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Περίληψη 

 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό  να αξιολογήσει 10 επενδυτικά σχέδια 

της εταιρίας Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ, που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020 μέσω της πολυκριτήριας 

μεθόδου PROMETHEE II .  

H εν λόγω διπλωματική εργασία αποτελείται από έξι (6) κεφάλαια στα οποία 

αναλύονται σημείο προς σημείο όλα τα ζητήματα που διέπουν μια απόφαση έτσι ώστε 

να γίνει η κατάλληλη κατάταξη που θα επιφέρει το μεγαλύτερο όφελος για τον 

οργανισμό με το χαμηλότερο ρίσκο.  

Στη συνέχεια η διπλωματική παρουσιάζει σε πλήρη εξέλιξη την μεθοδολογία για την 

κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων καθώς και τις πιθανές εναλλακτικές που θα 

μπορούσαν να προκύψουν μέσα από την συγκεκριμένη μέθοδο. Τα αποτελέσματα 

καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν, αναδεικνύουν την δυνατότητα 

εφαρμογής της μεθόδου τόσο στην κατάταξη όσο και στην επιλογή των κατάλληλων 

επενδυτικών σχεδίων στο κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας . 

 

Λέξεις κλειδιά : ιχθυοκαλλιέργειες , επενδυτικά σχέδια, ΕΠΑΛΘ 2014-2020, 

επιχορήγηση.  

  



3 
 

Περιεχόμενα 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................. 6 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ................................................. 8 

2.1. Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ ...................................................................................... 8 

2.2. ΕΠΑΛΘ 2014-2020 ..................................................................................................... 10 

2.2.1. Ανάλυση προγράμματος ........................................................................................ 11 

2.2.2. Βασικοί Παράμετροι ένταξης και χρηματοδότησης .............................................. 13 

2.3. Οικονομικά στοιχεία και κατάταξη εταιρίας ........................................................... 15 

2.4. Ανάλυση επενδυτικού προγράμματος ....................................................................... 16 

2.5. Αναφορά προβλήματος ............................................................................................... 18 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ................................................................. 20 

3.1. Συστήματα Υποστήριξης Απόφασης ................................................................... 20 

3.2. Πολυκριτήρια Ανάλυση ........................................................................................ 22 

3.3. Συναφείς προσεγγίσεις πολυκριτήριων προβλημάτων ....................................... 25 

3.3.1. Σύντομη αναφορά στη Μέθοδο της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας 

(Analytic Hierarchy Process –AHP)................................................................................ 28 

3.3.2. Μέθοδοι δημιουργίας σχέσεων υπεροχής μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων 

(ELECTRE – PROMETHEE). ........................................................................................ 30 

3.3.3. Συνοπτική παρουσίαση του Αναλυτικού Μοντέλου Αποφάσεων (UTA, 

UTADIS), ........................................................................................................................ 35 

3.4. Σύνοψη.................................................................................................................... 36 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ-ΕΠΙΛΥΣΗΣ ............................................ 37 

4.1. Αντικείμενο της Απόφασης ................................................................................... 37 

4.2. Συνεπής Οικογένεια κριτηρίων – Μοντελοποίηση κριτηρίων .......................... 39 

4.3. Μοντέλο Ολικής προτίμησης ............................................................................... 40 

Α) Κριτήριο 1ο  (C1) Δείκτης IRR .................................................................................. 40 

Β) Κριτήριο 2ο (C2) Χρόνος υλοποίησης επένδυσης ...................................................... 41 

Γ) Κριτήριο 3ο (C3) Δόσεις πληρωμής επιδότησης ........................................................ 42 

Δ) Κριτήριο 4ο  (C4)Ιεράρχηση επενδύσεων με βάση τις υποδείξεις της Δ/νσης 

Παραγωγής ...................................................................................................................... 43 

Ε) Κριτήριο 5ο (C5)  Ποσοστό παλαιών (υφιστάμενων) επενδύσεων σε σχέση με τον 

συνολικό προϋπολογισμό ................................................................................................ 44 

4.4. Υποστήριξη της απόφασης ................................................................................... 63 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΚΡΙΤΙΚΗ ................................................................ 67 

5.1. Τεκμηρίωση αποτελεσμάτων ............................................................................... 67 

5.2. Ανάπτυξη αποτελεσμάτων .................................................................................... 68 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ ......................................................... 69 



4 
 

6.1. Συμπεράσματα ....................................................................................................... 69 

6.2 Προτάσεις για Μελλοντική έρευνα ...................................................................... 70 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ .................................................................................................... 72 

 

Κατάλογος Εικόνων  

1. Αποτύπωμα-footprint Ομίλου ΣΕΛΟΝΤΑ ..................................................................... 9 

2. Διάρθρωση εγκαταστάσεων ...................................................................................... 10 

3. Εξέλιξη του Ομίλου από το 2012 έως σήμερα ........................................................... 10 

4. Ανακύκλωση πόρων μέσω των μορφών διαχείρισης , PWC 2014 ............................ 13 

5. Διασπορά επενδύσεων στην Επικράτεια ................................................................... 16 

6. Συμμετοχή τμημάτων στη σύνταξη των επενδυτικών σχεδίων ................................. 18 

7. Ανακύκλωση τριών βασικών σταδίων για τη διαμόρφωση ενός ΣΥΑ ....................... 20 

 

Κατάλογος Εξισώσεων 

1. Δείκτης Ευστάθειας ASI .............................................................................................. 47 

2. Θετική ροή υπεροχής ................................................................................................. 55 

3. Αρνητική ροή υπεροχής ............................................................................................. 55 

4. Καθαρή ροή υπεροχή ................................................................................................. 55 

 

 

Κατάλογος Πινάκων 

1. Κατηγοριοποίηση επιχειρήσεων σύμφωνα με την αριθμ (2003)/361 ΕΚ ................. 13 

2. Ποσοστά Δημόσιας Δαπάνης και Ιδιωτικής Συμμετοχής ........................................... 14 

3. Οικονομικά στοιχεία Ομίλου 201-2016 ..................................................................... 15 

4. Ανάλυση προτάσεων ανά Δ/νση Παραγωγής ............................................................ 15 

5. Διασπορά επενδύσεων στην Επικράτεια ................................................................... 16 

6. Συνοπτικό πίνακας Επενδυτικών σχεδίων Ομίλου .................................................... 17 

7. Νέες επενδύσεις ανά Δ/νση Παραγωγής ................................................................... 17 

8. Σύνθεση της ομάδας σχεδιασμού ενός ΣΥΑ .............................................................. 21 

9. Διαδικασία λήψης απόφασεων ................................................................................. 21 

10. Η πορεία ενός ΣΥΑ  σε έναν Οργανισμό ..................................................................... 22 

11. Διάγραμμα διαδικασίας λήψης αποφάσεων............................................................. 24 

12. Διάγραμμα AHP .......................................................................................................... 29 

13. Συνδυασμός των προβληματικών σε σχέση με τις ELECTRE ..................................... 31 

14. Λογικό διάγραμμα της μεθόδου ELECTRE I ............................................................... 32 

15. Έξι τύποι κριτηρίων Brans, και Mareschal ................................................................. 34 

16. Κωδικοποίηση Επενδυτικών σχεδίων ........................................................................ 39 

17. Συνεπής οικογένεια κριτηρίων................................................................................... 40 

18. Τιμές IRR / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ................................................................................ 41 

19. Κλίμακα κριτηρίου Χρόνου υλοποίησης επένδυσης ................................................. 42 

file:///C:/Users/User/Desktop/μεταπτυχιακό/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ%20Γ%20ΕΞΑΜΗΝΟ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/Η%20εργασία/διπλωματική_PREFINAL%20draft.docx%23_Toc517120660


5 
 

20. Τιμές Χρόνου υλοποίησης επένδυσης / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ .................................. 42 

21. Κλίμακα κριτηρίου Δόσεις Πληρωμών Επιδότησης ................................................... 43 

22. Δόσεις πληρωμών επιδότησης / επενδυτικά σχέδια................................................. 43 

23. Κλίμακα κριτηρίου ιεράρχηση επενδύσεων με βάση την παραγωγή ....................... 44 

24. Ιεράρχηση επενδύσεων με βάση την παραγωγή / επενδυτικό σχέδιο ..................... 44 

25. Ποσοστό συμμετοχής υφιστάμενων επενδύσεων. ................................................... 45 

26. Σύνολο Κριτηρίων / Δράση ........................................................................................ 45 

27. Μέθοδος Simos .......................................................................................................... 46 

28. Διάγραμμα βαρών ...................................................................................................... 47 

29. Υπολογισμός Ροών με βάση την Promethee II .......................................................... 55 

30. Διάγραμμα Ροών ........................................................................................................ 56 

31. Κατάταξη Επενδυτικών Σχεδίων ................................................................................ 56 

32. Ιεράρχηση Επενδυτικών σχεδίων με την μέθοδο PROMETHEE II (A) ........................ 57 

33. Ιεράρχηση Επενδυτικών σχεδίων με την μέθοδο PROMETHEE II (B) ........................ 57 

34. ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΩΝ στη Δράση 1 .................................................................................... 58 

35. ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΩΝ στη Δράση 2 .................................................................................... 58 

36. ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΩΝ στη Δράση 3 .................................................................................... 59 

37. ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΩΝ στη Δράση 4 .................................................................................... 59 

38. ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΩΝ στη Δράση 5 .................................................................................... 60 

39. ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΩΝ στη Δράση 6 .................................................................................... 60 

40. ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΩΝ στη Δράση 7 .................................................................................... 61 

41. ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΩΝ στη Δράση 8 .................................................................................... 61 

42. ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΩΝ στη Δράση 9 .................................................................................... 62 

43. ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΩΝ στη Δράση 9 .................................................................................... 62 

44. Απεικόνιση GAIA ........................................................................................................ 63 

45. Ιεράρχηση Επενδυτικών σχεδίων με ισοβαρή κριτήρια ............................................ 63 

46. Συγκριτικοί πίνακες κατάταξης .................................................................................. 64 

47. ΡΟΕΣ με βάση το μέγιστο κάθε Βάρους ..................................................................... 64 

48. Διάγραμμα Επενδυτικών σχεδίων / MAX W .............................................................. 65 

49. Στάδια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων ................................................................ 65 

50. Πρόβλεψη υλοποίησης νέων επενδύσεων ................................................................ 67 

51. Πρόβλεψη είσπραξης επιχορήγησης βάση του προγράμματος επενδύσεων .......... 67 

52. Διάγραμμα Πορείας Έργου ........................................................................................ 68 

 



6 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Η λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τον νομπελίστα Herbert Simon είναι μια κατάσταση 

συνώνυμη με το μάνατζμεντ. Από το  2008 και μετέπειτα λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης 

που μαστίζει την εγχώρια και όχι μόνο αγορά, οι αποφάσεις που πρέπει να παρθούν από τα 

μέλη των εταιριών για τον στρατηγικό σχεδιασμό ή για μια προμήθεια, λαμβάνονται πάντα 

μέσα από μια ανάλυση δεδομένων. 

Η απόφαση που ακολουθεί την ανάλυση των δεδομένων, είναι το αποτέλεσμα μιας 

οργανωμένης διαδικασίας που ονομάζεται διαδικασία της απόφασης.  

 

Η διαδικασία αυτή είναι το συνονθύλευμα διαφόρων γεγονότων όπως: 

• Η συλλογή πληροφοριών 

• Η αναζήτηση λύσεων του προβλήματος  

• Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών/τμημάτων/φορέων 

• Η σύγκρουση απόψεων  

Βασικό συστατικό για την ανάπτυξη μια επιχείρησης αποτελούν οι επενδύσεις και το 

αποτέλεσμα που αυτές επιφέρουν στο τέλος. Τα κεφάλαια που δεσμεύοντα για τις επενδύσεις 

είναι σημαντικά, δημιουργούν ένα μεγάλο ταμειακό κενό στις ροές της εταιρίας, έχουν 

χαρακτήρα μη αναστρέψιμο και για τον λόγο αυτό η μελέτη που συντάσσεται πρέπει να είναι 

αρκετά προσεκτική , να στηρίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα και  το βασικότερο να  έχει σαν 

πρωταρχικό στόχο την μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης.  

Η πολυκριτήρια ανάλυση έχει ως σκοπό τη μελέτη προβλημάτων απόφασης στην οποία 

κυριαρχούν πολλά κριτήρια και τα οποία θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.  

Οι κυριότερες πολυκριτηριακές μέθοδοι διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες  

• Ο πολυκριτήριος μαθηματικός προγραμματισμός  

• Η θεωρία της πολυκριτήριας χρησιμότητας 

• Η θεωρία των σχέσεων υπεροχής 

• Η πολυκριτήρια μονότονη παλινδρόμηση  

Ως προς την επιλογή των επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα κατατεθούν στην Διοίκηση προς 

έγκριση , η τελική λήψη αποφάσεων τόσο για την αξιολόγησή όσο και για την ιεράρχησή τους 

στηρίζεται στις παρακάτω αναλύσεις : 

• Στρατηγική ανάλυση 

• Τεχνικής φύσεως ανάλυσης  
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• Χρηματοοικονομική ανάλυση 

• Εμπορική ανάλυση 

Η προτεινόμενη μέθοδος σύμφωνα με τον κο Ζουμπουνίδη (2013) στο βιβλίο του «Βασικές 

Αρχές Χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ» είναι  η πολυκριτήρια μέθοδος PROMETHEE ΙΙ η 

οποία στηρίζεται στη θεωρία σχέσεων υπεροχής. Η ανάγκη για δημιουργία μιας σχέσης 

ιεράρχησης και της διάκρισης του καλύτερου επενδυτικού προγράμματος μπορεί να καλυφθεί 

μέσω της προτεινόμενης μεθόδου και να δώσει λύσεις με τρόπο ικανοποιητικό.   

 

Οι μέθοδοι PROMETHEE έχουν αναπτυχθεί από τους Βέλγους Bran, Mareschal & Vincke 

και έχουν επαναπροσδιοριστεί ως μέθοδοι υπεροχής. Πρόκειται για μεθόδους διμερούς 

σύγκρισης των δράσεων.  

 

Οι βασικές αρχές που διέπουν τη μέθοδο σε σχέση με άλλες μεθόδους της ίδιας κατηγορίας 

είναι :  

 

1. Επέκταση στη έννοια των κριτηρίων  

Προτείνονται δηλαδή στον αποφασίζοντα νέες συναρτήσεις κριτηρίων.  

2. Εκτιμώμενη σχέση υπεροχής 

Η εκτιμώμενη σχέση υπεροχής είναι λιγότερο ευαίσθητη σε μικρές τροποποιήσεις με 

αποτέλεσμα να είναι εύκολη η ερμηνεία της.  

3. Εκμετάλλευση της σχέσης υπεροχής  

Πραγματοποιείται σε καταστάσεις όπως αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων οι οποίες 

θα πρέπει να ταξινομηθούν από την καλύτερη στη χειρότερη.  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα δέκα επενδυτικών σχεδίων της εταιρίας 

Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ που πρόκειται να κατατεθούν για χρηματοδότηση στα πλαίσια 

του προγράμματος ΕΠΑλΘ 2014 -2020 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  
 

2.1. Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ 

Ο Όμιλος Σελόντα ιδρύθηκε το 1981 και σήμερα αποτελεί τον  μεγαλύτερο παραγωγό 

και προμηθευτή τσιπούρα και λαβρακιού σε παγκόσμια κλίμακα.  

Σκοπός της Εταιρείας με βάση το καταστατικό της είναι : 

α) η εκτροφή ιχθύων σε δικές της ή ξένες εγκαταστάσεις και η εμπορία αυτών 

εντός της Ελλάδος και στο εξωτερικό, η συμμετοχή σε όμοιες ή παρεμφερείς 

επιχειρήσεις, η παραγωγή και πώληση γόνου ιχθύων και κάθε άλλη δραστηριότητα 

που σχετίζεται με ιχθυοκαλλιέργειες, 

β) η παραγωγή ιχθυοτροφών σε δικές της ή ξένες εγκαταστάσεις και η εμπορία 

αυτών εντός της Ελλάδος και στο εξωτερικό, η συμμετοχή σε όμοιες ή 

παρεμφερείς επιχειρήσεις, η παραγωγή και πώληση πρώτων υλών ιχθυοτροφών 

και κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με την αγορά των ιχθυοτροφών, 

γ) η έρευνα και η ανάπτυξη και η συμμετοχή σε επενδυτικά και ερευνητικά 

προγράμματα που αφορούν στην ιχθυοκαλλιέργεια, την ιχθυογέννηση, τις 

ιχθυοτροφές και την τεχνολογία τροφίμων,  

δ) η αγορά, εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων, 

ε) η συμμετοχή σε δραστηριότητες σχετικά με την εκμετάλλευση έργων 

αξιοποίησης, τουρισμού και αναψυχής και  

στ) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στους τομείς 

δραστηριότητας του Ομίλου.   

Η σημερινή ετήσια παραγωγή είναι 32.000 τόνων τσιπούρας και λαβρακιού.  Θα πρέπει 

να τονισθεί ότι η εταιρία εκτός από την διαχείριση των δικών της παραγωγικών 

εγκαταστάσεων και των θυγατρικών της έχει υπό την επίβλεψή της και μονάδες 

τρίτων,υπό καθεστώς συνεργασίας φασόν.  

Συνολικά ο Όμιλος ΣΕΛΟΝΤΑ λειτουργεί  

✓ 59 θαλάσσιες μονάδες εκτροφής στην Ελλάδα (εκ των οποίων οι τέσσερις υπό 

καθεστώς φασόν), 
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✓ 14 συσκευαστήρια και 2 μονάδες επεξεργασίας, 

✓ 6 ιχθυογεννητικούς σταθμούς στην Ελλάδα με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 

180 εκατομμυρίων τεμαχίων γόνου 

✓ 1 εργοστάσιο παραγωγής ιχθυοτροφών που διαχειρίζεται από τη θυγατρική 

εταιρεία Περσεύς, τον μεγαλύτερο παραγωγό ιχθυοτροφών στην Ελλάδα με 

ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 70.000 τόνων 

 

Ο Όμιλος παρουσιάζει διευρυμένο «Αποτύπωμα-footprint» που επεκτείνεται από την 

Σαγιάδα Θεσπρωτίας έως τη Νησίδα Μάκρυ στη Χάλκη, δραστηριοποιείται σε  

συνολικά πέντε Αποκεντρωμένες Περιφέρειες της Επικράτειας και η πλήρης 

αποτύπωση του συνόλου των εγκαταστάσεων εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα  

 

Εικόνα 1 Αποτύπωμα-footprint Ομίλου ΣΕΛΟΝΤΑ 
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Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η μορφή – διάρθρωση των εγκαταστάσεων της 

εταιρίας.  

 

Εικόνα 2 Διάρθρωση εγκαταστάσεων 

Αν και ο Όμιλος Σελόντα ξεκίνησε την πορεία του από το 1981 στον παρακάτω πίνακα 

εμφανίζεται συνοπτικά η εξέλιξη του Ομίλου από το 2012 έως σήμερα μιας και 

αποτελεί την κύρια περίοδο εξαγορών και συγχωνεύσεων που πραγματοποιήθηκαν με 

εταιρίες του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών.  

 

Εικόνα 3 Εξέλιξη του Ομίλου από το 2012 έως σήμερα 

2.2. ΕΠΑΛΘ 2014-2020 

 

Στα πλαίσια της πρόσκλησης του ‘Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και 

Θάλασσας 2014-2020’ για το ‘Μέτρο 3.2.2 Παραγωγικές επενδύσεις στην 

υδατοκαλλιέργεια ο Όμιλος Σελόντα προτίθεται να καταθέσει δέκα προτάσεις με 

επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ισάριθμων εγκαταστάσεων με σκοπό την μερική 

χρηματοδότησή τους από το εν λόγω πρόγραμμα. 
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Οι ενισχύσεις του παρόντος προγράμματος θα διατεθούν στο πλαίσιο του του ΠΑΑ 

2014-2020 και σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1303/2013, τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και 

με τα οριζόμενα στο ΕΣΠΑ 2014-2020. 

2.2.1. Ανάλυση προγράμματος  

 

Το ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 είναι πρόγραμμα συγχρηματοδότησης 

από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Σκοπός του προγράμματος είναι  

να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της 

Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, και κατ' επέκταση να βοηθήσει τους αλιείς-

υδατοκαλλιεργητές στη μετάβαση προς τη βιώσιμη αλιεία, καθώς και τις παράκτιες 

κοινότητες στη διαφοροποίηση των οικονομιών τους.  

 

Ο Φορέας διαχείρισης των Μέτρων 3.2.2 & 4.2.4 του Ε.Π. Αλιείας& Θάλασσας 2014-

2020 είναι η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 

και Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) 

 

Το πρόγραμμα προτείνει δράσεις και μέτρα με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής κατά μήκος των ακτών, καθώς και 

την προώθηση της βιώσιμης και αποδοτικής ως προς την χρήση των πόρων αλλά και 

την  ανταγωνιστικήαλιεία.   

 

Πιο συγκεκριμένα, οι προτεραιότητες του Προγράμματος είναι:  

 

1. Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, 

καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση Αλιείας  

 

2. Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, 

καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση Υδατοκαλλιέργειας  

 

3. Ενίσχυση της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ)  
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4. Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής μέσω του ακόλουθου ειδικού 

στόχου: της προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και 

της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές 

κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, 

συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της 

αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας. 

 

5. Ενίσχυση της εμπορίας και μεταποίησης  

 

6. Ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής(ΟΘΠ) 

Τα επενδυτικά σχέδια είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση εφόσον :  

i. Δεν έχουν ενταχθεί και δεν χρηματοδοτούνται από άλλο κοινοτικό ή εθνικό 

πρόγραμμα.  

ii. Αποδεικνύεται σαφώς από ανεξάρτητη έκθεση εμπορίας ότι υφίστανται καλές 

και βιώσιμες προοπτικές στην αγορά για το προτεινόμενο προϊόν.  

iii. Η προτεινόμενη ανάπτυξη είναι συνεπής προς το πολυετές εθνικό στρατηγικό 

σχέδιο για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να 

είναι άνω των 20.000 ΕΥΡΩ και να μην υπερβαίνει τα 5.000.000 €. Ως μέγιστη 

διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται τα δύο (2) έτη, με ημερομηνία 

εκκίνησης την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης ενώ δίνεται η 

δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, πέραν της ως άνω προθεσμίας, σε περιπτώσεις 

απόλυτα αιτιολογημένες 

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε την σημαντικότητα των διαχειριστικών αρχών στην 

διαχείριση τέτοιων σημαντικών κονδυλίων μιας και επέρχεται μια ανακύκλωση πόρων  

σε εθνικό επίπεδο όπως εμφανίζεται ευκρινώς στο παρακάτω διάγραμμα : 
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Εικόνα 4 Ανακύκλωση πόρων μέσω των μορφών διαχείρισης , PWC 2014 

2.2.2. Βασικοί Παράμετροι ένταξης και χρηματοδότησης  

 
Τα βασικά κριτήρια για την ένταξη των εταιριών στο εν λόγω πρόγραμμα είναι :   

 

1. Μέγεθος εταιρίας  

 

Βασική προϋπόθεση για την χρηματοδότηση και το ύψος αυτής έχει η Κατηγορία της 

επιχείρησης , η οποία κατατάσσεται σύμφωνα με την αριθμ. (2003)/361/ΕΚ Σύσταση 

της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

Κατηγορία Επιχείρησης  
Αριθμός απασχολούμενων 

:(ΕΜΕ)  

Ετήσιος κύκλος 

εργασιών  

ή Σύνολο ετήσιου 

ισολογισμού  

Μεσαία < 250 ≤ 50εκατ. € ή ≤ 43 εκατ. € 

Μικρή < 50 ≤ 10 εκατ. € ή ≤ 10 εκατ. € 

Πολύ μικρή < 10 ≤ 2 εκατ. € ή ≤ 2 εκατ. € 

Πίνακας 1  Κατηγοριοποίηση επιχειρήσεων σύμφωνα με την αριθμ (2003)/361 ΕΚ 

 

Σύμφωνα με την αριθμ. (2003)/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, για την ανωτέρω κατηγοριοποίηση πρέπει να πληρείται τόσο το κριτήριο 

του αριθμού των απασχολουμένων, όσο και ένα εκ των δύο οικονομικών κριτηρίων.  

 

Τα ποσοστά Δημόσιας Δαπάνης και Ιδιωτικής Συμμετοχής  των προτάσεων  που θα 

ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρο 3.2.2. έχουν ως εξής : 
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  Επικράτεια της Χώρας 
Απομακρυσμένα Ελληνικά 

Νησιά 

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

Δ.E. 50% 85% 

Ι.Σ. 50% 15% 

Λοιπές επιχειρήσεις (μεγέθους μεγαλύτερου της 

ΜΜΕ) 

Δ.E. 30% 30% 

Ι.Σ. 70% 70% 

Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου 

Δ.E. 100% 100% 

Ι.Σ. 0% 0% 

Οργανώσεις αλιέων & άλλοι συλλογικοί δικαιούχοι 

Δ.E. 60% 85% 

Ι.Σ. 40% 15% 

Οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων 

παραγωγών & διακλαδικών οργανώσεων 

Δ.E. 75% 85% 

Ι.Σ. 25% 15% 

Πίνακας 2 Ποσοστά Δημόσιας Δαπάνης και Ιδιωτικής Συμμετοχής 

 

2. Ενημερότητες – πιστοποιητικά  

 

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, 

πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, πιστοποιητικό 

μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε 

αναγκαστική διαχείριση σε ισχύ. 

 

3. Υφιστάμενες δαπάνες  

 

Ένα βασικό κριτήριο της πρώτης πρόσκλησης του προγράμματος ΕΠΑλΘ 2014-2020 

για το Μέτρο 3.2. είναι η δυνατότητα χρηματοδότησης υφιστάμενων δαπανών με 

ημερομηνία έγκρισης τις 23/10/2015. Οι δαπάνες αυτές μπορούν υπό προϋποθέσεις να 

συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα, αρκεί να έχουν εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία 

κατάθεσης των επενδυτικών σχεδίων. Εάν συμπεριληφθούν τότε θα πρέπει να 

υπάρξουν και νέες επενδύσεις με ποσοστό όχι μικρότερο του 20% του συνολικού 

κατατεθειμένου προϋπολογισμού.  

 

4. Κάλυψη ιδίας συμμετοχής.  

 

Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής μπορεί να πραγματοποιηθεί από Ίδια κεφάλαια ή/και 

τραπεζικό δανεισμό.   

 

5. Άδειες λειτουργίας  

 

Στις περιπτώσεις των αδειών που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης 

του επενδυτικού σχεδίου, βρίσκονται στη διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης ή 

τροποποίησης, υποβάλλονται οι προϊσχύουσες άδειες, εφόσον υπάρχουν και το 
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αντίστοιχο αίτημα έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης. Στην περίπτωση αυτή θα 

πρέπει όλες οι ανωτέρω άδειες να προσκομισθούν με την αίτηση πληρωμής της Α’ 

Δόσης της πράξης, Επισημαίνεται επίσης ότι, στην περίπτωση των θαλάσσιων πλωτών 

μονάδων θα πρέπει με την αίτηση χρηματοδότησης οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν 

υποχρεωτικά τουλάχιστον την Απόφαση προέγκρισης μίσθωσης του θαλάσσιου 

χώρου.  

 

2.3. Οικονομικά στοιχεία και κατάταξη εταιρίας  

 

Ό όμιλος Σελόντα παρουσιάζει για τα έτη 2014 -2015-2016 τα παρακάτω στοιχεία  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (€) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

2014 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΕΤΟΣ  2015 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  

2016 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΌ-ΕΩΣ 01/01 ~31/12/2014 01/01 ~31/12/2015 01/01 ~31/12/2016 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 135.670.491,00 € 148.690.787,00 € 167.522.065,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 231.962.702,00 € 207.130.763,00 € 276.029.212,00 € 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

(σε ΕΜΕ) 

714,00 740,00 1.040,05 

Πίνακας 3 Οικονομικά στοιχεία Ομίλου 201-2016 

Με βάση τα βασικά κριτήρια του Μέτρου 3.2.2  η μητρική εταιρία του Ομίλου  

Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ υπάγεται στην κατηγορία «Μεγάλη» επιχείρηση και 

αυτομάτως η χρηματοδότηση – επιχορήγηση των επενδυτικών σχεδίων  αντιστοιχεί 

στο 30% του συνολικού προϋπολογισμού. 

 

Έχοντας λάβει υπόψη της τα κριτήρια του προγράμματος ΕΠΑλΘ 2014-2020 και σε 

συνδυασμό με το προγραμματισμένο επενδυτικό πλάνο της εταιρίας για την διετία 

2018-2020, η Διοίκηση αποφάσισε ότι για στο συγκεκριμένο Μέτρο θα κατατεθούν 

συνολικά 10 επενδυτικά σχέδια.  

 

Η ανάλυση του αριθμού των προτάσεων ανά διεύθυνση παραγωγής φαίνεται 

παρακάτω:  

Κατηγορίες Sites Ομίλου  Sites  που θα ενταχθούν 

 Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς  6 2 

Μονάδες εκτροφής  59 7 

Συσκευαστήρια  11 1 

Πίνακας 4.1.  Ανάλυση προτάσεων ανά Δ/νση Παραγωγής 
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Και συγκεκριμένα οι επενδύσεις θα αφορούν τις κάτωθι παραγωγικές μονάδες  

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Ε. Περιοχή Ιχθυογεννητικός Σταθμός 
Μονάδα 

Εκτροφής 
Συσκευαστήριο  

      

Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας Φθιώτιδας Λάρυμνα √ √   

Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας Φθιώτιδας Δενδρούλια   √   

Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας Φωκίδας Μανάγουλη √     

Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας Εύβοιας 
ΠΟΡΤΟ 

ΜΠΟΥΦΑΛΟ 
  √   

Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας Θεσπρωτίας Όρμος Χαλκιά  √   

Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας Θεσπρωτίας ΣΑΓΙΑΔΑ       

Πελοποννήσου Αργολίδα ΑΠΙΔΙΑ     √ 

Πελοποννήσου Αργολίδα ΤΡΑΧΗΛΙ Μ/Ε   √   

Αττικής Νήσων Τρίκερι   √   

Πίνακας 5 Διασπορά επενδύσεων στην Επικράτεια 

 

Η διασπορά των επενδυτικών σχεδίων εμφανίζεται στο παρακάτω χάρτη  

 

 
Εικόνα 5 Διασπορά επενδύσεων στην Επικράτεια 

 

2.4. Ανάλυση επενδυτικού προγράμματος  

 

Στους επόμενους πίνακες  παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι προτάσεις του τμήματος 

αδειοδοτήσεων, κόστος των επενδυτικών σχεδίων  καθώς και η ανάλυση των νέων 

επενδύσεων συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών εξόδων 
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παλιές 

επενδύσεις 
νέες επενδύσεις 

Σύνολο 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΞΟΔΑ & 

Απρόβλεπτα  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 

Επιδότηση 

    10%  30% 

ΛΑΡΥΜΝΑ  Μ/Ε 292.206,81 € 178.964,04 € 471.170,85 € 47.117,09 € 518.287,94 € 155.486,38 € 

ΔΕΝΔΡΟΥΛΙΑ Μ/Ε 245.580,48 € 150.999,52 € 396.580,00 € 39.658,00 € 436.238,00 € 130.871,40 € 

ΌΡΜΟΣ ΧΑΛΚΙΑ Μ/Ε 299.348,62 € 350.809,84 € 650.158,46 € 65.015,85 € 715.174,31 € 214.552,29 € 

ΛΑΡΥΜΝΑ ΙΧΣ 100.759,43 € 540.101,00 € 640.860,43 € 64.086,04 € 704.946,47 € 211.483,94 € 

ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ ΙΧΣ 207.955,43 € 664.112,00 € 872.067,43 € 87.206,74 € 959.274,17 € 287.782,25 € 

ΟΡΘΟΛΙΘΙ 124.717,56 € 94.698,50 € 219.416,06 € 21.941,61 € 241.357,67 € 72.407,30 € 

ΑΠΙΔΙΑ ΣΚΣ 605.825,08 € 401.346,30 € 1.007.171,38 € 100.717,14 € 1.107.888,52 € 332.366,56 € 

ΤΡΑΧΗΛΙ Μ/Ε 760.441,50 € 356.212,34 € 1.116.653,84 € 111.665,38 € 1.228.319,23 € 368.495,77 € 

ΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ 

Μ/Ε 174.345,11 € 393.269,76 € 567.614,87 € 56.761,49 € 
624.376,35 € 187.312,91 € 

ΤΡΙΚΕΡΙ 2.914,40 € 775.640,00 € 778.554,40 € 77.855,44 € 856.409,84 € 256.922,95 € 

Πίνακας 6 Συνοπτικό πίνακας Επενδυτικών σχεδίων Ομίλου 

 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται το πρόγραμμα των νέων επενδύσεων συνολικά 

ανά κατηγορία δαπάνης και ανά παραγωγικό τμήμα. Συνοπτικά να αναφερθεί ότι το 

τελικό ποσό επενδύσεων συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών εξόδων και 

απροβλέπτων είναι της τάξεως των 4,57 εκ. €  

 

Επενδυτικό πρόγραμμα νέων επενδύσεων  

 

Κατηγορία δαπάνης/τύπο εγκατάστασης ΙΧΣ Μ/Ε ΣΚΣ Γενικό Άθροισμα 

     

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ     367.700,00 €         367.700,00 €  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ         12.400,00 €          18.000,00 €             30.400,00 €  

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ)       393.900,00 €           393.900,00 €  

ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ       784.143,00 €        606.350,00 €       13.656,30 €      1.404.149,30 €  

ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ         11.900,00 €          39.130,00 €         7.300,00 €            58.330,00 €  

ΠΛΩΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ     1.229.927,50 €       1.229.927,50 €  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ          43.950,00 €             43.950,00 €  

ΤEXNIKA EΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ       151.292,79 €        420.014,85 €    100.717,14 €         672.024,77 €  

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΕΡΣΑΙΑ           1.870,00 €          83.600,00 €       12.690,00 €            98.160,00 €  

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΛΩΤΑ        279.636,50 €          279.636,50 €  

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΤΩΝ) 

 1.355.505,79 €   2.720.608,85 €   502.063,44 €   4.578.178,07 €  

Πίνακας 7 Νέες επενδύσεις ανά Δ/νση Παραγωγής 
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2.5. Αναφορά προβλήματος  

 

Τα επενδυτικά προγράμματα της εταιρείας βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και κρίσιμο 

σημείο είναι η ολοκλήρωσή τους κατά την διάρκεια του 2019 ενώ ο κύριος όγκος των 

αγορών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο Α’ Εξάμηνο του 2018 (€ 2.376.288,49). 

 

Προαπαιτούμενο για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης είναι η ενεργοποίηση όλων των 

εμπλεκομένων τμημάτων(management Μ/Ε, Τμήμα Προμηθειών, κ.λπ.), η στενή 

συνεργασία μεταξύ τους καθώς επίσης και ιεράρχηση των ενεργειών που θα πρέπει να 

γίνουν για να ολοκληρωθεί αισίως το πρόγραμμα χωρίς να υπάρξουν προβλήματα στις 

ταμειακές ροές (cash flow) του Ομίλου. 

 

Το κάθε τμήμα πρέπει να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες όλες 

μαζί θα αποτελέσουν μέρη των φακέλων των επενδυτικών σχεδίων που πρόκειται να 

κατατεθούν στο πρόγραμμα   

 

 

Εικόνα 6 Συμμετοχή τμημάτων στη σύνταξη των επενδυτικών σχεδίων 

 

Η ιεράρχηση των επενδυτικών σχεδίων που θα κατατεθούν στηρίζεται τόσο στον 

ταμειακό όσο και στον παραγωγικό προγραμματισμό της εταιρίας. Εδώ θα πρέπει 

ιδιαιτέρως να σημειωθεί ότι σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της διαδικασίας κατέχει  η 

σταδιακή είσπραξη των επιχορηγήσεων από την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑλΘ 

2014-2020.  
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Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι ποια από τις συνολικά δέκα (10) επενδύσεις πρέπει 

να τρέξει πιο γρήγορα και σε ποια θα πρέπει η Διοίκηση να δώσει την μεγαλύτερη 

βαρύτητα ούτως ώστε η υλοποίηση για το σύνολο των έργων να στεφθεί με επιτυχία 

χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα στον ταμειακό προγραμματισμό; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  
 

3.1.Συστήματα Υποστήριξης Απόφασης  

Σημαντικό ρόλο στην διευκόλυνση της Διοίκησης (ή του αποφασίζοντος) να λάβει την 

βέλτιστη απόφαση έπαιξε η ανάπτυξη των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ). 

Στόχος των ΣΥΑ είναι η ενίσχυση του ρόλου του αποφασίζοντος μέσα στην επιχείρηση και η 

όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη διοίκηση του σε έναν οργανισμό ή σε μια επιχείρηση. Ο 

σχεδιασμός ενός τέτοιου συστήματος είναι μια σύνθετη διαδικασία, την ευθύνη του οποίου την 

αναλαμβάνει μια ομάδα επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων η οποία αποκαλείται ομάδα 

σχεδιασμού.  

Η διαμόρφωση και ανάπτυξη ενός ΣΥΑ είναι μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται με μια 

ανακύκλωση τριών βασικών σταδίων. 

 

 

Εικόνα 7 Ανακύκλωση τριών βασικών σταδίων για τη διαμόρφωση ενός ΣΥΑ 

 

Εν κατακλείδι αυτό το οποίο μπορούμε να συμπεράνουμε είναι ότι η απόφαση και η διαδικασία 

για την λήψη αυτής είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους . 

 

Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα παρουσιάζεται η σύνθεση της ομάδας σχεδιασμού ενός 

Συστήματος Υποστήριξης Απόφασης καθώς και οι τομείς ευθύνης όσων συμμετέχουν σε 

αυτήν.  
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Πίνακας 8 Σύνθεση της ομάδας σχεδιασμού ενός ΣΥΑ 

 

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η λήψη σωστών αποφάσεων αποτελεί  ακρογωνιαίο λίθο για την 

βιωσιμότητα αλλά και την εν γένει ύπαρξη ενός οργανισμού. 

Η διαδικασία λήψης μιας απόφασης σε έναν οργανισμό εμφανίζεται ευκρινώς στο παρακάτω 

διάγραμμα  

 

 

Πίνακας 9 Διαδικασία λήψης απόφασεων 
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Είναι εμφανές με βάση τα παραπάνω ότι σημαντικό ρόλο για να υπάρξει μια σωστή απόφαση 

είναι τα δεδομένα. Τα δεδομένα πρέπει να επεξεργαστούν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να 

βγαίνει μια σωστή πληροφόρηση, την οποία ο αναλτής θα την διαχειριστεί κατάλληλα για να 

μπορέσει να δώσει στον αποφασίζοντα όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται προκειμένου να 

κατευθύνει με τις αποφάσεις του την επιχείρηση ή τον οργανισμό . 

Συνοπτικά η πορεία ενός ΣΥΑ παρουσιάζεται παρακάτω 

 

Πίνακας 10 Η πορεία ενός ΣΥΑ  σε έναν Οργανισμό 

 

3.2.Πολυκριτήρια Ανάλυση  

 

Με τον όρο Πολυκριτήρια Ανάλυση  ονομάζουμε την λήψη αποφάσεων με βάση τα 

πολλαπλά κριτήρια και στόχους που οδηγούν συνήθως σε αντικρουόμενα 

αποτελέσματα1. Η πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων (MCDA) έχει συνεισφέρει σε 

σημαντικό βαθμό στην επίλυση μερικών χρηματοοικονομικών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματικές και όχι μόνο οντότητες.  

Μερικά από τα προβλήματα αυτά είναι  

✓ Αξιολόγηση επενδύσεων σε κεφάλαιο υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου 

✓ Εκτίμηση κινδύνου πτώχευσης και πιστωτικού κινδύνου επιχειρήσεων 

✓ Αξιολόγηση ομολόγων 

✓ Αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων  

✓ Στο χρηματοδοτικό σχεδιασμό  

✓ Στην επιλογή και αξιολόγηση Επενδυτικών έργων  

                                                           
1 Κωνσταντίνος Ζουμπουνίδης Τ/ο αποφάσεις με πολλαπλά κριτήρια σελ 18-19 
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Τόσο η επιλογή όσο και η αξιολόγηση επενδυτικών έργων αποτελεί μια σημαντική 

απόφαση για κάθε επιχειρηματική οντότητα και με βάση κάποια συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά όπως η χρονική διάρκεια και οι κεφαλαιακές ανάγκες κάθε επενδυτική 

απόφαση είναι στρατηγικής σημασίας για τις οντότητες αυτές. 

Η χρηματοοικονομική οικονομική θεωρία παρεμβαίνει μόνο στην φάσεις αξιολόγησης 

και επιλογής βάσει παραδοσιακών οικονομικών κριτηρίων, όπως το περίοδο 

αποπληρωμής, το λογιστικό ποσοστό απόδοσης, την καθαρή παρούσα αξία, την 

εσωτερική το ποσοστό απόδοσης, τη μέθοδο απόσβεσης με έκπτωση κ.λπ. Προτείνει 

είτε μια ταξινόμηση των επενδυτικών σχεδίων από το καλύτερο προς το χειρότερο είτε 

μια θετική ή αρνητική εισήγηση όταν υπάρχει μόνο ένα επενδυτικό σχέδιο.  Όμως η 

προσέγγιση αυτή είναι μη ρεαλιστική μιας και βασίζεται μόνο σε χρηματοοικονομικά 

κριτήρια ενώ παραμένει μόνο στα στάδια της αξιολόγησης και της επιλογής2.  

Από την άλλη πλευρά η Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων παρεμβαίνει στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων ξεκινώντας από τα στάδια της αντίληψης και της 

διατύπωσης και καταλήγει στα στάδια της αξιολόγησης και της επιλογής.  

Στο στάδιο της αντίληψης και διατύπωσης η Πολυκριτήρια Ανάλυση συμβάλει η στον 

εντοπισμό πιθανών ενεργειών για την παρουσίαση εναλλακτικών ευκαιριών για 

επενδύσεις καθώς ένα σύνολο πιθανών δράσεων (πιθανές παραλλαγές, κάθε 

παραλλαγή που συνιστά επένδυση σε ανταγωνισμό με άλλες). Έπειτα επιλέγεται η 

κατάλληλη  προβληματική αναφοράς προσαρμοσμένη πάνω στο επενδυτικό πρόβλημα 

που θα πρέπει να λυθεί.   

Οι προβληματικές κατατάσσονται με βάση τα παρακάτω3  

✓ Η προβληματική τύπου α αναφέρεται στην επιλογή μίας ή περισσότερων 

εναλλακτικών οι οποίες θεωρούνται ως οι πιο κατάλληλες (choice). 

✓ Η προβληματική β αναφέρεται στην ταξινόμηση των εναλλακτικών σε 

προκαθορισμένες ομοιογενείς κατηγορίες (classification/ sorting).  

✓ Η προβληματική γ αναφέρεται στην κατάταξη των εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων ξεκινώντας από τις καλύτερες (ranking).  

                                                           
2 Κωνσταντίνος Ζουμπουνίδης Τ/ο αποφάσεις με πολλαπλά κριτήρια σελ 20 
3 Roy, B. (1996), Muticriteria Methodology for Decision Aiding, Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht 
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✓ H προβληματική δ αναφέρεται στην περιγραφή των εναλλακτικών με βάση τα 

επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης (description). 

Στα στάδια αξιολόγησης και επιλογής εισάγονται κριτήρια ποιοτικά και ποσοτικά 

κριτήρια τα οποία δημιουργούν ένα ρεαλιστικό μεθοδολογικό πλαίσιο πάνω στο 

οποίο θα αναπτυχθεί η μελέτη αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων. Τα κριτήρια 

αυτά μπορεί να είναι 4 

✓ Οι στόχοι του επενδυτικού έργου και η συνάφεια τους με τους στόχους της 

γενικής πολιτικής της εταιρίας  

✓ Η εκτίμηση του κατεπείγοντος του επενδυτικού σχεδίου  

✓ Η εκτίμηση των συσχετίσεων μεταξύ των επενδυτικών σχεδίων  

✓ Οι ταμειακές ροές των επενδυτικών σχεδίων  

✓ Τα χρηματοοικονομικά κριτήρια κινδύνου  

✓ Η εκτίμηση του κινδύνου  

✓ Το μέγεθος του επενδυτικού έργου.  

Η όλη διαδικασία λήψης μιας απόφασης για υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου 

παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα5  

 

Πίνακας 11 Διάγραμμα διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

                                                           
4 Evrard, Y., Zisswiller, R.: Une analyse des décisions d’investissement fondée sur les modèles 

de choix multi-attributs. Finance 3(1), 51–68 (1982) 
5 Lawrence A. Gordon, George E. Pinches (1984) Improving capital budgeting : a decision support 
system approach /. Wesley Publishing Company,New York  

Αντίληψη 

Διατύπωση 
 

Επιλογή  

Έλεγχος  
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Επομένως, η Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων συμβάλλει στον εντοπισμό των 

καλύτερων επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με την προβληματική επιλογή, την 

ικανοποιητική επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ των κριτηρίων, τον καθορισμό της 

σχετικής σημασίας των κριτηρίων στη λήψη αποφάσεων τη διαδικασία και την 

αποκάλυψη των προτιμήσεων των επενδυτών και του συστήματος αξιών.  

3.3. Συναφείς προσεγγίσεις πολυκριτήριων προβλημάτων  

 

Οι κυριότερες πολυκριτήριες μέθοδοι διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες6 : 

 

Α) ο πολυκριτηριακός μαθηματικός προγραμματισμός , 

Β) η θεωρία της πολυκριτήριας χρησιμότητας, 

Γ) η θεωρία των σχέσεων υπεροχής, 

Δ) η πολυκριτήρια μονότονη παλινδρόμηση. 

Ειδικότερα οι Spronk, Steuer, και Zopounidis το 2016 στο Multiple Criteria Decision 

Analysis State of the Art Surveys για την αξιολόγηση χρηματοοικονομικών 

επενδύσεων προτείνουν τις παρακάτω εφαρμογές: 

✓ Συστήματα Αξιών  (AHP κα), 

✓ Σχέσεις Υπεροχής (ELECTRE, PROMETHEE), 

✓ Αναλυτική Μοντέλο Αποφάσεων (UTA*, UTADIS), 

Συναφή προσεγγίσεις έργων που σχετίζονται με την αξιολόγηση χρηματοοικονομικών 

επενδύσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  

Τίτλος  Μέθοδος Συνοπτική Αναφορά Συγγραφέας, έτος  

    

A compound real option and 

AHP methodology for 

evaluating ICT business 

alternatives. Telematics 

Inform.  

AHP 

Συνδυασμός Χρηματοοικονομικών 

στοιχείων και της μεθόδου AHP σε ένα 

κοινό πλαίσιο ανάλυσης αποφάσεων 

παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο 

πολυκριτήριο μοντέλο για να δοθεί 

προτεραιότητα στις επιχειρηματικές 

εναλλακτικές λύσεις ΤΠΕ  

 

Angelou, G.N., 

Economides, A.A. 

 

2009 

                                                           
6 Siskos J. (1984), Systemes d’Evaluation et Aide a la Decision Interactive en Presence de Criteres 
Multiples, These D’ Eta ten Sciences de Gestion, Universite de Paris - Dauphine 
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A decision support system 

for semistructured strategic 

decisions:a multi-tool 

method for evaluating 

intangible investments. 

Revue des Systèmes de 

Décision 1,  

AHP 

Παρουσιάζει πώς ένα 

σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα 

υποστήριξης αποφάσεων μπορεί να 

υποστηρίξει τη διαχείριση άυλων 

επενδύσεων με αποτελεσματικό τρόπο. 

 

Kivijärvi, H., 

Tuominen, M. 

 

 

1992 

Multicriteria analysis in 

shipping investment 

evaluation. Marit. 

    

AHP 

 

Το πρόβλημα της αξιολόγησης της 

επένδυσης στη ναυτιλία σε πλοία 

επηρεάζεται από παράγοντες που δεν 

είναι σαφώς οικονομικοί ή δεν μπορούν 

εύκολα να ποσοτικοποιηθούν με 

οικονομικούς όρους δημιουργείται ως 

πρόβλημα πολυκριτηριακής 

βελτιστοποίησης και επιλύεται 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της AHP 

 

Rousos, E.-P., Lee, 

B.S. 

2012 

    

Project ranking using Electre 

III.      
ELECTRE 

Μεθοδολογία επιλογής για τη Βόρεια 

Παραγωγή, ενός τμήματος  της Εταιρείας 

Ηλεκτρισμού της Νέας Ζηλανδίας 

Buchanan, J., 

Sheppard, Ph., 

Vanderpooten, D.  

 

1999 

Application of  

multicriterional analysis to 

the ranking and 

evaluation of the investment 

programmes in the ready 

mixed concrete industry.   

PROMETHEE 

 

Βιομηχανία τσιμέντου στη 

Γιουγκοσλαβία σχεδιάζει να επενδύσει 

στη βιομηχανία έτοιμου σκυροδέματος 

(RM). Η υλοποίηση του δικτύου των 

εργοστασίων μπετόν RM θα 

πραγματοποιηθεί με την ενσωμάτωση 

των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και με 

την κατασκευή νέων μέσω ενός 

εκτεταμένου επενδυτικού σχεδίου. 

 

Ribarovic, Z., 

Mladineo, N. 

 

1987 

    

A practical multicriteria 

methodology for assessing 

risk public investments. 

UTA 

 

Προτείνει μια απλή, πρακτική αλλά και 

ρεαλιστική μεθοδολογία για την 

πολυκριτηριακή απόφαση λήψης 

αποφάσεων στην αξιολόγηση των 

δημόσιων επενδυτικών σχεδίων, η οποία 

λαμβάνει υπόψη αστάθμητους 

παράγοντες των έργων. 

 

Beuthe, M., 

Eeckhoudt, L., 

Scannella, G. 

 

2000 

    

An application of the UTA 

discriminant model for the 

evaluation of R 

& D projects.  

UTADIS 

Χρήση της μεθόδου UTADIS  στη 

διαδικασία πολυκριτηριακής 

αξιολόγησης προγραμμάτων R n D 

Jacquet-Lagrèze, E 

 

1995 
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Ειδικότερα για το κομμάτι της αξιολόγησης επενδύσεων στον κλάδο των 

υδατοκαλλιεργειών και της διαχείρισης της αλιευτικών πόρων ενδεικτικά αναφέρουμε 

τα έργα που ακολουθούν  

Τίτλος  Μέθοδος Συνοπτική Αναφορά Συγγραφέας, έτος  

    

Multi-criteria decision-

making for fisheries 

management: A case study 

of Mediterranean demersal 

fisheries.  

AHP 

 

Η προτεινόμενη προσέγγιση παρέχει ένα 

πρακτικό εργαλείο λήψης αποφάσεων για 

τον προσδιορισμό των σεναρίων 

διαχείρισης που είναι περισσότερο 

επιθυμητά από την οπτική πλευρά της 

κοινωνίας, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό 

έναν καλό συμβιβασμό μεταξύ των 

περιβαλλοντικών, οικονομικών και 

κοινωνικών πτυχών του προβλήματος 

δηλαδή την αξιολόγηση επιδόσεων των 

εναλλακτικών πολιτικών διαχείρισης 

αλιευτικών πόρων 

 

Marisa Rossetto,, 

Isabella Bitetto,               

Maria Teresa 

Spedicato,                 

Giuseppe Lembo, 

Monica Gambino, 

Paolo Accadia,        

Paco Melià 

 

2014 

Management Objective 

Importance in Fisheries: An 

Evaluation Using the 

Analytic Hierarchy Process 

AHP 

 

Εξετάζει την ανάπτυξη μιας 

αντιπροσωπευτικής ιεράρχησης 

κριτηρίων και χρησιμοποιεί δεδομένα 

που προκύπτουν από μια συγκριτική 

έρευνα αξιολόγησης βασισμένη στα 

στοιχεί από την αλιεία στο Ην. Βασίλειο 

με σκοπό να διερευνήσουν τις 

προτεραιότητες που υπάρχουν μεταξύ 

των συμφερόντων των διαφόρων 

αλιευτικών συλλόγων   

 

SIMON MARDLE 

SEAN PASCOE  

INES HERRERO 

 

2004 

Evaluating 

sustainable -shing 

development strategies using 

fuzzy MCDM approach 

    

AHP 

 Διερευνάται η στρατηγική αειφόρου 

ανάπτυξης για τους μεταποιητές 

προϊόντων στην Ταϊβάν με τη μέθοδο της 

AHP 

 

Hua-KaiChiou, 

Gwo-

HshiungTzeng, 

Ding-ChouChengd  

 

2012 

    

Developing a decision 

support system for 

sustainable cage aquaculture 

AHP 

 

Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για 

την υποστήριξη των διαχειριστών 

υδατοκαλλιέργειας κλωβών. Μια 

απλοποιημένη έκδοση του Modeling-On 

Growing-Monitoring (MOM), SMOM, 

αναπτύσσεται και εφαρμόζεται για τον 

προσδιορισμό του αριθμού των ψαριών 

που μπορούν να καλλιεργηθούν στην 

περιοχή χωρίς να βλάψουν το 

περιβάλλον. 

 

Halmar Halide 

Α. Stigebrandt 

M. Rehbein 

A.D. McKinnon 

 

 

2008 
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A Review of Applications of 

Multiple-Criteria Decision-

Making Techniques to 

Fisheries.   

PROMETHEE 

– ELECTRE- 

AHP 

 

Παρουσίαση των μεθόδων  MCDM που 

εφαρμόζονται στη διαχείριση της αλιείας 

καθώς επίσης και συμπεράσματα σχετικά 

με την επιτυχία και την εφαρμογή αυτών 

των τεχνικών αυτών. 

 

SIMON MARDLE 

SEAN PASCOE. 

 

1999 

    

Land-use decisions of 

rice/fish farming in Northern 

Bangladesh: use of 

PROMETHEE analysis 

 

PROMETHEE 

 

Η μέθοδος PROMETHEE 

χρησιμοποιήθηκε για την εξάλειψη του 

προβλήματος της ταυτόχρονης επιλογής 

όλων των κριτηρίων λήψης αποφάσεων 

για τη χρήση γης, αποκαλύπτοντας έτσι 

τις επιπτώσεις ορισμένων σημαντικών 

μεταβλητών στις αποφάσεις για τη χρήση 

γης από τους αγρότες στο Μπαγκλαντές.  

 

Md. Salauddin 

Palash, Siegfried 

Bauer  

 

2016 

    

Opportunities for 

strengthening aquaculture 

industry 

through multicriteria 

decision-making 

 
Εφαρμογές MCDM που έχουν 

εφαρμοστεί στη βιομηχανία 

υδατοκαλλιέργειας   

Francisco Vergara-
Solana 

 Marcelo E. 
Araneda German 

Ponce-Diaz 
 

2017 

 

Με βάση τα παραπάνω έργα θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τις μεθόδους που 

χρησιμοποιήθηκαν από τους ερευνητές  

3.3.1. Σύντομη αναφορά στη Μέθοδο της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας 

(Analytic Hierarchy Process –AHP). 

 

Η AHP παρέχει ένα ολοκληρωμένο και ορθολογικό πλαίσιο για τη δόμηση ενός 

προβλήματος απόφασης, για την αναπαράσταση και ποσοτικοποίηση των στοιχείων 

του, ώστε να τα συνδέσει με τον τελικό στόχο και να αξιολογήσει τις εναλλακτικές 

λύσεις 

Στόχος της Αναλυτικής Ιεραρχικής διαδικασίας, (Saaty7, T.L, 1980 ; Σίσκο, Γ., 2008 ; 

Σπυριδάκο, 2014) είναι η ιεράρχηση των χαρακτηριστικών του προβλήματος 

                                                           
7 Saaty, Τ. L, 1980, 'The Analytic Hierarchy Process', McGraw – Hill 
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(κριτήρια & εναλλακτικές επιλογές), έτσι ώστε να μπορέσει ο «αποφασίζοντας» να 

δομήσει αποτελεσματικότερα την απόφασή του8 

Κατασκευάζουμε μια ιεραρχία, έτσι ώστε στο πάνω μέρος να βρίσκεται ο στόχος του 

προβλήματος, στο επόμενο τα κριτήρια αξιολόγησης ή επιλογής και στο κατώτερο 

επίπεδο οι εναλλακτικές ενέργειες 

 

Στο παρακάτω σχήμα εμφανίζεται ένα απλό διάγραμμα9 Αναλυτικής Ιεραρχικής 

διαδικασίας  

 

 

Πίνακας 12 Διάγραμμα AHP 

 

Σε κάθε επίπεδο, από το 2ο και μετά, ζητάμε από τον αποφασίζοντα να συγκρίνει 

δυαδικά τα στοιχεία του επιπέδου, ως προς ένα στοιχείο του προηγούμενου επιπέδου 

βαθμολογώντας τη σημαντικότητα. Ξεκινάμε από το 2ο επίπεδο και καταλήγουμε στο 

τελευταίο χρησιμοποιώντας την κλίμακα 1 έως 9.  

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μέθοδος AHP εκτός από τον οικονομικό τομέα 

εφαρμόζεται  και σε άλλους κλάδους . Χαρακτηριστικοί τομείς10 στους οποίους 

βρίσκεις εφαρμογή η συγκεκριμένης μέθοδος είναι  

• Στον υγειονομικό κλάδο  

                                                           
8 Σιάχος Δ.*,  Κουτσούκης Ν. Σ**, Λήψη Αποφάσεων για την επιλογή του κατάλληλου ενεργειακού 
μίγματος της χώρας. 
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_hierarchy_process 
10 Δέδε Γ., (2015)Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων και Μελέτη Αβεβαιότητας για τη Δημιουργία Οδικού 
Χάρτη με εφαρμογή στα Οικιακά Δίκτυα Επόμενης Γενιάς, Διδακτορική διατριβή σελ 88,89 

ΣΤΟΧΟΣ

Κριτήριο 1 Κριτήριο 2 Κριτήριο 3 Κριτήριο 4

Εναλλακτική 1 Εναλλακτική 2 Εναλλακτική 3
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• Στην έρευνα και την τεχνολογία  

• Στην διοίκηση  

• Στον εκπαιδευτικό τομέα  

• Στη περιβαλλοντική διαχείρισης  

 Κύριος λόγος της εφαρμογή της AHP είναι λόγω της απλότητα της μεθόδου, στην 

ευκολία χρήσης της καθώς στην εύκολη προσαρμογή της στο εκάστοτε υπό μελέτη 

πρόβλημα. 

3.3.2.  Μέθοδοι δημιουργίας σχέσεων υπεροχής μεταξύ των εναλλακτικών 

λύσεων (ELECTRE – PROMETHEE). 

 

Οι κυριότερες τεχνικές που περιλαμβάνουν οι μέθοδοι υπεροχής είναι η ELECTRE και 

η PROMETHEΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν και μια σειρά επιμέρους εκδοχές τους. Οι 

τεχνικές αυτές επιτρέπουν τη λήψη αποφάσεων χωρίς να υπάρχει ανάγκη κατάταξης 

των κριτηρίων, όταν οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν επαρκούν.  

 

Η τεχνική των μεθόδων  υπεροχής11 αποτελείται από δύο στάδια:  

α) την κατασκευή της σχέσης υπεροχής και  

β) την μετέπειτα ανάλυσή της. 

 

Στο πρώτο στάδιο συγκρίνονται ανά δύο οι διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις, στη 

συνέχεια καταλήγουμε στη μερική κατάταξή τους μέσα από τη διαδικασία 

αξιολόγησης των σχέσεων ανάμεσα στα εναλλακτικά σενάρια. 

3.3.2.1.Σύντομη αναφορά στη μέθοδο ELECTRE 

 

Οι μέθοδοι ELECTRE περιλαμβάνουν δύο βασικές διαδικασίες: 

 

• Μια διαδικασία πολλαπλών κριτηρίων συγκέντρωσης, η οποία επιτρέπει την 

κατασκευή ενός ή περισσότερων  σχέσεων υπεροχής που αποσκοπούν στη 

συγκριτική  καθενός από το ζεύγος ενεργειών. 

 

                                                           
11 Buchanan, J., Sheppard, Ph., Vanderpooten, D., 1999,  'Project ranking Using ELECTRE III', Working 
paper, Department of Management Systems, University of Waikato, Hamilton 
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• Μια διαδικασία εκμετάλλευσης που οδηγεί στην παραγωγή αποτελεσμάτων 

ανάλογα με τη φύση της προβληματικής που έχει επιλεχθεί (επιλογή, κατάταξη ή 

διαλογή) 

 

Οι μέθοδοι στηρίζονται στην εκτίμηση διάφορων παραμέτρων και την δημιουργία 

μιας συνάρτησης (αλγόριθμου) απόφασης, προσδιορίζοντας άνω και κάτω όρια 

(κατώφλια) και κάνοντας συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων. 

 

Ο συνδυασμός των προβληματικών σε σχέση με τις μεθόδους ELECTRE εμφανίζεται 

καλύτερα στον παρακάτω πίνακα12.  

 

Τύπος Κριτηρίου 

Προβληματική 

α β γ 

Πραγματικό ELECTRE I ELECTRE TRI ELECTRE II 

Ψευδοκριτήριο ELECTRE IS ELECTRE TRI ELECTRE III -IV 
Πίνακας 13 Συνδυασμός των προβληματικών σε σχέση με τις ELECTRE 

 

Η μέθοδος ELECTRE Ι αναπτύχθηκε το 1968 από το Bernard Roy και στοχεύει στη 

δημιουργία ενός υποσυνόλου δυνατών επιλογών, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τις 

καλύτερες από αυτές.  Η μέθοδος εκτός των άλλων απαιτεί και την ύπαρξη 

δεδομένων τριών τύπων  

1. Συντελεστές σημαντικότητας των κριτηρίων (βάρη) 

2. Κατώφλι συμφωνίας 

3. Κατώφλια βέτο  

Το λογικό διάγραμμα της μεθόδου13 παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα  

                                                           
12 Σίσκος Ι. (2008) Μοντέλα Αποφάσεων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών σελ 201 
13 Σίσκος Ι. (2008) Μοντέλα Αποφάσεων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών σελ 202 
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Πίνακας 14 Λογικό διάγραμμα της μεθόδου ELECTRE I 

 

Το 1968 αναπτύχθηκε η ELECTRE III από τον Roy ενώ  το 1991 και 1996 

ακολούθησε μια σειρά παραλλαγών (II , III , IV , TRI , IS -Roy, 1991, Roy και 

Bouyssou, 1996). Όλες οι μέθοδοι βασίζονται στις ίδιες βασικές ιδέες αλλά 

διαφέρουν στη λειτουργία τους ανάλογα πάντα με τον τύπο του προβλήματος. 

3.3.2.2. Σύντομη αναφορά στη μέθοδο PROMETHEE 

 

Οι μέθοδοι PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment 

Evaluations) πρωτοπαρουσιάσθηκαν  από τον Branch14 το 1982 ενώ υπήρξαν και 

άλλες δημοσιεύσεις της μεθόδου με κυριότερες των Brans, Vincke(1985)15 και Brans, 

Vincke, Mareschal (1986)16 , έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι πιο κατανοητές και 

στόχος τους είναι η «μοντελοποίηση» της προτίμησης με απλό τρόπο. 

 

                                                           
14 Brans, J.P.: L’ingénierie de la décision; Elaboration d’instruments d’aide à la décision. La 

méthode PROMETHEE. In: Nadeau, R., Landry, M. (eds.) L’aide à la décision: Nature, 
Instruments et Perspectives d’Avenir, pp. 183–213. Presses de l’Université Laval, Québec 
(1982) 
15 Brans, J.P., Vincke, Ph., 1985, Ά preference ranging organization method The PROMETHEE method 
for MCDM', Management Science 31. pp. 647-656. 
16 Brans, J.P., Vincke, Ph., Mareschal, B., 1986, 'How to select and how to rank projects: The 
PROMETHEE method, European Journal of Operational Research 24. pp. 228-238 

Βαρη Β
veto

Κατώφλι s ναι

Πυρήνας Π

Όχι

Σχέση/γράφημα υπεροχής S  

Διαχείριση κυκλωμάτων

Ανάλυση ευαισθησίας

Διακριτό σύνολο 

Δράσεων Α

Υποστήριξη της 

απόφασης 

Προβληματική α Πολυκριτήριος Πίνακας αξιολόγησης

Ελεγχος συμφωνίας ελεγχος αδιαφορίας
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Οι βασικές αρχές που διέπουν τη μέθοδο PROMETHEE σε σχέση με τις άλλες 

μεθόδους είναι οι ακόλουθες τρεις17 :  

 

1. Επέκταση στην έννοια των κριτηρίων  

2. Εκτιμώμενη σχέση υπεροχής  

3. Εκμετάλλευση της σχέσης υπεροχής 

 

Προτείνονται δύο μέθοδοι PROMETHEE, η PROMETHEE Ι η οποία πραγματοποιεί 

μια μερική ταξινόμηση των εναλλακτικών λύσεων και η μέθοδος PROMETHEE ΙΙ η 

οποία πραγματοποιεί μια πλήρη ταξινόμηση των εναλλακτικών λύσεων 

 

Εάν Η(d) είναι μια συνάρτηση η οποία συνδέεται άμεσα με τη συνάρτηση προτίμησης 

της P, τότε για δύο εναλλακτικές λύσεις α,β ισχύει  

 








=

0),,(

0),,(
)(

dP

dP
dH




 

 

Η συνάρτηση Η(d) παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα  

 

 

Οι Brans, και Mareschal (2005)18 θεωρούν έξι τύπους κριτηρίων  οι οποίοι με βάση 

την συνάρτηση P(d) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 

                                                           
17 Ζουμπουνίδης Κ., 2013, Βασικές αρχές χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ, Κλειδάριθμος, σελ 232 
18 Brans, J.P., Mareschal, B.: PROMETHEE methods. In: Figueira, J., Greco, S., Ehrgott, M. 
(eds.) Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, pp. 163–196. Springer, 
Boston (2005). 
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Γενικευμένο κριτήριο Ορισμός Παράμετροι 
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Πίνακας 15  Έξι τύποι κριτηρίων Brans, και Mareschal 
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Τέλος να αναφέρουμε ότι βασικά πλεονεκτήματα των μεθόδων δημιουργίας σχέσεων 

υπεροχής19 είναι: 

- Η δυνατότητα να χειρίζονται και ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, 

- Η δυνατότητα να χειρίζονται δεδομένα, μη σαφώς ορισμένα, καθώς 

προσδιορίζουν τα όρια αδιαφορίας και προτίμησης, 

- Η δυνατότητα να υποστηρίζουν αποφάσεις στην περίπτωση που υπάρχει 

μεγάλος αριθμός αποφασιζόντων, 

- Η δυνατότητα να αξιολογούν κάθε κριτήριο ως προς το βαθμό της 

σημαντικότητάς του, 

- Τέλος, ενώ έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν χωρίς να συγκρίνουν 

ξεχωριστά ζεύγη επιλογών, όταν οι πληροφορίες για τη σύγκριση δεν επαρκούν, 

μπορούν να καταλήγουν σε γενική κατάταξη των διαθέσιμων επιλογών. 

3.3.3. Συνοπτική παρουσίαση του Αναλυτικού Μοντέλου Αποφάσεων (UTA, 

UTADIS), 

Η μέθοδος UTA η οποία προτάθηκε από τους Jacquet-Lagrèze και Siskos20 έχει ως 

στόχο την εκτίμηση (επαγωγή) μιας ή περισσότερων προσθετικών συναρτήσεων αξίας 

από μια προδιάταξη (διάταξη με ισοδυναμίες) ενός συνόλου αναφοράς ΑR. Η μέθοδος 

χρησιμοποιεί ειδικές τεχνικές γραμμικού προγραμματισμού για να καθορίσει τις 

συγκεκριμένες συναρτήσεις , έτσι ώστε οι κατατάξεις που αποκτώνται μέσω αυτών των 

συναρτήσεων στο AR να είναι όσο το δυνατό πιο συμβατές με την αρχική προδιάταξη.  

Επέκταση της μεθόδου UTA αποτελεί η μέθοδος UTADIS η οποία χρησιμοποιείται για 

προβλήματα κατηγοριοποίησης όπου οι εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει να 

κατηγοριοποιηθούν σε κλάσεις αδιαφορίας με συγκεκριμένα κριτήρια.  

                                                           
19 Σιάχος Δ.*,  Κουτσούκης Ν. Σ**, Λήψη Αποφάσεων για την επιλογή του κατάλληλου ενεργειακού 
μίγματος της χώρας. 
20 Jacquet-Lagrèze, E., Siskos, Y.: Assessing a set of additive utility functions for multicriteria decision 
making: the UTA method. Eur. J. Oper. Res. 10(2), 151–164 (1982) 
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3.4. Σύνοψη  

Τα πλεονεκτήματα που παρέχει η Πολυκριτήρια Ανάλυση Λήψης Απόφασης  στον 

χρηματοοικονομικό τομέα θα μπορούσε να συνοψιστεί στις ακόλουθες πτυχές21:  

1. Δυνατότητα δομής σύνθετων προβλημάτων αξιολόγησης,  

2. εισαγωγή και των ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων στη διαδικασία 

αξιολόγησης,  

3. τη διαφάνεια στην αξιολόγηση, επιτρέποντας την ορθή επιχειρηματολογία 

στις οικονομικές αποφάσεις, και  

4. την εισαγωγή περίπλοκων, ευέλικτων και ρεαλιστικών επιστημονικών 

μεθόδων στον χρηματοοικονομικό τομέα διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

  

                                                           
21 Zopounidis, C.:Multicriteria decision aid in financial management. Eur. J. Oper. Res. 119(2), 

404–415 (1999) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ-ΕΠΙΛΥΣΗΣ  
 

4.1.Αντικείμενο της Απόφασης  

Ο όμιλος Σελοντα πρόκειται να προχωρήσει στην υλοποίηση των δέκα επενδυτικών 

σχεδίων με σκοπό την υλοποίησή τους βάση του προβλεπόμενου σχεδιασμού με 

βασικό όμως μέλημα την επιχορήγηση των δαπανών όπως αυτές ο ορίζει το πρόγραμμα 

ΕΠΑΛ 2014-2020. 

 

 
 

Μετά την κατάθεση των επενδυτικών σχεδίων και αναμένοντας την έγκρισή τους από 

την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος, η Διοίκηση του ομίλου αποφάσισε να 

προχωρήσει νωρίτερα στην υλοποίησή τους. Για τον λόγο αυτό συγκάλεσε σύσκεψη 

με οργανωτή τον  Διοικητικό Διευθυντή του Ομίλου και τον αναλυτή για να 

παρουσιάσουν την λίστα με τα επενδυτικά τα οποία θα υλοποιηθούν χωρίς να 

δημιουργηθούν προβλήματα στις ταμειακές ροές. 

 

Ο αναλυτής εξετάζοντας το project με τα δέκα επενδυτικά σχέδια του Ομίλου διέκρινε 

ότι το σύνολο Α αποτελείται από τα δέκα επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να 

κατατεθούν στο ΕΠΑλΘ 2014-2020.  

 

Επόμενο βήμα ήταν να διακρίνει σε ποια προβληματική υπάγεται μέσα από ερωτήματά 

«πώς θα διαχειριστούμε τις δράσεις», ή «τι θέλουμε να πετύχουμε» και τις απαντήσεις 

που θα προκύψουν  
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Για την εξέταση των εναλλακτικών επιλογών ο αναλυτής εξέτασε τις τέσσερις 

κατηγορίες προβληματικών22.      

  

✓ Προβληματική α (επιλογή, choice): Η συγκεκριμένη προβληματική 

χρησιμοποιείται στην επιλογή μίας και μόνης δράσης από το σύνολο Α  

 

✓ Προβληματική β (ταξινόμηση, sorting): Η προβληματική τύπου β 

χρησιμοποιείται στην ταξινόμηση (sorting) των δράσεων (επενδυτικών 

σχεδίων) σε ομοιογενείς προκαθορισμένες κατηγορίες  

 

✓ Προβληματική γ - κατάταξη (ranking): Η προβληματική τύπου γ 

χρησιμοποιείται στην κατάταξη των δράσεων (επενδυτικών σχεδίων) από την 

καλύτερη προς τη χειρότερη.  

 

✓ Προβληματική δ - περιγραφή (description): Η προβληματική τύπου δ 

χρησιμοποιείται  στην περιγραφή των Δράσεων και των συνεπειών στη γλώσσα 

των εμπλεκόμενων στη διαδικασία της απόφασης.  

  

Η προβληματική γ είναι εκείνη που ταιριάζει στη συγκεκριμένη περίπτωση μιας και 

είναι εκείνη που σχετίζεται με την κατάταξη (ranking) των έργων από το καλύτερο 

προς το χειρότερο Για τον λόγο αυτό πρότεινε στον Διοικητικό Διευθυντή  να 

προχωρήσει στην αξιολόγηση και ιεράρχηση των επενδυτικών σχεδίων με την μέθοδο 

PROMETHEE II και αυτό γιατί με βάση την διεθνή βιβλιογραφία  η συγκεκριμένη 

μέθοδος πραγματοποιεί πλήρη ταξινόμηση των Δράσεων – επενδυτικών σχεδίων23 

 

Η PROMETHEE II είναι η μέθοδος η οποία πραγματοποιεί  πλήρη ταξινόμηση των 

εναλλακτικών λύσεων και στη συγκεκριμένη περίπτωση των δέκα (10) επενδυτικών 

σχεδίων της εταιρίας.   

 

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται η αντιστοίχηση μεταξύ των επενδυτικών σχεδίων και 

των δράσεων  

 

                                                           
22 Σίσκος Γ. 2008, Μοντέλα Αποφάσεων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών σελ 67 
23 Ζουμπουνίδης Κ., 2013, Βασικές αρχές χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ, Κλειδάριθμος, σελ 232 
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Δράσεις 
Κωδικοποίηση 

Επενδυτικά σχέδια 

 

Δράση1 
Δ1 

ΛΑΡΥΜΝΑ  Μ/Ε 

Δράση2 
Δ2 

ΔΕΝΔΡΟΥΛΙΑ Μ/Ε 

Δράση3 
Δ3 

ΌΡΜΟΣ ΧΑΛΚΙΑ Μ/Ε 

Δράση4 
Δ4 

ΛΑΡΥΜΝΑ ΙΧΣ 

Δράση5 
Δ5 

ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ ΙΧΣ 

Δράση6 
Δ6 

ΟΡΘΟΛΙΘΙ 

Δράση7 
Δ7 

ΑΠΙΔΙΑ ΣΚΣ 

Δράση8 
Δ8 

ΤΡΑΧΗΛΙ Μ/Ε 

Δράση9 
Δ9 

ΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ Μ/Ε 

Δράση10 
Δ10 

ΤΡΙΚΕΡΙ 

Πίνακας 16 Κωδικοποίηση Επενδυτικών σχεδίων 

 

Το σύνολο Α το οποίο και θα εξεταστεί είναι :  

 

Α = {Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10} 

 

4.2. Συνεπής Οικογένεια κριτηρίων – Μοντελοποίηση κριτηρίων  

Επόμενο βήμα για τον αναλυτή είναι  ο καθορισμός μιας  συνεπής οικογένειας 

κριτηρίων (consistent family of criteria) όπου F = {C1,C2,…Cn} η οποία περιλαμβάνει 

n κριτήρια και τα οποία θα πρέπει να πληρούν τρείς θεμελιώδεις συνθήκες  

1. Συνέπεια ή μονοτονία (cohesiveness) 

Ένα σύνολο κριτηρίων θεωρείται ότι διαθέτει την ιδιότητα της μονοτονίας, αν και μόνο 

αν, για οποιεσδήποτε δυο εναλλακτικές Δ1 και Δ2  ισχύει : Ci(Δ1) = Ci(Δ2) ,  i≠j και 

Cj(Δ1)>Cj(Δ2) τότε η δράση Δ1 υπερέχει της Δ2 (Δ1SΔ2) 

2. Επάρκεια (exhaustivity) 

Ένα ζεύγος κριτηρίων (Δ1, Δ2)  θεωρείται ότι διαθέτει επάρκεια, αν και μόνο αν ισχύει 

Ci(Δ1) = Ci(Δ2) ,   i = 1,2,3…n  τότε συνεπάγεται ότι η δράση Δ1 είναι αδιάφορη 

της Δ2  

3. Μη πλεονασμός (non redundancy) 
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Ένα ζεύγος κριτηρίων θεωρείται ότι διαθέτει την ιδιότητα του μη πλεονασμού. αν και 

μόνο αν, η διαγραφή ενός οποιουδήποτε κριτηρίου Ci  αναιρεί τις παραπάνω ιδιότητες 

δηλαδή της μονοτονίας ή της επάρκειας 

Με βάση τις παραπάνω συνθήκες ορίσθηκε η συνεπής οικογένεια κριτηρίων 

αξιολόγησης η οποία έχει δομηθεί στη βάση των τριών αξόνων προτίμησης όπως αυτά 

παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήμα: 

 

 

Πίνακας 17 Συνεπής οικογένεια κριτηρίων 

 

4.3.Μοντέλο Ολικής προτίμησης 

Τα κριτήρια που μοντελοποιήθηκαν είναι πέντε (5) και είναι εκείνα τα οποία 

συμφωνήθηκαν με τον Διοικητικό Διευθυντή του Ομίλου και είναι αυτά τα οποία θα 

ιεραρχήσουν την υλοποίηση – ολοκλήρωση των υπό κατάθεση επενδυτικών σχεδίων. 

Α) Κριτήριο 1ο  (C1) Δείκτης IRR 

Ο δείκτης IRR ή δείκτης εσωτερικού ρυθμού απόδοσης κεφαλαίου (internal rate of 

return) είναι ένας χρηματοοικονομικός δείκτης με τον οποίο μια επένδυση αξιολογείται 

θετικά ή όχι . Στην αξιολόγηση παραπάνω τους ενός σχεδίου προκρίνεται εκείνο το 

οποίο ο δείκτης απόδοσης (IRR) είναι μεγαλύτερος.  
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Ο δείκτης IRR συσχετίζει την απόδοση της επένδυσης σε σχέση με το κόστος του 

κεφαλαίου. 24 

Με βάση τον παραπάνω χρηματοοικονομικό δείκτη τα επενδυτικά σχέδια έχουν τους 

δείκτες που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (ΔΡΑΣΕΙΣ) IRR ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 

  

ΛΑΡΥΜΝΑ  Μ/Ε 0,110 

ΔΕΝΔΡΟΥΛΙΑ Μ/Ε 0,216 

ΌΡΜΟΣ ΧΑΛΚΙΑ Μ/Ε 0,228 

ΛΑΡΥΜΝΑ ΙΧΣ 0,222 

ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ ΙΧΣ 0,214 

ΟΡΘΟΛΙΘΙ 0,213 

ΑΠΙΔΙΑ ΣΚΣ 0,256 

ΤΡΑΧΗΛΙ Μ/Ε 0,172 

ΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ Μ/Ε 0,207 

ΤΡΙΚΕΡΙ 0,204 

Πίνακας 18 Τιμές IRR / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

 

Β) Κριτήριο 2ο (C2) Χρόνος υλοποίησης επένδυσης  

Με βάση την πρόσκληση του ΕΠΑλΘ 2014-2020 θα πρέπει το κάθε επενδυτικό σχέδιο 

να ολοκληρωθεί εντός δύο ετών. Σαν ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημέρα έκδοσης 

της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα.  

Με την σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Διευθυντή προσδιορίστηκε ότι το καλύτερο 

σενάριο είναι η επένδυση να ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου ενώ το άσχημο σενάριο 

είναι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στα δύο χρόνια. Κατά συνέπεια ορίστηκε η  

κλίμακα από το 1 έως και το 4 , με το 1 να είναι το χαμηλό σημείο και το 4 το υψηλό.  

Συνέπεια των παραπάνω είναι  η βαθμίδα των κριτηρίων να ορίζεται σύμφωνα με τα 

παρακάτω : 

 

                                                           
24 Σακκάς Ν.*, Αξιολόγηση επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Ι : Βασική θεωρία , 2002, 
www.lib.teiher.gr/webnotes/stef 
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ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

    

Επίπεδο Αξία 

1 χρόνο ~ 2 Χρόνια 1 

1 ~ 1,5 χρονο 2 

6 μήνες ~ 1 3 

~ 6 μήνες 4 

Πίνακας 19  Κλίμακα κριτηρίου Χρόνου υλοποίησης επένδυσης 

Τα επενδυτικά σχέδια με βάση τον χρόνο υλοποίησης παρουσιάζονται στον ακόλουθο 

πίνακα  

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (ΔΡΑΣΕΙΣ) Επίπεδο Αξία 

ΛΑΡΥΜΝΑ  Μ/Ε ~ 6 μήνες 4 

ΔΕΝΔΡΟΥΛΙΑ Μ/Ε ~ 6 μήνες 4 

ΌΡΜΟΣ ΧΑΛΚΙΑ Μ/Ε ~ 6 μήνες 4 

ΛΑΡΥΜΝΑ ΙΧΣ 6 μήνες ~ 1 Χρόνο 3 

ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ ΙΧΣ 6 μήνες ~ 1 Χρόνο 3 

ΟΡΘΟΛΙΘΙ ~ 6 μήνες 3 

ΑΠΙΔΙΑ ΣΚΣ 6 μήνες ~ 1 Χρόνο 3 

ΤΡΑΧΗΛΙ Μ/Ε ~ 6 μήνες 4 

ΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ Μ/Ε ~ 6 μήνες 4 

ΤΡΙΚΕΡΙ 1 χρόνο ~ 2 Χρόνια 1 

Πίνακας 20 Τιμές Χρόνου υλοποίησης επένδυσης / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

 

Γ) Κριτήριο 3ο (C3) Δόσεις πληρωμής επιδότησης  

Σημαντικό σημείο του όλου εγχειρήματος είναι ο αριθμός δόσεων – πληρωμές των 

επενδυτικών προγραμμάτων με βάση το πρόγραμμα ΕΠΑλΘ 2014 – 2020 . Ο μέγιστος 

αριθμός είναι 4 δόσεις και ο ελάχιστος αριθμός είναι μια δόση.  

Ο αποφασίζον σε συνεργασία με τον οικονομικό διευθυντή του Ομίλου προτείνει ότι 

για τα 10 επενδυτικά προγράμματα ο αριθμός των δόσεων που θα κατατεθούν δεν θα 

είναι πάνω από τρείς και θεωρείται άσχημο σενάριο και το καλύτερο δυνατό η 

πληρωμή να γίνει σε μια δόση δηλαδή με την ολοκλήρωση της επένδυσης  

Συνέπεια των παραπάνω είναι  η βαθμίδα των κριτηρίων να ορίζεται σύμφωνα με τα 

παρακάτω : 
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ΔΟΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

    

Αριθμός δόσεων Αξία 

Γ ΔΟΣΗ  1 

Β ΔΟΣΗ  2 

Α ΔΟΣΗ 3 

Πίνακας 21 Κλίμακα κριτηρίου Δόσεις Πληρωμών Επιδότησης 

 

Τα επενδυτικά σχέδια με βάση τον αριθμό των δόσεων παρουσιάζονται στον ακόλουθο 

πίνακα : 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (ΔΡΑΣΕΙΣ) Επίπεδο Αξία 

ΛΑΡΥΜΝΑ  Μ/Ε Β ΔΟΣΗ 2   

ΔΕΝΔΡΟΥΛΙΑ Μ/Ε Β ΔΟΣΗ 2   

ΌΡΜΟΣ ΧΑΛΚΙΑ Μ/Ε Β ΔΟΣΗ 2   

ΛΑΡΥΜΝΑ ΙΧΣ Β ΔΟΣΗ 2   

ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ ΙΧΣ Γ ΔΟΣΗ 1   

ΟΡΘΟΛΙΘΙ Β ΔΟΣΗ 2   

ΑΠΙΔΙΑ ΣΚΣ Β ΔΟΣΗ 2   

ΤΡΑΧΗΛΙ Μ/Ε Α ΔΟΣΗ 3   

ΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ Μ/Ε Β ΔΟΣΗ 2   

ΤΡΙΚΕΡΙ Γ ΔΟΣΗ 1   

Πίνακας 22 Δόσεις πληρωμών επιδότησης / επενδυτικά σχέδια 

 

Δ) Κριτήριο 4ο  (C4)Ιεράρχηση επενδύσεων με βάση τις υποδείξεις της Δ/νσης 

Παραγωγής  

Έχοντας ολοκληρώσει τα πρώτα στάδια βαθμονόμησης των επενδυτικών σχεδίων , ο 

Διοικητικός Διευθυντής απευθύνεται στην Δνση Παραγωγής να ορίσει και να κατατάξει τις 

επενδύσεις με βάση τις παραγωγικές ανάγκες του Ομίλου.  

Η Δνση Παραγωγής κατατάσσει τα επενδυτικά σχέδια με βάση τα παραγωγικά πλάνα του 

Ομίλου όπως αυτά έχουν καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και εμφανίζονται στους 

παρακάτω πίνακες  
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ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

    

Επίπεδο Αξία 

1=ΠΟΛΗ ΧΑΜΗΛΗ 1 

2=ΧΑΜΗΛΗ 2 

3=ΜΕΤΡΙΑ 3 

4=ΥΨΗΛΗ 4 

5=ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΗ 5 

Πίνακας 23 Κλίμακα κριτηρίου ιεράρχηση επενδύσεων με βάση την παραγωγή 

Τα επενδυτικά σχέδια με βάση την ιεράρχηση της αναγκαιότητας της Δνσης 

Παραγωγής παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα  

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (ΔΡΑΣΕΙΣ) Επίπεδο Αξία 

ΛΑΡΥΜΝΑ  Μ/Ε 3=ΜΕΤΡΙΑ 3   

ΔΕΝΔΡΟΥΛΙΑ Μ/Ε 2=ΧΑΜΗΛΗ 2   

ΌΡΜΟΣ ΧΑΛΚΙΑ Μ/Ε 4=ΥΨΗΛΗ 4   

ΛΑΡΥΜΝΑ ΙΧΣ 5=ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΗ 5   

ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ ΙΧΣ 5=ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΗ 5   

ΟΡΘΟΛΙΘΙ 2=ΧΑΜΗΛΗ 2   

ΑΠΙΔΙΑ ΣΚΣ 5=ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΗ 5   

ΤΡΑΧΗΛΙ Μ/Ε 2=ΧΑΜΗΛΗ 2   

ΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ Μ/Ε 2=ΧΑΜΗΛΗ 2   

ΤΡΙΚΕΡΙ 5=ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΗ 5 

Πίνακας 24 Ιεράρχηση επενδύσεων με βάση την παραγωγή / επενδυτικό σχέδιο 

 

Ε) Κριτήριο 5ο (C5)  Ποσοστό παλαιών (υφιστάμενων) επενδύσεων σε σχέση με 

τον συνολικό προϋπολογισμό 

Με βάση τα κριτήρια ένταξης ενός επενδυτικού φακέλου στο ΕΠΑλΘ 2014-2020 θα πρέπει 

το ποσοστό των νέων επενδύσεων σε σχέση με τις υφιστάμενες να είναι σε ποσοστό άνω 

του 20%. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει τουλάχιστον οι υφιστάμενες επενδύσεις , εάν 

υπάρχουν να αγγίζουν το 80%. 

Ο αποφασίζον – Διοικητικός Διευθυντής όρισε ότι τον ενδιαφέρεται να ολοκληρωθούν οι 

επενδύσεις που έχουν μεγάλο ποσοστό σε υφιστάμενες επενδύσεις  
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Με βάση τον παραπάνω ποσοστό τα επενδυτικά σχέδια εμφανίζονται στον ακόλουθο 

πίνακα 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (ΔΡΑΣΕΙΣ) Ποσοστό  

ΛΑΡΥΜΝΑ  Μ/Ε 66% 

ΔΕΝΔΡΟΥΛΙΑ Μ/Ε 65% 

ΌΡΜΟΣ ΧΑΛΚΙΑ Μ/Ε 51% 

ΛΑΡΥΜΝΑ ΙΧΣ 23% 

ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ ΙΧΣ 31% 

ΟΡΘΟΛΙΘΙ 61% 

ΑΠΙΔΙΑ ΣΚΣ 64% 

ΤΡΑΧΗΛΙ Μ/Ε 71% 

ΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ Μ/Ε 37% 

ΤΡΙΚΕΡΙ 9% 

Πίνακας 25 Ποσοστό συμμετοχής υφιστάμενων επενδύσεων. 

Επειδή τα κριτήρια C1 και C5 είναι ποσοστιαία θα πρέπει να οριστούν κατώφλια προτίμησης 

Για τον λόγο αυτό μετά από πρόταση του Διοικητικού Διευθυντή τα κατώφλια προτίμησης 

είναι τα κάτωθι  

1. Για το κριτήριο C1 το  κατώφλι προτίμησης p = 0.13  

2. Για το κριτήριο C5 το  κατώφλι προτίμησης p = 0.50  

Στα υπόλοιπα κριτήρια επειδή είναι ποιοτικά δεν χρειάζεται να ορίσουμε κατώφλια  

αδιαφορίας ή προτίμησης 

Πλέον ο πίνακας των κριτηρίων σε σχέση με τις δράσεις γίνεται :  

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

(ΔΡΑΣΕΙΣ) 
IRR 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΌ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΔΟΣΕΙΣ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΠΑΛΑΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  

      
ΛΑΡΥΜΝΑ  Μ/Ε 0,1104 ~ 6 μήνες Β ΔΟΣΗ 3=ΜΕΤΡΙΑ 0,655 

ΔΕΝΔΡΟΥΛΙΑ Μ/Ε 0,2159 ~ 6 μήνες Β ΔΟΣΗ 2=ΧΑΜΗΛΗ 0,654 

ΌΡΜΟΣ ΧΑΛΚΙΑ Μ/Ε 0,2278 ~ 6 μήνες Β ΔΟΣΗ 4=ΥΨΗΛΗ 0,509 

ΛΑΡΥΜΝΑ ΙΧΣ 0,2218 6 μήνες ~ 1 Χρόνο Β ΔΟΣΗ 5=ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΗ 0,234 

ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ ΙΧΣ 0,2143 6 μήνες ~ 1 Χρόνο Γ ΔΟΣΗ 5=ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΗ 0,308 

ΟΡΘΟΛΙΘΙ 0,2127 ~ 6 μήνες Β ΔΟΣΗ 2=ΧΑΜΗΛΗ 0,608 

ΑΠΙΔΙΑ ΣΚΣ 0,2564 6 μήνες ~ 1 Χρόνο Β ΔΟΣΗ 5=ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΗ 0,638 

ΤΡΑΧΗΛΙ Μ/Ε 0,1718 ~ 6 μήνες Α ΔΟΣΗ 2=ΧΑΜΗΛΗ 0,71 

ΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ Μ/Ε 0,2071 ~ 6 μήνες Β ΔΟΣΗ 2=ΧΑΜΗΛΗ 0,37 

ΤΡΙΚΕΡΙ 0,2039 1 χρόνο ~ 2 Χρόνια Γ ΔΟΣΗ 5=ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΗ 0,094 

Πίνακας 26 Σύνολο Κριτηρίων / Δράση 
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

(ΔΡΑΣΕΙΣ) 
IRR 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΌ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΔΟΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΠΑΛΑΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  

      

ΛΑΡΥΜΝΑ  Μ/Ε 0,11 4 2 3 0,655 

ΔΕΝΔΡΟΥΛΙΑ Μ/Ε 0,216 4 2 2 0,654 

ΌΡΜΟΣ ΧΑΛΚΙΑ Μ/Ε 0,228 4 2 4 0,509 

ΛΑΡΥΜΝΑ ΙΧΣ 0,222 3 2 5 0,234 

ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ ΙΧΣ 0,214 3 1 5 0,308 

ΟΡΘΟΛΙΘΙ 0,213 3 2 2 0,608 

ΑΠΙΔΙΑ ΣΚΣ 0,256 3 2 5 0,638 

ΤΡΑΧΗΛΙ Μ/Ε 0,172 4 3 2 0,71 

ΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ Μ/Ε 0,207 4 2 2 0,37 

ΤΡΙΚΕΡΙ 0,204 1 1 5 0,094 

 

Επόμενο στάδιο το οποίο θα πρέπει να τρέξει ο αναλυτής είναι ο καθορισμός των 

βαρών που διέπει το κάθε κριτήριο. 

 

Για τον προσδιορισμό των βαρών επιστρατεύεται η μέθοδος Simos. Ο Αναλυτής 

παίρνει ένα πακέτο με 5 κάρτες όσα και τα κριτήρια και ένα πακέτο με λευκές κάρτες 

που θα τις εισχωρήσει ανάμεσα στις πρώτες. Με τον τρόπο αυτό θα αναδείξει το 

μέγεθος της διαφοράς βάρους που χωρίζει τα κριτήρια.  

 

Κλάση 

Αρ. 

Καρτών Θέσεις Μη κανον. Βάρος Κανονικό βάρος 

Βάρος 

κλάσης 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΌ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΦΑΚΕΛΟΥ +ΔΟΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 2 1,2 1,5 6,52 13,04 

Λευκή 1 3 - - - 

ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 4 4 17,39 17,39 

Λευκή 2 5,6 - - - 

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  1 7 7 30,43 30,43 

Λευκή 1 8       

IRR  1 9 9 39,13043478 39,13 

Άθροισμα 9 23 - - 100,000 

Πίνακας 27 Μέθοδος Simos 

Πλέον με βάση τον παραπάνω υπολογισμό των βαρών των κριτηρίων για την κατάθεση 

των επενδυτικών σχεδίων οι συντελεστές βαρύτητας έχουν ως εξής  

 

W1=0,3913       W2=0,065           W3=0,065        W4=0.1739  W5=0,3043  
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Πίνακας 28 Διάγραμμα βαρών 

  

Στο σημείο αυτό τόσο ο αναλυτής όσο και ο Διοικητικός Διευθυντής προχωράνε σε 

ένα πρώτο έλεγχο της ευστάθειας των βαρών.  

 

Στην αρχή χρησιμοποιούν τoν δείκτης ASI  

ο δείκτης ευστάθειας ASI   παίρνει τιμές στο διάστημα [0,1] και ονομάζουμε την  

μέση τιμή της κανονικοποιημένης τυπικής απόκλισης των υπολογισθέντων βαρών και 

παρουσιάζεται με τον παρακάτω τύπο 25 
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Εξίσωση 1 Δείκτης Ευστάθειας ASI 

 

Ο δείκτης ASΙ για την συγκεκριμένη περίπτωση είναι της τάξης 0,989 και η 

ευστάθεια των βαρών είναι αποδεκτή.  

Προσπαθώντας να αναλύσουμε περισσότερο την ευστάθεια των βαρών  

                                                           
25 Grigoroudis and Siskos, 2010 

0,39150

0,06503

0,06503

0,17399

0,30445

IRR ΠΕΝΤΑΕΤΊΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΌ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΔΟΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΩΝ
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  P1 P2 P3 P4 P5 

Max P1 0,533   0,050   0,050   0,133   0,233   

Max P2 0,333   0,100   0,100   0,200   0,267   

Max P3 0,333   0,100   0,100   0,200   0,267   

Max P4 0,333   0,050   0,050   0,267   0,300   

Max P5 0,381   0,071   0,071   0,190   0,286   

 

Με βάση τον τύπο του δείκτη ASI έχουμε τα κάτωθι αποτέλεσμα  

ASIp1 = 0,987232692 

ASIp2 = ASIp3 = 0,98762297 

ASIp4 = 0,987052401 

ASIp5 = 0,986720107 

 =
−=

n

i
ASIi

n
ASI

1

1
1

 

Άρα ισχύει ASI = 0,989360514 

Αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των βαρών προχωράμε είμαστε πλέον  σε θέση να 

τρέξουμε την μέθοδο promethee ΙΙ με την βοήθεια του τυπολογίου γενικευμένων 

κριτηρίων των Brans & Mareschal ,2005  

Κριτήριο C1  

 

Ειδικότερα για το κριτήριο C1 θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο 3 , Κριτήριο Ω – 

καμπύλης μιας και για το συγκεκριμένο κριτήριο η Διοίκηση έχει ορίσει μόνο κατώφλι 

προτίμησης  

 

 

 

 

 

 

Η εφαρμογή του παραπάνω πίνακα οδηγεί στα αποτελέσματα που εμφανίζονται στον 

παρακάτω πίνακα : 

Για το κριτήριο 1  αφαιρώ τον από τον g(a)-g(b) και έχουμε την παρακάτω διάταξη  

 
 

  

 0   d<=0 

P(a,b) 
d/p 

0<=d<=p 

      1 d>p 
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Κριτήριο 1 
(C1) Δράση1 Δράση2 Δράση3 Δράση4 Δράση5 Δράση6 Δράση7 Δράση8 Δράση9 Δράση10 

Δράση1 0,00   -0,11   -0,12   -0,11   -0,10   -0,10   -0,15   -0,06   -0,10   -0,09   

Δράση2 0,11   0,00   -0,01   -0,01   0,00   0,00   -0,04   0,04   0,01   0,01   

Δράση3 0,12   0,01   0,00   0,01   0,01   0,02   -0,03   0,06   0,02   0,02   

Δράση4 0,11   0,01   -0,01   0,00   0,01   0,01   -0,03   0,05   0,01   0,02   

Δράση5 0,10   -0,00   -0,01   -0,01   0,00   0,00   -0,04   0,04   0,01   0,01   

Δράση6 0,10   -0,00   -0,02   -0,01   -0,00   0,00   -0,04   0,04   0,01   0,01   

Δράση7 0,15   0,04   0,03   0,03   0,04   0,04   0,00   0,08   0,05   0,05   

Δράση8 0,06   -0,04   -0,06   -0,05   -0,04   -0,04   -0,08   0,00   -0,04   -0,03   

Δράση9 0,10   -0,01   -0,02   -0,01   -0,01   -0,01   -0,05   0,04   0,00   0,00   

Δράση10 0,09   -0,01   -0,02   -0,02   -0,01   -0,01   -0,05   0,03   -0,00   0,00   

 

Έπειτα με βάση τις προϋποθέσεις του κριτήριου Ω – καμπύλης, η Διοίκηση έδωσε σαν 

κατώφλι προτίμησης το νούμερο 0,13 και με τον τρόπο αυτό ο πίνακας για το κριτήριο 

1 (C1) είναι ο κάτωθι : 

 

Σύνολο  1 
(C1) Δράση1 Δράση2 Δράση3 Δράση4 Δράση5 Δράση6 Δράση7 Δράση8 Δράση9 Δράση10 

Δράση1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Δράση2 0,812 0,000 0,000 0,000 0,012 0,025 0,000 0,339 0,068 0,092 

Δράση3 0,903 0,092 0,000 0,046 0,104 0,116 0,000 0,431 0,159 0,184 

Δράση4 0,857 0,045 0,000 0,000 0,058 0,070 0,000 0,385 0,113 0,138 

Δράση5 0,799 0,000 0,000 0,000 0,000 0,012 0,000 0,327 0,055 0,080 

Δράση6 0,787 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,315 0,043 0,068 

Δράση7 1,000 0,312 0,220 0,266 0,324 0,336 0,000 0,651 0,379 0,404 

Δράση8 0,472 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Δράση9 0,744 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,272 0,000 0,025 

Δράση10 0,719 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,247 0,000 0,000 

 

Κριτήριο C2 

Το δεύτερο κριτήριο (C2) είναι ποιοτικό κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να ορίσουμε 

κατώφλια προτίμησης ή αδιαφορίας. Για τον λόγο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τον 

Τύπο 1 από το τυπολόγιο γενικευμένων κριτηρίων  
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Για το κριτήριο 2  αφαιρώ τον από τον g(a)-g(b) και έχουμε την παρακάτω διάταξη 

 

Κριτήριο 2 
(C2) Δράση1 Δράση2 Δράση3 Δράση4 Δράση5 Δράση6 Δράση7 Δράση8 Δράση9 Δράση10 

Δράση1 0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   3,00   

Δράση2 0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   3,00   

Δράση3 0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   3,00   

Δράση4 -1,00   -1,00   -1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   -1,00   -1,00   2,00   

Δράση5 -1,00   -1,00   -1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   -1,00   -1,00   2,00   

Δράση6 -1,00   -1,00   -1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   -1,00   -1,00   2,00   

Δράση7 -1,00   -1,00   -1,00   0,00   0,00   0,00   0,00   -1,00   -1,00   2,00   

Δράση8 0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   3,00   

Δράση9 0,00   0,00   0,00   1,00   1,00   1,00   1,00   0,00   0,00   3,00   

Δράση10 -3,00   -3,00   -3,00   -2,00   -2,00   -2,00   -2,00   -3,00   -3,00   0,00   

 

Η εφαρμογή του παραπάνω ορισμού  οδηγεί στα αποτελέσματα που εμφανίζονται στον 

παρακάτω πίνακα   

Σύνολο  2 
(C2) Δράση1 Δράση2 Δράση3 Δράση4 Δράση5 Δράση6 Δράση7 Δράση8 Δράση9 Δράση10 

Δράση1 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 

Δράση2 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 

Δράση3 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 

Δράση4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

Δράση5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

Δράση6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

Δράση7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

Δράση8 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 

Δράση9 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 

Δράση10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Κριτήριο C3 

0 d<=0 

1 d>0 
P(a,b) 
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Το κριτήριο C3 είναι ποιοτικό κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να ορίσουμε κατώφλια 

προτίμησης ή αδιαφορίας. Για τον λόγο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τον Τύπο 1 από το 

τυπολόγιο γενικευμένων κριτηρίων  

 

 
Για το κριτήριο 3  αφαιρώ τον από τον g(a)-g(b) και έχουμε την παρακάτω διάταξη : 

Κριτήριο 3 
(C3) Δράση1 Δράση2 Δράση3 Δράση4 Δράση5 Δράση6 Δράση7 Δράση8 Δράση9 Δράση10 

Δράση1 0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00   0,00   -1,00   0,00   1,00   

Δράση2 0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00   0,00   -1,00   0,00   1,00   

Δράση3 0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00   0,00   -1,00   0,00   1,00   

Δράση4 0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00   0,00   -1,00   0,00   1,00   

Δράση5 -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   0,00   -1,00   -1,00   -2,00   -1,00   0,00   

Δράση6 0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00   0,00   -1,00   0,00   1,00   

Δράση7 0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00   0,00   -1,00   0,00   1,00   

Δράση8 1,00   1,00   1,00   1,00   2,00   1,00   1,00   0,00   1,00   2,00   

Δράση9 0,00   0,00   0,00   0,00   1,00   0,00   0,00   -1,00   0,00   1,00   

Δράση10 -1,00   -1,00   -1,00   -1,00   0,00   -1,00   -1,00   -2,00   -1,00   0,00   

Η εφαρμογή του παραπάνω ορισμού  οδηγεί στα αποτελέσματα που εμφανίζονται στον 

παρακάτω πίνακα   

Σύνολο  3 
(C3) Δράση1 Δράση2 Δράση3 Δράση4 Δράση5 Δράση6 Δράση7 Δράση8 Δράση9 Δράση10 

Δράση1 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

Δράση2 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

Δράση3 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

Δράση4 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

Δράση5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Δράση6 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

Δράση7 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

Δράση8 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 

Δράση9 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

Δράση10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

0 d<=0 

1 d>0 
P(a,b) 
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Κριτήριο C4 

Το κριτήριο C4 είναι ποιοτικό κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να ορίσουμε κατώφλια 

προτίμησης ή αδιαφορίας. Για τον λόγο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τον Τύπο 1 από το 

τυπολόγιο γενικευμένων κριτηρίων  

 

 
 

Για το κριτήριο 4  αφαιρώ τον από τον g(a)-g(b) και έχουμε την παρακάτω διάταξη : 

Κριτήριο 4 
(g4) Δράση1 Δράση2 Δράση3 Δράση4 Δράση5 Δράση6 Δράση7 Δράση8 Δράση9 Δράση10 

Δράση1 0,00   1,00   -1,00   -2,00   -2,00   1,00   -2,00   1,00   1,00   -2,00   

Δράση2 -1,00   0,00   -2,00   -3,00   -3,00   0,00   -3,00   0,00   0,00   -3,00   

Δράση3 1,00   2,00   0,00   -1,00   -1,00   2,00   -1,00   2,00   2,00   -1,00   

Δράση4 2,00   3,00   1,00   0,00   0,00   3,00   0,00   3,00   3,00   0,00   

Δράση5 2,00   3,00   1,00   0,00   0,00   3,00   0,00   3,00   3,00   0,00   

Δράση6 -1,00   0,00   -2,00   -3,00   -3,00   0,00   -3,00   0,00   0,00   -3,00   

Δράση7 2,00   3,00   1,00   0,00   0,00   3,00   0,00   3,00   3,00   0,00   

Δράση8 -1,00   0,00   -2,00   -3,00   -3,00   0,00   -3,00   0,00   0,00   -3,00   

Δράση9 -1,00   0,00   -2,00   -3,00   -3,00   0,00   -3,00   0,00   0,00   -3,00   

Δράση10 2,00   3,00   1,00   0,00   0,00   3,00   0,00   3,00   3,00   0,00   

 

Η εφαρμογή του παραπάνω ορισμού  οδηγεί στα αποτελέσματα που εμφανίζονται στον 

παρακάτω πίνακα   

 

Σύνολο  4 
(C4) Δράση1 Δράση2 Δράση3 Δράση4 Δράση5 Δράση6 Δράση7 Δράση8 Δράση9 Δράση10 

Δράση1 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 

Δράση2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Δράση3 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 

Δράση4 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 

Δράση5 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 

0 d<=0 

1 d>0 
P(a,b) 
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Δράση6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Δράση7 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 

Δράση8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Δράση9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Δράση10 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 

 

 

Κριτήριο C5 

Ειδικότερα για το κριτήριο C5 θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο 3 , Κριτήριο Ω – 

καμπύλης μιας και για το συγκεκριμένο κριτήριο η Διοίκηση έχει ορίσει μόνο κατώφλι 

προτίμησης  

 

 

 

 

 

Για το κριτήριο 5  αφαιρώ τον από τον g(a)-g(b) και έχουμε την παρακάτω διάταξη  

Κριτήριο 
5 (C5) Δράση1 Δράση2 Δράση3 Δράση4 Δράση5 Δράση6 Δράση7 Δράση8 Δράση9 Δράση10 

Δράση1 
0,000  0,001  0,146  0,421  0,347  0,047  0,017  -0,055  0,285  0,561  

Δράση2 
-0,001  0,000  0,145  0,420  0,346  0,046  0,016  -0,056  0,284  0,560  

Δράση3 
-0,146  -0,145  0,000  0,275  0,201  -0,099  -0,129  -0,201  0,139  0,415  

Δράση4 
-0,421  -0,420  -0,275  0,000  -0,074  -0,374  -0,404  -0,476  -0,136  0,140  

Δράση5 
-0,347  -0,346  -0,201  0,074  0,000  -0,300  -0,330  -0,402  -0,062  0,214  

Δράση6 
-0,047  -0,046  0,099  0,374  0,300  0,000  -0,030  -0,102  0,238  0,514  

Δράση7 
-0,017  -0,016  0,129  0,404  0,330  0,030  0,000  -0,072  0,268  0,544  

Δράση8 
0,055  0,056  0,201  0,476  0,402  0,102  0,072  0,000  0,340  0,616  

Δράση9 
-0,285  -0,284  -0,139  0,136  0,062  -0,238  -0,268  -0,340  0,000  0,276  

Δράση10 
-0,561  -0,560  -0,415  -0,140  -0,214  -0,514  -0,544  -0,616  -0,276  0,000  

 

Έπειτα με βάση τις προϋποθέσεις του κριτήριου Ω – καμπύλης, η Διοίκηση έδωσε σαν 

κατώφλι προτίμησης το νούμερο 0,5 και με τον τρόπο αυτό ο πίνακας για το κριτήριο 

5 (C5) είναι ο κάτωθι : 

 

  

 0   d<=0 

P(a,b) 
d/p 

0<=d<=p 

      1 d>p 
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Σύνολο  5 
(C5) Δράση1 Δράση2 Δράση3 Δράση4 Δράση5 Δράση6 Δράση7 Δράση8 Δράση9 Δράση10 

Δράση1 
0,000  0,002  0,292  0,842  0,694  0,094  0,034  0,000  0,570  1,000  

Δράση2 
0,000  0,000  0,290  0,840  0,692  0,092  0,032  0,000  0,568  1,000  

Δράση3 
0,000  0,000  0,000  0,550  0,402  0,000  0,000  0,000  0,278  0,830  

Δράση4 
0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,280  

Δράση5 
0,000  0,000  0,000  0,148  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,428  

Δράση6 
0,000  0,000  0,198  0,748  0,600  0,000  0,000  0,000  0,476  1,000  

Δράση7 
0,000  0,000  0,258  0,808  0,660  0,060  0,000  0,000  0,536  1,000  

Δράση8 
0,110  0,112  0,402  0,952  0,804  0,204  0,144  0,000  0,680  1,000  

Δράση9 
0,000  0,000  0,000  0,272  0,124  0,000  0,000  0,000  0,000  0,552  

Δράση10 
0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

 

Επόμενο βήμα είναι ο ορισμός  του σταθμισμένου δείκτη προτίμησης 

 

Π(a,b) = Σw*P(a,b)  , 

 

Με βάση τους υπολογισμούς μας καταλήγουμε στον ακόλουθο πίνακα : 

 

Σύνολο   Δράση1 Δράση2 Δράση3 Δράση4 Δράση5 Δράση6 Δράση7 Δράση8 Δράση9 Δράση10 Σπ(a,x) 

Δράση1 0,000 0,286 0,000 0,107 0,214 0,393 0,107 0,286 0,286 0,214 1,893 

Δράση2 0,406 0,000 0,000 0,107 0,220 0,119 0,107 0,170 0,034 0,260 1,424 

Δράση3 0,737 0,331 0,000 0,130 0,266 0,451 0,107 0,501 0,365 0,306 3,196 

Δράση4 0,714 0,308 0,286 0,000 0,136 0,321 0,000 0,478 0,342 0,283 2,868 

Δράση5 0,685 0,286 0,286 0,000 0,000 0,292 0,000 0,449 0,313 0,147 2,458 

Δράση6 0,393 0,000 0,000 0,000 0,107 0,000 0,000 0,157 0,022 0,248 0,928 

Δράση7 0,786 0,441 0,396 0,133 0,269 0,454 0,000 0,611 0,475 0,416 3,981 

Δράση8 0,343 0,107 0,107 0,214 0,214 0,214 0,214 0,000 0,107 0,214 1,736 

Δράση9 0,372 0,000 0,000 0,107 0,214 0,107 0,107 0,136 0,000 0,227 1,270 

Δράση10 0,645 0,286 0,286 0,000 0,000 0,286 0,000 0,409 0,286 0,000 2,197 

Σπ(χ,a) 5,082 2,046 1,360 0,799 1,642 2,637 0,643 3,197 2,230 2,316   

 

Τελικό βήμα είναι η κατάταξη των δράσεων (επενδυτικών σχεδίων) μέσω του δείκτη 

των καθαρής ροής  
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Για κάθε δράση a υπολογίζονται τώρα οι εξής δείκτες (υπεροχής): 

 

- Θετική ροή υπεροχής (positive outranking flow) 
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              Εξίσωση 2 Θετική ροή υπεροχής 

-  Αρνητική ροή υπεροχής (negative outranking flow) 
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           Εξίσωση 3 Αρνητική ροή υπεροχής 

-   Καθαρή ροή υπεροχής (net outranking flow) 

)()()( aFaFaF −+ −=  

Εξίσωση 4 Καθαρή ροή υπεροχή 

Με βάση τους παραπάνω πίνακες και τους τύπους της μεθόδου Promethee 

προχωράμε στον υπολογισμό των ροών των επενδυτικών σχεδίων    

 Δράσεις/Ροές θετική ροή φ+ Αρνητική ροή φ- Καθαρή ροή φ 

ΛΑΡΥΜΝΑ  Μ/Ε 0,25 0,42 -0,17 

ΔΕΝΔΡΟΥΛΙΑ Μ/Ε 0,23 0,15 0,08 

ΌΡΜΟΣ ΧΑΛΚΙΑ Μ/Ε 0,31 0,14 0,16 

ΛΑΡΥΜΝΑ ΙΧΣ 0,22 0,23 -0,01 

ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ ΙΧΣ 0,2 0,25 -0,05 

ΟΡΘΟΛΙΘΙ 0,18 0,2 -0,02 

ΑΠΙΔΙΑ ΣΚΣ 0,42 0,05 0,37 

ΤΡΑΧΗΛΙ Μ/Ε 0,27 0,24 0,03 

ΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ Μ/Ε 0,13 0,26 -0,14 

ΤΡΙΚΕΡΙ 0,16 0,41 -0,25 

Πίνακας 29 Υπολογισμός Ροών με βάση την Promethee II 
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Πίνακας 30 Διάγραμμα Ροών 

 

Η PROMETHEE II οδηγεί τα επενδυτικά σχέδια σε κατάταξη όπως εμφανίζεται στον 

παρακάτω σχεδιάγραμμα    

 

Πίνακας 31 Κατάταξη Επενδυτικών Σχεδίων 

-0,30000 -0,20000 -0,10000 0,00000 0,10000 0,20000 0,30000 0,40000

Λάρυμνα  Μ/Ε

Δενδρούλια Μ/Ε

Όρμος Χαλκιά Μ/Ε

Λάρυμνα ΙΧΣ

Μανάγουλη ΙΧΣ

ΟΡΘΟΛΙΘΙ

ΑΠΙΔΙΑ ΣΚΣ

ΤΡΑΧΗΛΙ Μ/Ε

ΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ Μ/Ε

ΤΡΙΚΕΡΙ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΩΝ
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Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται ιεραρχικά και τα δέκα επενδυτικά σχέδια όπως 

έχει βγει η κατάταξη τους με βάση την μέθοδο PROMETHEE II σε συνδυασμό με τα 

κριτήρια και το βάρος αυτών.  

 

Πίνακας 32 Ιεράρχηση Επενδυτικών σχεδίων με την μέθοδο PROMETHEE II (A) 

Εναλλακτικά η κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων εμφανίζεται στο παρακάτω 

διάγραμμα  

 

 
Πίνακας 33 Ιεράρχηση Επενδυτικών σχεδίων με την μέθοδο PROMETHEE II (B) 
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Αναλυτικά το προφίλ των επενδυτικών σχεδίων σε συνδυασμό με τα κριτήρια και το βάρος 
εμφανίζεται στους αμέσως επόμενους πίνακες  
 
Δράση 1 – Επενδυτικό σχέδιο Λάρυμνα Μ/Ε (Α1)  

 

 
Πίνακας 34 ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΩΝ στη Δράση 1 

 
Παρατηρήσεις : 

Στο επενδυτικό σχέδιο της Λάρυμνας παρατηρούμε ότι το κριτήριο C1 είναι αυτό το 

οποίο και δημιουργεί την αρνητική ροή στην κατάταξη. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που 

είναι στην κατάταξη το προτελευταίο έργο προς εκτέλεση.   

Δράση 2 – Επενδυτικό σχέδιο Δενδρούλια Μ/Ε (Α2)  

 

 
Πίνακας 35 ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΩΝ στη Δράση 2 

 
Παρατηρήσεις : 

Είναι φανερό ότι το κριτήριο C4 – Ιεράρχιση επενδύσεων με βάση την Δνση Παραγωγής είναι 

εκείνο το οποίο μειώνει την κατάταξη του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. Το κριτήριο 

C2  και το C5  είναι εκείνα που το ωθούν μέσα στην  πρώτη τριάδα στην τελική κατάταξη.  
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Δράση 3 – Επενδυτικό σχέδιο Όρμος Χαλκιά Μ/Ε (Α3)  

 

 
Πίνακας 36  ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΩΝ στη Δράση 3 

Παρατηρήσεις : 

Στο επενδυτικό σχέδιο της μονάδας εκτροφής Όρμος Χαλκιάς παρατηρούμε τη θετική 

επίδραση και των πέντε κριτηρίων σε σχέση με τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια.  Έχει 

τον δεύτερο υψηλό δείκτη IRR και ο χρόνος υλοποίησης (C2) είναι εκείνος που δίνει 

την τελική ώθηση για να καταλήξει να είναι η δεύτερη κατά σειρά Δράση που θα πρέπει 

να υλοποιηθεί.  

 
Δράση 4 – Επενδυτικό σχέδιο Λάρυμνα ΙΧΣ (Α4)  
 

 
Πίνακας 37  ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΩΝ στη Δράση 4 

Παρατηρήσεις : 

Ο Ιχθυογεννητικός Σταθμός της Λάρυμνας έρχεται στη πέμπτη κατάταξη με βάση την 

μέθοδο PROMETHEE. Είναι φανερό με βάση το παραπάνω σχήμα ότι σημαντικό ρόλο 

έπαιξε ο υψηλός δείκτης σημαντικότητας από την Δνση Παραγωγής. Επίσης έχει 

θετικές ροές από τα κριτήρια C1 και C3 τα οποία και εκείνα με την σειρά τους δίνουν 

τους πόντους για ανέβει η συγκεκριμένη Δράση στη συγκεκριμένη θέση.  
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Δράση 5 – Επενδυτικό σχέδιο Μανάγουλη ΙΧΣ (Α5)  

 

 
Πίνακας 38  ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΩΝ στη Δράση 5 

Παρατηρήσεις : 

Ο Ιχθυογεννητικός Σταθμός της Μανάγουλης βρίσκεται στην έκτη θέση με βάση την 

μέθοδο. Ο αριθμός των δόσεων (Γ ΔΟΣΗ) είναι εκείνο που επιβαρύνει τις ροές έστω 

και αν έχει ένα μεγάλο δείκτη IRR και με βάση την Δνση Παραγωγής η υλοποίηση του 

έργου είναι μείζονος σημασίας.  

 
Δράση 6 – Επενδυτικό σχέδιο Ορθολίθι (Α6)  

 

 
Πίνακας 39  ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΩΝ στη Δράση 6 

Παρατηρήσεις : 

Για το επενδυτικό σχέδιο του Ορθολιθίου η χαμηλή κατάταξη οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στον χαμηλό βαθμό στο κριτήριο C4 καθώς και στον χρόνο υλοποίησης της 

επένδυσης.  
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Δράση 7 – Επενδυτικό σχέδιο Απιδιά_ΣΚΣ (Δ7)  

 

 
Πίνακας 40  ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΩΝ στη Δράση 7 

Παρατηρήσεις : 

Το συσκευαστήριο στην Απιδιά της Νέας Επιδαύρου έρχεται πρώτο στην κατάταξη. 

Έχει τον υψηλότερο δείκτη IRR και θεωρείται μείζονος σημασίας επένδυση για την 

παραγωγή. Το επενδυτικό θα ολοκληρωθεί με πληρωμή δύο δόσεων και αυτό σημαίνει 

ότι μέρος των επενδύσεων θα χρηματοδοτηθούν από την επιδότηση που θα λάβει το 

συγκεκριμένο site από την πρώτη δόση.  

 
Δράση 8 – Επενδυτικό σχέδιο Τραχήλι Μ/Ε (Δ8)  

 

 
Πίνακας 41  ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΩΝ στη Δράση 8 

Παρατηρήσεις : 

Για την συγκεκριμένη επένδυση η γρήγορη πληρωμή του επενδυτικού καθώς και ο 

σύντομος χρόνος υλοποίησης είναι τα κρίσιμα σημεία για την κατάταξη στη τέταρτη 

θέση. 
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Δράση 9 – Επενδυτικό σχέδιο Π. Μπούφαλο Μ/Ε (Δ9)  

 

 
Πίνακας 42  ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΩΝ στη Δράση 9 

Παρατηρήσεις : 

Η μονάδα εκτροφής στο Π. Μπούφαλο αν και έχει έναν υψηλό δείκτη IRR εν τούτοις 

της ιεράρχησης από την Δνση Παραγωγής καθώς και το πολύ χαμηλό ποσοστό των 

παλαιών επενδύσεων οδηγούν τη συγκεκριμένη επένδυση στην όγδοη κατάταξη  

 

Δράση 10  – Επενδυτικό σχέδιο Τρίκερι Μ/Ε (Δ10)  
 

 
Πίνακας 43  ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΩΝ στη Δράση 9 

Παρατηρήσεις : 

Η μονάδα εκτροφής Τρίκερι έχει έναν μέσο δείκτη IRR και ανήκει στης μείζονος 

σημασίας επενδύσεις για την Δνση Παραγωγής. Όμως ο αυξημένος χρόνος 

υλοποίησης, ο μεγάλός χρόνος αποπληρωμής (Γ ΔΟΣΗ) καθώς και το υψηλό κόστος 

επένδυσης το κατατάσσουν στην τελευταία θέση  
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Συμπερασματικά οι παραπάνω παρατηρήσεις μπορούν να εμφανιστούν καλύτερα στο 

παρακάτω διάγραμμα μέσω της απεικόνισης GAIA του συστήματος VISUAL 

PROMETHEE 

  

 
Πίνακας 44 Απεικόνιση GAIA 

 

4.4.Υποστήριξη της απόφασης  

Στο σημείο αυτό ο αναλυτής για να στηρίξει της απόφαση του θεωρεί ότι όλα τα βάρη είναι  

ίσα τότε με την μέθοδο PROMETHEE παρατηρεί  ότι  

Τα επενδυτικά σχέδια με αριθμό Δ7 – Δ8 – Δ3 – Δ2 παραμένουν στην πρώτη τετράδα των 

προτιμήσεων με μια μικρή ανακατάταξη μεταξύ των Δ3 και Δ2 όπως μπορείτε να δείτε στο 

παρακάτω σχήμα 

 

Πίνακας 45 Ιεράρχηση Επενδυτικών σχεδίων με ισοβαρή κριτήρια 
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Αυτό όμως που μπορεί να διακρίνει κανείς είναι μια μεγάλη ανακατάταξη σχετικά με το 

έργο  Δ1 (Λάρυμνα Μ/Ε) το οποίο από προτελευταίο ανεβαίνει στη Πέμπτη θέση καθώς 

φαίνεται ότι το χαμηλό IRR είναι εκείνο που το έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην κατάταξη .  

Συγκριτικά εμφανίζεται ο παρακάτω πίνακας  

Αρχική κατάταξη Αρχικές καθαρές ροές   Κατάταξη ίσων βαρών Καθαρές ροές ίσων βαρών 

ΑΠΙΔΙΑ ΣΚΣ 0,37    ΑΠΙΔΙΑ ΣΚΣ 0,22   

ΌΡΜΟΣ ΧΑΛΚΙΑ Μ/Ε 0,16    ΤΡΑΧΗΛΙ Μ/Ε 0,22   

ΔΕΝΔΡΟΥΛΙΑ Μ/Ε 0,08    ΌΡΜΟΣ ΧΑΛΚΙΑ Μ/Ε 0,21   

ΤΡΑΧΗΛΙ Μ/Ε 0,02    ΔΕΝΔΡΟΥΛΙΑ Μ/Ε 0,10   

ΛΑΡΥΜΝΑ ΙΧΣ -0,01   

 

ΛΑΡΥΜΝΑ  Μ/Ε 0,03   

ΟΡΘΟΛΙΘΙ -0,02    ΛΑΡΥΜΝΑ ΙΧΣ -0,01   

ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ ΙΧΣ -0,05    

ΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ 
Μ/Ε -0,04   

ΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ Μ/Ε -0,14    ΟΡΘΟΛΙΘΙ -0,13   

ΛΑΡΥΜΝΑ  Μ/Ε -0,17    ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ ΙΧΣ -0,19   

ΤΡΙΚΕΡΙ -0,25    ΤΡΙΚΕΡΙ -0,40   

Πίνακας 46 Συγκριτικοί πίνακες κατάταξης 

Στη συνέχεια  ο αναλυτής έχοντας υπόψη του τον έλεγχο ευστάθειας των βαρών και 

λαμβάνοντας κάθε φορά το μέγιστο του κάθε βάρους παρατήρησε τα κάτωθι 

αποτελέσματα με την μέθοδο Promethee II :  

Επενδυτικά σχέδια MAX W1 MAX W2-3 MAX W4 MAX W5 ΤΕΛΙΚΟ 

ΑΠΙΔΙΑ ΣΚΣ 0,382 0,335 0,408 0,365 0,368 

Δενδρούλια Μ/Ε 0,086 0,068 0,002 0,067 0,082 

Λάρυμνα  Μ/Ε -0,315 -0,118 -0,146 -0,167 -0,170 

Λάρυμνα ΙΧΣ 0,027 0,006 0,049 0,006 -0,011 

Μανάγουλη ΙΧΣ -0,021 -0,073 0,026 -0,044 -0,053 

ΟΡΘΟΛΙΘΙ 0,001 -0,065 -0,084 -0,040 -0,021 

Όρμος Χαλκιά Μ/Ε 0,173 0,175 0,151 0,166 0,163 

ΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ Μ/Ε -0,099 -0,123 -0,209 -0,139 -0,136 

ΤΡΑΧΗΛΙ Μ/Ε -0,044 0,061 -0,045 0,019 0,027 

ΤΡΙΚΕΡΙ -0,190 -0,266 -0,153 -0,234 -0,247 

Πίνακας 47 ΡΟΕΣ με βάση το μέγιστο κάθε Βάρους 

 

Η ανάλυση των παραπάνω αποτελεσμάτων εμφανίζεται ευκρινώς στο διάγραμμα που 

ακολουθεί  
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Πίνακας 48 Διάγραμμα Επενδυτικών σχεδίων / MAX W 

 

Έχοντα λάβει υπόψη του ο αναλυτής το σύνολο των αποτελεσμάτων προτείνει στην Διοίκηση 

η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων να πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια  

 

 

 

 

Πίνακας 49 Στάδια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων 

 

Aναλυτικότερα έχουμε :  
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1ο Στάδιο : Άμεσα 
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2ο στάδιο :  Υλοποίηση μετά 
την έκδοση της Απόφασης 

Ένταξης

3ο στάδιο : Υλοποίηση μετά την 
πληρωμή της πρώτης δόσης των

4 πρώτων επενδυτικών σχεδιών 
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1ο Στάδιο : Στο στάδιο αυτό ο αναλυτής προτείνει την άμεση έγκριση της Διοίκησης για την 

έναρξη υλοποίησης  των επενδυτικών σχεδίων Δ7 – Δ8 – Δ3 – Δ2 που προέκυψαν με βάση 

την κατάταξη Promethee II , πριν από την έκδοση της απόφασης έγκρισης από την 

Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος ΕΠΑλΘ 2014 – 2020 μιας και κατατάσσονται σταθερά 

στην πρώτη τετράδα της αξιολόγησης.  

2ο Στάδιο : Είναι το στάδιο όπου κατατάσσονται τα Δ4 – Δ5 – Δ6 , δηλαδή τα επενδυτικά 

σχέδια Λάρυμνα ΙΧΣ , Μανάγουλη και Ορθολίθι για τα οποία προτείνεται να ξεκινήσει η 

υλοποίησή τους εφόσον εκδοθούν οι αποφάσεις έγκρισης από την αρμόδια Αρχή 

3ο Στάδιο : Τα επενδυτικά σχέδια Τρίκερι – Π. Μπούφαλο και Λάρυμνα Μ/Ε  τα οποία 

παραμένουν σταθερά στις τρείς τελευταίες σειρές της κατάταξης και για τα οποία ο 

αναλυτής προτείνει οι επενδύσεις να είναι οι τελευταίες που θα ξεκινήσουν εφόσον 

πραγματοποιηθούν οι πληρωμές της δεύτερης δόσης των υπόλοιπων επενδυτικών σχεδίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΚΡΙΤΙΚΗ  
 

5.1.Τεκμηρίωση αποτελεσμάτων  

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα ποσά που πρόκειται να λάβει η εταιρία με 

βάση την πρόβλεψη των δόσεων που ο αναλυτής μαζί με την οικονομική διεύθυνση 

του Ομίλου έθεσε για το σύνολο όμως των επενδύσεων, τόσο των υφιστάμενων 

δαπανών όσο και των μελλοντικών επενδύσεων. 

Πρόβλεψη υλοποίησης νέων επενδύσεων 

 
Δράσεις Παραγωγικά sites Α΄ Εξάμηνο 2018 Β΄ Εξάμηνο 2018 Α΄ Εξάμηνο 2019 Β΄ Εξάμηνο 2019 ΣΥΝΟΛΟ 

       

Δράση1  Λάρυμνα  Μ/Ε      67.824,34 € 158.256,80 € 226.081,13 € 

Δράση2  Δενδρούλια Μ/Ε  57.197,26 € 133.460,26 €     190.657,52 € 

Δράση3  Όρμος Χαλκιά Μ/Ε  124.747,71 € 291.077,98 €     415.825,69 € 

Δράση4  Λάρυμνα ΙΧΣ    181.256,11 € 422.930,93 €   604.187,04 € 

Δράση5  Μανάγουλη ΙΧΣ    200.000,00 € 275.395,62 € 275.923,12 € 751.318,74 € 

Δράση6  Ορθολίθι    116.640,11 €     116.640,11 € 

Δράση7  ΑΠΙΔΙΑ ΣΚΣ  350.000,00 € 152.063,44 €     502.063,44 € 

Δράση8  ΤΡΑΧΗΛΙ Μ/Ε  467.877,72 €       467.877,72 € 

Δράση9 

 ΠΟΡΤΟ 

ΜΠΟΥΦΑΛΟ Μ/Ε      250.000,00 € 

                     

200.031,25 €  450.031,25 € 

Δράση10  ΤΡΙΚΕΡΙ    134.498,48 € 284.498,48 € 434.498,48 € 853.495,44 € 

       

 Σύνολο 999.822,69 €  1.208.996,38 €  300.649,37 €                 1.068.709,65 €  4.578.178,07 €  

Πίνακας 50 Πρόβλεψη υλοποίησης νέων επενδύσεων 

 
Πρόβλεψη είσπραξης επιχορήγησης βάση του προγράμματος επενδύσεων 

       

Δράσεις Παραγωγικά sites Α΄ Εξάμηνο 2018 Β΄ Εξάμηνο 2018 Α΄ Εξάμηνο 2019 Β΄ Εξάμηνο 2019 ΣΥΝΟΛΟ 

       

Δράση1 Λάρυμνα  Μ/Ε 76.594,74 €   

                       

78.891,64 €  

                    

155.486,38 €  

Δράση2 Δενδρούλια Μ/Ε 58.095,44 € 72.775,96 €   

                    

130.871,40 €  

Δράση3 Όρμος Χαλκιά Μ/Ε 82.690,99 € 131.861,30 €   

                    

214.552,29 €  

Δράση4 Λάρυμνα ΙΧΣ   50.000,00 € 161.483,94 € 
                    

211.483,94 €  

Δράση5 Μανάγουλη ΙΧΣ    171.182,25 € 116.600,00 € 

                    

287.782,25 €  

Δράση6 Ορθολίθι 34.715,27 €  37.692,03 €  

                      

72.407,30 €  

Δράση7 ΑΠΙΔΙΑ ΣΚΣ 181.747,53 € 150.619,03 €   

                    

332.366,56 €  

Δράση8 ΤΡΑΧΗΛΙ Μ/Ε 368.495,77 €    

                    

368.495,77 €  

Δράση9 

ΠΟΡΤΟ 

ΜΠΟΥΦΑΛΟ Μ/Ε 52.303,54 €   135.009,37 € 

                    

187.312,91 €  

Δράση10 ΤΡΙΚΕΡΙ   85.640,99 € 85.640,98 € 85.640,99 € 
                    

256.922,95 €  

       

 Σύνολο 854.643,28 € 

                  
440.897,28 €  

                  
344.515,26 €  

                     
577.625,94 €  

              
2.217.681,75 €  

Πίνακας 51 Πρόβλεψη είσπραξης επιχορήγησης βάση του προγράμματος επενδύσεων 
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Η πορεία των πληρωμών για την αγορά των υλικών καθώς και εκείνη των εισπράξεων 

των επιδοτήσεων εμφανίζεται ευκρινώς στο παρακάτω διάγραμμα  

 

 
Πίνακας 52 Διάγραμμα Πορείας Έργου 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε παρατηρούμε ότι στο Α΄ εξάμηνο του 2019  το 

ποσό της επιδότησης είναι αρκετά υψηλό δίνοντας μια μεγάλη ρευστότητα στην 

εταιρία αφού σχεδόν αγγίζει το ποσό των νέων επενδύσεων. Αυτό όμως εξηγείται  γιατί 

περιλαμβάνει ένα ποσό της τάξης των 628.117,85€ που ισοδυναμεί με την πληρωμή 

των ήδη πραγματοποιθέντων επενδύσεων (κατηγορία «τιμολόγια»). 

 

5.2.Ανάπτυξη αποτελεσμάτων  

 

Συμπερασματικά με βάση τις αναλύσεις τις παραγράφουμε 5.1. μπορούμε να 

αναφέρουμε ότι μέσω της μεθόδου Promethee η επιχείρηση σχεδιάζει πιο ορθολογικά 

την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων με δυνατότητα χρηματοδότησης στο 

τέλος  του πρώτου εξαμήνου με ένα ποσό της τάξεως των 854 χιλ € το οποίο και θα 

χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση και των υπόλοιπων επενδύσεων μέχρι το τέλος 

του 2019. 

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πληρωμές των επενδυτικών σχεδίων για το έτος  

2018 αντιστοιχούν στο 59% στο σύνολο των επενδύσεων ενώ για το έτος 2019 

αντιστοιχούν στο 39% και παρατηρούμε ότι συνολικά η επιχορήγηση από 30% φθάνει 

στο 48% και με την βοήθεια της μεθόδου πραγματοποιείται μια ισομερής κατανομή 

στα δύο έτη που διαρκεί το πρόγραμμα.  

Α΄ Εξάμηνο 
2018

Β΄ Εξάμηνο 
2018

Α΄ Εξάμηνο 
2019

Β΄ Εξάμηνο 
2019

Νέες επενδύσεις €999.822,69 €1.208.996,38 €1.300.649,37 €1.068.709,65 

Πληρωμές επενδυτικών €854.643,28 €440.897,28 €344.515,26 €577.625,94 

Λόγος επιδότηση/νέες 
επενδυσεις

78% 36% 24% 63%

€-
€200.000,00 
€400.000,00 
€600.000,00 
€800.000,00 

€1.000.000,00 
€1.200.000,00 
€1.400.000,00 

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
 

6.1.Συμπεράσματα  

 

Η ανάλυση των δεδομένων των κατατεθειμένων επενδυτικών σχεδίων του Ομίλου 

Σελόντα και η εφαρμογή των Πολυκριτήριων Μεθόδων λήψης Αποφάσεων στην 

αξιολόγηση αυτών αποτέλεσε το κυρίως θέμα της παρούσας μελέτης. Η μελέτη αυτή 

βασίσθηκε τόσο σε ελληνική όσο και σε ξένη βιβλιογραφία ενώ η εφαρμογή της 

μεθόδου PROMETHEE II στηρίχτηκε σε χρηματοοικονομικά στοιχεία των ήδη 

κατατεθειμένων μελετών καθώς και σε ποιοτικά κριτήρια τα οποία προέκυψαν κατά 

την διάρκεια σύνταξης και αξιολόγησης των εν λόγω σχεδίων  

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε το γενικό περίγραμμα του επιχειρηματικού χώρου 

στον οποίο ανήκει το πρόβλημα που εξετάζεται ενώ δίδεται και μια σύντομη περιγραφή 

τόσο στο πρόβλημα όσο και στη μεθοδολογία επίλυσης αυτού.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά της εταιρίας που πρόκειται να 

εξεταστεί καθώς και μια παρουσίαση της τεράστιας διασποράς των εγκαταστάσεων της 

και του γενικότερου προβλήματος αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που η ίδια η 

εταιρία σκοπεύει να καταθέσει. Η κατάταξη της εταιρίας στην κατηγορία ΜΕΓΑΛΗ 

σύμφωνα με την αριθμ. (2003)/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων αφαιρεί τη δυνατότητα να λάβει μεγαλύτερο ποσοστό επιχορήγησης από 

το 30% στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑΛΘ 2014-2020. Το ποσοστό αυτό όμως 

αλλάζει και γίνεται ικανοποιητικό όταν προστίθενται οι υφιστάμενες δαπάνες, δηλαδή 

οι δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τις 23/10/2015 και μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Το ποσοστό επιδότησης των νέων επενδύσεων 

τότε μπορεί κυμανθεί από 45~ 50%, και το ποσοστό αυτό είναι αρκετά καλό μιας και 

δίνει τη δυνατότητα της χρηματοδότησης των νέων επενδύσεων που είναι διατεθειμένη 

η εταιρία να πράξει.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται  τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, η δομή 

τους και τα χαρακτηριστικά τους στοιχεία. Στη συνέχεια γίνεται μια συνοπτική 

παρουσίαση των συναφών προσεγγίσεων τόσο σε αξιολόγηση χρηματοοικονομικών 

επενδύσεων και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν όσο και στην αξιολόγηση  

παραγωγικών εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας και αλιείας. Φαίνεται ότι η 
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προσφιλής μέθοδος είναι η AHP δηλαδή η μέθοδος της Αναλυτικής Ιεραρχικής 

Διαδικασίας. Ειδικότερα οι δημοσιεύσεις που σχετίζονταν με την αξιολόγηση και 

αξιοποίηση αλιευτικών και  υδατοκαλλιεργητικών περιοχών χρησιμοποίησαν την 

μέθοδο AHP λόγω της απλότητα της ευκολίας στη χρήση της καθώς και στην εύκολη 

προσαρμογή της στο εκάστοτε υπό μελέτη πρόβλημα. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια ανάλυση της μεθόδου για την επίλυση του 

προβλήματος. Στα κριτήρια περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικοί δείκτες όπως ο 

δείκτης IRR και ποιοτικά κριτήρια όπως  ο χρόνος υλοποίησης της επένδυσης και οι 

υποδείξεις της Διεύθυνσης Παραγωγής. Μέσω της μεθόδου SIMOS βρέθηκαν τα 

αντίστοιχα βάρη των κριτηρίων τα οποία έδωσαν μια τιμή ASI 0,989 κάτι μου μας 

δείχνει ότι η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κινήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα  

Οι μέθοδοι PROMETHEE και γενικότερα οι πολυκριτήριοι μέθοδοι λήψης αποφάσεων 

έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο στην αξιολόγηση και κατάταξη επενδυτικών 

προγραμμάτων και ειδικότερα στη διερεύνηση της συνάφειας στόχων – δράσεων , στην 

αξιολόγηση επενδύσεων και την κατάταξη αυτών σε Ομίλους του εξωτερικού. 

Κρίνεται επιβεβλημένη και συνάμα αναγκαία η αξιολόγηση των μελλοντικών 

επενδύσεων να πραγματοποιείται μέσα από εργαλεία Συστημάτων Λήψης Αποφάσεων 

τα οποία θα δώσουν μια βεβαιότητα στον αποφασίζοντα  να λάβει την απόφαση 

μειώνοντας όσο το δυνατό το ρίσκο.  

 

6.2  Προτάσεις για Μελλοντική έρευνα  

 

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας,  προέκυψαν ιδέες που θα 

ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για μελλοντική έρευνα.. Σημαντικό κομμάτι των 

επενδύσεων στις ιχθυοκαλλιέργειες είναι και τα περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής 

καθώς και το κόστος παραγωγής , μιλώντας πάντα για την Ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια.  

Σε αυτό το πλαίσιο θα είχε λόγο  τα Συστήματα Λήψης Αποφάσεων καθώς και η 

μέθοδος PROMETHEE μέσα από τη δημιουργία συγκεκριμένου software  να δίνει τη 

δυνατότητα αξιολόγησης  τόσο του επενδυτικού σχεδίου όσο και της περιοχή πάνω 

στην οποία πρόκειται ένας επιχειρηματίας να επενδύσει. Ο συνδυασμός των 

περιβαλλοντικών παραμέτρων που καταγράφονται από εξειδικευμένα εργαλεία, η 
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ανάλυση κόστους που συντάσσεται από τις οικονομικές διευθύνσεις σε συνδυασμό με 

τη θέληση για επενδύσεις μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ένα νέο εργαλείο για την 

λήψη αποφάσεων.  

Επίσης ένας σημαντικός παράγοντας και κριτήριο για την τελική πληρωμή ενός 

επενδυτικού σχεδίου είναι η αδειοδότηση των εγκαταστάσεων του. Σύμφωνα με το 

πρόγραμμα για την επιτυχή πληρωμή της τελικής δόσης η εγκατάσταση θα πρέπει να 

πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων που θέτει η νομοθεσία για τη λειτουργία της. 

Κατά συνέπεια ένα έργο μπορεί να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς αλλά να μην έχει το 

σύνολο των απαιτούμενων εγκρίσεων για την αποπληρωμή.  

Είναι φανερό ότι οι ιδέες και οι σκέψεις για μελλοντική έρευνα είναι πολλές και 

συνεχώς θα εμφανίζονται και νέες κατά τη διάρκεια μιας ερευνητικής διαδικασίας. 
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