
2. Score Matrix  

Περιγραφή:
 

Η ψηφοφορία με κουκκίδες είναι ένα απλό εργαλείο 
που χρησιμοποιείται για τη δημοκρατική ιεράρχηση 
των στοιχείων ή τη λήψη αποφάσεων σε μια ομάδα. 

Είναι ένας εύκολος και απλός τρόπος για να 
περιορίσετε τις εναλλακτικές λύσεις και να 

συγκλίνετε σε ένα σύνολο εννοιών ή ιδεών. Στην 
ψηφοφορία με  “dots”, το κάθε άτομο σε μια ομάδα 

παίρνει ένα αριθμό  “dots”  που μπορεί να 
αντιστοιχιστεί σε μια εναλλακτική που

αποτελεί μέρος ενός συνόλου εναλλακτικών. 

Description:

Score Matrix works by getting you to list your 
options as rows on a table, and the factors you 
need to consider as columns. You then score 
each option/factor combination, weight this 
score by the relative importance of the factor, 
and add these scores up to give an overall score 
for each option. While this sounds complex, this 
technique is actually quite easy to use.

DECIDE 



Καταγράψτε όλες τις επιλογές σας ως 
ετικέτες γραμμής στον πίνακα και 

αναφέρετε τους παράγοντες που πρέπει να 
λάβετε υπόψη ως επικεφαλίδες στήλης.

Προχωρήστε στις στήλες του τραπεζιού
σας, βαθμολογώντας κάθε επιλογή για 

κάθε έναν από τους παράγοντες της 
απόφασής σας. Βαθμολογήστε κάθε 

επιλογή από 0 (κακή) έως 5 (πολύ καλή). 
Λάβετε υπόψη ότι δεν χρειάζεται να έχετε 

διαφορετικό σκορ για κάθε επιλογή - εάν 
καμία από αυτές δεν είναι καλή για έναν 
συγκεκριμένο παράγοντα στην απόφασή 

σας, τότε όλες οι επιλογές πρέπει να 
βαθμολογούνται με 0.

Υπολογίστε τη σχετική σημαντικότητα των 
παραγόντων της απόφασή σας. ∆είξτε τη 

σημαντικότητα ως αριθμό από π.χ. 0 έως 5, 
όπου 0 σημαίνει ότι ο παράγοντας είναι 

απολύτως ασήμαντος στην τελική 
απόφαση και 5 σημαίνει ότι είναι πολύ 

σημαντικός.

 
Πολλαπλασιάστε κάθε βαθμολογία σας από 

το βήμα 2 με τις τιμές για τη σχετική 
σημασία του παράγοντα που υπολογίσατε 

στο βήμα 3. Αυτό θα σας δώσει τις τελικες  
βαθμολογίες για κάθε συνδυασμό 

επιλογών / παραγόντων.

Τέλος, προσθέστε τις τελικες βαθμολογίες 
για καθεμία από τις επιλογές σας. 

Η επιλογή που σημειώνει τις υψηλότερες 
βαθμολογίες κερδίζει!

List all of your options as the row labels on 
the table, and list the factors that you need 
to consider as the column headings. 

Work your way down the columns of your 
table, scoring each option for each of the 
factors in your decision. Score each option 
from 0 (poor) to 5 (very good). Note that you 
do not have to have a different score for 
each option – if none of them are good for a 
particular factor in your decision, then all 
options should score 0.

Work out the relative importance of the 
factors in your decision. Show these as 
numbers from, say, 0 to 5, where 0 means 
that the factor is absolutely unimportant in 
the final decision, and 5 means that it is 
very important.

Multiply each of your scores from step 2 by 
the values for relative importance of the 
factor that you calculated in step 3. This 
will give you weighted scores for each 
option/factor combination.

Finally, add up these weighted scores for 
each of your options. The option that scores 
the highest wins!
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