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ΣΚΟΠΟΣ 

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος θα παρουσιαστούν κάποιες μεθοδολογίες 
πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων. Οι φοιτητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με 
την ανάλυση, παραμετροποίηση και μοντελοποίηση πολυκριτήριων προβλημάτων 
στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με έμφαση στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Θα 
γίνει παρουσίαση και χρήση σχετικού λογισμικού και αναλυτική μελέτη διαφόρων 
σχετικών περιπτώσεων. Η εστίαση θα είναι στο πρόβλημα της κατάταξης των 
διαθέσιμων εναλλακτικών αποφάσεων με βάση μια σειρά από κριτήρια 
διαφορετικού βάρους. Επίσης θα παρουσιαστούν και επεκτάσεις του γραμμικού 
προγραμματισμού  προσαρμοσμένες στην ανάλυση της απόδοσης οργανισμών και 
της επίτευξης στόχων. Με το πέρας των παρουσιάσεων οι φοιτητές θα πρέπει να 
είναι σε θέση να δομήσουν ένα πολυκριτηριακό μοντέλο και να ερμηνεύσουν 
σωστά τα αποτελέσματά του, προχωρώντας και σε ανάλυση σεναρίων. Επίσης θα 
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παρουσιαστούν και κάποια πολύ βασικά και εισαγωγικά στοιχεία στατιστικής με 
έμφαση στην περιγραφική στατιστική και την απλή γραμμική παλινδρόμηση. 
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: 
 Να αναπτύσσουν τις ερευνητικές υποθέσεις καθώς και το αντίστοιχο 

ερευνητικό μοντέλο   
 Να εισάγουν και να επεξεργαστούν τα δεδομένα σε λογισμικό πολυκριτήριας 

ανάλυσης αποφάσεων. 
 Να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα  
 Nα διεξάγουν τη δική τους εμπειρική έρευνα / διπλωματική εργασία 
 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Κατά τη διδασκαλία, θα πραγματοποιηθούν 4 διαλέξεις. Κάθε διάλεξη 
επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα με στόχο την πλήρη κατανόησή του. Για 
τις ανάγκες των μαθημάτων, θα χρησιμοποιηθεί το εργαστήριο των Η/Υ του 
τμήματος της ΟΔΕ, ενώ οι συμμετέχοντες θα εργαστούν πάνω σε πραγματικά 
δεδομένα τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την μελέτη, έρευνα και 
δημοσίευση εμπειρικών ερευνών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές.  
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Πρώτο Μέρος (Εισηγητής: Ιάσων Παπαθανασίου) 

Εβδομάδα Περιεχόμενο Βιβλιογραφία 

1 
Εισαγωγή στην πολυκριτήρια ανάλυση 
αποφάσεων – μέθοδος TOPSIS 

Papathanasiou and Ploskas (2018)  

2 
Μέθοδοι υπεροχής: η μέθοδος PROMETHEE 
(Preference Ranking Organization METHod 
for Enriched Evaluation) 

Papathanasiou and Ploskas (2018) 
Brans and Mareschal (2005) 

3 H μέθοδος AHP (Analytic Hierarchy Process) 
Papathanasiou and Ploskas (2018) 
Ishizaka and Nemery (2013) 

4 
Πρακτική εξάσκηση στις παραπάνω 
μεθόδους 

Papathanasiou and Ploskas (2018) 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Η συνολική βαθμολογία θα προκύψει μέσα από 1 προαιρετική ατομική εργασία, 
από την παρουσία και συμμετοχή στο μάθημα καθώς κι από την τελική εξέταση.  
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ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
 Όλο το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε διάλεξη θα αναρτηθεί στο 

Compus.   
 Σημαντικά άρθρα που συνοδεύουν τις διαλέξεις θα αναρτώνται στο Compus.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 Γιάννης Σίσκος (2008). Μοντέλα Αποφάσων. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 

Αθήνα. 
 Νικόλαος Ματσατσίνης (2010). Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Εκδόσεις 

Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα. 
 
Ξενόγλωσση 
 Alessio Ishizaka, Philippe Nemery (2013). Multi-criteria Decision Analysis: 

Methods and Software. Wiley. 
 Brans, J.P., Mareschal, B., 2005. PROMETHEE methods. In: Figueira, J., Greco, S., 

Ehrgott, M. (Eds.), Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys. 
Springer Science + Business Media, Inc., 163–196. 

 Papathanasiou J. & Ploskas N. (2018). Multiple Criteria Decision Aid. Methods, 
Examples and Python Implementations. Series: Springer Optimization and Its 
Applications, Volume 136, Springer. 
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PURPOSE 

The first part of the course will present some methodologies for multiple criteria 
decision analysis. Students should become familiar with the analysis, customization 
and modeling of multiple criteria decision problems in the public and private sectors, 
with an emphasis on human resource management. There will be a presentation and 
use of related software and detailed study of various related case studies. The focus 
will be on the ranking problem where available alternatives will be ranked based on 
a number of different weighted criteria. There will also a presentation of linear 
programming extensions tailored to analyzing organizational performance and goal 
achievement. By the end of the presentations, students should be able to structure a 
multiple criteria model and interpret its results correctly, proceeding to a scenario 
analysis as well.  
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LEARNING RESULTS 
Upon completion of the course, participants should be able to:  

• To develop research hypotheses as well as the corresponding research model 
• Enter and process data in multi-criteria decision analysis software 
• Interpret the results 
• Conduct their own empirical research / dissertation 

 
TEACHING METHODS 
There will be 4 interactive lectures. Each lecture focuses on one topic in order to be 
fully understood. All lectures will be conducted in the Computer Lab of the 
department of Business Administration, whereas participants will work with “real-
life” data that have already being used in previous studies and are published in peer-
reviewed journals.  
 

COURSE OUTLINE AND STRUCTURE 

Part One (Instructor: Jason Papathanasiou) 

Week Content References 

1 
An introduction to Mutiple Criteria Decision 
Aid – the TOPSIS method 

Papathanasiou and Ploskas (2018)  

2 
Outranking methods: the PROMETHEE 
method (Preference Ranking Organization 
METHod for Enriched Evaluation) 

Papathanasiou and Ploskas (2018) 
Brans and Mareschal (2005) 

3 The AHP method (Analytic Hierarchy Process) 
Papathanasiou and Ploskas (2018) 
Ishizaka and Nemery (2013) 

4 
Practice and examples in TOPSIS, 
PROMETHEE and AHP 

Papathanasiou and Ploskas (2018) 

 
STUDENT EVALUATION 
Student evaluation is as follows: 
 
With respect to Part One (Evaluator: Jason Papathanasiou) 
The final grade will be derived from 1 optional homework, from participation to the 
lectures as well as from the final exam. 
 
 
HELPING MATERIAL 
 The material that will be used in every lecture will be uploaded on Compus.  
 Important articles accompanying the lectures will be posted on Compus.   
 
REFERENCES 



 6

Greek 
 Γιάννης Σίσκος (2008). Μοντέλα Αποφάσων. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 

Αθήνα. 
 Νικόλαος Ματσατσίνης (2010). Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Εκδόσεις 

Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα. 
 
English 
 Alessio Ishizaka, Philippe Nemery (2013). Multi-criteria Decision Analysis: 

Methods and Software. Wiley. 
 Brans, J.P., Mareschal, B., 2005. PROMETHEE methods. In: Figueira, J., Greco, S., 

Ehrgott, M. (Eds.), Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys. 
Springer Science + Business Media, Inc., 163–196. 

 Papathanasiou J. & Ploskas N. (2018). Multiple Criteria Decision Aid. Methods, 
Examples and Python Implementations. Series: Springer Optimization and Its 
Applications, Volume 136, Springer. 

 
 
 


