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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατά τθ διάρκεια τθσ ςφλλθψθσ, του ςχεδιαςμοφ, τθσ υλοποίθςθσ ι τθσ περαίωςθσ ενόσ ζργου,
ςυχνά, προκφπτουν προβλιματα που κζτουν ςε αμφιςβιτθςθ τθν ίδια τθν ςκοπιμότθτα τθσ
φπαρξισ του.Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ζνασ διαχειριςτισ ζργου καλείται να λάβει τθν απόφαςθ για
τθν ςυνζχιςθ, τθν αναςτολι ι ακόμα και τθν ακφρωςθ ενόσ ζργου, αποςκοπϊντασ ςτθν αποφυγι
δυςμενζςτερων μελλοντικϊν καταςτάςεων. Η λιψθ αυτισ τθσ απόφαςθσ αποτελεί ζνα ςφνκετο
πρόβλθμα, λαμβάνοντασ υπόψθ το πλικοσ, τθ μεταβλθτότθτα και τθν πολλαπλότθτα προζλευςθσ
των παραμζτρων που υπειςζρχονται ςτο ςφςτθμα, κακϊσ και τθ μοναδικότθτα του κάκε ζργου,
οργανιςμοφ και περιβάλλοντοσ υλοποίθςθσ.Η διεκνισ επιςτθμονικι κοινότθτα ζχει απαςχολθκεί
κατά καιροφσ με ανάλογα ηθτιματα και ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ μελετϊν ζχει λάβει χϊρα ςχετικά
με τθν ανεφρεςθ των αιτιϊν που οδθγοφν τα ζργα ςε μθ επικυμθτζσ καταςτάςεισ (κακυςτεριςεισ,
υπερβάςεισ προχπολογιςμοφ κλπ), κακϊσ και τον κακοριςμό των κριςίμων παραγόντων επιτυχίασ
και των κυρίων δεικτϊν επίδοςθσ. Ωςτόςο, ζχει διαπιςτωκεί δυςανάλογθ ζλλειψθ
ολοκλθρωμζνων μεκοδολογικϊν προςεγγίςεων λιψθσ μιασ τζτοιασ απόφαςθσ.Δφο, ακόμα,
ςθμαντικά ηθτιματα που περιπλζκουν το πρόβλθμα, είναι θ ςυνφπαρξθ ςε αυτό
ποςοτικοποιιςιμων και μθ ποςοτικοποιιςιμων παραμζτρων και οι μεταξφ τουσ
αλλθλεξαρτιςεισ.Έναυςμα αυτισ τθσ μελζτθσ αποτελεί μια προγενζςτερθ εργαςία (Στρογγφλθσ,
2012) ςχετικά με τον κακοριςμό των κριςίμων παραγόντων για τθν λιψθ απόφαςθ ακφρωςθσ
ζργου με ςυνεκτίμθςθ τθσ επίδοςισ του. Η κεϊρθςθ τεςςάρων επιπζδων για τισ διάφορεσ
παραμζτρουσ (Τεχνικι, Τακτικι, Στρατθγικι και Ταυτότθτα) διατθρείται και για τον κακοριςμό των
ςχετικϊν βαρϊν, με ςυνεκτίμθςθ των αλλθλεξαρτιςεων, γίνεται θ χριςθ τθσ Αναλυτικισ
Διεργαςίασ Δικτφωςθσ (ANP) για όςεσ από τισ παραμζτρουσ υπειςζρχονται ςε κάκε φάςθ του
κφκλου ηωισ ενόσ ζργου. Κατόπιν, για τθν εκτίμθςθ τθσ επίδοςθσ ενόσ ζργου ωσ προσ τισ διάφορεσ
παραμζτρουσ, αντιςτοιχίηονται οι δυνατζσ καταςτάςεισ που αυτζσ μποροφν να βρεκοφν ςε
κατανομζσ τριγωνικϊν αρικμϊν αςάφειασ και υιοκετοφνται λεκτικά όρια για τθν απόκριςθ ςτο
εξεταηόμενο πρόβλθμα. Τζλοσ, διερευνάται θ εφαρμοςιμότθτα τθσ προτεινόμενθσ μεκόδου μζςω
μιασ περίπτωςθσ εφαρμογισ.
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