) υπό - 

διαιρεί  τους κοινωνικούς σε στατιστικούς δείκτες παρέχοντας πληροφορίες στους 

πολιτικούς και τι αντίκτυπο έχουν οι πράξεις τους. (Παξινός, 2001) 
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Αν και οι κοινωνικοί δείκτες αποτελούν μια βελτίωση των οικονομικών δεικτών και 

πάλι υστερούν να αξιολογήσουν την υποκειμενική εμπειρία. Από την άλλη πλευρά, οι 

στατιστικοί δείκτες χρησιμοποιούνται μόνο από το κράτος και δεν εξαρτώνται μόνο 

από την περιγραφή της ζωής των ανθρώπων. Είναι οι λεγόμενοι αντικειμενικοί δείκτες. 

 

Όπως οι οικονομικοί έτσι και οι αντικειμενικοί δείκτες δεν μας διαβεβαιώνουν πως 

οποιαδήποτε κοινωνικοοικονομική αλλαγή θα επηρεάσει τον τρόπο που οι άνθρωποι 

έχουν για τη ζωή τους. Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι οι άνθρωποι μπορεί να 

εμφανίζουν μικρότερη ικανοποίηση ενώ υπάρχει αύξηση των αντικειμενικών αξιών. 

 

 6.1.3Υποκειμενικοί Δείκτες της Ποιότητας Ζωής 

 

Σημαντικό μέρος της Ποιότητας Ζωής σχετίζεται με τις έννοιες της ικανοποίησης, της 

ευτυχίας και της ευεξίας δηλαδή τους υποκειμενικούς δείκτες. Ως έννοια η λέξη ευτυχία 

είναι αφηρημένη και ο προσδιορισμός της χρειάστηκε χρόνια όχι μόνο για να 

προσδιοριστεί αλλά και για να θεωρηθεί ότι αξίζει να γίνει έρευνα. Από το 1950 και 

έπειτα έχουν ειπωθεί πολλοί ορισμοί. Σύμφωνα με τον Diener(1984), μπορούμε να 

διαχωρίσουμε την ευτυχία σε τρεις κατηγορίες: 

1. Η πρώτη θεωρεί την ευτυχία προτέρημα και εξαρτάται από αντικειμενικούς και 

εξωτερικούς παράγοντες. 

2. Η δεύτερη κατηγορία αφορά την ικανοποίηση για τη ζωή την οποία ορίζει το 

άτομο. 

3. Η τρίτη κατηγορία αναφέρετε στην επικράτηση των θετικών έναντι των 

αρνητικών συναισθημάτων στη ζωή του ανθρώπου.        

   

Επιπλέον, οι πλειοψηφία των ορισμών συγκλίνουν στο γεγονός ότι η ικανοποίηση είναι 

μια κατάσταση που διαρκεί σε όλη τη ζωή του ατόμου και οφείλεται σε αντικειμενικές 

αξίες ενώ η ευτυχία είναι ένα συναίσθημα που αφορά μια τωρινή κατάσταση. Τέλος, ο 

Lawton(1984) αναφέρεται σε δύο βασικές παραμέτρους υποκειμενικής ευεξίας: στην 



36 
 

αντίληψη Ποιότητας Ζωής και στη «ψυχολογική ευεξία». Η αντίληψη Ποιότητας Ζωής 

αφορά την ικανοποίηση και για την περιγραφή της χρησιμοποιούνται εκτιμήσεις 

σχετικά με σημαντικούς τομείς της ζωής του ανθρώπου. Από την άλλη, η ψυχολογική 

ευεξία δεν αναφέρεται σε επιμέρους τομείς, αποτελεί μια υποκειμενική έννοια και 

βασίζεται περισσότερο σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας όπως είναι η 

αυτοεκτίμηση.                  

   

7.Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

Ελλάδα 

 

Έκταση : 131.957 km
2
 

Πληθυσμός : 10,768,477 (2017) 

Η ελληνική οικονομία βασίζεται κατά 40%  στο δημόσιο τομέα, συνεπώς και το ΑΕΠ 

της ενώ ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 18% προέρχεται από τον τουρισμό της. 

Η οικονομία άρχισε να παρουσιάζει ανάπτυξη κατά μέσο όρο 4% από το 2003 μέχρι 

και το 2008 μέχρι που το 2009 υπήρξε ύφεση του ΑΕΠ εξαιτίας της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης με αποτέλεσμα να υπάρξει έλλειμμα 15% καθώς δε 

πληρούσε τα κριτήρια του δημοσιονομικού ελλείμματος. Έκτοτε η κυβέρνηση 

αποδέχθηκε να μειώσει τις κυβερνητικές δαπάνες, τη φοροδιαφυγή, να επανεξετάσει τα 

συστήματα πολιτικών υπηρεσιών, υγειονομικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης και 

να μεταρρυθμίσει το εργατικό δυναμικό και το προϊόν αγορές. 

 

 Όλα τα παραπάνω επηρέασαν την Ποιότητα Ζωής των πολιτών της. Σύμφωνα με 

μελέτη σχετικά με την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην Ποιότητα Ζωής των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη χρονιά 2007 η ικανοποίηση της ζωής για τους 

πολίτες της Ελλάδας εκτιμάται στο 6,6 στην κλίμακα του 10 για το 2007 

παρουσιάζοντας σημαντική κάθοδο το 2011 στο 6,2. Αντίστοιχα η χαρά για τους 

πολίτες της από το 7.3 το 2007 έπεσε στο 6.5 το 2011 και η αισιοδοξία από το 53% το 
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2007 έφτασε στο 20% το 2011. Ωστόσο θεωρείται μια ανεπτυγμένη χώρα με υψηλό 

κατά κεφαλή εισόδημα και υψηλό δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης. 

 

Ιταλία 

 

Έκταση : 302.073 km
2
 

Πληθυσμός : 62,137,802 (2017) 

Η Ιταλία είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης με το ΑΕΠ της να ανέρχεται 

1,672 τρισεκατομμύρια για το 2016 αλλά με υψηλό δημόσιο χρέος και με διαρθρωτικά 

εμπόδια στην ανάπτυξή της να την καθιστούν ευάλωτη στον έλεγχο από τις 

χρηματοπιστωτικές αγορές. Η οικονομία της Ιταλίας χωρίζεται σε έναν αναπτυγμένο 

βορρά με ιδιωτικές εταιρίες και έναν γεωργικό νότο με υψηλότερη ανεργία. Από το 

2007 παρατηρείται σταθερή αύξηση του δημόσιου χρέους της φτάνοντας το 133% του 

ΑΕΠ της το 2016. Μακροχρόνια εμπόδια που περιορίζουν την ανάπτυξη της Ιταλίας 

θεωρούνται το υποτονικό δικαστικό σύστημα, η ανεπάρκεια στην αγορά εργασίας και ο 

αδύναμος τραπεζικός τομέας. Αν και από τα τέλη του 2014 η οικονομία σημειώνει 

ανάπτυξη, τα ποσοστά ανεργίας για τους νέους παραμένουν υψηλά στο 37,1%. 

 

Όσο αφορά την επίδραση της οικονομικής κρίσης στους πολίτες της Ιταλίας η 

ικανοποίηση της ζωής τους για το 2011 κυμαίνεται στο 6,9 από 6,6 που ήταν το 2007. 

Αντίστοιχα η χαρά για τους Ιταλούς από το 7 για το 2007 αυξήθηκε κατά 0,1 φτάνοντας 

το 7,1 για το 2011 και η αισιοδοξία από το 37% το 2007 έπεσε στο 33% το 2011. 

 

Ισπανία 

 

Έκταση : 505.944 km
2
 

Πληθυσμός : 48,958,159 (2017) 
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Παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση που άρχισε το 2008, η Ισπανία συμπλήρωσε το 

τρίτο έτος οικονομικής ευημερίας το 2016 μέσα σε εννέα χρόνια. Το 2014 η Ισπανία 

ολοκλήρωσε το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησης  

χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι το 2014, η δημοσιονομική 

λιτότητα και η ανεργία επηρέασαν τις επενδύσεις και την εγχώρια κατανάλωση της 

αυξάνοντας το ποσοστό ανεργίας από το 8% περίπου το 2007 στο 26% το 2013. Η 

υψηλή ανεργία σε συνδυασμό με την αύξηση των δαπανών για κοινωνικές παροχές και 

την μείωση των εσόδων επηρέασαν την οικονομία της χώρας. Η ανθεκτικότητα των 

εξαγωγών της, η αύξηση της παραγωγικότητας και η εσωτερική υποτίμηση του 

κόστους εργασίας συγκρατούν το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών. Λόγω της 

πολιτικής συγκράτησης μετά τις εκλογές του 2015, η κυβέρνηση δεν εφάρμοσε τις 

απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Η Ισπανία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομική 

δύναμη στην Ευρώπη. 

 

Οι δείκτες της μελέτης της Eurostat για την Ποιότητα Ζωής στις χώρες της Ευρώπης εν 

μέσω της οικονομικής κρίσης και συγκεκριμένα στην Ισπανία σχετικά με το πόσο 

ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες της για το 2007 ανέρχονται στο 7,3 και 7,5 αντίστοιχα 

για το 2011. Αντίστοιχα η μέτρηση για τη χαρά από το 7.6 το 2007 έφτασε στο 7.8 το 

2011 και η αισιοδοξία από το 68% το 2007 έπεσε στο 57% για το 2011. 

 

Γαλλία 

 

Έκταση : 633.187 km
2
 

Πληθυσμός : 67,106,161 (2017) 

Η Γαλλία αποτελεί μία από τις πιο μοντέρνες χώρες με παγκόσμια επιρροή. Η γαλλική 

οικονομία διαφέρει αισθητά καθώς η κυβέρνηση έχει ιδιωτικοποιήσει πολλούς 

οργανισμούς. Ωστόσο η κυβέρνηση διατηρεί ισχυρή παρουσία ιδιαίτερα στον τομέα της 

ενέργειας, των δημόσιων μεταφορών και της αμυντικής βιομηχανίας. Παρά τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις και τις κακές καιρικές συνθήκες προσελκύει εκατομμύρια 

τουρίστες. Η χώρα παραμένει αφοσιωμένη στον καπιταλισμό, διατηρώντας την 

κοινωνική δικαιοσύνη, τη φορολογική πολιτική και τις κοινωνικές δαπάνες 
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μετριάζοντας την όποια οικονομική ανισότητα. Το ΑΕΠ της παρουσιάζει αύξηση σε 

αντίθεση με τα ποσοστά ανεργίας που από 7,8% που ήταν το 2008 αυξήθηκε το 2015 

στο 10,2% για να μειωθεί στο 10% το 2016. 

 

Η ικανοποίηση της ζωής για τους πολίτες της Γαλλίας εκτιμάται στο 7,3 για το 2007 

παρουσιάζοντας  κάθοδο το 2011 στο 7,1. Αντίστοιχα η χαρά για τους πολίτες της από 

το 7.8 το 2007 έπεσε στο 7.4 το 2011 και η αισιοδοξία από το 43% το 2007 έφτασε στο 

41% για το 2011. 

 

Μάλτα 

 

Έκταση : 315.000 km
2
 

Πληθυσμός : 416,338 (2017) 

Η οικονομία της Μάλτας είναι ελεύθερη και η μικρότερη της Ευρώπης. Η Μάλτα 

παράγει λιγότερο από το ένα τέταρτο των αναγκών της σε τρόφιμα ενώ είναι 

περιορισμένες και οι ποσότητες της σε γλυκό νερό και οι πηγές ενέργειας. Η οικονομία 

της βασίζεται στον τουρισμό, το εξωτερικό εμπόριο και την μεταποίηση. Η Μάλτα έχει 

ξεπεράσει την κρίση λόγω της χαμηλής αναλογίας του χρέους της ως προς το ΑΕΠ και 

του υγιούς τραπεζικού συστήματος. Τα ποσοστά ανεργίας της είναι ιδιαίτερα χαμηλά 

και από το 2014 έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρωζώνης. Η αύξηση του ΑΕΠ 

της παραμένει ισχυρή μαζί με την ισχυρή αγορά εργασίας της. Πολλοί είναι αυτοί που 

μεταναστεύουν για εργασία αν και οι μισθοί είναι χαμηλοί. Το υψηλό κόστος 

δανεισμού και η μικρή αγορά εργασίας αποτελούν σημαντικούς περιορισμούς για την 

μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

 

Σχετικά με τις μετρήσεις για την Ποιότητα Ζωής της, η ικανοποίηση που εκφράζουν για 

την ζωή τους οι πολίτες της Μάλτας παρουσιάζει μείωση από το 7,6 για το 2007 στο 

7,2 για το 2011. Αντίστοιχα η χαρά για τους πολίτες της από το 7.9 το 2007 μειώθηκε 

σημαντικά στο 7.2 το 2011 και η αισιοδοξία από το 63% το 2007 έφτασε στο 58% για 

το 2011. 
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Σλοβακία  

 

Έκταση : 49.035 km
2
 

Πληθυσμός : 5,445,829 (2017) 

Μόλις το 1993 η Σλοβακία διαχωρίστηκε από την Τσέχικη Δημοκρατία. Η 

προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε το 2004 και στην ευρωζώνη το 2009. 

Εξαιτίας της απόσπασης των δύο χωρών η οικονομική ανάπτυξη ήταν αργή αλλά και 

λόγω της αυταρχικής ηγεσίας και της υψηλής διαφθοράς. Με τις οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν από το 1998 και μετά η Σλοβακία είναι μια μικρή 

αλλά ισχυρή ανοιχτή οικονομία. Παρά την ευνοϊκή γεωγραφική της θέση στο κέντρο 

της Ευρώπης, η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και καινοτομίας 

απειλούν την ελκυστικότητά της. 

 

Με βάση την μελέτη για την Ποιότητα Ζωής των κατοίκων της Σλοβακίας η 

ικανοποίηση που εκφράζουν για την ζωή τους οι πολίτες της παρουσιάζει μικρή μείωση 

από το 6.7 για το 2007 στο 6,4 για το 2011. Αντίστοιχα η χαρά για τους πολίτες της από 

το 7.5 το 2007 μειώθηκε σημαντικά στο 6.9 το 2011 καθώς και η αισιοδοξία από το 

χαμηλό ποσοστό του 42% το 2007 έπεσε στο 25% για το 2011. 

 

Πολωνία 

 

Έκταση : 312.679 km
2
 

Πληθυσμός : 38,476,269 (2017) 

Πρόκειται για την έκτη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της Ευρώπης. Ακολουθώντας 

μια πολιτική οικονομικής απελευθέρωσης από το 1990, η Πολωνία ήταν η μόνη χώρα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έμεινε ανεπηρέαστη από την κρίση. Παρά την 

ικανοποιητική ανάπτυξη της οικονομίας από το 2014 ως το 2016 οι προβλέψεις είναι 
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δυσοίωνες διότι οι κοινωνικές της δαπάνες αυξάνονται υπερβαίνοντας ταυτόχρονα το 

όριο του ΑΕΠ της. Το γεγονός αυτό θα της στερήσει μελλοντικά κονδύλια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς αντιμετωπίζει ελλείψεις στο οδικό δίκτυο, στο σύστημα 

δικαιοσύνης και φορολόγησης. 

 

Η ικανοποίηση της ζωής για τους πολίτες της Πολωνίας εκτιμάται στο 7,1 για το 2011 

παρουσιάζοντας  άνοδο από το 6.9 που ήταν το 2007. Αντίστοιχα η χαρά για τους 

πολίτες της από το 7.4 το 2007 έπεσε στο 7.3 το 2011 έχοντας περίπου την ίδια τιμή κι 

διαφορά με τον μέσο όρο όλων των χωρών της Ευρώπης και η αισιοδοξία από το 64% 

το 2007 έφτασε στο 62% για το 2011. 

 

Αυστρία 

 

Έκταση : 83.879 km
2
 

Πληθυσμός : 8,754,413 (2017) 

Συνδεδεμένη με μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, όπως τη Γερμανία, η Αυστρία 

χαρακτηρίζεται για το υψηλό βιοτικό της επίπεδο, την ανεπτυγμένη οικονομία και το 

εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Η οικονομική της είχε μικρή ανάπτυξη από το 0.9 το 

2015 στο 1.4 το 2016. Το ποσοστό ανεργίας, στο οποίο συντελεί η πρόωρη 

συνταξιοδότηση είναι χαμηλό για τα Ευρωπαϊκά πρότυπα αλλά ιδιαίτερα υψηλό για την 

χώρα από τα τέλη του Β Παγκοσμίου Πολέμου εξαιτίας της εισόδου των μεταναστών 

και των προσφύγων. Αν και η δημοσιονομική θέση της Αυστρίας θεωρείται ευνοϊκή σε 

σχέση με τις άλλες χώρες, η ανάπτυξή της επηρεάζεται από την οικονομική κρίση και 

από πολιτικές αβεβαιότητες λόγω της αναταραχής Ρωσίας - Ουκρανίας και από το 

τραπεζικό της σύστημα. 

 

Οι δείκτες  μελέτης της Eurostat για την Ποιότητα Ζωής στις χώρες της Ευρώπης εν 

μέσω της οικονομικής κρίσης και συγκεκριμένα για την Αυστρία σχετικά με το πόσο 

ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες της ανέρχονται στο 6,9 για το 2007 φτάνοντας το 7,7 
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για το 2011. Αντίστοιχα η μέτρηση για τη χαρά από το 7.3 το 2007 σημείωσε άνοδο στο 

7.7 για το 2011 και η αισιοδοξία από το 59% το 2007 έφτασε το 61% το 2011. 

 

Σουηδία 

 

Έκταση : 438.574 km
2 

Πληθυσμός : 9,960,487 (2017) 

Η μακροχρόνια επιτυχημένη οικονομική κατάσταση της Σουηδίας ενός καπιταλιστικού 

συστήματος με στοιχεία ευημερίας αμφισβητήθηκε την δεκαετία του 90 εξαιτίας της 

ανεργίας και το 2000 με 2002 καθώς και το 2009 από την οικονομική κρίση. Αξίζει να 

σημειωθεί πως για δύο δεκαετίες η Σουηδία δεν συμμετείχε σε κανένα πόλεμο. Η 

δημοσιονομική της πειθαρχία έχει επιτρέψει στη χώρα να αντιμετωπίζει τις διάφορες 

οικονομικές αστάθειες. Ως εκ τούτου έχει πετύχει ένα αξιοζήλευτο βιοτικό επίπεδο με 

το συνδυασμό του καπιταλισμού της ελεύθερης αγοράς και των ευεργετικών 

κοινωνικών παροχών. Η οικονομία της βασίζεται στο εξωτερικό εμπόριο ενώ 

παραμένει εκτός ευρωζώνης κυρίως λόγω της ανησυχίας της ότι θα έχει αρνητικές 

επιπτώσεις η κοινωνική της πρόνοια.  

 

Σχετικά με την Eurostat για την Ποιότητα Ζωής οι μετρήσεις της Σουηδίας είναι 

ιδιαίτερα υψηλές και μάλιστα πολύ πιο πάνω από τον μέσο όρων των υπολοίπων 

Ευρωπαϊκών χωρών. Για το 2007 η ικανοποίηση για την ζωή τους έφτασε το 8.3 ενώ 

παρουσίασε μια ελαφριά μείωση το 2011 φτάνοντας το 8.1. Εύκολα μπορούμε να 

διαπιστώσουμε πως η παγκόσμια οικονομική κρίση επηρέασε και τα ποσοστά της 

Σουηδίας. Όμοια και σχετικά με την χαρά των πολιτών της από το 8.2 που ήταν το 2007 

έπεσε στο 7.8 για το 2011. Το ποσοστό σχετικά με την αισιοδοξία δεν επηρεάστηκε 

καθώς από το 84% το 2007 πήγε στο 85% το 2011. 

 

Φιλανδία 
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Έκταση : 338.440 km
2 

Πληθυσμός : 5,518,371 (2017) 

Η Φιλανδία αποτελεί μια εκβιομηχανισμένη στο μεγαλύτερο μέρος της ελεύθερη αγορά 

με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και εξαγωγές που αποτελούν το ένα τρίτο του ΑΕΠ 

της. Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Ιστορικά είναι 

ανταγωνιστική στην μεταποίηση ενώ παράλληλα εξάγει νέα τεχνολογία στην 

πληροφορική, στα παιχνίδια και τη βιοτεχνία. Αν και η οικονομία της χώρας είχε καλές 

επιδόσεις εξαιτίας της οικονομικής κρίσης επηρεάστηκαν οι εξαγωγές της με 

αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της οικονομίας. Από το 2015 και μετά το ΑΕΠ της 

αυξάνεται. Το 2016 θεσπίστηκε σύμφωνο που αφορά την μείωση του κόστους εργασίας 

και την αύξηση των ωρών εργασίας ενώ άμεσα μελλοντικά ζητήματα θα αφορούν στην 

αύξηση των ηλικιωμένων και στη μείωση της παραγωγικότητας παραδοσιακών 

βιομηχανιών.  

 

Η ικανοποίηση της ζωής των Φιλανδών σύμφωνα με το διάγραμμα παρακάτω για το 

2007 αξιολογήθηκε στο 8.2 παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο, 8.1, για το 2011. Χωρίς 

μεγάλες διαφορές κυμάνθηκαν και η χαρά και το ποσοστό για την αισιοδοξία. 

Συγκεκριμένα για την χαρά ο δείκτης από το 8.3 το 2007 σημείωσε μικρή πτώση 

φτάνοντας το 8.1 το 2011. Το ποσοστό της αισιοδοξίας σημείωσε επίσης μικρή πτώση 

της τάξεως του 2% φτάνοντας το 74% για το 2011. 

 

8.Κριτήρια 

 

1.  Υλικές συνθήκες διαβίωσης ή Material living conditions 

 

At risk of poverty & Material deprivation rate & ilc_mdes04  

Αν και η φτώχεια είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται από όλους καθημερινά, η 

στατιστική της μέτρηση περιλαμβάνει αρκετές δυσκολίες, ιδιαίτερα ως κριτήριο της 

Ποιότητας Ζωής. Ο όρος της φτώχειας αποκτά συνεχώς πολυδιάστατο χαρακτήρα 
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καθώς μια κοινωνία εξελίσσεται οικονομικά. Με τον όρο φτώχεια διαισθητικά εννοεί 

κανείς την πρακτική δυσκολία να ικανοποιηθούν οι βασικές ανάγκες και να 

δημιουργηθεί ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Για την μέτρησή της ιδανικά 

απαιτούνται τρεις διαστάσεις, σχετικές με το εισόδημα, την κατανάλωση και τον 

πλούτο, και θα πρέπει να μετρηθούν χρησιμοποιώντας την ίδια πηγή δεδομένων. Για να 

προσδιορισθεί όσο το δυνατόν καλύτερα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αντικειμενικοί και 

υποκειμενικοί δείκτες δηλαδή κριτήρια. Συνεπώς το κριτήριο at risk of poverty by 

income - στον κίνδυνο της φτώχειας εξαιτίας του εισοδήματος είναι ένας σχετικός και 

αντικειμενικός δείκτης. Το κριτήριο αυτό καθορίζεται με βάση το συνολικό εισόδημα 

κάθε κοινωνίας. Εκφράζει τη φτώχεια που βιώνει ο άνθρωπος όταν συγκρίνει την 

οικονομική του κατάσταση σε σχέση με εκείνη των συμπολιτών του. 

 

Από την άλλη μεριά, το κριτήριο της υλικής στέρησης - material deprivation rate for the 

economic strain and durables dimensions θεωρείται ως ένας απόλυτος και 

αντικειμενικός δείκτης. Αποτελεί ένα συμπληρωματικό κριτήριο για τον προσδιορισμό 

της φτώχειας. Το κριτήριο αναφέρεται σε μια κατάσταση οικονομικής κατάπτωσης που 

ορίζεται ως η αναγκαστική αδυναμία ανταπόκρισης σε ενδεικτικά υλικά πρότυπα που 

θεωρούνται από την κοινωνία επιθυμητά ή και απαραίτητα για μια επαρκή ζωή. 

Παραδείγματα τέτοιων αναγκών θεωρούνται :ανταπόκριση σε απρόσμενες δαπάνες, 

ολιγοήμερες διακοπές εκτός κατοικίας, ένα γεύμα που περιλαμβάνει 

κρέας/κοτόπουλο/ψάρι 3 με 4 φορές την εβδομάδα, την επαρκή θέρμανση μιας 

κατοικίας, ανθεκτικά αγαθά όπως πλυντήριο ρούχων, έγχρωμη τηλεόραση, τηλέφωνο ή 

αυτοκίνητο, πληρωμή ενοικίου ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Το ποσοστό υλικής 

στέρησης ορίζεται ως ο ρυθμός του πληθυσμού που βρίσκεται αντιμέτωπος με την 

αναγκαστική αδυναμία παροχής τουλάχιστον τεσσάρων από τα προαναφερθέντα 

στοιχεία. 

 

 Σε αντίθεση, το κριτήριο σχετικά με την ικανότητα αντιμετώπισης απροσδόκητων 

οικονομικών δαπανών – inability to face unexpected financial expenses ανήκει στους 

υποκειμενικούς δείκτες και θεωρείται ως εκπρόσωπος του πλούτου. Είναι αναγκαίο να 

τονιστεί πως το κριτήριο αυτό εκπροσωπεί την οικονομική ασφάλεια και δεν 

περιορίζεται στο αν υπάρχουν οικονομικοί πόροι και είναι απολύτως αναγκαίοι αλλά 

περιλαμβάνει την ύπαρξη ενός κράτους πρόνοιας και ανεπίσημους μηχανισμούς 
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υποστήριξης που δημιουργούνται σε μια κοινωνία. Λαμβάνεται από το κριτήριο η 

πρόσβαση στους μηχανισμούς αυτούς. Δεδομένου ότι το κριτήριο αυτό δεν εξαρτάται 

από το διαθέσιμο εισόδημα ή πλούτο, οι υποκειμενικοί δείκτες παρέχουν μια 

ακριβέστερη εικόνα του επιπέδου οικονομικής ασφάλειας και αντοχής της χώρας εν 

όψει οικονομικού κινδύνου. 

 

2.  Παραγωγικότητα ή Productivity  

 

Unemployment by educational attainment & Average number of usual weekly hours of 

work 

Η παραγωγική ή κύρια δραστηριότητα αναφέρεται τόσο στην αμειβόμενη όσο και στην 

μη αμειβόμενη εργασία. Ωστόσο θα εξετάσουμε μόνο την αμειβόμενη απασχόληση 

καθώς δεν υπάρχουν δεδομένα επαρκή σχετικά με τη δεύτερη. Η εργασία επηρεάζει την 

Ποιότητα Ζωής όχι μόνο λόγω του εισοδήματος που ενισχύει τις ικανότητες του 

ανθρώπου αλλά τους δίνει την δυνατότητα της δημιουργικότητας και της 

κοινωνικοποίησης.  Επιπλέον, η έλλειψη απασχόλησης και η ανεργία έχει αποδειχθεί 

πως έχουν αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη ψυχολογία. Η εκτίμηση της 

αμειβόμενης εργασίας στην Ποιότητα Ζωής είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα που απαιτεί 

να λάβουμε υπόψη διάφορες συμπληρωματικές πτυχές της κύριας απασχόλησής τους.  

 

Οι πτυχές της απασχόλησης που θα μελετηθούν είναι η ποιοτική και η ποσοτική της 

πλευρά. Το κριτήριο που θα χρησιμοποιηθεί για την ποσοτική περιγραφή της 

απασχόλησης είναι η ανεργία - unemployment ενώ η ποιότητα της απασχόλησης 

μετράται με διάφορες υποδιαστάσεις που έχουν αναπτυχθεί, όπως η υγεία και η 

ασφάλεια στην εργασία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ισορροπία μεταξύ 

προσωπικής και επαγγελματικής ζωής που θα μελετηθεί με το σχετικό κριτήριο ο μέσος 

όρος των ωρών που εργάζονται οι άνθρωποι της κάθε χώρας - average number of hours 

worked.     
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Το κριτήριο unemployment rate by age and educational attainment level μετράει το 

ποσοστό όσων αναζητούν ενεργά απασχόληση ως ποσοστό του συνολικού οικονομικά 

ενεργού πληθυσμού ηλικίας 15 ως 74 ετών. Όσο για το κριτήριο average number of 

usual weekly hours of work in main job αξίζει να αναφέρουμε ότι ο αριθμός των ωρών 

εργασίας ανά εβδομάδα επηρεάζει την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και 

προσωπική ζωή η οποία με την σειρά της επηρεάζει την υποκειμενική ευημερία. 

Ωστόσο αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι γραμμικό καθώς μπορεί η υποκειμενική 

ευημερία να καλυτερεύει με την αύξηση των ωρών εργασίας εβδομαδιαίως αλλά από 

ένα σημείο και μετά οι υπερβολικές (πάνω από 48 ανά εβδομάδα) ώρες εργασίας 

μειώνουν την ικανοποίηση από την εργασία με συνέπεια να μειώνεται η συνολική 

εκπλήρωση.  

 

3. Υγεία ή Health 

 

Self-reported unmet needs for medical examination total & Self-perceived health 

Η κακή υγεία υπονομεύει όχι μόνο την Ποιότητα Ζωής των ανθρώπων αλλά μπορεί να 

μειώσει και την διάρκεια της ζωής τους. Πιθανόν να εμποδίσει την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη εφόσον μειώνεται το διαθέσιμο ανθρώπινο κεφάλαιο μιας χώρας. 

Συνεπώς, η καλή υγεία δεν είναι μόνο ένας προσωπικός στόχος αλλά αποτελεί και 

ένδειξη κοινωνικής ευημερίας. Για την αποτελεσματική της μέτρηση χρησιμοποιείται 

και πάλι ένας συνδυασμός αντικειμενικών και υποκειμενικών κριτηρίων. Το 

προσδόκιμο όριο ζωής και η παιδική θνησιμότητα περιγράφουν την αντικειμενική 

πλευρά ενώ οι αντιλήψεις σχετικά με την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και 

τις αυτοαξιολογήσεις της κατάστασης της υγείας εκφράζουν την υποκειμενική πλευρά. 

Ο λόγος που χρησιμοποιούνται διάφορα κριτήρια είναι ότι η υγιεινή ενός δεδομένου 

πληθυσμού είναι ένα πολύπλοκο θέμα και πρέπει να εξετάσουμε  διάφορες οπτικές 

γωνίες προκειμένου να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικότητας.  

 

Αν και οι συνθήκες υγείας σχετίζονται με το ΑΕΠ κάθε χώρας δεν εξαρτώνται πλήρως 

από την παραγωγή πλούτου της εκάστοτε χώρας. Αν και οι φτωχότερες χώρες 

αποδίδουν χειρότερα από τις πλουσιότερες σχετικά με θανάτους που είναι δυνατό να 
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αποφευχθούν όπως η παιδική θνησιμότητα, έντονες διαφορές μεταξύ των χωρών 

μπορούν να αποδοθούν σε άλλους παράγοντες, όπως η αποτελεσματικότητα των 

εθνικών συστημάτων και οι ανισότητες στην πρόσβαση για την υγειονομική 

περίθαλψη, το περιβάλλον διαβίωσης και οι πολιτιστικές επιλογές. Τα κριτήρια που θα 

χρησιμοποιηθούν παρακάτω σχετικά με την υγεία ανήκουν στην υποκειμενική της 

πλευρά καθώς παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μπορούν να προκύψουν 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. 

 

Το κριτήριο self-reported unmet needs for medical examination-ατομικές αναφορές για 

ανεκπλήρωτες ανάγκες για το αν χρειάστηκε ιατρική εξέταση ορίζεται ως το μερίδιο 

του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω που αναφέρει τις ανεκπλήρωτες ανάγκες για 

ιατρική περίθαλψη λόγω της υπερβολικής δαπάνης δηλαδή δεν τις πραγματοποίησε 

επειδή δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει λόγω υψηλού κόστους.
i
 Το κριτήριο self-

perceived health-προσωπική εκτίμηση για την υγεία εκφράζεται ως ποσοστό εντός ή ως 

μερίδιο του πληθυσμού για το πώς οι άνθρωποι κρίνουν την υγεία τους γενικά σε μια 

κλίμακα από το «πολύ καλό» έως το «πολύ κακό». 

 

4. Εκπαίδευση ή Education  

 

Population by educational attainment & Lifelong learning 

Η εκπαίδευση αναφέρεται σε οποιαδήποτε εμπειρία η οποία επιδρά στο μυαλό, στο 

χαρακτήρα ή ακόμα και στην σωματική ικανότητα του ατόμου. Με την επίσημη έννοια, 

η εκπαίδευση είναι η τυπική διαδικασία με την οποία η κοινωνία μέσω σχολείων, 

πανεπιστημίων και άλλων ιδρυμάτων προσφέρει σκόπιμα την πολιτιστική κληρονομιά 

και τις συσσωρευμένες γνώσεις, αξίες και δεξιότητες της στην επόμενη γενιά. Η 

εκπαίδευση στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη, είναι ο κύριος μοχλός της τεχνολογικής 

ανάπτυξης και της παραγωγικότητας και αποτελεί βασικό παράγοντα της Ποιότητας 

Ζωής των ανθρώπων. Τα άτομα με περιορισμένες δεξιότητες και ικανότητες 

αποκλείονται από καλές θέσεις εργασίας και έχουν λιγότερες προοπτικές οικονομικής 

ευημερίας. Αυτό συμβαίνει διότι η εκπαίδευση ενισχύει την κατανόηση του κόσμου για 

το πώς να κατανοεί τον κόσμο. 
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Η μέτρησή της είναι ένα πολύπλοκο θέμα που οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δύο αιτίες. 

Πρώτον, είναι δύσκολο να εκτιμηθούν οι δεξιότητες που λαμβάνει κανείς από τον 

κοινωνικό του περίγυρο και δεύτερον η ποιότητα των τυπικών προσόντων (π.χ. 

πανεπιστημιακοί τίτλοι) διαφέρουν και εντός της ίδιας χώρας και διαχρονικά και 

μεταξύ διαφορετικών χωρών. Για τους λόγους αυτούς θα χρησιμοποιηθεί το κριτήριο 

που αφορά τη τυπική εκπαίδευση των κατοίκων των χωρών που μας ενδιαφέρουν αλλά 

και το κριτήριο σχετικά με την άτυπη εκπαίδευση των ανθρώπων, αυτό της συμμετοχής 

τους στη δια βίου μάθηση. 

 

Το κριτήριο population by educational attainment (Age : from 15 to 64 years, Tertiary 

education/level 5-8) προσδιορίζει το ποσοστό των ατόμων επί του συνολικού 

πληθυσμού της κάθε χώρας ηλικίας 15 ως 64 που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 

τουλάχιστον τη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γενικά, τα υψηλά επίπεδα εκπαιδευτικού 

επιπέδου συνδέονται με καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές και υψηλότερα 

εισοδήματα για τα άτομα, με αποτέλεσμα να έχουν θετική επίδραση στην ποιότητα 

ζωής τους. Τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση βελτιώνουν 

τις δυνατότητές τους για εξασφάλιση εργασίας. Το κριτήριο lifelong learning 

αναφέρεται στα ποσοστά της δια βίου μάθησης όλων των μελών των νοικοκυριών των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 25 έως 64 χρόνων που έλαβαν εκπαίδευση ή 

κατάρτιση κατά τις τέσσερις εβδομάδες που προηγήθηκαν της έρευνας. Ο όρος "δια 

βίου μάθηση" περιλαμβάνει όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται 

καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, μετά την 

ηλικία κατά την οποία συνήθως οι περισσότεροι έχουν ολοκληρώσει τη σχολική τους 

εκπαίδευση. Αξίζει να διευκρινιστεί ότι οι στατιστικές για τη διά βίου μάθηση 

καλύπτουν την επίσημη και ανεπίσημη καθοδηγούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση, π.χ. 

ξένη γλώσσα, και αποκλείουν τις δραστηριότητες αυτοδιδασκαλίας, π.χ. ανάγνωση ενός 

βιβλίου. 

 

5. Ασφάλεια ή Physical safety 
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 Μη οικονομικοί κίνδυνοι, όπως η βία και η εγκληματικότητα, ενδέχεται να θέσουν σε 

κίνδυνο τη σωματική ασφάλεια των πολιτών οποιασδήποτε χώρας.  Ακόμη κι αν οι 

κίνδυνοι δεν υλοποιούνται στην πραγματικότητα, ωστόσο, η υποκειμενική αντίληψη 

μιας απειλής και τα επακόλουθα συναισθήματα ανασφάλειας υπονομεύουν 

αποτελεσματικά την ποιότητα ζωής τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι 

ατομικές αντιλήψεις για τα ποσοστά εγκληματικότητας δεν αντιστοιχούν πάντα στην 

πραγματική επικράτηση των επιθέσεων, του βανδαλισμού και της βίας. Για 

παράδειγμα, οι ηλικιωμένοι και άτομα με εισόδημα κάτω του συνολικού μέσου όρου, 

ανέφεραν σε προηγούμενες έρευνες ελαφρώς περισσότερη εγκληματικότητα και 

βανδαλισμό στις περιοχές τους από ότι ισχύει.     

 

Το κριτήριο crime, violence or vandalism in the area είναι ένα υποκειμενικό κριτήριο το 

οποίο δίνει το ποσοστό της αντίληψης που έχουν οι κάτοικοι της κάθε χώρας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το έγκλημα, τη βία και το βανδαλισμό με αποτέλεσμα 

τη δημιουργία αισθημάτων φόβου και ανασφάλειας στην καθημερινότητά τους.  

 

6. Περιβάλλον ή Environment 

 

Η ποιότητα ζωής των χωρών επηρεάζεται και από το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Οι 

περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία και την ευημερία, τόσο 

άμεσα, μέσω της ρύπανσης, και έμμεσα, μέσω αρνητικών επιπτώσεων στα 

οικοσυστήματα,  ή ακόμη και σε φυσικές καταστροφές και βιομηχανικά ατυχήματα. Οι 

άνθρωποι εκτιμούν όλο και περισσότερο το δικαίωμά τους για πρόσβαση σε 

περιβαλλοντικούς πόρους και υπηρεσίες όπως το καθαρό νερό, οι υπαίθριοι χώροι 

αναψυχής και χώροι χωρίς θόρυβο για να ζήσουν και να εργαστούν. Οι άνθρωποι 

λαμβάνουν υπόψη τους περιβαλλοντικούς παράγοντες στις επιλογές τους, για 

παράδειγμα, όταν αποφασίζουν πού να ζήσουν. Μπορούν να αποφασίσουν να 

πληρώσουν περισσότερα για ένα σπίτι σε ένα ευχάριστο περιβάλλον ή να ζήσουν έξω 

από την πόλη για να απολαύσουν ένα καλό περιβάλλον, αν και αυτό συνεπάγεται 

υψηλότερα έξοδα μετακίνησης. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν έμμεσα 

άλλες πτυχές της ποιότητας ζωής, όπως την οικονομική ευημερία και την ανισότητα. 
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Για παράδειγμα, επηρεάζουν άμεσα την τιμή των κατοικιών και άλλων περιουσιακών 

στοιχείων. 

 

Μιας και η παρακολούθηση του περιβάλλοντος είναι σημαντική, υπάρχουν ήδη 

πληθώρα περιβαλλοντικών δεικτών. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτοί οι δείκτες συχνά 

έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν είτε συνολικές μετρήσεις συγκεκριμένων 

παραγόντων (όπως συνολικές εκπομπές ρύπων σε χρονικές περιόδους) είτε ποσοτικές 

μετρήσεις της άμεσης επίδρασής τους στο ίδιο το φυσικό περιβάλλον, η χρησιμότητά 

τους από την άποψη της ποιότητας ζωής είναι μάλλον περιορισμένη. Το κριτήριο που 

επιλέχθηκε και κρίθηκε το πλέον κατάλληλο ονομάζεται pollution, grime or other 

environmental problems-ρύποι, βρωμιά ή άλλα περιβαλλοντολογικά προβλήματα. 

Αφορά το ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού της κάθε χώρας σχετικά με την 

υποκειμενικά αντιληπτή ποιότητα του περιβάλλοντος παρέχοντας  περισσότερες 

πληροφορίες από τις συνολικές μετρήσεις ρύπων ή εκπομπών.  

 

9.Ανάλυση δεδομένων και Ερμηνεία 

 

9.1Εισαγωγή δεδομένων 

 

Τα δεδομένα που εισάγαμε στο λογισμικό Visual Promethee και θα χρησιμοποιηθούν 

για την ανάλυση και την διεξαγωγή των συμπερασμάτων μας είναι από την ιστοσελίδα 

της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι πίνακες που παρουσιάζονται παρακάτω 

περιέχουν τα δεδομένα για τα 8 σενάρια ή τις 8 εναλλακτικές ή για το πρόβλημά μας τις 

8 χρονιές που μας ενδιαφέρουν μαζί με τα κριτήρια που περιγράφτηκαν λεπτομερώς 

στην προηγούμενη ενότητα. 
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Πίνακας 3 - Τα δεδομένα για  το 2008 

 

 

Πίνακας 4 - Τα δεδομένα για  το 2009 

 

 

Πίνακας 5 - Τα δεδομένα για το 2010 
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Πίνακας 6 - Τα δεδομένα για το 2011 

 

 

 

Πίνακας 7 - Τα δεδομένα για το 2012 
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Πίνακας 8 - Τα δεδομένα για το 2013 

 

 

Πίνακας 9 - Τα δεδομένα για το 2014 

 

 

Πίνακας 10 - Τα δεδομένα για το 2015 

 

Μετά την εισαγωγή των δεδομένων, για κάθε έτος, καθορίστηκε η προτίμηση 

μεγιστοποίησης ή ελαχιστοποίησης του κάθε κριτηρίου από την επιλογή min/max, το 
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βάρος το οποίο παρέμεινε ίδιο και ίσο για όλα τα κριτήρια χωρίς καμία ιδιαίτερη 

προτίμηση σε κανένα κριτήριο, η συνάρτηση προτίμησης όπου για όλα τα κριτήρια 

επειδή εκφράζονται με ποσοτικά δεδομένα επιλέχθηκε ο τύπος της γραμμικής 

συνάρτησης και συνεπώς ορίστηκαν δύο παράμετροι, το όριο αδιαφορίας q και το όριο 

προτίμησης p δίνοντάς του την τιμή που προτείνεται από το ίδιο το πρόγραμμα.   

 

9.2ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PROMETHEE 

 

Τα διαγράμματα που επιλέχθηκαν για την καλύτερη και πιο κατανοητή οπτική 

απεικόνιση των αποτελεσμάτων μέσω του λογισμικού Visual Promethee είναι ο 

πίνακας Flow Table και η πλήρης κατάταξη της Promethee II. Παρακάτω 

παρουσιάζονται για κάθε έτος τα αντίστοιχα αποτελέσματα των διαγραμμάτων. 

Μέσα από τα έτη 2008 και 2009 θέλουμε να δούμε την θέση της Ελλάδας λίγο πριν την 

οικονομική κρίση όσο αναφορά την Ποιότητα Ζωής της σε σχέση με αρκετές χώρες της 

Μεσογείου( Γαλλία, Μάλτα, Ισπανία, Ιταλία) και λίγες της Κεντρικής( Αυστρία, 

Σλοβακία, Πολωνία) και Βόρειας Ευρώπης (Σουηδία, Φιλανδία). Τα έτη που 

ακολουθούν μας δείχνουν την πορεία της Ελλάδας από την αρχή της κρίσης έως και το 

2015 όπου ήδη βλέπουμε τις απτές συνέπειές της. 

 

Αποτελέσματα έτους 2008 
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Πίνακας 11 - PROMETHEE Flow Table 2008 

 

Εικόνα 3 – Πλήρης κατάταξη της Promethee II για το 2008 

Για το έτος 2008 στην 1
η
 θέση και στο δεύτερο μισό των θετικών καθαρών ροών 

έχουμε την Σουηδία. Ακολουθούν η Αυστρία και η Φιλανδία με διαφορά περίπου μιας 

μονάδας από τη Σουηδία. Στην 4
η
 θέση και με τιμή κοντά στο 0 έχουμε την Γαλλία. Στο 

πρώτο μισό των αρνητικών καθαρών ροών και πολύ κοντά στο 0 βρίσκεται η Σλοβακία. 

Ακολουθεί η Μάλτα με αρκετή διαφορά από την 5
η
 θέση, η Ελλάδα και η Ισπανία με 

μικρή διαφορά μεταξύ τους. Στην τελευταία θέση έχουμε την Ιταλία με τιμή πάνω από 

την διπλάσια της τιμής της Ελλάδας. 
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Αποτελέσματα έτους 2009 

 

Πίνακας 12 - PROMETHEE Flow Table 2009 

 

Εικόνα 4 – Πλήρης κατάταξη της Promethee II για το 2009 

Συνεχίζοντας το 2009 παρατηρούμε ότι η κατάταξη παραμένει περίπου ίδια με μόνη 

αλλαγή στη 2
η
 και 3

η
 θέση λόγω αύξηση της τιμής της Φιλανδίας με αποτέλεσμα να 

λάβει τη 2
η
 θέση και μείωση της τιμής της Αυστρίας καταλαμβάνοντας τη 3

η
 θέση σε 

σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η Σουηδία παραμένει στην 1
η
 θέση με την 
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μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ όλων των χωρών. Με εξαίρεση τη Γαλλία και την Πολωνία 

που παρουσίασαν αύξηση διατηρώντας τις θέσεις τους, οι υπόλοιπες χώρες 

παρουσίασαν μείωση στις τιμές τους διατηρώντας και αυτές όμως τις ίδιες θέσεις σε 

σχέση με το 2008. Την μεγαλύτερη μείωση έχει η Ισπανία, και αμέσως μετά είναι η 

Ελλάδα με μείωση -0,0416 και τιμή -0,1088 κρατώντας την 7
η
 θέση.   

Αποτελέσματα έτους 2010 

 

Πίνακας 13 – PROMETHEE Flow Table 2010 

 

Εικόνα 5 – Πλήρης κατάταξη της Promethee II για το 2010 
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Όσον αφορά το 2010 για ακόμη μια χρονιά η Σουηδία διατηρεί την πρωτιά της στην 

κατάταξη αυξάνοντας κι άλλο την τιμή της. Και η Φιλανδία διατηρεί τη δεύτερη θέση 

της φτάνοντας στο 0,2386. Το δεύτερο μισό των θετικών καθαρών ροών κλείνει με την 

Αυστρία στη 3
η
 θέση με μια μικρή μείωση κατά 0,0055 μονάδες σε σχέση με πέρσι. Στο 

πρώτο μισό των αρνητικών καθαρών ροών και με τιμή κοντά στο 0 έρχεται η Γαλλία. 

Με μικρή διαφορά ακολουθεί στη 5
η
 θέση η Σλοβακία και με ελάχιστη διαφορά, 

0,0233μονάδες από τη 5
η
 θέση συναντάμε την Μάλτα. Η Ελλάδα παρουσιάζει την 

μεγαλύτερη πτώση τερματίζοντας στη 10
η
 θέση. Λόγω του γεγονότος αυτού και της 

αύξησης που παρουσίασαν στις τιμές τους η Ισπανία και η Ιταλία κατέλαβαν την 7
η
 και 

8
η
 θέση ενώ η Πολωνία παρέμεινε στην 9

η
 θέση. 

Αποτελέσματα έτους 2011 

 

Πίνακας 14 – PROMETHEE Flow Table 2011 
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Εικόνα 6 – Πλήρης κατάταξη της Promethee II για το 2011 

Σχετικά με το 2011, στην 1
η
 και 2

η
 θέση σταθερά παραμένουν η Σουηδία και η 

Φιλανδία αντίστοιχα έχοντας μικρή πτώση της τιμής της Σουηδίας και κρατώντας τη 

διαφορά μεταξύ τους στις 0,11 μονάδες. Η Αυστρία ακολουθεί στη 3
η
 θέση 

παραμένοντας στην ίδια τιμή σχεδόν με το 2010, στη 4
η
 θέση η Σλοβακία με αύξηση 

της τιμής της κατά 0,04 περίπου σε σχέση με πέρυσι και διαφορά 0,1 από την Αυστρία 

και την 3
η
 θέση με την Γαλλία να φτάνει στη 5

η
 θέση και με μικρή διαφορά από τη 

Σλοβακία. Στο πρώτο μισό των αρνητικών καθαρών ροών η Ισπανία βρίσκεται στην 6
η
 

θέση με τιμή 0,07 περίπου, ακολουθώντας με μικρή διαφορά 0,028 η Μάλτα. Αμέσως 

μετά η Πολωνία με μικρή διαφορά και μεγάλη άνοδο κατά 0,06 στην τιμή της από το 

2010. Στις τελευταίες θέσεις η Ιταλία και η Ελλάδα με διαφορά από την 8
η
 θέση πάνω 

από 0,15 μονάδες και μικρή διαφορά μεταξύ τους. 

 

Αποτελέσματα έτους 2012 
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Πίνακας 15 - PROMETHEE Flow Table 2012 

 

Εικόνα 7 – Πλήρης κατάταξη της Promethee II για το 2012 

Τη χρονιά αυτή παρατηρούμε και πάλι στις τρεις πρώτες θέσεις την Σουηδία, τη 

Φιλανδία και την Αυστρία, με μικρή μείωση στις τιμές των δύο πρώτων χωρών και 

αύξηση κατά 0,012 περίπου στην περσινή τιμή της Αυστρίας. Επίσης η διαφορά μεταξύ 

των δύο πρώτων είναι πάνω από 0,1 και μεταξύ της 2
ης 

και 3
ης

 θέσης πάνω από 0,06. 

Στη 4
η
 και 5

η
 θέση βρίσκονται πάλι οι ίδιες χώρες με πέρυσι, με αύξηση 0,05 και 

ελάχιστη αύξηση της Γαλλίας και διαφορά από την 3
η
  έως  την 6

η
 θέση ανά χώρα κατά 

0,07 μονάδες. Στην 7
η
 θέση η Μάλτα με διαφορά περίπου 0,02 από την Πολωνία και με 
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πολύ μικρή διαφορά ακολουθεί η Ισπανία. Στην 9
η
 θέση η Ιταλία σχεδόν τριπλάσια τιμή 

και στη 10
η
 θέση η Ελλάδα με διαφορά 0,1 από την προτελευταία χώρα.  

  

Αποτελέσματα έτους 2013 

 

 

Πίνακας 16 – PROMETHEE Flow Table 2013 

 

Εικόνα 8 – Πλήρης κατάταξη της Promethee II για το 2013 
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Τη χρονιά αυτή παρατηρούμε πως η κατάταξη παραμένει ίδια σε σχέση με το 2012 και 

η διαφορά στις τιμές από χώρα σε χώρα είναι αρκετά μεγάλες . Πιο συγκεκριμένα, η 

Σουηδία παρουσιάζει και πάλι αύξηση στην τιμή της. Όλες οι χώρες έχουν είτε άνοδο 

είτε κάθοδο στις τιμές τους. Μεγάλη είναι η μείωση της Ισπανίας μεγαλώνοντας την 

διαφορά της από την 7
η
 θέση και την Μάλτα. Όσον αφορά την Ελλάδα εξακολουθεί να 

βρίσκεται στη τελευταία θέση και με μεγάλη διαφορά από την Ιταλία. 

 

Αποτελέσματα έτους 2014 

 

 

Πίνακας 17 – PROMETHEE Flow Table 2014 
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Εικόνα 9 – Πλήρης κατάταξη της Promethee II για το 2014 

 

Η κατάταξη για το 2014 παραμένει ίδια με την κάθε χώρα να παρουσιάζει και πάλι 

μικρή αύξηση ή μείωση στην τιμή της σε σχέση με το 2013. Η Αυστρία στη 3
η
 θέση 

εμφανίζει μείωση της τιμής με αποτέλεσμα να αυξηθεί η διαφορά από τη 2
η
 θέση κατά 

0,13 περίπου μονάδες. Επιπλέον, η Πολωνία περνάει για πρώτη φορά στο δεύτερο μισό 

των θετικών καθαρών ροών και έχουμε 6 χώρες με τιμή πάνω από το 0. Στις τελευταίες 

θέσεις, αξίζει να αναφέρουμε πως η αύξηση στη τιμή της Ιταλίας κατά 0,02 καθώς και 

η μείωση στην τιμή της Ελλάδας, άνοιξε και άλλο την διαφορά μεταξύ των δύο 

τελευταίων χωρών. 

 

Αποτελέσματα έτους 2015 
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Πίνακας 18 – PROMETHEE Flow Table 2015 

 

Εικόνα 10 –  Πλήρης κατάταξη της Promethee II για το 2015 

Το 2015 η κατάταξη των χωρών παραμένει ίδια με μόνη διαφορά εναλλαγή στη 3
η
 και 

4
η
 θέση δηλαδή στις χώρες Σλοβακία και Αυστρία. Γενικότερα, παρουσιάζεται αύξηση 

στις τιμές των 7 από τις 10 χώρες ,ακόμα και στη τιμή της Ελλάδας. Η μείωση που έχει 

η Ιταλία σε συνδυασμό με την αύξηση στην τιμή της Ελλάδας μειώνουν την διαφορά 

μεταξύ τους στο μισό χωρίς όμως να επηρεάζεται η κατάταξή τους. 
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Συνολικά Αποτελέσματα 

 

Πίνακας 19 -  PROMETHEE Flow Table All 

Στα συνολικά αποτελέσματα και στην κατάταξη όλων των ετών, στο δεύτερο μισό των 

θετικών ροών και στη 1
η
 θέση βρίσκεται η Σουηδία με 0,33. Ακολουθούν η Φιλανδία, η 

Αυστρία, η Σλοβακία και η Γαλλία με τιμές περίπου 0,22, 0,15, 0,06 και 0,04 

αντίστοιχα. Όσον αφορά τις αρνητικές καθαρές ροές, στο πρώτο τους μισό βρίσκονται 

η Πολωνία, η Μάλτα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα με τιμές -0,08,     -0,08 , - 0,12 

,- 0,24, -0,26 αντίστοιχα.  

 

9.3Η πορεία της Ελλάδας  
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Διάγραμμα 7- Σύγκριση Ετών 

 

Το 2008 η Ελλάδα βρίσκεται στην 7
η
 θέση και στο πρώτο μισό των αρνητικών ροών. 

Εν τούτοις έχει αρκετή διαφορά και από την τελευταία χώρα αλλά και από την τιμή 0. 

Το 2009  παραμένει και πάλι στην ίδια θέση, παρουσιάζοντας ωστόσο μεγαλύτερη 

μείωση. Ένα χρόνο μετά οι περισσότερες χώρες έχουν αύξηση των τιμών τους εκτός 

της Ελλάδας που φτάνει στη 10
η
 και τελευταία θέση έχοντας την μεγαλύτερη πτώση. 

Μέχρι και το 2015 η Ελλάδα παραμένει στην τελευταία θέση με την μέγιστη πτώση στη 

τιμή της να γίνεται το 2011 και με την πρώτη της μεγάλη αύξηση να γίνεται μόλις το 

2015 μια χρονιά που οι χώρες των πρώτων θέσεων παρουσιάζουν σημαντικές μειώσεις 

στις τιμές τους ενώ οι υπόλοιπες έχουν μικρές αυξήσεις. 

 

 

9.4Ανάλυση Ευαισθησίας 

 

Για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων που παρουσιάστηκαν παραπάνω, θα πρέπει να 

μελετήσουμε ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι της μεθόδου της Visual Promethee, αυτό 

της ανάλυσης ευαισθησίας, με στόχο να εξετάσουμε το πόσο αμετάβλητη ή όχι είναι η 

κατάταξη των αποτελεσμάτων μας. Μεταβολή στην κατάταξη των αποτελεσμάτων 
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προϋποθέτει μεταβολή στις τιμές των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν στο 

πρόβλημα. Μία μικρή αλλαγή στις τιμές των συντελεστών βαρύτητας, στα όρια 

προτίμησης ή αδιαφορίας είναι δυνατόν να προκαλέσει αλλαγή στην υπάρχουσα 

κατάταξη.  

Μέσα από την ανάλυση ευαισθησίας θα βρούμε ένα διάστημα για το κάθε κριτήριο 

όπου η κατάταξη παραμένει σταθερή. Το διάστημα αυτό ονομάζεται διάστημα 

σταθερότητας. Το λογισμικό Visual Promethee παρέχει δύο επιλογές:  

1. τα κυμαινόμενα βάρη (walking weights) και  

2. τα οπτικά διαστήματα σταθερότητας(visual stability intervals).  

 

Θα παρουσιάσουμε αναλυτικά αλλά και με την μορφή πίνακα τα διαστήματα 

σταθερότητας των βαρών για τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί. 

 

At risk of poverty: Τα έτη 2008 και 2009 είναι ασταθές με μικρό εύρος. Το 2010 

αποκτά εύρος περίπου 30 μονάδων με αποκορύφωμα το 2013 και 2015 που το εύρος 

του είναι 42 και 69 μονάδες αντίστοιχα χαρακτηρίζοντάς το αρκετά σταθερό. Επιπλέον, 

το διάστημα για το 2015 από 00,00% έως 69,22% σημαίνει πως οποιαδήποτε μείωση 

στον συντελεστή βαρύτητας από 69,22 και κάτω δεν επιφέρει αλλαγή στη κατάταξη ή 

αλλιώς οποιαδήποτε αύξηση από το 9% έως και το 69,22% ή μείωση από το 9% έως 

και το 0 δεν επηρεάζει την κατάταξη.  

Material deprivation:  Έχει πολύ μικρό εύρος από 2 έως και 6 μονάδες τα χρόνια πριν 

την κρίση όπως και τα πρώτα δύο. Από το 2012 και μετά το εύρος αυξάνεται 

χαρακτηρίζοντάς το για το 2013 και το 2014 αρκετά σταθερό. 

Inability to face unexpected financial expenses: Παρατηρούμε πως έχει μικρό εύρος 

το οποίο κυμαίνεται από 2 έως 9 % με εξαίρεση το 2013 και 2014 που φτάνει το 14 και 

12%. 

Unemployment: Από το 2008 ως και το 2011 έχει μικρό εύρος το οποίο κυμαίνεται 

από 2 έως και 7%. Από το 2012 και μετέπειτα το εύρος του μεγαλώνει, φτάνοντας το 

2015 στο 16%. 
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Average weekly hours of work of main job: Είναι ασταθές έχοντας και αυτό το 

κριτήριο μικρό εύρος όλες τις χρονιές με μόνη εξαίρεση το 2010 που και πάλι έχει 

μικρό διάστημα σταθερότητας απλώς μόνο η αύξηση του βάρους επηρεάζει την 

κατάταξη και όχι η μείωση.  

Self-reported: Παρουσιάζει έως το 2010 μικρό εύρος και θεωρείται ασταθές ενώ από 

το 2011 και μετά παρουσιάζει μεγάλο εύρος φτάνοντας το 63% το 2014. 

Self-perceived: Έχει κι αυτό μικρό εύρος όλα τα εξεταζόμενα έτη με μεγαλύτερο εύρος 

να σημειώνεται το 2013 φτάνοντας το 18%. 

Population by educational attainment level: Έχει και αυτό μικρό εύρος έως και το 

2012. Από το 2013 και έπειτα παρουσιάζει αύξηση φτάνοντας και το διάστημα 

[01,38%,28,32%] το 2013. 

Life Learning: Έχει εύρος που κυμαίνεται για τα περισσότερα έτη κοντά στο 17%. Το 

2011 είχε το μεγαλύτερο εύρος φτάνοντας το 53,60% ενώ τα έτη 2014 και 2015 έχουμε 

τα μικρότερα και με την μεγαλύτερη αστάθεια διαστήματα. 

Physical Safety: Έχει εύρος που κυμαίνεται σε πολύ μικρά επίπεδα χωρίς σημαντικά 

μεγάλες αλλαγές. 

Environment: Είναι ασταθές με εύρος έως και 2% μέχρι το 2012. Από το 2013 και 

μετά το εύρος αυξάνεται, φτάνοντας περίπου το 14% όπου και πάλι θεωρείται ασταθές. 

 

 

 

Πίνακας 20 – Διαστήματα σταθερότητας για τα κριτήρια της κατηγορίας Material living condition 
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Πίνακας 21 – Διαστήματα σταθερότητας για τα κριτήρια της κατηγορίας Productivity 

 

Πίνακας 22 - Διαστήματα σταθερότητας για τα κριτήρια της κατηγορίας Health 

 

 

Πίνακας 23 - Διαστήματα σταθερότητας για τα κριτήρια της κατηγορίας Education 

 

 

Πίνακας 24 - Διαστήματα σταθερότητας για το κριτήριο Physical Safety 
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Πίνακας 25 - Διαστήματα σταθερότητας για το κριτήριο Environment 

 

10.Εφαρμογή της μεθόδου AHP 

 

Στην ανάλυση που ακολουθεί έχει χρησιμοποιηθεί το λογισμικό Expert choice. Σχετικά 

με την εφαρμογή του απαιτείται να δομηθεί η ιεραρχία του προβλήματος σε επίπεδα.  

 

Στο 1
ο
 επίπεδο αναφέρεται ο στόχος, goal, του προβλήματός μας ο οποίος είναι η 

Ποιότητα Ζωής των κρατών μελών της Ε.Ε. κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.  

 

Στο 2
ο
 επίπεδο προσδιορίζουμε τα κριτήριά μας, τα οποία είναι το Material living 

conditions, Education, Productivity, Health, Physical safety, Environment. Τα 4 πρώτα, 

για την καλύτερη ανάλυση του προβλήματός μας αναλύονται στα παρακάτω υπό-

κριτήρια αντίστοιχα. Έτσι το κριτήριο Material living conditions έχει τα εξής υπό-

κριτήρια: at risk of poverty, inability face και material deprivation, το κριτήριο 

Education τα υπό-κριτήρια life learning και population by educational attainment, το 

κριτήριο Productivity τα υπό-κριτήρια unemployment και usual weekly hours και το 

κριτήριο Health τα self-perceived και self-reported υπό-κριτήρια. 

 

Στη συνέχεια ακολουθούν οι συγκρίσεις των κριτηρίων ανά δύο και των εναλλακτικών 

όπου προκύπτουν οι πίνακες συγκρίσεων. Για τις συγκρίσεις των ζευγών έχει 

χρησιμοποιηθεί η θεμελιώδης κλίμακα 1-9. 
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Για το έτος 2010 

 

Material Living Conditions 

 At risk of poverty: Στον παρακάτω πίνακα, Πίνακας 18, συγκρίνονται ανά δύο 

οι χώρες που έχουμε επιλέξει με βάση το κριτήριο at risk of poverty ή 

riskpoverty. Για παράδειγμα έχουμε ελαφριά προτίμηση της Ελλάδας με βαθμό 

3 έναντι της Ιταλίας. Το κόκκινο χρώμα στο κελί με τον αριθμό δηλώνει 

προτίμηση στη χώρα της στήλης έναντι της γραμμής ενώ το μαύρο χρώμα 

σημαίνει προτίμηση της χώρας στη γραμμή σε σχέση με αυτή της στήλης. Με 

τον τρόπο αυτό υπολογίζονται οι τοπικές προτεραιότητες όπως φαίνονται στην 

Εικόνα 1. Στην πρώτη θέση συναντάμε τη Σουηδία ενώ η Ελλάδα βρίσκεται 

στην προτελευταία θέση. Το ποσοστό ασυνέπειας για την μήτρα αυτή είναι 4% 

και είναι επιτρεπτό καθώς το ανώτατο όριο είναι το 10%. 

 

 

Πίνακας 26 - Μήτρα συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο riskpoverty 
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Εικόνα 11 - Τοπικές προτεραιότητες για το κριτήριο Risk of poverty 

 Inability to face unexpected financial expenses: Ο Πίνακας 19 αποτελεί την 

μήτρα του πίνακα συγκρίσεων των χωρών για το κριτήριο Inability to face 

unexpected financial expenses ( inabilityface ). Ο δείκτης ασυνέπειας είναι 2% 

σχεδόν αμελητέος και κάτω από το ανώτερο επιτρεπτό όριο (10%). Στη σειρά 

κατάταξης (Εικόνα 2) στην 1
η
 θέση βρίσκεται η Σουηδία, η Ελλάδα ,η Μάλτα 

και η Φιλανδία ισοβαθμούν στην 3
η
 θέση ενώ η Πολωνία συναντάται τελευταία. 

 

 

 

Πίνακας 27 - Μήτρα συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο inabilityface 
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Εικόνα 12 -Τοπικές προτεραιότητες για το κριτήριο inabilityface 

 Μaterial deprivation rate for the economic strain and durables dimensions: Ο 

Πίνακας 20 αποτελεί την μήτρα του πίνακα συγκρίσεων των χωρών για το 

κριτήριο material deprivation rate for the economic strain and durables 

dimensions  ( materialdepr ). Ο δείκτης ασυνέπειας είναι κάτω από το ανώτερο 

επιτρεπτό όριο (10%) στο 6%. Στη σειρά κατάταξης (Εικόνα 3) στην 1
η
 θέση 

βρίσκεται η Σουηδία ενώ η Ελλάδα είναι στην προτελευταία θέση. 

 

Πίνακας 28 - Μήτρα συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο materialdepr 
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Εικόνα 13 - Τοπικές προτεραιότητες για το κριτήριο materialdepr 

 

Education 

 

 Life Learning: Ο Πίνακας 21 αποτελεί την μήτρα του πίνακα συγκρίσεων των 

χωρών για το κριτήριο Life learning. Ο δείκτης ασυνέπειας είναι κάτω από το 

ανώτερο επιτρεπτό όριο (10%)και κυμαίνεται στο 2%. Στη σειρά κατάταξης 

(Εικόνα 4) στην 1
η
 θέση βρίσκεται και πάλι η Σουηδία και η Ελλάδα με την 

Σλοβακία στην τελευταία θέση. 

 

 

Πίνακας 29 - Μήτρα συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο lifelearning 
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Εικόνα 14 - Τοπικές Προτεραιότητες για το κριτήριο lifelearning 

 Population by educational attainment: Ο Πίνακας 22 αποτελεί την μήτρα του 

πίνακα συγκρίσεων των χωρών για το κριτήριο Population by educational 

attainment. Ο δείκτης ασυνέπειας κυμαίνεται στο 2% συνεπώς είναι αποδεκτό. 

Στη σειρά κατάταξης (Εικόνα 5) στην 1
η
 θέση βρίσκεται η Σλοβακία ενώ η 

Ελλάδα βρίσκεται στην 7
η
 θέση.  

 

 

Πίνακας 30 - Μήτρα συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο popeduc 
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Εικόνα 15 - Τοπικές προτεραιότητες για το κριτήριο popeduc 

 

Productivity or Main activity 

 

 Unemployment by educational attainment: Ο Πίνακας 23 αποτελεί την μήτρα 

του πίνακα συγκρίσεων των χωρών για το κριτήριο unemployment rate. Ο 

δείκτης ασυνέπειας είναι κάτω από το ανώτερο επιτρεπτό όριο (10%)και 

κυμαίνεται στο 2%. Στη σειρά κατάταξης (Εικόνα 6) στην 1
η
 θέση συναντάμε 

την Αυστρία ενώ η Ελλάδα κατέχει την 8
η
 θέση. 

 

 

Πίνακας 31 - Μήτρα συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο unemployment rate 
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Εικόνα 16 -  Τοπικές προτεραιότητες για το κριτήριο unemployment rate 

 

 Average number of usual weekly hours of work: Ο Πίνακας 24 αποτελεί την 

μήτρα του πίνακα συγκρίσεων των χωρών για το κριτήριο weekly hours. Ο 

δείκτης ασυνέπειας είναι στο 2% ικανοποιώντας το επιτρεπτό όριο. Στη σειρά 

κατάταξης (Εικόνα 6) στην 1
η
 θέση συναντάμε την Ελλάδα και με διπλάσια  

διαφορά από τη Σλοβακία που βρίσκεται στη 2
η
 θέση ενώ η Σουηδία κατέχει τη 

10
η
 θέση. 

 

Πίνακας 32 - Μήτρα συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο weekly hours 



78 
 

 

Εικόνα 17 - Τοπικές προτεραιότητες για το κριτήριο weekly hours 

 

Health 

 

 Self - perceived: Ο Πίνακας 25 αποτελεί την μήτρα του πίνακα συγκρίσεων των 

χωρών για το κριτήριο self-perceived. Ο δείκτης ασυνέπειας είναι κάτω από το 

ανώτερο επιτρεπτό όριο (10%)και κυμαίνεται στο 2%. Στη σειρά κατάταξης 

(Εικόνα 8) στην 1
η
 θέση συναντάμε τη Σουηδία και στην 2

η
 την Ελλάδα.  

 

 

Πίνακας 33 - Μήτρα συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο self – perceived 
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Εικόνα 18 - Τοπικές προτεραιότητες για το κριτήριο self-perceived 

 

 Self - reported: Ο Πίνακας 26 αποτελεί την μήτρα του πίνακα συγκρίσεων των 

χωρών για το κριτήριο self-reported. Ο δείκτης ασυνέπειας είναι στο 3%  κάτω 

από το ανώτερο επιτρεπτό όριο της AHP. Στη σειρά κατάταξης (Εικόνα 9) στην 

1
η
 θέση συναντάμε τη Φιλανδία ενώ την Ελλάδα στην τελευταία θέση. 

 

 

Πίνακας 34 - Μήτρα συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο self – reported 
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Εικόνα 19- Τοπικές προτεραιότητες για το κριτήριο self-reported 

 

Physical Safety 

Ο Πίνακας 27 αποτελεί την μήτρα του πίνακα συγκρίσεων των χωρών για το κριτήριο 

physical safety. Ο δείκτης ασυνέπειας είναι στο 2% ,αρκετά χαμηλό και συνεπώς 

αποδεκτός. Στη σειρά κατάταξης (Εικόνα 10) στην 1η θέση συναντάμε την Πολωνία 

ενώ την Ελλάδα στην τελευταία θέση. 

 

Πίνακας 35 - Μήτρα συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο physical safety 
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Εικόνα 20 - Τοπικές προτεραιότητες για το κριτήριο physical safety 

 

Environment 

Ο Πίνακας 28 αποτελεί την μήτρα του πίνακα συγκρίσεων των χωρών για το κριτήριο 

environment. Ο δείκτης ασυνέπειας είναι στο 2% ,αρκετά χαμηλό και συνεπώς 

αποδεκτός. Στη σειρά κατάταξης (Εικόνα 11) στην 1η θέση έχουμε τη Σουηδία με τη 

Φιλανδία και την Ελλάδα 9
η
 θέση. 

 

 

Πίνακας 36 - Μήτρα συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο environment 
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Εικόνα 21- Τοπικές προτεραιότητες για το κριτήριο environment 

 

 Αποτελέσματα έτους 2015 

 

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίστηκαν οι τοπικές προτεραιότητες για το 2015. Για τον 

καθορισμό των πινάκων με τις συγκρίσεις των εναλλακτικών χρησιμοποιήθηκε πάλι η 

ίδια κλίμακα. 

 

 

Πίνακας 37 – Πίνακας συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο riskpoverty 
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Εικόνα 22- Τοπικές προτεραιότητες για το κριτήριο riskpoverty 

 

 

Πίνακας 38  – Πίνακας συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο inability face 

 

Εικόνα 23 – Τοπικές προτεραιότητες για το κριτήριο inability face 
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Πίνακας 39 - Πίνακας συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο material deprivation 

 

 

Εικόνα 24 – Τοπικές προτεραιότητες για το κριτήριο material deprivation 

 

Education 

 

Πίνακας 40 - Πίνακας συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο life learning 
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Εικόνα 25 – Τοπικές προτεραιότητες για το κριτήριο life learning 

 

Πίνακας 41 - Πίνακας συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο pop education 

 

Εικόνα 26 – Τοπικές προτεραιότητες για το κριτήριο pop education 
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Πίνακας 42 - Πίνακας συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο unemployment rate 

 

Εικόνα 27 – Τοπικές προτεραιότητες για το κριτήριο unemployment rate 

 

Πίνακας 43  - Πίνακας συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο weekly hours 
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Εικόνα 28 – Τοπικές προτεραιότητες για το κριτήριο weekly hours 

 

Πίνακας 44 - Πίνακας συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο self-perceived 

 

Εικόνα 29 – Τοπικές προτεραιότητες για το κριτήριο self- perceived 
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Πίνακας 45 - Πίνακας συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο self-reported 

 

Εικόνα 30 – Τοπικές προτεραιότητες για το κριτήριο self-reported 

 

Πίνακας 46 - Πίνακας συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο physical safety 
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Εικόνα 31 - Τοπικές προτεραιότητες για το κριτήριο physical safety 

 

Πίνακας 47 - Πίνακας συγκρίσεων εναλλακτικών για το κριτήριο environment 

 

Εικόνα 32 - Τοπικές προτεραιότητες για το κριτήριο environment 
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Πίνακας 48 - Πίνακας συγκρίσεων των κριτηρίων ως προς τον αρχικό στόχο 

 

Εικόνα 33 - Προτεραιότητες κριτηρίων 

Η μήτρα συγκρίσεων των κριτηρίων και για τα δύο έτη που εξετάζουμε με την μέθοδο 

της AHP είναι ίδια καθώς εξετάζουμε το ίδιο πρόβλημα με τα ίδια κριτήρια και τις ίδιες 

εναλλακτικές  για διαφορετικά έτη. Ακόμη οι συγκρίσεις των κριτηρίων μεταξύ τους 

κρίθηκαν ισοδύναμες καθώς δεν μπορούμε να πούμε ότι παραδείγματος χάριν το 

κριτήριο material living υπερτερεί ή υπολείπετε του κριτηρίου health μιας και τα δύο 

είναι εξίσου σημαντικά και συνεισφέρουν εξίσου στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων 

και κατά συνέπεια των πολιτών της κάθε χώρας της ΕΕ. Τέλος, θα ήταν όχι μόνο 

υποκειμενικό αλλά και άτοπο να αξιολογήσουμε την υγεία ανώτερη όλων των 

υπόλοιπων κριτηρίων καθώς αν δεν είναι καλός ο τομέας της υγείας για τους πολίτες 

της χώρας δεν θα είναι ούτε παραγωγικοί στην εργασία τους, δεν θα μπορούν να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες της εκπαίδευσης τους  ούτε να ασχοληθούν με ζητήματα 

που αφορούν το περιβάλλον.  

Για τον υπολογισμό των παγκοσμίων προτεραιοτήτων απαιτούνται οι τοπικές 

προτεραιότητες των εναλλακτικών και οι προτεραιότητες των κριτηρίων και υπό-

κριτηρίων. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται σύνθεση.   

Για κάθε εναλλακτική πολλαπλασιάζουμε τις τοπικές προτεραιότητες  με τις 

προτεραιότητες των υπό-κριτηρίων. Αθροίζουμε τα αποτελέσματα που προκύπτουν για 

τα υπό-κριτήρια που ανήκουν στο ίδιο κριτήριο. Στη συνέχεια συνθέτουμε τις 
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προτεραιότητες των κριτηρίων με τα αποτελέσματα του προηγούμενου βήματος. Τέλος, 

προσθέτουμε τα αποτελέσματα για κάθε εναλλακτική. Τα αποτελέσματα μας έχουν 

άθροισμα την μονάδα  και είναι στην κανονικοποιημένη μορφή.    

Η τελική κατάταξη για τα έτη 2010 και 2015 δίνονται παρακάτω. 

Για το 2010 

 

Διάγραμμα 8 – Συνολική κατάταξη για το 2010 

Για το 2010 στην 1
η
 θέση βρίσκεται η Σουηδία, ακολουθούν η Φιλανδία, η Αυστρία και 

η Πολωνία. Στην 5
η
 και 6

η
 θέση είναι με διαφορά 0,001 η Σλοβακία και η Ισπανία 

αντίστοιχα. Πάλι με διαφορά 0,001 μεταξύ τους και στις θέσεις 7, 8 και 9 συναντάμε 

την Ελλάδα, την Γαλλία και την Μάλτα. Στην τελευταία θέση της κατάταξης για το 

2010 βρίσκεται η Ιταλία. Το ποσοστό ασυνέπειας είναι 1% μικρότερο του επιτρεπτού 

ορίου που είναι το 10 συνεπώς τα αποτελέσματά μας είναι συνεπής.  

 

Για το 2015 
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Διάγραμμα 9 - Συνολική κατάταξη για το 2015 

Πέντε χρόνια αργότερα η κατάταξή μας έχει διαφοροποιηθεί. Η Σουηδία και η 

Φιλανδία παραμένουν στις πρώτες θέσεις όμως με ελαφριά μείωση. Μεγάλη αύξηση 

σημειώνει η Σλοβακία κατακτώντας την 4
η
 θέση. Αύξηση παρουσιάζει και η Γαλλία 

φτάνοντας στην 6
η
 θέση ενώ η Ελλάδα είναι μόλις στην 9

η
 θέση με μικρή μείωση από 

το 2010.Αξίζει να σημειωθεί πως η Ιταλία παραμένει στην τελευταία θέση.   

 

11.Συμπεράσματα και Προτάσεις 

 

Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης των δεδομένων μας σχετικά με την εύρεση της 

Ποιότητας Ζωής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα της Ελλάδας 

κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης  με τη χρήση των μεθόδων Ahp και 

Promethee μπορούμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των μεθόδων για τα έτη 2010 

και 2015.Αξίζει να αναφέρουμε πως λόγω των 11 κριτηρίων που κρίθηκαν απαραίτητα 

για να βγάλουμε τα αποτελέσματα μας, των 10 εναλλακτικών - χωρών αλλά και των 8 

σεναρίων μας – ετών το πλήθος των πινάκων που απαιτούνται για το λογισμικό Expert 

choice για την μέθοδο της AHP είναι 120. Για τον λόγο αυτό με την μέθοδο της AHP 

μελετήσαμε μόνο το έτος 2010 ακριβώς στην αρχή της οικονομικής κρίσης  και το 2015 

,πέντε χρόνια μετά και εφόσον συνεχίζει να υφίσταται. Η σειρά κατάταξης των χωρών 

και των δύο μεθόδων παρουσιάζονται συγκριτικά παρακάτω. 
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Στήλη1 Promethee Στήλη2 AHP Στήλη3 

2010 2015 
 

2010 2015 

Σουηδία Σουηδία 
 

Σουηδία Σουηδία 

Φιλανδία Φιλανδία  
 

Φιλανδία Φιλανδία 

Αυστρία Σλοβακία 
 

Αυστρία Πολωνία 

Γαλλία Αυστρία 
 

Πολωνία Σλοβακία 

Σλοβακία Γαλλία 
 

Σλοβακία Αυστρία 

Μάλτα Πολωνία 
 

Ισπανία Γαλλία 

Ισπανία Μάλτα 
 

Ελλάδα Ισπανία 

Ιταλία Ισπανία 
 

Γαλλία Μάλτα 

Πολωνία Ιταλία 
 

Μάλτα Ελλάδα  

Ελλάδα Ελλάδα 
 

Ιταλία Ιταλία 
Πίνακας 49 - Κατατάξεις των 2 μεθόδων για τα έτη 2010 και 2015 

 

Για το 2010 και οι δύο μέθοδοι  κατατάσσουν την Σουηδία την χώρα της Ευρωπαϊκής 

ένωσης με την καλύτερη ποιότητα ζωής. Ακολουθούν η Φιλανδία και η Αυστρία. Στη 

συνέχεια παρατηρούνται διαφορές στις 2 κατατάξεις . Η Γαλλία ενώ με την ανάλυση 

της Promethee βρίσκεται στην 4
η
 θέση με την Ahp είναι στην 8

η
 .Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει κι η Ελλάδα που ενώ στη Promethee κατέχει την 10
η
 θέση, στην κατάταξη 

της AHP είναι στην 7
η
 θέση. Και για το 2015 η Σουηδία και η Φιλανδία παραμένουν 

στις πρώτες θέσεις ως οι χώρες με την καλύτερη ποιότητα ζωής. Η θέση της Ελλάδας 

για το 2015 στα αποτελέσματα της Promethee είναι η τελευταία ενώ σε αυτά της AHP η 

προτελευταία. 

 

Με μια πρώτη σκέψη θα έλεγε κανείς πως η θέση της Ελλάδας διαφέρει αισθητά στις 

κατατάξεις των δύο μεθόδων. “Διαβάζοντας ” όμως τους αριθμούς ,στην περίπτωση της 

μεθόδου της Promethee αν και για τα δύο έτη βρίσκεται στη 10
η
 θέση , το αποτέλεσμα 

της για την Ελλάδα είναι -0,1818 για το 2010 έναντι -0,3534 για το 2015, σχεδόν 

διπλάσια μείωση. Στη μέθοδο της AHP για το 2010 η Ελλάδα κατέχει την 7
η
 θέση με 

τιμή 0,071 με  διαφορά μόλις 0,001 από τη Γαλλία, 0,002 από την Μάλτα που είναι 

στην 9
η
 θέση και 0,003 από την Ιταλία που βρίσκεται στη 10

η
 και τελευταία θέση. Η 

προτελευταία θέση της Ελλάδας για το 2015 έχει τιμή 0,067 λίγο πιο κάτω από την τιμή 

του 2010 αλλά με διαφορά 0,009 από την 8
η
 θέση και 0,032 από την τελευταία θέση. 

 

Ένα ακόμα συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε, είναι πως οι χώρες του βορρά 

,Σουηδία, Φιλανδία καθώς και η Αυστρία στην παρούσα μελέτη , παραμένουν σταθερά 
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στις πρώτες θέσεις για τα έτη 2010 και 2015 και στις δύο μεθόδους ,με εξαίρεση το 

2015 για την Αυστρία. Τις πρώτες θέσεις κατέχουν και τις χρονιές 2011,2012,2013 και 

2014 με βάση τα αποτελέσματα από τη Promethee. Από την άλλη πλευρά, οι χώρες της 

Μεσογείου και συγκεκριμένα η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα και η Ισπανία 

καταλαμβάνουν όχι μόνο τις τελευταίες θέσεις αλλά οι τιμές τους κατεβαίνουν από το 

2010 έως το 2015. 

 

Η Ποιότητα Ζωής των Ελλήνων έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική 

ύφεση που έχει υποστεί. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, το μεγάλο δημοσιονομικό 

έλλειμμα, η όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση από το διεθνή δανεισμό ,η χαμηλή 

ανταγωνιστικότητα και οι παρωχημένες δομές σε όλους τους τομείς ,τους οποίους 

χρησιμοποιήσαμε ως κριτήρια και αναλύσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, αλλά και η 

προσέλευση μεγάλου “όγκου” μεταναστών έχουν συντελέσει στις τελευταίες θέσεις που 

κατέχει η Ελλάδα και στην υποβάθμιση της Ποιότητας της Ζώης των Ελλήνων 

πολιτών. Αξίζει να αναφερθεί πως και οι τιμές των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που χρησιμοποιήθηκαν ως εναλλακτικές στην παρούσα εργασία παρουσιάζουν 

φθίνουσα πορεία ανεξάρτητα από το αν κατέχουν τις πρώτες ή τις τελευταίες θέσεις. Η 

οικονομική ύφεση χαρακτηρίζεται ως παγκόσμια πλήττοντας την κάθε χώρα είτε σε 

λιγότερο είτε σε περισσότερο βαθμό.   

 

Τέλος, κάποιες προτεινόμενες προτάσεις για τυχόν μελλοντική μελέτη θα μπορούσαν 

να θεωρηθούν οι εξής: το ίδιο το πρόβλημα επικεντρωμένο σε συγκεκριμένο έτος ή σε 

μεγαλύτερο εύρος ετών. Ακόμα μπορεί να μελετηθεί η πορεία της Ποιότητας Ζωής της 

Ελλάδας σε σχέση με χώρες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα μελέτη αλλά και 

μόνη της στην πορεία των χρόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η ίδια μελέτη 

με την χρήση όμως άλλων μεθόδων της Πολυκριτήριας Ανάλυσης. Η συνεχής έρευνα 

πάνω στην Ποιότητα Ζωής και στην πορεία που έχει η Ελλάδα καθίσταται αναγκαία 

καθώς και οι παράμετροι που την προσδιορίζουν αλλάζουν ραγδαία όπως το 

περιβάλλον, η οικονομία, η υγεία και η εκπαίδευση αλλά και ο άνθρωπος σε έναν 

κόσμο που συνεχώς δέχεται παρεμβάσεις από τον ίδιο αναζητά όσο το δυνατόν μια υγιή 

ποιότητα ζωής. 
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