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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Κύξηνο αξσγόο κνπ θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζεο εξγαζίαο ζηάζεθε ν 

Καζεγεηήο θ. Υξπζνιέσλ Παπαδόπνπινο ν νπνίνο θαη κνπ ζπλέζηεζε ηελ 

ελαζρόιεζε κνπ κε ηνλ ηνκέα ηεο κνληεινπνίεζεο Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ. Όρη κόλν 

ζηελ θάζε εληνπηζκνύ ηνπ ζέκαηνο αιιά θαη ζηελ δηάξθεηα ηεο εθπόλεζεο ηεο 

εξγαζίαο απηήο ν θ. Υξπζνιέσλ Παπαδόπνπινο ζηάζεθε δίπια κνπ θαη ππνζηήξημε 

ηηο πξνζπάζεηέο κνπ κε ζέξκε θαη πεξίζζην ελδηαθέξνλ. Γηα ην ιόγν απηό ζέισ λα 

εθθξάζσ γηα αθόκα κηα θνξά ηηο επραξηζηίεο κνπ ζην πξόζσπό ηνπ. 

 Παξάιιεια  ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ απηνύ 

πξνγξάκκαηνο θαη λα αθηεξώζσ ηελ εξγαζία κνπ απηή ζηε κλήκε ηνπ παηέξα κνπ 

Γεσξγίνπ Π. Αξγίηε.  
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο  
 

Ζ παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία έξρεηαη λα νινθιεξώζεη ηηο κεηαπηπρηαθέο κνπ 

ζπνπδέο ζην επηζηεκνληθό πεδίν ησλ Logistics ζην Σκήκα Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Πεηξαηά.  Δθηείλεηαη ζηνλ ρώξν ηόζν ηεο Δπηρεηξεζηαθήο 

Έξεπλαο όζν θαη ζε απηόλ ηεο ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο. 

 Ζ πξώηε κνπ επαθή κε ηελ Δπηρεηξεζηαθά Έξεπλα θαη ηνλ Μαζεκαηηθό 

Πξνγξακκαηηζκό έγηλε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθώλ κνπ ζπνπδώλ ζηε 

ζρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Δ.Μ.Π.. ηελ 

ζπλέρεηα αθνινύζεζε ε εθπόλεζε ηεο Γηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο κε ζέκα 

“Logistics: Ζ κεηαθνξά θαη ε Γηαρείξηζε ησλ Απνζεκάησλ”.  

 Έρνληαο επηηύρεη ζην ζύλνιν ησλ καζεκάησλ ηνπ παξόληνο κεηαπηπρηαθνύ 

πξνγξάκκαηνο κνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα ζπλδπάζσ ηηο γλώζεηο πνπ απέθηεζα 

ζηνλ ρώξν ησλ Logistics κε ηελ Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα θαη ηα ζρεηηθά καζεκαηηθά 

εξγαιεία. Με ηνλ ζπγθεξαζκό απηώλ ησλ δύν θαζίζηαηαη δπλαηό πνηνηηθά ζηνηρεία 

κηαο επηρεηξεζηαθήο αλάιπζεο λα πάξνπλ πνζνηηθή κνξθή θαη λα απαληήζνπλ κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξόπν ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα. 

 Ζ παξνύζα ινηπόλ εξγαζία θαιείηαη λα ζπληειέζεη ζηελ επηζηεκνληθή κνπ 

νινθιήξσζε ζπλδπάδνληαο ην πξνθίι ησλ πξνπηπρηαθώλ κνπ ζπνπδώλ, σο 

Μεραληθνύ θαη ησλ κεηαπηπρηαθώλ σο Logistician.  
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ΤΝΟΦΗ 
 

 Σν αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο εθηείλεηαη ζηνλ ρώξν ηεο 

κνληεινπνίεζεο Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ ελώ παξάιιεια αλαθέξεηαη ζηηο 

επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη ησλ Logistics. 

ην πξώην θεθάιαην γίλεηαη πξνζπάζεηα νξηζκνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Παξνπζηάδεηαη ε θιαζζηθή ζεσξία κε ηελ 

νπνία πξνζεγγίδεηαη ε Αιπζίδα Δθνδηαζκνύ θαζώο θαη ε ζεκαζία ηεο ζηα πιαίζηα 

κηαο επηρείξεζεο. Δηζάγεηαη επίζεο ε ζύγρξνλε αληίιεςε ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο 

Αιπζίδαο Δθνδηαζκνύ σο Γίθηπν. 

 Σν δεύηεξν θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ ζεκειίσζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηνπ  

Μαζεκαηηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζρεηηθώλ εξγαιείσλ. 

Δπίζεο παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα ραξαθηεξηζηηθώλ πξνβιεκάησλ γηα ηελ 

εμνηθείσζε ηνπ αλαγλώζηε. Παξνπζηάδνληαη ηα πξνβιήκαηα ηεο Μεηαθνξάο θαη ηνπ  

Καηακεξηζκνύ ησλ Πόξσλ.  

 ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη έλα Γίθηπν Δθνδηαζκνύ ην νπνίν 

πξνγξακκαηίδεηαη ζε ηξία επίπεδα. Σα ζηνηρεία ησλ πξνβιεκάησλ ζε θάζε επίπεδν 

πξνγξακκαηηζκνύ είλαη πιήξσο νξηζκέλα. Με ηνλ ηξόπν απηό ν αλαγλώζηεο έρεη ζηα 

ρέξηα ηνπ αληηπξνζσπεπηηθά πξνβιήκαηα κεηάβαζεο από ην έλα επίπεδν ηνπ Γηθηύνπ 

ζην άιιν θαη ρξεηάδεηαη, απιά, λα ηνπνζεηήζεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία θόζηνπο ηνπ 

δηθηύνπ κε ην νπνίν αζρνιείηαη. 

 ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιύεηαη ν Μεηθηόο Αθέξαηνο Πξνγξακκαηηζκόο θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα ζρεηηθά κνληέια βειηηζηνπνίεζεο Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ. Μεηαμύ 

απηώλ πεξηιακβάλνληαη ηα κνληέια ηαζεξνύ Κόζηνπο (Fixed Costs) θαη 

Δπαλαπξνγξακκαηηζκνύ ηεο Παξαγσγήο (Production Changeovers). Δπίζεο 

παξνπζηάδεηαη θαη ν ηξόπνο ρξήζεο κεηαβιεηώλ πνιιαπιήο επηινγήο θαη 

κεηαβιεηώλ ιήςεο απνθάζεσλ. 

 ηα θεθάιαην 5 πεξηγξάθεηαη ην κνληέιν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ηεο 

επηρείξεζεο πξντόλησλ ηερλνινγίαο, Ajax Computer Company. Σν κνληέιν απηό 

κνξθνπνηείηαη πιήξσο καζεκαηηθά θαη ζηελ ζπλέρεηα επηιύεηαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

ππνινγηζηηθνύ θύιινπ Excel. Γεκηνπξγνύληαη επηπιένλ ππνζεηηθά ζελάξηα ηα νπνία 

θαη επηιύνληαη. Με ηνλ ηξόπν απηό γίλεηαη θαη ε αλάιπζε ηεο επαηζζεζίαο ηεο Λύζεο 
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ηνπ βαζηθνύ κνληέινπ ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ θαη ε Γηνίθεζε κπνξεί λα ιάβεη κε 

κεγαιύηεξε ζηγνπξηά ηελ θάζε ηεο απόθαζε. 

 ην  ηειεπηαίν θεθάιαην αλαιύνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ απ 

ηελ παξνύζα εξγαζία ζην πεδίν ηεο Μνληεινπνίεζεο Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ. 

 

ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΤΝΔΙΦΟΡΑ 
 

 Ζ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεη ζπγθεληξσκέλα ηα ζπλήζε καζεκαηηθά 

κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ Αλάιπζε Γηθηύσλ. Ζ αλάπηπμε ηνπο έρεη γίλεη 

κε αθξηβή καζεκαηηθή γιώζζα θαη όρη κέζσ παξαδεηγκάησλ. Ζ εξγαζία απηή 

ζπγθεληξώλεη ηα βαζηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ζηελ Δθνδηαζηηθή 

Αιπζίδα, θαη ηα αληίζηνηρα καζεκαηηθά κνληέια, θαη παξνπζηάδεη ηελ αιιεινπρία 

απηώλ. Υαξαθηεξηζηηθά ην Σξίην Κεθάιαην παξνπζηάδεη έλα απιό Γίθηπν 

Δθνδηαζκνύ. Μέζσ απηήο ηεο αλάιπζεο γίλεηαη αληηιεπηόο ν ηξόπνο πνπ ην έλα 

κνληέιν δηαδέρεηαη ην άιιν θαηά ηελ αξηζηνπνίεζε ελόο Γηθηύνπ Δθνδηαζκνύ. 

Πξνθύπηεη, ινηπόλ, καζεκαηηθό κνληέιν ην νπνίν εθηείλεηαη ζε όιν ην εύξνο ηνπ 

Γηθηύνπ Δθνδηαζκνύ θαη έρεη ππνζηεί κε εληαίν ηξόπν ηελ καζεκαηηθή κνξθνπνίεζε. 

Ο κειεηεηήο, κε ηνλ ηξόπν απηό, είλαη ηθαλόο, ηνπνζεηώληαο ηηο αξηζκεηηθέο ηηκέο 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαζέηεη, λα ιακβάλεη άκεζα ην κνληέιν πνπ εθηείλεηαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηνπ Γηθηύνπ Δθνδηαζκνύ πνπ ηνλ απαζρνιεί. Δπίζεο, ε αλάιπζε 

απηή θαζηζηά αληηιεπηό ηνλ ηξόπν θαη ην βαζκό πνπ θάζε επηκέξνπο κνληέιν 

ζπκκεηέρεη ζην ζύλνιν ηνπ Γηθηύνπ Δθνδηαζκνύ. 

 Ζ κειέηε απηή, Κεθάιαην 5,  πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηνπ Μνληέινπ 

ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ηεο Ajax Computer Company. Γίλεηαη άκεζε αλαθνξά ζην 

βηβιίν “Modeling the Supply Chain” ηνπ Jeremy F. Shapiro, βιέπε βηβιηνγξαθία, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξάγξαθν 4.3 απηνύ. Αληινύληαη ηα απαξαίηεηα πνζνηηθά 

ζηνηρεία από ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο θαζώο θαη νη ζηόρνη ηεο 

Γηνίθεζεο, απνηειώληαο ηε βάζε γηα ηελ επηπιένλ κειέηε.  

Ζ παξνύζα εξγαζία, ζαλ ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ, παξνπζηάδεη 

κνξθνπνηεκέλν ην Γίθηπν Δθνδηαζκνύ ηεο Ajax Computer Company ζε έλα ηξηεηέο 

πιάλν δηαρείξηζεο. Απηό πεξηιακβάλεη ηόζν ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο Παξαγσγήο 

όζν θαη ηελ εμέηαζε ησλ πηζαλώλ Δπελδύζεσλ. Δλ ζπλερεία επηιύεη ην Γίθηπν 

Δθνδηαζκνύ κε ζηόρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδώλ ηεο επηρείξεζεο. Με ηνλ ηξόπν 
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απηό, ε κειέηε απνδεηθλύεη ηελ ηδηαίηεξε ζπκβνιή πνπ παξέρεη ν Μεηθηόο Αθέξαηνο 

Πξνγξακκαηηζκόο, ζε ζπλδπαζκό κε θαηάιιειν ινγηζκηθό βειηηζηνπνίεζεο, γηα ηελ 

ιήςε ζηξαηεγηθώλ απνθάζεσλ. Καζηζηά ζαθή ηελ επθνιία κε ηελ νπνία κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί ε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο κεηαβαιιόκελσλ ησλ εθάζηνηε 

ζπλζεθώλ, κε ηελ επίιπζε επηπξόζζεησλ ζελαξίσλ. Παξάιιεια θαλεξώλεη ην 

ειάρηζην επηπιένλ θόζηνο πνπ απαηηείηαη ώζηε ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο λα 

θαηαζηξώζεη ζελάξηα γηα ηελ αμηνιόγεζε θαζεκηάο επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο.   
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1.  Γιοίκηζη Δθοδιαζηικήρ Αλςζίδαρ 

 

ην αθόινπζν θεθάιαην γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο ζεσξίαο πνπ 

πεξηγξάθεη ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα. Παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ζπληζηώζεο απηήο 

θαζώο θαη ε ζεκαζία θαη νη ζηόρνη ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηώλ ηεο. Δλ ζπλερεία 

αλαιύεηαη πσο ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο επηδξά ζηελ δηνίθεζε ηεο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη ηνλ ηξόπν πνπ νη πνιύπινθεο ζρέζεηο εμάξηεζεο πνπ 

δεκηνπξγνύληαη κεηαζρεκαηίδνπλ ηηο παξαδνζηαθέο Αιπζίδεο Δθνδηαζκνύ ζε Γίθηπα 

Δθνδηαζκνύ. Με ηελ αλάιπζε απηή θαηαδεηθλύεηαη ε αλάγθε ζπκκεηνρήο ησλ 

Logistics ζηνλ ηξαηεγηθό ρεδηαζκό ηεο ζύγρξνλεο Γηεπξπκέλεο Δπηρείξεζεο. 

 

1.1  Ζ κλαζζική Θευπία 

 

Σα Logistics απνηεινύλ έλα ζύλνιν από ιεηηνπξγηθέο ελέξγεηεο, όπσο ε 

κεηαθνξά θαη ε απνζήθεπζε, νη νπνίεο επαλαιακβάλνληαη πνιιέο θνξέο θαηά κήθνο 

ηνπ “θαλαιηνύ” κέζα ζην νπνίν νη πξώηεο ύιεο κεηαηξέπνληαη ζε ηειηθά πξντόληα θαη 

πξνζζέηνπλ αμία ζηα κάηηα ησλ θαηαλαισηώλ. Δπεηδή νη πεγέο ησλ πξώησλ πιώλ, ηα 

εξγνζηάζηα θαη ηα ζεκεία πώιεζεο δελ βξίζθνληαη ζπλήζσο ζηελ ίδηα πεξηνρή θαη ην 

“θαλάιη” απνηειείηαη από πιήζνο ζηαδίσλ, ελέξγεηεο Logistics επαλαιακβάλνληαη 

αξθεηέο θνξέο πξηλ ην πξντόλ θηάζεη ζηελ αγνξά. Αθόκα θαη ηόηε, όκσο, αληίζηνηρεο 

ελέξγεηεο ιακβάλνπλ ρώξα αθόκα κηα θνξά όηαλ ηα ρξεζηκνπνηεκέλα πξντόληα 

αλαθπθιώλνληαη κε αληίζεηε θαηεύζπλζε ζην “θαλάιη” ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, 

Reverse Logistics. 

Μηα εηαηξία, από κόλε ηεο, γεληθά δελ είλαη εύθνιν λα ειέγμεη ηε ξνή ηνπ 

πξντόληνο ηεο ζε όιν ην κήθνο ηνπ θαλαιηνύ από ηελ πξώηε ύιε κέρξη θαη ην ηειηθό 

πξντόλ, παξόηη απηό απνηειεί εμαηξεηηθή πξόθιεζε. Γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο ε 

δηαρείξηζε ηνπ θαλαιηνύ κηαο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο έρεη έλα πην πεξηνξηζκέλν 

θάζκα. πλήζσο, κεγαιύηεξνο έιεγρνο επηηπγράλεηαη ζηα θαλάιηα ηνπ θπζηθνύ 

εθνδηαζκνύ (physical supply channel) θαη ηεο θπζηθήο δηαλνκήο (physical 

distribution channel). Σν θαλάιη θπζηθνύ εθνδηαζκνύ αλαθέξεηαη ζηνλ ρξόλν θαη ηελ 

απόζηαζε κεηαμύ ησλ πξώησλ πιώλ θαη ησλ ζεκείσλ επεμεξγαζίαο. Αληίζηνηρα ην 

θαλάιη θπζηθήο δηαλνκήο αλαθέξεηαη ζηνλ ρξόλν θαη ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ 
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ζεκείσλ επεμεξγαζίαο θαη ηνπ ηειηθνύ θαηαλαισηή. Δμαηηίαο ηεο νκνηόηεηαο ησλ 

ελεξγεηώλ κεηαμύ ησλ δύν απηώλ θαλαιηώλ, ην θαλάιη θπζηθνύ εθνδηαζκνύ θαη ην 

θαλάιη θπζηθήο δηαλνκήο εκπεξηέρνπλ ηηο ελέξγεηεο εθείλεο πνπ ηειηθά 

ζπγρσλεύνληαη ζηελ δηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Supply Chain 

Management, SCM). Έλα ηππηθό θαη πιήξεο, ινηπόλ, θαλάιη εθνδηαζκνύ γηα κηα 

βηνκεραληθή επηρείξεζε πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα δηαδνρηθά επίπεδα, γηα ηελ 

ζπλνρή κεηαμύ ησλ νπνίσλ απαηηείηαη επηινγή θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο:  

 

α. Πξνκήζεηα πξώησλ πιώλ 

β. Απνζήθεπζε 

γ. Μεηαπνίεζε 

δ. Απνζήθεπζε 

ε. Γηαλνκή 

ζη. Σειηθόο Καηαλαισηήο 

 

Παξόηη είλαη εύθνιν λα ζεσξήζνπκε ηελ Δθνδηαζηηθή ζαλ κηα δηαδηθαζία 

ειέγρνπ ηεο ξνήο ησλ πιηθώλ από ηα ζεκεία πξνκήζεηαο ησλ πξώησλ πιώλ κέρξη ηνλ 

ηειηθό  θαηαλαισηή, γηα πνιιέο εηαηξείεο ππάξρεη θαη έλα αλάζηξνθν θαλάιη, 

Reverse Logistics Channel, πνπ πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί . Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ηα 

Logistics δελ ζεσξνύλ όηη ε δσή ελόο πξντόληνο ζηακαηά όηαλ απηό θηάζεη ζηνλ 

θαηαλαισηή. Σα πξντόληα αληηθαζίζηαληαη από λέα, θαηαζηξέθνληαη ή παύνπλ λα 

ιεηηνπξγνύλ θαη επηζηξέθνληαη ζην ζεκείν πξνέιεπζεο ηνπο γηα επηζθεπή ή γηα 

απόξξηςε. Αξθεηέο θνξέο ηελ αληίζεηε απηή πνξεία αθνινπζνύλ πξντόληα 

ζπζθεπαζίαο είηε εμαηηίαο πεξηβαιινληηθώλ θαλόλσλ είηε γηαηί είλαη νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνπζα ε εθ λένπ ρξήζε ηνπο. Σν αλάζηξνθν απηό θαλάιη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί νιόθιεξν ή έλα κέξνο ηεο Δθ.Α. ή κπνξεί λα απαηηεί έλαλ εληειώο λέν  

θαη μερσξηζηό ζρεδηαζκό. Ζ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα παύεη κε ηελ επηζηξνθή ή ηελ 

απόξξηςε ηνπ πξντόληνο. Δπίζεο, πξέπεη λα θξνληίζνπκε ώζηε ην αλάζηξνθν απηό 

θαλάιη λα εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο. 

Οη ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο Δθ.Α. δηαθέξνπλ από 

εηαηξία ζε εηαηξεία εμαξηώληαη από ηελ νξγαλσηηθή δνκή θάζε εηαηξείαο, ηηο απόςεηο 

ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ην ηη απνηειεί ηελ Δθ.Α. θαη ηελ ζεκαζία ησλ αλζξώπηλσλ 

ελεξγεηώλ ζηε ιεηηνπξγία θάζε επηρείξεζεο. 
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ύκθσλα ινηπόλ θαη κε ηνλ νξηζκό ηνπ Council of Logistics Management γηα 

ην ηη πεξηέρεη έλα ηππηθό ζύζηεκα Logistics δηαπηζηώλνπκε όηη: 

The components of a typical logistics system are: customer service, demand 

forecasting, distribution communications, inventory control, material handling, order 

processing, parts and service support, plant and warehouse site selection (location 

analysis), purchasing, packaging, return goods handling, salvage and scrap disposal, 

traffic and transportation, and warehousing storage.
1
 

Μεηά ηνλ ηειεπηαίν νξηζκό κπνξνύκε λα παξαζέζνπκε κηα πην αλαιπηηθή 

ιίζηα ελεξγεηώλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζε έλα θαλάιη εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Απηή ε 

ιίζηα ρσξίδεηαη επηπιένλ ζε ελέξγεηεο “θιεηδηά “ (δει. ηηο βαζηθέο ελέξγεηεο ) θαη ζε 

ελέξγεηεο ππνζηήξημεο. 

 

ΚΤΡΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ 

 

1. Δμππεξέηεζε πειαηώλ : 

   πλεξγαζία κε ην Marketing κε ζηόρν : 

α.ηνλ θαζνξηζκό ησλ αλαγθώλ θαη ησλ επηζπκηώλ ησλ πειαηώλ 

β.ηνλ έιεγρν ηεο αληαπόθξηζεο ησλ πειαηώλ ζηελ ππεξεζία απηή 

γ.ηνλ νξηζκό ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο  

 

2. Μεηαθνξέο 

α. επηινγή κέζνπ θαη ππεξεζίαο κεηαθνξάο 

β. ελνπνίεζε θνξηίσλ 

γ. δξνκνιόγεζε κεηαθνξέα 

δ. νξγάλσζε νρεκάησλ (vehicle scheduling)  

ε. επηινγή εμνπιηζκνύ  

δ. επεμεξγαζία αηηεκάησλ (παξαγγειηώλ) 

ε.έιεγρνο ηεξάξρεζεο (rate auditing) 

                                                
1 Careers in Logistics (Oak Brook : Council of Logistics Management) 
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3. Γηαρείξηζε απνζεκάησλ 

α. πνιηηηθή απνζήθεπζεο πξώησλ πιώλ θαη ηειηθώλ πξντόλησλ 

β. βξαρππξόζεζκε πξόβιεςε πσιήζεσλ 

γ.αλάκεημε πξντόλησλ ζηα ζεκεία απνζήθεπζεο 

δ.αξηζκόο, κέγεζνο, θαη ηόπνο απνζήθεπζεο  

ε.Just-In-Time, Push ή Pull πξνζεγγίζεηο  

 

4. Ρνή πιεξνθνξίαο θαη δξνκνιόγεζε παξαγγειίαο 

α. επηθνηλσλία κε απνζήθε κεηά από sales order 

β. κέζνδνη πξνώζεζεο πιεξνθνξηώλ παξαγγειίαο 

γ. θαλόλεο παξαγγειίαο 

 

ΒΟΗΘΗΣΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ 

 

1. Απνζήθεπζε 

α. θαζνξηζκόο απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ 

β. ζρεδηαζκόο – δηάηαμε απνζήθεο 

γ. ηνπνζέηεζε πιηθώλ 

 

2.  Γηαρείξηζε πιηθώλ 

              α. επηινγή εμνπιηζκνύ  

   β. πνιηηηθέο αλαλέσζεο εμνπιηζκνύ  

   γ. δηαδηθαζίεο picking 

   

3.  Πξνκήζεηεο 

   α. επηινγή θαηάιιεισλ πξνκεζεπηώλ  

              β. ρξόλνο παξαγγειίαο  

              γ. πνζόηεηα παξαγγειίαο  

 

4.  πζθεπαζία (ζρεδίαζε κε ζηόρν: ) 

              α. επθνιία ζηνλ ρεηξηζκό  

              β. επθνιία ζηελ απνζήθεπζε 

       γ. πξνζηαζία από θζνξά ή απώιεηα 
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  5. πλεξγαζία κε ηελ Παξαγσγή (κε ζηόρν:) 

              α. ηνλ θαζνξηζκό ηε ζπλνιηθήο πνζόηεηαο παξαγσγήο 

              β. ηνλ ρξνληθό πξνγξακκαηηζκό ηεο παξαγσγήο 

     γ. ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ πξνκεζεηώλ 

   

 

6.  Γηαηήξεζε  ηεο Πιεξνθνξίαο 

               α. ζπιινγή δεδνκέλσλ, απνζήθεπζή θαη ρξήζε ηνπο 

    β. Data Analysis 

    γ. δηαδηθαζίεο ειέγρνπ      

 

Οη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο γεληθά ιακβάλνπλ ρώξα ζε θάζε θαλάιη 

εθνδηαζκνύ. Οη πξώηεο (θύξηεο ιεηηνπξγίεο) απνηεινύλ βάζε ηνπ θαλαιηνύ θπζηθήο 

δηαλνκήο ελώ νη δεύηεξεο εμαξηώληαη από ηηο επηθξαηνύζεο ζε θάζε εηαηξεία 

ζπλζήθεο γηα ηελ παξνπζία ηνπο.  

Ζ εμππεξέηεζε πειαηώλ νξίδεη ην επίπεδν παξαγόκελνπ πξντόληνο θαη ην 

βαζκό αληαπόθξηζεο ηνπ δηθηύνπ εθνδηαζκνύ. Σν θόζηνο απμάλεηαη αλάινγα κε ην 

επίπεδν εμππεξέηεζεο, ην νπνίν αλ ηεζεί πνιύ ςειά κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εθηίλαμε 

ηνπ θόζηνπο ζε δπζζεώξεηα ύςε. 

Οη κεηαθνξέο θαη ε δηαρείξηζε απνζεκάησλ είλαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο κέζσ 

ησλ νπνίσλ ην ζύζηεκα επηηπγράλεη κείσζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σα δπν 

απηά θνκκάηηα ηεο αιπζίδαο αληηπξνζσπεύνπλ πάλσ από ην 50% ηνπ ζπλνιηθνύ 

θόζηνπο ιεηηνπξγίαο. Οη κεηαθνξέο πξνζθέξνπλ “ηνπηθή” αμία ζηα πξντόληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο ελώ ηα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο “ρξνληθή” αμία. 

Οη κεηαθνξέο είλαη απαξαίηεηεο ώζηε θάζε ζύγρξνλε εηαηξεία λα κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη θαη λα ειέγρεη ηελ δηαθίλεζε ησλ πξώησλ πιώλ αιιά θαη ησλ ηειηθώλ 

πξντόλησλ ηεο. Ζ ηήξεζε απνζεκάησλ είλαη απαξαίηεηε θαη παξεκβάιιεηαη κεηαμύ 

παξαγσγήο θαη πσιήζεσλ εμαζθαιίδνληαο όρη κόλν ηελ δηαζεζηκόηεηα ηνπ πξντόληνο 

αιιά θαη ηελ ρξήζε απνδνηηθώλ κεζόδσλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο. 

Ζ δξνκνιόγεζε ησλ παξαγγειηώλ είλαη ε ηειεπηαία θύξηα ιεηηνπξγία. Σν 

θόζηνο ηεο είλαη ζπλήζσο κηθξόηεξν από απηά ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο απνζήθεπζεο. 

Παξόια απηά όκσο ε πξνώζεζε ησλ παξαγγειηώλ απνηειεί ζεκαληηθό κέξνο ηνπ 

ρξόλνπ πνπ κεζνιαβεί ώζηε ν πειάηεο λα απνιαύζεη ηα επηζπκεηά πξντόληα ή  
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ππεξεζίεο ελώ παξάιιεια είλαη ε δηαδηθαζία πνπ δίλεη ην έλαπζκα γηα ηελ δηαθίλεζε 

θαη παξάδνζε ησλ παξαγόκελσλ αγαζώλ. 

Οη βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο αληηκεησπίδνληαη ζαλ επηθνπξηθέο ηεο απνζηνιήο 

ησλ Logistics θαη δελ ιακβάλνπλ θαη’ αλάγθε ρώξα ζε θάζε επηρείξεζε, παξόηη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο κε ηηο θύξηεο 

ιεηηνπξγίεο.  

Ζ πξνζηαηεπηηθή ζπζθεπαζία είλαη κηα βνεζεηηθή ελέξγεηα ηόζν γηα ηελ 

κεηαθνξά θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ όζν θαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ 

δηαρείξηζε ησλ πιηθώλ γηαηί ζπλεηζθέξεη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα απηώλ ησλ 

ελεξγεηώλ. Ο εθνδηαζκόο θαη ε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο ησλ πξντόλησλ, παξόηη 

ίζσο απνηεινύλ κέξνο ηεο παξαγσγήο, επηδξνύλ ζεηηθά ζηελ δηαδηθαζία ησλ 

Logistics θαη εηδηθόηεξα ζηηο κεηαθνξέο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ. Σέινο ε 

δηαηήξεζε ηεο πιεξνθνξίαο παξέρεη ηελ απαηηνύκελε πιεξνθνξία γηα ηελ ζρεδίαζε 

θαη ηνλ έιεγρν ελόο ζπζηήκαηνο Logistics. 

  

1.1.1 Η ζημαζία ηυν Logistics 

 

Σα Logistics δεκηνπξγνύλ αμία ηόζν γηα ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο 

κηαο επηρείξεζεο όζν θαη ζηνπο κεηόρνπο απηήο. Ζ πξνζηηζέκελε αμία εθθξάδεηαη 

ρξνληθά θαη ρσξηθά. Σα πξντόληα δελ έρνπλ αμία κέρξη λα θηάζνπλ ζηελ θαηνρή ηνπ 

πειάηε ηελ ζηηγκή θαη ζηνλ ηόπν πνπ επηζπκεί λα ηα θαηαλαιώζεη. Γηα παξάδεηγκα 

ηα πξντόληα πνπ πσινύληαη ζε έλα ζπγθξόηεκα αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ δελ έρνπλ 

αμία γηα ηνπο θαηαλαισηέο αλ δελ είλαη δηαζέζηκα όηαλ έλα αζιεηηθό γεγνλόο 

ιακβάλεη ρώξα ζηηο εγθαηαζηάζεηο. Ζ Γηνίθεζε θάζε επηρείξεζεο αληηκεησπίδεη θάζε 

ζηάδην ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζαλ κηα δηαδηθαζία πξόζζεζεο αμίαο θαη αθαηξεί 

ζηάδηα θαηά ηα νπνία πξνζηίζεηαη ζπγθξηηηθά ιίγε επηπιένλ αμία. Γεληθά ζεσξνύκε 

όηη ζε έλα πξντόλ πξνζηίζεηαη αμία όηαλ ν θαηαλαισηήο δηαηίζεηαη λα πιεξώζεη 

πεξηζζόηεξν γηα έλα πξντόλ ή ππεξεζία από όζν απηό πξαγκαηηθά θνζηίδεη γηα λα 

θηάζεη ζηα ρέξηα ηνπ. ηηο κέξεο καο γηα ηηο πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο ε δηνίθεζε 

ηεο Δθ.Α. (Supply Chain Management) απνηειεί κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή 

δηαδηθαζία πξόζζεζεο αμίαο γηα πιήζνο αηηηώλ όπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ: 
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Σν θόζηνο είλαη ζεκαληηθό 

 

Σα ηειεπηαία ρξόληα πιεζώξα κειεηώλ έρνπλ γίλεη κε ζηόρν ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηνπ θόζηνπο ελόο ζπζηήκαηνο εθνδηαζκνύ ηόζν γηα ην ζύλνιν ηεο 

Οηθνλνκίαο όζν θαη γηα θάζε επηρείξεζε. ύκθσλα κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό 

Σακείν (International Monetary Fund), ηα Logistics θνζηίδνπλ πεξίπνπ όζν ην 12% 

ηνπ παγθόζκηνπ αθαζάξηζηνπ εγρώξηνπ πξντόληνο. Έξεπλα ησλ Rosalyn Wilson θαη 

Robert Delaney γηα ηελ ακεξηθάληθε Οηθνλνκία δείρλεη όηη ην θόζηνο ησλ Logistics 

απνηειεί ην 9,9 % ηνπ Α.Δ.Π. ηελ Ζ.Π.Α.
2
 

 Γηα ηελ επηρείξεζε εθηηκήζεηο δίλνπλ όηη ην θόζηνο απνηειεί ην 4% έσο θαη 

πάλσ από ην 30% ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ. Σν θόζηνο ησλ Logistics ζε κηα 

επηρείξεζε ππνιείπεηαη κόλν ηνπ θόζηνπο πξώησλ πιώλ θαη πξντόλησλ πνπ 

απνηεινύλ πεξίπνπ ην 50 – 60 % ηνπ ζπλόινπ ησλ πσιήζεσλ γηα ηελ κέζε 

βηνκεραληθή επηρείξεζε. Αμία πξνζηίζεηαη κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε απηώλ ησλ πεγώλ 

θόζηνπο θαη ηελ απόδνζε ηνπ θέξδνπο από ηελ εμνηθνλόκεζε ζηνλ θαηαλαισηή θαη 

ηνπο κεηόρνπο. 

 

Απμάλνληαη νη απαηηήζεηο γηα ην επίπεδν εμππεξέηεζεο 

 

 Σν δηαδίθηπν, νη πξαθηηθέο Just – In – Time θαη ε ζπλερήο αλαλέσζε ησλ 

απνζεκάησλ έρνπλ ζπληειέζεη ζηελ απαίηεζε ησλ πειαηώλ γηα ηαρεία εμππεξέηεζε, 

γξήγνξε επεμεξγαζία ησλ αηηεκάησλ ηνπο θαη πςειό βαζκό δηαζεζηκόηεηαο 

πξντόλησλ. ύκθσλα κε έξεπλα ησλ Davis θαη Drumm
3
 ζε εθαηνληάδεο παγθνζκίσο 

αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο, ν θύθινο δσήο παξαγγειίαο (order cycle time) 

θπκαίλεηαη κεηαμύ ησλ 7 – 8 εκεξώλ. Ζ LogFac
4
  ζπλνςίδεη ηελ απόδνζε ησλ 

Logistics παγθνζκίσο ζε : 

 

 Ληγόηεξν από έλα ιάζε αλά 1000 εθηειεζζείζεο παξαγγειίεο 

 Κόζηνο Logistics κηθξόηεξν από ην 5% ησλ Πσιήζεσλ 

                                                
2
 Rosalyn Wilson and Robert V. Delaney, “11th Annual State of Logistics Report”, Cass Information 

Systems and ProLogis (Washington, DC: National Press Club, June 5, 2000)  
3 Herbert W. Davis and William H. Drumm, “Logistics Costs and Service 2001”, Annual Conference 

Proceedings, (Kansas City, MO: Council of Logistics Management, 2001) 
4
 “Logistics Rules of Thumb III”, LogFac, www.logfac.com (2001) 

http://www.logfac.com/
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 Γύξηζκα απνζέκαηνο Σειηθώλ Πξντόλησλ 20 ή πεξηζζόηεξεο θνξέο ην ρξόλν 

 πλνιηθόο θύθινο δσήο παξαγγειίαο (Order Cycle Time) κηθξόηεξνο από 5 

εξγάζηκεο κέξεο 

 Κόζηνο κεηαθνξάο κηθξόηεξν ή ίζν κε ην 1% ησλ Πσιήζεσλ 

 

 

Σα θαλάιηα δηαλνκήο επηκεθύλνληαη θαη γίλνληαη πνιππινθόηεξα 

 

Κπξηαξρεί ε ηάζε πξνο κία ελνπνηεκέλε παγθόζκηα νηθνλνκία. Οη 

επηρεηξήζεηο πξνζπαζνύλ, ή έρνπλ ήδε επηηύρεη, λα ζρεδηάδνπλ πξντόληα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηελ παγθόζκηα αγνξά θαη ηα νπνία παξάγνληαη είηε εθεί πνπ 

κπνξνύλ λα βξεζνύλ θζελόηεξεο πξώηεο ύιεο θαη εξγαηηθό δπλακηθό είηε απιά 

παξάγνληαη ηνπηθά θαη πσινύληαη δηεζλώο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο όκσο νη 

γξακκέο εθνδηαζκνύ θαη δηαλνκήο επηκεθύλνληαη ζε ζρέζε κε ην λα παξάγεη θαη λα 

πνπιά έλαο παξαγσγόο ζε ηνπηθό επίπεδν. Γελ είλαη κόλν νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 

ηελ ηάζε γηα κείσζε ηνπ θόζηνπο θαη δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο αιιά θαη νη ίδηεο νη 

πνιηηηθέο παξαηάμεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην ειεύζεξν εκπόξην σζνύλ πξνο απηή ηελ 

θαηεύζπλζε. Μείδσλ παξάδεηγκα απνηειεί ε ζύζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε θαη ε δηεζλνπνίεζε ησλ βηνκεραληώλ εμαξηώληαη ηζρπξά 

από ηελ απόδνζε θαη ην θόζηνο ησλ ζπζηεκάησλ Logistics θαζώο νη επηρεηξήζεηο 

εμεηάδνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο ππό έλα παγθόζκην πξίζκα. Έηζη ηα Logistics παίδνπλ 

νινέλα απμαλόκελε ζεκαζία, ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο, θαζώο  ην θόζηνο, 

ηδηαίηεξα απηό ησλ κεηαθνξώλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ, απνηειεί ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη 

πξντόλησλ. 
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Ζ ζεκαζία γηα ηελ ηξαηεγηθή  

 

Κάζε  εηαηξία ζπαηαιά πνιύ ρξόλν θαη ρξήκα κε ζηόρν λα δηαθνξνπνηήζεη ηα 

πξντόληα ηεο ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ησλ αληαγσληζηώλ. Ζ δηνίθεζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην ηκήκα Management αληηιακβάλεηαη όηη ηα Logistics επηδξνύλ ζε 

έλα ζεκαληηθό κέξνο ηνπ  θόζηνπο ηεο εηαηξίαο θαη όηη ην απνηέιεζκα απνθάζεσλ 

ζρεηηθώλ κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα παξάγεη απμεκέλα επίπεδα ππεξεζηώλ. Έηζη ηα 

ρξεζηκνπνηεί απνδνηηθά εηζρσξώληαο ζε λέεο αγνξέο, απμάλεη ην κεξίδηό ηεο ζηελ 

αγνξά θαη ηα θέξδε ηεο. Απηό ζεκαίλεη όηη κία θαιή δηαρείξηζε ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο κπνξεί λα ζπληειέζεη όρη κόλν ζηελ κείσζε ηνπ θόζηνπο αιιά θαη ζηελ 

αύμεζε ησλ πσιήζεσλ. 

  

 

Πξνζηίζεηαη ζεκαληηθή αμία ζην Πξντόλ 

 

Έλα πξντόλ έρεη κηθξή αμία αλ δελ είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ θαηαλαισηή ζην 

ζσζηό ηόπν θαη ρξόλν. Αθόκα θαη όηαλ κηα επηρείξεζε κεηαθέξεη ην θόζηνο 

κεηαθίλεζεο ελόο πξντόληνο ζηνλ θαηαλαισηή ή κεηά από ζσζηή δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ ηεο έρεη ην πξντόλ ηεο δηαζέζηκν ζηνλ δεηνύκελν ρξόλν πξνζηίζεηαη 

αμία ζην πξντόλ. Ζ αμία απηή είλαη αλακθηζβήηεηε όπσο θαη ε αμία πνπ πξνζηίζεηαη 

θαηά ηελ παξαγσγή ελόο πνηνηηθνύ πξντόληνο ή ελόο πξντόληνο ρακεινύ θόζηνπο.  

Γεληθά κηιώληαο, νη επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνύλ ηέζζεξηο ηύπνπο αμίαο ζε 

πξντόληα θαη ππεξεζίεο, ηηο εμήο: Αμία Μνξθήο, Αμία Σόπνπ, Αμία Υξόλνπ θαη Αμία 

Καηνρήο. Αμία Μνξθήο δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή όηαλ νη πξώηεο ύιεο 

κεηαηξέπνληαη ζε ηειηθό πξντόλ. Σα Logistics ειέγρνπλ ηηο Αμίεο Σόπνπ θαη Υξόλνπ 

κέζσ ηνπ ειέγρνπ ησλ κεηαθνξώλ, ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ηελ δηαρείξηζε 

ησλ απνζεκάησλ παξέρνληαο ην επηζπκεηό πξντόλ ζηνλ ηόπν θαη ηελ ζηηγκή πνπ ν 

θαηαλαισηήο ην επηζπκεί. Ζ Αμία Καηνρήο ζεσξείηαη σο επζύλε ηνπ Marketing ηεο 

Σερληθήο Αλάιπζεο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ε νπνία δεκηνπξγείηαη 

“βνεζώληαο” ηνλ θαηαλαισηή λα απνθηήζεη ην πξντόλ κέζσ ησλ κεραληζκώλ ηεο 

δηαθήκηζεο θαη ησλ όξσλ ησλ πσιήζεσλ (παξνρή πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο). 
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Απμάλεηαη ε επηζπκία ησλ θαηαλαισηώλ γηα γξήγνξε θαη 

εμαηνκηθεπκέλε παξνρή ππεξεζηώλ 

 

Σα εζηηαηόξηα ηύπνπ Fast – Food, νη κεραλέο απηόκαηεο απάληεζεο, νη 

άκεζεο παξαδώζεηο παξαγγειηώλ ελ κία λπθηί θαη ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν καο 

έρνπλ νδεγήζεη ζαλ θαηαλαισηέο λα πξνζδνθνύκε όηη πξντόληα θαη ππεξεζίεο είλαη 

δηαζέζηκα ζε εμσθξεληθά ζύληνκν ρξόλν. Δπίζεο, ηα βειηησκέλα ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηώλ θαη ε επειημία ησλ κεζόδσλ παξαγσγήο νδεγνύλ ηελ αγνξά ζε “καδηθή 

εμαηνκίθεπζε” δειαδή ζην λα αηζζαλόκαζηε όηη ε ππεξεζία πνπ απνιακβάλνπκε 

είλαη πξνζαξκνζκέλε αθξηβώο ζηηο δηθέο καο αλάγθεο παξόηη απηή πξνζθέξεηαη ζε 

αλαξίζκεην πιήζνο θαηαλαισηώλ. 

 

 



 20 

1.2 Ζ ύγσπονη Πποζέγγιζη - World Class Supply Chain Management 

 

  Ζ θηινζνθία ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δθ.Α. ζε παγθόζκην επίπεδν (world class 

supply chain management) αληηθαηνπηξίδεη ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο αμίεο εθείλεο πνπ 

είλαη ππεύζπλεο γηα ηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο ρεδίαζεο, ηεο Αλάπηπμεο θαη ηεο 

Γηνίθεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο εθνδηαζκνύ κηαο επηρείξεζεο, κε ζηόρν 

ηόζν ηελ αύμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκόηεηαο ηεο όζν 

θαη ηελ αύμεζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκόηεηαο ησλ πειαηώλ 

ηεο θαη ησλ πξνκεζεπηώλ ηεο. 

 Με ηελ αλαθνξά ζηνλ όξν “ζε παγθόζκην επίπεδν” αλαγλσξίδεηαη όηη νη 

επηρεηξήζεηο αληαγσλίδνληαη ζε έλα ππαξθηό ή έζησ επηθείκελν παγθόζκην 

νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ. αλ θηινζνθία ην World Class Supply Chain Management 

(WC-SCM) γεθπξώλεη ηνπο ιεηηνπξγηθνύο πεξηνξηζκνύο θαη ηα όξηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ θηινζνθία απηή απαηηεί ηελ αιιαγή, εθ κέξνπο ηεο αλώηεξεο 

δηνίθεζεο, ησλ δηαδηθαζηώλ ιήςεο απόθαζεο. Απηέο δελ πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

εζσηεξηθά ζηα πιαίζηα ελόο ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο αιιά πξέπεη λα εζηηάδνπλ 

ζηελ αξηζηνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Μέζσ ηεο δηαξθνύο 

βειηίσζεο, ην WC–SCM, είλαη έλαο αεηθίλεηνο ζηόρνο πνπ εζηηάδεη ζηελ βειηίσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο εθνδηαζκνύ. Με ηα παξαπάλσ θαίλεηαη όηη, ν Logistics Manager δελ 

πξέπεη λα ζηνρεύεη ζην εζσηεξηθό ηεο επηρείξεζεο ή ζε έλα ηκήκα απηήο αιιά λα 

ζπγθεληξώλεηαη θαη λα πξνελεξγεί βειηηώλνληαο ηηο ιεηηνπξγίεο, έρνληαο σο 

καθξνπξόζεζκν ζηόρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο αληαγσληζηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ηεο. 

 Με ζηόρν, ινηπόλ, λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο ζε παγθόζκην – γεληθεπκέλν επίπεδν, ε Αλώηεξε Γηνίθεζε πξέπεη λα 

αλαγλσξίζεη ηελ θξίζηκε θύζε ηεο Αιπζίδαο Δθνδηαζκνύ θαη λα ππνζηεξίμεη ηνλ 

απαηηνύκελν Γηνηθεηηθό – ηξαηεγηθό κεηαζρεκαηηζκό. Κύξηνο ηξόπνο ζηήξημεο ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνύ απηνύ είλαη ν δηνξηζκόο ηνπ Logistics Manager ζε ηζόηηκν 

νξγαλσηηθό επίπεδν κε απηό ησλ Γηεπζπληώλ Marketing, Engineering θαη Operations. 

Ο κεηαζρεκαηηζκόο πξέπεη ηόζν λα ζρεδηαζηεί όζν θαη λα εθαξκνζηεί κε πξνζνρή. 

Κιεηδί γηα ηελ επηηπρία απνηειεί ε αθνζίσζε ηεο Αλώηεξεο Γηνίθεζεο αιιά θαη ε 

ζύκπξαμε θάζε κέινπο ηεο επηρείξεζεο. 
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 Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αληηιεθζνύλ ηελ παξνύζα ζέζε ηνπο ζε ζρέζε κε 

ηελ ζέζε πνπ επηζπκνύλ λα θαηέρνπλ. Γηα λα εδξαηώζνπλ, ινηπόλ , νη επηρεηξήζεηο 

ηελ πξόνδό ηνπο ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ World Class Supply Chain Management 

νθείινπλ λα κεηέξρνληαη ηερληθέο Benchmarking, πηνζέηεζεο βέιηηζησλ πξαθηηθώλ, 

θαη λα αλαπηύμνπλ ηνπο θαηάιιεινπο δείθηεο κέηξεζεο ησλ επηδόζεώλ ηνπο. Με ηνλ 

ηξόπν απηό ν θαηάιιεινο ζρεδηαζκόο θαη ε ρξήζε ησλ αληίζηνηρσλ κεηξηθώλ ζα ηνπο 

επηηξέπνπλ λα εζηηάδνπλ ζην όξακά ηνπο θαη λα απμάλνπλ ζπλερώο ηελ ζπλεηζθνξά 

ηνπο ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο. 
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1.3 Δθοδιαζηικέρ Αλςζίδερ και Γίκηςα 

 

 Ζ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα εθηείλεηαη από ηνλ ηειηθό θαηαλαισηή έσο θαη ηελ 

“Μεηέξα Γε”. Με ηνλ ηξόπν απηό δείρλνπκε ηελ εθηεηακέλε παξνπζία θαη εκπινθή 

ηεο αθόκα θαη ζε έλα επίπεδν πξηλ από απηό ηεο εμόξπμεο ησλ πξώησλ πιώλ. Ζ 

Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα ιακβάλεηαη ζαλ έλα ζύλνιν, κηα νιόηεηα θαη όρη ζαλ 

μεθνκκέλα ηκήκαηα πνπ ην θαζέλα εθηειεί ηηο δηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο. Σν ρξήκα 

εηζέξρεηαη ζηελ Αιπζίδα κόλν όηαλ ν ηειηθόο θαηαλαισηήο αγνξάδεη έλα πξντόλ ή 

κηα ππεξεζία. Οη ζπλαιιαγέο εληόο ηεο αιπζίδαο απιά θαηαλέκνπλ ην ρξήκα κεηαμύ 

ησλ κειώλ ηεο Αιπζίδαο. Σν ζύζηεκα εθνδηαζκνύ κηαο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη 

όιεο ηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο αιιά θαη ηνπο εμσηεξηθνύο πξνκεζεπηέο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηνλ εληνπηζκό θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ γηα πιηθά, εμνπιηζκό 

θαη ππεξεζίεο ζε έλα πλεύκα αξηζηνπνίεζεο. Απηό ην ζύζηεκα Δθνδηαζκνύ είλαη 

εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ξόινπ ηεο επηρείξεζεο ζηελ 

εθνδηαζηηθή ηεο αιπζίδα. 

 ηηο κέξεο καο ε θαζνιηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ επηηξέπεη ζηνπο 

Γηαρεηξηζηέο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο λα δηνηθνύλ ηηο Αιπζίδεο ζε ζπλεξγαζία 

θαη λα ζπγρξνλίδνπλ θαηάιιεια ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. αλ απνηέιεζκα έξρεηαη ε 

κείσζε ηνπ θόζηνπο, ε απνδνηηθόηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ ρξόλνπ θαη ε βειηησκέλε 

αληαγσληζηηθόηεηα θαη θεξδνθνξία γηα όια ηα κέιε ηεο Αιπζίδαο. “ην κέιινλ, ε 

επηηπρία ελόο νξγαληζκνύ ζα εμαξηάηαη από  ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα αληαγσλίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά ζαλ έλα κέινο πνπ ζπλεηζθέξεη ζε δπλακηθά ζπλδεδεκέλεο θνηλσλίεο 

Αιπζίδσλ Δθνδηαζκνύ, θαη όρη ζαλ κηα απνκνλσκέλε επηρείξεζε. Ζ ηθαλόηεηα 

άκεζεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο πειάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο ινηπνύο 

ζπλεξγάηεο είλαη ήδε εμέρνπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο. ην 

κέιινλ, κηα άξξεθηα ζπλδεδεκέλε Ζιεθηξνληθή Αιπζίδα (e-chain) ζα γίλεη κηα 

αλαγθαηόηεηα.”
5
 

 Οη αιπζίδεο εθνδηαζκνύ είλαη ζρεηηθά εύθνιν λα πεξηγξαθνύλ θαη λα 

απνηππσζνύλ ζρεκαηηθά αιιά ε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ήδε 

απαξραησκέλε. Παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ελσζεί ε κία κε ηελ άιιε ζε απιέο 

γξακκηθέο αιπζίδεο πνπ εθηείλνληαη από ηνπο πξνκεζεπηέο πξώησλ πιώλ κέρξη ηνπο 

                                                
5
 Lisa L. Henriott, “Transforming Supply Chains into e-Chains”, Supply Chain Management Review 

Global Supplement, Spring 1999, p. 16. 
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δηαλνκείο θαη ηνπο ιηαλνπσιεηέο. Αιιά ε πξαγκαηηθόηεηα είλαη όηη νη πεξηζζόηεξεο 

επηρεηξήζεηο είλαη ήδε κέιε δηθηύσλ εθνδηαζκνύ. Σα δίθηπα απνηεινύλ επέιηθηα 

εηθνληθά ζπζηήκαηα ελσκέλα κεηαμύ ηνπο κε ζπζηήκαηα επηθνηλσληώλ θαη 

ζπκκαρηώλ. ε απηά βειηηζηνπνηείηαη ε ξνή ησλ πιηθώλ θαη ππεξεζηώλ, ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ θαη ζηνρεύνπλ ζηνλ ηειηθό θαηαλαισηή. Ζ ζρεδίαζε 

θαη ε δηνίθεζε ηνπο δελ επηηξέπνπλ ην έλα κέινο λα εθκεηαιιεύεηαη ηελ επέλδπζε – 

δαπάλε ηνπ άιιν. Σα δίθηπα παγθόζκηαο εκβέιεηαο είλαη εύθνιν λα πξνζαξκνζηνύλ, 

είλαη λεσηεξηζηηθά θαη εζηηάδνπλ ζηελ ηαρύηεηα. Έηζη, “ηα νξγαλσηηθά ζύλνξα 

κεηαμύ ησλ εηαηξεηώλ εληόο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζα γίλνπλ αθόκα πην αζαθή 

θαζώο θάζε επηρείξεζε εμεηδηθεύεηαη ζηελ ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ Δθνδηαζηηθή 

Αιπζίδα θαη ε επέλδπζή ηεο ζηελ επηηπρία ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο απμάλεηαη”.
6
 

 

Ζ ΓΗΔΤΡΤΜΔΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

 Ο Jeffrey Dyer πξνρσξά ηελ έλλνηα ησλ δηθηύσλ εθνδηαζκνύ έλα βήκα 

παξαθάησ. Όηαλ κηα νκάδα ή έλα ζύλνιν επηρεηξήζεσλ ζπλεξγάδνληαη ππό ηύπν 

ζπκκαρίαο – ζύκπξαμεο, απηό ζπρλά αλαθέξεηαη σο ηξαηεγηθό Γίθηπν (strategic 

network), Eηθνληθή Eπηρείξεζε (virtual corporation) ή Γηεπξπκέλε Δπηρείξεζε 

(extended enterprise).
7
 Έηζη όηαλ έλα ζύλνιν επηρεηξήζεσλ αληηκεησπίδεη ε κία ηελ 

άιιε ζαλ ζπλεξγάηεο (κέιε κηαο ζπκκαρίαο) θαη ζπλεξγάδνληαη απνδνηηθά γηα ην 

θαιό ηνπ επξύηεξνπ ζπλόινπ ηόηε απνηεινύλ κηα δηεπξπκέλε επηρείξεζε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από εηθνληθή νινθιήξσζε. 

 ηνλ βαζκό πνπ ε πνιππινθόηεηα ηνπ δηθηύνπ εθνδηαζκνύ κηαο επηρείξεζεο 

απμάλεηαη θαη δεδνκέλεο ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο θάζε ζύγρξνλεο επηρείξεζεο κέζα ζε 

έλα πεξηβάιινλ δηθηύνπ Αιπζίδσλ Δθνδηαζκνύ νη έλλνηεο “Γηθηύνπ από 

Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο” θαη “Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα Γίθηπν” ηείλνπλ λα έρνπλ 

ηαπηόζεκε έλλνηα. Αλαιύνληαο ινηπόλ ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα κηαο επηρείξεζεο 

θαη ρσξίο λα δηαθξίλνπκε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινύληαη εζσηεξηθά κε απηέο πνπ 

εθηεινύληαη από ηξίηνπο εξρόκαζηε αληηκέησπνη κε έλα Πιέγκα εθνδηαζκνύ. 

                                                
6 Robert A. Novack, “Introduction to Supply Chain Management”, The Purchasing Handbook, 6th ed. 

(New York: McGraw-Hill, 2000), p. 165 
7
 Jeffrey H. Dyer, Collaborative Advantage: Winning through Extended Enterprise Supplier Networks 

(Oxford: Oxford University Press, 2000), p. 27. 



 24 

 Έλα ηέηνην πιέγκα παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

 

 
σήμα 1-1  Γίκηςο Δθοδιαζμού ηπιών επιπέδυν 

 

 

 Σν παξαπάλσ δίθηπν απνηειείηαη από n πξνκεζεπηέο, m εξγνζηάζηα 

παξαγσγήο, q θέληξα δηαλνκήο θαη r ηειηθνύο πειάηεο (ιηαλνπσιεηέο).  

πρλά, ινηπόλ, παξηζηάλνπκε ηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα κε ηνλ ηξόπν πνπ 

θαίλεηαη ζην ρήκα 1-1 ζε κνξθή δηθηύνπ. Απηό απνηειεί κηα ξεαιηζηηθόηεξε θαη πην 

ζύγρξνλε παξνπζίαζε ηεο δνκήο ηεο Αιπζίδαο, εηδηθόηεξα δε αλ αλαινγηζηνύκε ην 

δηεπξπκέλν θαη ζύλζεην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ εληόο ηνπ νπνίνπ επηηεινύληαη νη 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Οη θόκβνη ζην ζπγθεθξηκέλν ρήκα απνηεινύλ 

ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπλδένληαη κε απεπζείαο επηηξεπηέο 

δηαδξνκέο πνπ νξίδεη ε ελ ιόγν επηρείξεζε. Παξόηη όκσο ηα δίθηπα απνηεινύλ 

ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ κνληέισλ, πξέπεη λα 

παξαδερηνύκε όηη πξνζθέξνπλ αθ’ πςεινύ ζέαζε ηεο Αιπζίδαο Δθνδηαζκνύ. 

Βαξπζήκαληεο θαη αλαιπηηθόηεξεο κειέηεο απαηηνύλ πιήζνο ζεκαληηθώλ 

ιεπηνκεξεηώλ γηα ηηο ελέξγεηεο κεηαπνίεζεο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο πεγέο πξνκήζεηαο, 

ηηο δπλακηθόηεηεο θαη ηα θόζηε ησλ κνλάδσλ θαη ησλ επηηξεπηώλ δηαύισλ 

κεηαθνξώλ. 

n 

πξνκεζεπηέο 

m 

εξγνζηάζηα 

q 

θέληξα 

δηαλνκήο 

r 

πειάηεο 
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 Ζ Δθνδηαζηηθή αιπζίδα ηνπ ζρήκαηνο έρεη ηέζζεξα επίπεδα ιεηηνπξγηθώλ 

κνλάδσλ, ην επίπεδν ησλ πξνκεζεπηώλ, ην επίπεδν ηεο κεηαπνίεζεο (Δξγνζηάζηα), 

ην επίπεδν ησλ Κέληξσλ Γηαλνκήο θαη ηνπο ηειηθνύο πειάηεο. Σα πιηθά-πξντόληα 

ξένπλ πξνο ηα δεμηά, από ην επίπεδν ησλ πξνκεζεπηώλ πξνο ηνπο ηειηθνύο πειάηεο. 

Μεξηθέο θνξέο βέβαηα, ηα πιηθά κπνξεί λα ξένπλ θαη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε 

όηαλ ελδηάκεζα πξντόληα επηζηξέθνληαη ζηηο κνλάδεο κεηαπνίεζεο γηα επηπιένλ 

επεμεξγαζία ή όηαλ πξντόληα πνπ επαλαρξεζηκνπνηνύληαη επηζηξέθνπλ από ηηο 

αγνξέο ζηα Κέληξα Γηαλνκήο γηα αλαθύθισζε. Γεληθά έλα Γίθηπν Δθνδηαζκνύ 

κπνξεί λα έρεη έλα απζαίξεην πιήζνο επηπέδσλ. ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο καο θαη ηεο 

θάιπςεο ησλ ζηόρσλ ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ε επηινγή ησλ ηεζζάξσλ επηπέδσλ, 

αλσηέξσ, θξίλεηαη πιήξεο θαη αληηπξνζσπεπηηθή.   

 Όπσο βιέπνπκε θαη από ην ρήκα 1-1, ε Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα κηαο 

επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη γεσγξαθηθά απνκνλσκέλεο κνλάδεο όπνπ πξώηεο ύιεο, 

ελδηάκεζα ή ηειηθά πξντόληα αγνξάδνληαη, κεηαπνηνύληαη, απνζεθεύνληαη θαη 

πσινύληαη. Ζ ξνή ησλ πιηθώλ εμαζθαιίδεηαη κέζσ ελδηάκεζσλ θάζεσλ κεηαθνξάο. 

Οη απνκνλσκέλεο απηέο κνλάδεο είηε δηνηθνύληαη από ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε είηε 

από πσιεηέο, πειάηεο, πάξνρνπο ππεξεζηώλ third-party ή από άιιεο εηαηξείεο πνπ 

έρνπλ εκπνξηθή ζπκθσλία κε ηελ ελ ιόγσ επηρείξεζε. Ζ “πξνζζήθε αμίαο” ζην 

πξντόλ ηεο επηρείξεζεο εμαθνινπζεί λα απνηειεί βαζηθή επηδίσμή ηεο. Δπηδηώθεηαη ε 

“πξνζζήθε αμίαο” ζην πξντόλ κέζσ ηεο δηέιεπζήο ηνπ από ηελ Δθ.Α. θαη ηελ 

πξνώζεζε ηνπ ζε γεσγξαθηθά απνκνλσκέλεο αγνξέο ζε θαηάιιειεο πνζόηεηεο, κε 

ηηο ζσζηέο πξνδηαγξαθέο, ζην ζσζηό ρξόλν θαη ζε αληαγσληζηηθή ηηκή. 

 Γηαθξίλνπκε ηα Δξγνζηάζηα, ηα νπνία απνηεινύλ κνλάδεο παξαγσγήο όπνπ 

ιακβάλεη ρώξα ν θπζηθόο κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ πξντόληνο, από ηα Κέληξα Γηαλνκήο, 

ηα νπνία απνηεινύλ κνλάδεο όπνπ ηα πξντόληα παξαιακβάλνληαη, ηαμηλνκνύληαη, 

ηνπνζεηνύληαη ζηελ απνζήθε, ζπιιέγνληαη (picking) απνζηέιινληαη ζηνλ πειάηε 

ρσξίο λα κεηαπνηεζνύλ. Βέβαηα, είλαη πηζαλή ε ύπαξμε πβξηδηθώλ κνλάδσλ νη νπνίεο 

είηε είλαη Δξγνζηάζηα κε ηθαλόηεηεο δηαλνκήο είηε Κέληξα Γηαλνκήο κε ηθαλόηεηεο 

κεηαπνίεζεο. Παξόια απηά όκσο ζηελ κειέηε καο ζα δερηνύκε ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

ιεηηνπξγηώλ κεηαπνίεζεο θαη δηαλνκήο αθόκα θαη αλ απηέο ζπληεινύληαη εληόο ηεο 

ίδηαο κνλάδαο. Απιά, ην θόζηνο κεηαθνξάο από ην Δξγνζηάζην ζην πξνζθείκελν 

Κέληξν Γηαλνκήο ζα είλαη ηδηαίηεξα κηθξό. 
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2. Μαθημαηικά Δπγαλεία 
 

Ο γξακκηθόο πξνγξακκαηηζκόο απνηειεί βαζηθό εξγαιείν γηα ηελ 

αξηζηνπνίεζε ελόο ζπζηήκαηνο ιακβάλνληαο παξάιιεια ππόςε ηνπο εζσηεξηθνύο ή 

εμσηεξηθνύο πεξηνξηζκνύο πνπ επηβάιινληαη ζην ζύζηεκα απηό. Με ην θεθάιαην 

απηό ν αλαγλώζηεο έξρεηαη ζε κηα πξώηε επαθή κε ηα βαζηθά εξγαιεία 

“καζεκαηηθήο κνξθνπνίεζεο” ελόο ζπζηήκαηνο. Αλαιύνληαη πξνβιήκαηα γξακκηθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζπλεζέζηεξα απαληνύλ ζηελ Δπηζηήκε ησλ Logistics. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πξνβιήκαηα απηά είλαη: Σν Πξόβιεκα ηεο Μεηαθνξάο 

ζην πιαίζην ηεο Αιπζίδαο εθνδηαζκνύ πξνθύπηεη από ηελ αλάγθε ζύλδεζεο ησλ 

ζεκείσλ δηάζεζεο ησλ πξώησλ πιώλ, ησλ ζεκείσλ παξαγσγήο, ησλ θέληξσλ 

δηαλνκήο θαη ησλ ζεκείσλ ηειηθήο θαηαλάισζεο. Σν Πξόβιεκα Καηαλνκήο Πόξσλ 

πξνθύπηεη πνιύ ζπρλά θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό ελόο ζπζηήκαηνο. Ο επηζηήκνλαο 

θαιείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη κε ηνλ απνδνηηθόηεξν ηξόπν ηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν Πξόβιεκα ηεο Αλάζεζεο πξνθύπηεη από ηελ αλάγθε ιήςεο 

απνθάζεσλ ακνηβαία απνθιεηόκελσλ ζηξαηεγηθώλ. ην ζεκείν απηό ν 

πξνγξακκαηηζηήο θαιείηαη λα εθρσξήζεη ζπγθεθξηκέλνπο πόξνπο ζε κία θαη κόλν 

δξαζηεξηόηεηα.   

2.1. Γπαμμικόρ Ππογπαμμαηιζμόρ 

 

 Ο γξακκηθόο πξνγξακκαηηζκόο είλαη κηα ηερληθή πνπ αζρνιείηαη κε ην 

πξόβιεκα ηεο θαηαλνκήο ησλ πεξηνξηζκέλσλ πόξσλ ελόο ζπζηήκαηνο ζε 

αληαγσληδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν. ηηο κέξεο καο 

απνηειεί έλα κνληέιν επξείαο ρξήζεο γηα θαζεκεξηλά δεηήκαηα κεζαίνπ θαη κεγάινπ 

κεγέζνπο εκπνξηθώλ – βηνκεραληθώλ επηρεηξήζεσλ. Ο γξακκηθόο πξνγξακκαηηζκόο 

πεξηγξάθεη έλα κνληέιν πνπ αθνξά ηε κεγηζηνπνίεζε ή ειαρηζηνπνίεζε κηαο 

γξακκηθήο (σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο) ζπλάξηεζεο θάησ από θάπνηνπο γξακκηθνύο 

πεξηνξηζκνύο. Δληνπίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ελ ιόγν 

ζπζηήκαηνο θαη κε ηελ επίιπζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξνβιήκαηνο γξακκηθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ πξνθύπηεη ην άξηζην απνηέιεζκα, ην απνηέιεζκα δειαδή εθείλν, 
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πνπ κεηαμύ όισλ ησλ δπλαηώλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ πξαγκαηώλεη ηνλ 

πξνθαζνξηζκέλν ζθνπό θαηά ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν.
8
 

 Σν γξακκηθό κνληέιν-πξόηππν, όπσο θαη θάζε άιιν κνληέιν Δπηρεηξεζηαθήο 

Έξεπλαο, ζρεκαηίδεηαη από ηα εμήο ηξία βαζηθά ζπζηαηηθά: 

1. ηηο κεηαβιεηέο ηνπ πξνβιήκαηνο 

2. έλαλ αληηθεηκεληθό ζθνπό πνπ ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί, θαη  

3. ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ ζα πξέπεη λα ελζσκαηώζνπκε ζηηο κεηαβιεηέο ώζηε 

λα ηθαλνπνηνύληαη νη ζπλζήθεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Οη κεηαβιεηέο απνηεινύλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ν αλαιπηήο. Γηα ην ιόγσ απηό ζπρλά αλαθέξνληαη θαη σο κεηαβιεηέο 

ειέγρνπ ή κεηαβιεηέο απόθαζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα εξγνζηάζην πνπ δεηείηαη ν 

πξνζδηνξηζκόο ηεο πνζόηεηαο παξαγσγήο αλά πξντόλ, σο κεηαβιεηέο κπνξνύκε λα 

νξίζνπκε ηηο κεηαβιεηέο PΑ, PΒ, PΓ πνπ εθθξάδνπλ ηελ πνζόηεηα (κνλάδεο) 

παξαγσγήο αλά πξντόλ. 

Σν πξόβιεκα βέβαηα αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θαηάιιειεο ηηκήο γηα ηελ 

θάζε κεηαβιεηή κε ζθνπό ηελ επίηεπμε ηνπ αληηθεηκεληθνύ ζηόρνπ. Ο ζηόρνο απηόο 

κπνξεί λα αθνξά ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ηνπ 

εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο θαη άιια πνιιά. Πξνθύπηεη 

ινηπόλ κία αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ησλ κεηαβιεηώλ απόθαζεο. ηελ πεξίπησζε 

ηνπ γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ πνπ εμεηάδνπκε ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε είλαη 

γξακκηθή σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο απόθαζεο. ην παξαπάλσ πξόβιεκα παξαγσγήο 

πηζαλόλ λα απαηηείηαη λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ην θόζηνο παξαγσγήο. Μηα πηζαλή 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε είλαη ε αθόινπζε: 

min 3 21 4.8Z P P P  

Ο αληηθεηκεληθόο ζηόρνο πνπ ζα νξηζζεί πξέπεη λα επηηεπρζεί θάησ από ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κειεηάκε. Πεξηνξηζκνί 

κπνξεί λα είλαη νη πεξηνξηζκνί πόξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ε απνξξνθεηηθόηεηα ηεο 

αγνξάο, νη ζπκθσλίεο κε πξνκεζεπηέο θαη αγνξαζηέο, νη ρξόλνη παξάδνζεο, ε 

δπλακηθόηεηεο απνζεθώλ ή εξγνζηαζίσλ θαη άιινη. Πξνθύπηνπλ, εθ λένπ, γξακκηθέο 

σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ζπλαξηήζεηο. Πηζαλό πεξηνξηζκό γηα ην πξναλαθεξζέλ 

ζύζηεκα κπνξεί λα απνηειεί ε εμήο: 

2 4.2 120P P  

 

                                                
8
 Ν.Γ. Σζαληάο θαη Π.Υ.Γ. Βαζηιείνπ, “Δηζαγσγή ζηελ Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα”, Δθδόζεηο Εήηε, 

Θεζζαινλίθε 2000, ζει. 23, 24 
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2.2 Σςπική Μοπθή Πποβλημάηυν Γπαμμικού Ππογπαμμαηιζμού 

 

Ζ Σππηθή Μνξθή ησλ πξνβιεκάησλ απηώλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιόγνπο 

ηππνπνίεζεο ησλ πξνβιεκάησλ κε ηα νπνία θαηαπηάλεηαη ν αλαιπηήο. Ζ ζέα κηαο 

θνηλήο κνξθήο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ηαπηνπνίεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, δεκηνπξγεί 

ζπλεηξκνύο πνπ νδεγνύλ ζηελ επθνιόηεξε επίιπζε από ηνλ αλαιπηή θαη ζπληειεί 

ζηελ δηαηήξεζε ηεο ηάμεο ζηνλ γξαπηό καο ιόγν. Ζ ζεκαληηθόηεξε όκσο 

ζπλεηζθνξά ηεο ρξήζεο ηεο ηππηθήο κνξθήο ησλ πξνβιεκάησλ απηώλ είλαη ε 

δπλαηόηεηα άκεζεο εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ ζε ππνινγηζηηθά παθέηα θαη 

πξνγξάκκαηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ καζεκαηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. ην βαζκό 

πνπ ε πνιππινθόηεηα ησλ πξαγκαηηθώλ πξνβιεκάησλ απμάλεηαη ε ρξήζε 

ππνινγηζηηθώλ παθέησλ θαη πξνγξακκάησλ θξίλεηαη επηηαθηηθή.  

Γηα ηνλ ιόγν απηό θξνληίδνπκε λα κεηαηξέπνπκε ηα πξνβιήκαηα καο 

απαζρνινύλ ζηελ ηππηθή κνξθή. 

Ζ παξαθάησ κνξθή αλαθέξεηαη ζε πξόβιεκα n κεηαβιεηώλ θαη m 

πεξηνξηζκώλ : 

1 1 2 2

11 1 12 2 1 1

21 1 22 2 2 2

1 1 2 2

1 2

max ...

. .

.

.

0, 0,..., 0

n n

n n

n n

m m mn n m

n

Z c x c x c x

s t

a x a x a x b

a x a x a x b

a x a x a x b

x x x
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2.3 Σο ππόβλημα ηηρ Μεηαθοπάρ 

  

 Σν πξόβιεκα ηεο κεηαθνξάο απνηειεί κηα από ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο 

εθαξκνγέο ηνπ γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. Οπζηαζηηθά πεξηγξάθεη ην πξόβιεκα 

ηεο νηθνλνκηθόηεξεο δηαθίλεζεο πξντόληνο από πεγέο πξνκήζεηαο ή κνλάδεο 

παξαγσγήο ζε ζηαζκνύο – πξννξηζκνύο όπσο ιηκάληα, απνζήθεο θαη θαηαζηήκαηα. 

 Έζησ ινηπόλ, Αi , i=1..n νη πεγέο πξνκήζεηαο θαη Βj , j=1..m νη πξννξηζκνί 

ηνπ πξντόληνο.  Δπηδηώθεηαη νη πεγέο Αi λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ζε πξντόλ ησλ 

πξννξηζκώλ Βj κε ηνλ νηθνλνκηθόηεξν ηξόπν. Γίλεηαη ν πίλαθαο κεηαθνξηθνύ 

θόζηνπο πνπ πεξηιακβάλεη όιεο ηηο δπλαηέο δηαδξνκέο από θάζε πεγή πξνο θάζε 

πξννξηζκό. Σν θόζηνο cij αλαθέξεηαη ζην κνλαδηαίν θόζηνο κεηαθνξάο από ηελ πεγή 

i ζηνλ πξννξηζκό j. 

 

 

Πίνακαρ 2-1 ηοισεία Κόζηοςρ Μεηαθοπάρ 

 Β1 Β2 … Βm 

Α1 c11 c12 … c1m 

Α2 c21 c22 … c2m 

… … … … … 

Αn cn1 cn2 … cnm 

 

 Δπίζεο ζεσξνύκε (Αi), i=1..n ηελ δπλακηθόηεηα ησλ πεγώλ πξνκήζεηαο θαη 

(Βj), j=1..m ηηο αλάγθεο θαζελόο από ηνπο m πξννξηζκνύο. 

 Γηα ηελ επίιπζε ρξεζηκνπνηνύκε ηηο κεηαβιεηέο xij  κε i=1..n θαη j=1..m πνπ 

παξηζηάλνπλ ηελ πνζόηεηα κεηαθνξάο από ηελ i πεγή ζηνλ j πξννξηζκό. θνπόο ηνπ 

πξνβιήκαηνο είλαη ε εύξεζε ησλ ηηκώλ εθείλσλ πνπ ειαρηζηνπνηνύλ ην ζπλνιηθό 

θόζηνο κεηαθνξάο θαιύπηνληαο παξάιιεια ηηο αλάγθεο ζε πξντόλ θάζε ζηαζκνύ 

πξννξηζκνύ. 
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Πεπιοπιζμόρ Η: 

πξέπεη ε ζπλνιηθή πνζόηεηα πνπ εγθαηαιείπεη θάζε πεγή λα είλαη ίζε κε ηελ 

δπλακηθόηεηά ηεο, δει: 

11 12 1 1

21 22 2 2

1 2

..

..

...

..

m

m

n n nm n

x x x A

x x x A

x x x A

 

 

Πεπιοπιζμόρ ΗΗ: 

πξέπεη ε ζπλνιηθή πνζόηεηα πνπ θζάλεη ζε θάζε ζηαζκό – πξννξηζκό  λα είλαη ίζε 

κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζηαζκνύ απηνύ, δει: 

11 21 1 1

12 22 2 2

1 2

..

..

...

..

n

n

m m nm m

x x x B

x x x B

x x x B

 

 

Πεπιοπιζμόρ ΗΗΗ (μη απνηηικόηηηαρ): 

πξέπεη νη κεηαθεξόκελεο πνζόηεηεο λα παίξλνπλ ηηκέο ζεηηθέο ή κεδέλ θαζώο δελ 

έρνπλ ινγηθή ζεκαζία αξλεηηθέο ηηκέο, δει: 

0, , 1, 1,ijx i j n m  

 

Ανηικειμενική ζςνάπηηζη: 

πξόθεηηαη γηα ηελ ζπλάξηεζε ζπλνιηθνύ θόζηνπο πνπ όπσο πξνείπακε επηδηώθεηαη ε 

ειαρηζηνπνίεζή ηεο: 

1 1

min
n m

ij ij

i j

z c x  
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2.4 Σο ππόβλημα Καηανομήρ Πόπυν 

 ε κηα βηνκεραληθή επηρείξεζε ή ζε έλα δίθηπν εθνδηαζκνύ, πνιιέο 

ιεηηνπξγίεο “αληαγσλίδνληαη” γηα ηελ ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ, όπσο ε 

δπλακηθόηεηα ηεο παξαγσγήο ή ε ρσξεηηθόηεηα απνζήθεπζεο ηειηθώλ πξντόλησλ ζε 

έλα θέληξν δηαλνκήο. Οη δηαζέζηκεο πνζόηεηεο κεξηθώλ πόξσλ κπνξεί λα κελ 

επαξθνύλ γηα λα θαιύςνπλ ηελ αληίζηνηρε δήηεζή ηνπο. Παξόια απηά όκσο κεξηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο κπνξεί λα εμαθνινπζνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηέηνηνπο πόξνπο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ επηζπκεηώλ απνηειεζκάησλ. Με ηελ βνήζεηα ηνπ γξακκηθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ είκαζηε ζε ζέζε λα θαηαλείκνπκε ηελ ρξήζε ησλ πόξσλ ζην 

ζύλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα δείμνπκε ηνλ ηξόπν  κε ηνλ νπνίν αλεπαξθείο πόξνη 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ άξηζηα. 

 Σν παξώλ πξόβιεκα αληηκεησπίδεηαη κε έλα Μονηέλο Καηανομήρ Πόπων. Γηα 

ηελ καζεκαηηθή κνξθνπνίεζή ηνπ ιακβάλνληαη ππόςε νη παξαθάησ επηδηώμεηο ηεο 

επηρείξεζεο: 

1. Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξε από ηελ δηαζέζηκε δπλακηθόηεηα θάζε 

πόξνπ θαη 

2. Να κεγηζηνπνηείηαη ε ζπλάξηεζε ζπλνιηθνύ θέξδνπο από ηελ ρξήζε ησλ 

πόξσλ απηώλ. 

Έζησ ινηπόλ βηνκεραληθή επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη n ζε πιήζνο πόξνπο κε 

δπλακηθόηεηεο (Ai), i=1..n γηα θάζε πόξν αληίζηνηρα θαη m δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

ζπκβνιίδνληαη κε Bj, j=1..m. Γηα λα γίλεη επθνιόηεξα αληηιεπηό ε δξαζηεξηόηεηα 1 

(Β1) κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή ηνπ πξντόληνο Π. Γίλεηαη ν πίλαθαο 

αλαγθώλ – δπλακηθόηεηαο: 

Πίνακαρ 2-2  ηοισεία Πόπυν ηος ςζηήμαηορ 

Γςναμικόηηηα/ 

Μονάδα 

Γπαζηηπιόηηηαρ 

Β1 … Βm 
Γςναμικόηηηα 

i πόπος 

Α1 c11 … c1m (Α1) 

Α2 c21 … c2m (Α2) 

… … … … … 

Αn cn1 … cnm (Αn) 

Μοναδιαίο 

κέπδορ 
b1  bm  
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 πκβνιίδνπκε cij κε i=1..n θαη j=1..m ηελ απαηηνύκελε δπλακηθόηεηα από ηνλ 

i πόξν γηα κία κνλάδα j δξαζηεξηόηεηαο, bj κε j=1..m ην κνλαδηαίν θέξδνο πνπ 

πξνθύπηεη από κία κνλάδα j δξαζηεξηόηεηαο. 

 Έζησ κεηαβιεηέο απόθαζεο xj  κε j=1..m πνπ παξηζηάλνπλ ηηο κνλάδεο από 

ηελ j δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα επηιέμνπκε λα εθαξκόζνπκε. 

 

 

Πεπιοπιζμόρ Η: 

πξέπεη λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξε από ηελ δηαζέζηκε δπλακηθόηεηα θάζε 

πόξνπ, δει: 

 

1

( ), 1..
m

ij j i

j

c x A i n  

 

Πεπιοπιζμόρ ΗΗ (μη απνηηικόηηηαρ): 

πξέπεη νη κνλάδεο από θάζε δξαζηεξηόηεηα λα παίξλνπλ ηηκέο ζεηηθέο ή κεδέλ θαζώο 

δελ έρνπλ ινγηθή ζεκαζία αξλεηηθέο ηηκέο, δει: 

0, 1,jx j m  

 

Ανηικειμενική ζςνάπηηζη: 

πξόθεηηαη γηα ηελ ζπλάξηεζε θέξδνπο πνπ όπσο πξνείπακε επηδηώθεηαη ε 

κεγηζηνπνίεζή ηεο: 

1

max
m

j j

j

z b x  
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 3. Μονηελοποίηζη Γικηύος Δθοδιαζμού 

 

 ην ζεκείν απηό ρηίδεηαη ε γέθπξα πνπ ζπλδέεη ηα δηαζέζηκα εξγαιεία ηνπ 

γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ κε ηελ Γηνίθεζε ηεο εθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Γηα ηνλ 

ιόγν απηό κνληεινπνηείηαη ζεσξεηηθά έλα Γίθηπν Δθνδηαζκνύ κε ρξήζε ησλ 

θιαζζηθώλ κνληέισλ πνπ πεξηγξάθεθαλ ζην δεύηεξν θεθάιαην. Ο αλαγλώζηεο 

εμνηθεηώλεηαη κε ηε ζεσξία ησλ Γηθηύσλ εθνδηαζκνύ θαη αληηιακβάλεηαη ηνλ ηξόπν 

πνπ ν καζεκαηηθόο πξνγξακκαηηζκόο  ζηελ πξάμε ιακβάλεη κέξνο ζηελ Γηνίθεζε 

ηεο θνηλά ιεγόκελεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Σν κνληέιν κνξθνπνηείηαη θαηά ηξόπν 

εληαίν ώζηε λα γίλεηαη αληηιεπηή ε κεηάβαζε από ην έλα επίπεδν πξνγξακκαηηζκνύ 

ζην άιιν θαζώο θαη νη αληίζηνηρεο ζρέζεηο εμάξηεζεο πνπ δεκηνπξγνύληαη κεηαμύ 

κεηαβιεηώλ θαη πεξηνξηζκώλ.  

 Έζησ ην δίθηπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ  παξάγξαθν 1.3 (ρήκα 1-1): 

 
σήμα 3-1 Γίκηςο Δθοδιαζμού ηπιών επιπέδυν 

 

Αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ επηκέξνπο πξνβιεκάησλ ζηα επίπεδα πνπ 

πξνθύπηνπλ. Θεσξνύκε αιιαγή επηπέδνπ όηαλ πξνθύπηεη αλάγθε πξνζδηνξηζκνύ ηεο 

επόκελεο ελέξγεηαο. Οη κεηαβιεηέο θαη νη δπλακηθόηεηεο είλαη παξακεηξνπνηεκέλεο 

έηζη ώζηε ν αλαγλώζηεο λα κπνξεί λα εθαξκόζεη ηελ κέζνδν επίιπζεο ζηα δεδνκέλα 

n 

πξνκεζεπηέο 

m 

εξγνζηάζηα 

q 

πξντόληα 

r 

πειάηεο 

 

1
ν 
επίπεδν 2

ν
 επίπεδν 3

ν
 επίπεδν 
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ηνπ πξνβιήκαηνο κε ην νπνίν θάζε θνξά θαηαπηάλεηαη: νη ζπκβνιηζκνί ησλ κεγεζώλ 

ζε θάζε επίπεδν. 

3.1 - 1
ο
 επίπεδο (ππόβλημα μεηαθοπάρ) 

 

 n πιήζνο πεγώλ πξνκήζεηαο 

Si, i=1..n, ν ζπκβνιηζκόο θάζε εξγνζηαζίνπ 

(Si), i=1..n ε δπλακηθόηεηα θάζε πεγήο 

 m πιήζνο εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο 

(εκείσζε: Σα εξγνζηάζηα πξνκεζεύνληαη κε ελόο είδνπο πξώηε ύιε, πρ 

ππξίηην) 

Mj, j=1..m ν ζπκβνιηζκόο θάζε εξγνζηαζίνπ 

(Mj), j=1..m νη αλάγθεο ζε πξώηε ύιε γηα θάζε εξγνζηάζην 

 aij ην κνλαδηαίν θόζηνο κεηαθνξάο από ηελ πεγή i ζηνλ πξννξηζκό j 

(δίλεηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο 3-1) 

 κεηαβιεηέο απόθαζεο xij , i=1..n, j=1..m: ε πνζόηεηα κεηαθνξάο από ηελ i 

πεγή ζηνλ j πξννξηζκό 

 

Πίνακαρ 3-1 Μεηαθεπόμενερ Ποζόηηηερ από ηην πηγή Si ζηον πποοπιζμό Μi  

 M1 M2 … Mm 

S1 a11 a12 … a1m 

S2 a21 a22 … a2m 

… … … … … 

Sn an1 an2 … anm 

 

Πεπιοπιζμόρ Η: 

πξέπεη ε ζπλνιηθή πνζόηεηα πνπ εγθαηαιείπεη θάζε πεγή λα είλαη ίζε κε ηελ 

δπλακηθόηεηά ηεο, δει: 

11 12 1 1

21 22 2 2

1 2

.. ( )

.. ( )

...

.. ( )

m

m

n n nm n

a a a S

a a a S

a a a S
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Πεπιοπιζμόρ ΗΗ: 

πξέπεη ε ζπλνιηθή πνζόηεηα πνπ θζάλεη ζε θάζε εξγνζηάζην λα είλαη ίζε κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ, δει: 

11 21 1 1

12 22 2 2

1 2

.. ( )

.. ( )

...

.. ( )

n

n

m m nm m

a a a M

a a a M

a a a M

 

 

Πεπιοπιζμόρ ΗΗΗ (μη απνηηικόηηηαρ): 

πξέπεη νη κεηαθεξόκελεο πνζόηεηεο λα παίξλνπλ ηηκέο ζεηηθέο ή κεδέλ θαζώο δελ 

έρνπλ ινγηθή ζεκαζία αξλεηηθέο ηηκέο, δει: 

0, , 1, 1,ijx i j n m  

 

Ανηικειμενική ζςνάπηηζη: 

πξόθεηηαη γηα ηελ ζπλάξηεζε ζπλνιηθνύ θόζηνπο πνπ όπσο πξνείπακε επηδηώθεηαη ε 

ειαρηζηνπνίεζή ηεο: 

1

1 1

min
n m

ij ij

i j

f a x  
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3.2 - 2
ο
 επίπεδο :(ππόβλημα καηανομήρ πόπυν) 

 

 Mj, j=1..m ν ζπκβνιηζκόο θάζε εξγνζηαζίνπ 

[Mj], j=1..m νη δηαζέζηκνη πόξνη θάζε εξγνζηαζίνπ 

 q πιήζνο πξντόλησλ παξαγσγήο 

Ek, k=1..q ην κνλαδηαίν θέξδνο γηα ην q πξντόλ 

 bjk , j=1..m, k=1..l ε απαηηνύκελε δπλακηθόηεηα από ηνλ j πόξν γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ k πξντόληνο (δίλεηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο 3-2) 

 κεηαβιεηέο απόθαζεο yk , k=1..q ε παξαγόκελε πνζόηεηα από ην k πξντόλ 

 

 

Πίνακαρ 3-2 ηοισεία Πόπυν ηος ςζηήμαηορ 

Γςναμικόηηηα/ 

Μονάδα 

Γπαζηηπιόηηηαρ 

P1 … Pq 
Γςναμικόηηηα 

i πόπος 

M1 b11 … b1q [M1] 

M2 b21 … b2q [M2] 

… … … … … 

Mm bm1 … bmq [Mm] 

Μοναδιαίο 

κέπδορ 
E1  Eq  

 

Πεπιοπιζμόρ Η: 

πξέπεη λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξε από ηελ δηαζέζηκε δπλακηθόηεηα θάζε 

πόξνπ, δει: 

 

1

[ ], 1..
q

jk k j

k

b y M j m  
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Πεπιοπιζμόρ ΗΗ (μη απνηηικόηηηαρ): 

πξέπεη νη κνλάδεο από θάζε δξαζηεξηόηεηα λα παίξλνπλ ηηκέο ζεηηθέο ή κεδέλ θαζώο 

δελ έρνπλ ινγηθή ζεκαζία αξλεηηθέο ηηκέο, δει: 

0, 1..ky k q  

 

Ανηικειμενική ζςνάπηηζη: 

πξόθεηηαη γηα ηελ ζπλάξηεζε θέξδνπο θαη επηδηώθεηαη ε κεγηζηνπνίεζή ηεο: 

2

1

max
q

k k

k

f E y  

3.3 - 3
ο
 επίπεδο:(ηπιζδιάζηαηο ππόβλημα μεηαθοπάρ) 

 

 ζεσξνύκε όηη ηα k πξντόληα κεηά ηελ παξαγσγή ηνπο θαηαλέκνληαη ζηα 

εξγνζηάζηα αλάινγα κε ην ηί πόξνπο απ ην θαζέλα ρξεζηκνπνηνύλ, δει: 

kj , k=1..q, j=1..m ε πνζόηεηα ηνπ k πξντόληνο ζην j εξγνζηάζην κε 

1

, ,
jk

kj km

jk

j

b
y k j

b
 

 Jr , r=1..t ν ζπκβνιηζκόο θαζελόο από ηνπο l πειάηεο 

(Jkr) , r=1..t, k=1..q νη αλάγθεο ηνπ r πειάηε γηα ην k πξντόλ 

 ckjr ,k=1..q, j=1..m, r=1..t ην θόζηνο κεηαθνξάο ηνπ k πξντόληνο από ην j 

εξγνζηάζην ζηνλ r πειάηε, πξόθεηηαη γηα ηξηζδηάζηαην πίλαθα πνπ γηα 

ζηαζεξό k παίξλεη ηελ κνξθή ηνπ πίλαθα 3-3 πνπ αθνινπζεί 

 κεηαβιεηέο απόθαζεο: zkjr ε πνζόηεηα κεηαθνξάο ηνπ k πξντόληνο από ην j 

εξγνζηάζην ζηνλ r πειάηε 

Πίνακαρ 3-3 ηοισεία κόζηοςρ μεηαθοπάρ ηος k πποφόνηορ  

 Jk1 Jk2 … Jkt 

Πk1 ck11 ck12 … ck1t 

Πk2 ck21 ck22 … ck2t 

… … … … … 

Πkm ckm1 ckm2 … ckmt 
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Πεπιοπιζμόρ Η: 

πξέπεη ε ζπλνιηθή πνζόηεηα πνπ εγθαηαιείπεη θάζε πεγή γηα θάζε πξντόλ k λα είλαη 

ίζε κε ηελ δπλακηθόηεηά ηεο, δει: 

11 12 1 1

21 22 2 2

1 2

..

..

...

..

1..

k k k t k

k k k t k

km km kmt km

z z z

z z z

z z z

k q

 

 

Πεπιοπιζμόρ ΗΗ: 

πξέπεη ε ζπλνιηθή πνζόηεηα πνπ θζάλεη ζε θάζε ζηαζκό – πξννξηζκό  λα είλαη ίζε 

κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζηαζκνύ απηνύ, δει: 

11 21 1 1

12 22 2 2

1 2

.. ( )

.. ( )

...

.. ( )

1..

k k km k

k k km k

k t k t kmt kt

z z z J

z z z J

z z z J

k q

 

 

Πεπιοπιζμόρ ΗΗΗ (μη απνηηικόηηηαρ): 

πξέπεη νη κεηαθεξόκελεο πνζόηεηεο γηα θάζε πξντόλ k λα παίξλνπλ ηηκέο ζεηηθέο ή 

κεδέλ θαζώο δελ έρνπλ ινγηθή ζεκαζία αξλεηηθέο ηηκέο, δει: 

0, ( 1.. , 1.. , 1.. )kjrz k q j m r t  

 

 

Ανηικειμενική ζςνάπηηζη: 

πξόθεηηαη γηα ηελ ζπλάξηεζε ζπλνιηθνύ θόζηνπο θαη επηδηώθεηαη ε ειαρηζηνπνίεζή 

ηεο: 

3

1 1 1

min
q m t

kjr kjr

k j r

f c z  
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 4. Μεικηόρ Ακέπαιορ Ππογπαμμαηιζμόρ 
 

 Έσο ηώξα έρεη γίλεη αληηιεπηή ε ζπκβνιή ηνπ γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ 

ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Γηνίθεζεο ελόο Γηθηύνπ Δθνδηαζκνύ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Δπί παξαδείγκαηη, έρνπλ ήδε δνζεί αξηζκεηηθέο απαληήζεηο γηα ηνλ ηξόπν εθρώξεζεο 

πόξσλ ζε δξαζηεξηόηεηεο θαζώο επίζεο θαη γηα ηνλ αθξηβή πξνγξακκαηηζκό ησλ 

κεηαθνξώλ κηαο επηρείξεζεο. Μεξηθέο θνξέο όκσο ε Γηνίθεζε ρξεηάδεηαη λα πάξεη 

Λνγηθέο Απνθάζεηο ηύπνπ λαη ή όρη. ην ζεκείν απηό θαιείηαη ε κνξθνπνίεζε ελόο 

πξνβιήκαηνο λα πεξηιακβάλεη δπαδηθέο κεηαβιεηέο 0-1 θαη έηζη πξνθύπηνπλ 

πξνβιήκαηα Μεηθηνύ Αθέξαηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ. ηνηρεηώδε ινηπόλ πξνβιήκαηα 

ηέηνηνπ είδνπο παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην απηό. πγθεθξηκέλα πξόθεηηαη γηα ηα 

εμήο: Μνληέιν ηαζεξνύ Κόζηνπο, Μνληέιν Οηθνλνκηώλ Κιίκαθαο θαη Μνληέιν 

Δπαλαπξνγξακκαηηζκνύ Παξαγσγήο. 

 

4.1 Μονηέλα βεληιζηοποίηζηρ Γικηύυν Δθοδιαζμού 

 

 Σα πξνβιήκαηα Μεηθηνύ Αθέξαηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ (Μ.Α.Π.) απνηεινύλ 

γεληθεύζεηο ησλ κνληέισλ γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ ζηα νπνία θάπνηεο 

κεηαβιεηέο, νη νπνίεο θαινύληαη αθέξαηεο κεηαβιεηέο, πεξηνξίδνληαη ζηνλ λα 

δέρνληαη κόλν αθέξαηεο θαη κε αξλεηηθέο ηηκέο. Οη ππόινηπεο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο 

νλνκάδνληαη ζπλερείο κεηαβιεηέο, επηηξέπεηαη λα ιακβάλνπλ θάζε κε αξλεηηθή ηηκή. 

Οη ζπρλόηεξα εκθαληδόκελεο όκσο αθέξαηεο κεηαβιεηέο είλαη νη 0 – 1, δπαδηθέο 

κεηαβιεηέο, πνπ πεξηνξίδνληαη ζην λα δέρνληαη κόλν ηηο ηηκέο 0 ή 1. Απηέο νη 

κεηαβιεηέο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ζρέζεσλ θόζηνπο, 

πεξηνξηζκώλ θαη ινγηθώλ εθθξάζεσλ πνπ δελ κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ κέζσ ηνπ 

γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. Με ηνλ ηξόπν απηό ε κνξθνπνίεζε ελόο πξνβιήκαηνο 

κε κεηθηό αθέξαην πξνγξακκαηηζκό κπνξεί λα μεπεξάζεη ηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ηηο 

αδπλακίεο ηνπ γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. 

 Οη δπαδηθέο κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηνύληαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ζε κνληέια 

πνπ θαηαπηάλνληαη κε πξνβιήκαηα ηεο Αιπζίδαο Δθνδηαζκνύ ζε ιεηηνπξγηθό, 

ηαθηηθό ή ζηξαηεγηθό επίπεδν. ε ιεηηνπξγηθό επίπεδν ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

ιήςε απνθάζεσλ αιιεινπρίαο θαη δξνκνιόγεζεο ζρεηηθέο κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό 
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κεραλώλ, νρεκάησλ ή αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. ε επίπεδν ηαθηηθήο ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζε πξνβιήκαηα ζηαζεξνύ θόζηνπο, νηθνλνκηώλ θιίκαθαο αιιά θαη ζε πιήζνο κε 

αξηζκεηηθώλ, ινγηθώλ, πεξηνξηζκώλ πνιηηηθήο – ηαθηηθήο όπσο γηα παξάδεηγκα ζε 

πεξηπηώζεηο απνθιεηζηηθνύ εθνδηαζκνύ ησλ αγνξώλ. ε ζηξαηεγηθό επίπεδν 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ρξόλν, ηελ εμέιημε, ην κέγεζνο  θαη ηνλ 

ηόπν  ησλ επελδπηηθώλ επηινγώλ.  

 Σα κνληέια Μ.Α.Π. επηηπγράλνπλ κηα απζηεξή θαη ζρνιαζηηθή πξνζέγγηζε 

ζηελ αλάιπζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Σα κνληέια απηά πεξηγξάθνπλ κε 

αθξίβεηα ηηο επηινγέο, ηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ηνπο ζηόρνπο ελόο πξνβιήκαηνο ζηελ 

Αιπζίδα Δθνδηαζκνύ. Οη κέζνδνη απηέο είλαη ηθαλέο λα παξέρνπλ πξαγκαηηθά 

“θαιέο” ιύζεηο αιιά θαη λα παξάγνπλ ηελ βέιηηζηε κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ 

αιγνξίζκσλ. 

 Ο ξεαιηζκόο όκσο ησλ Μ.Α.Π. δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο ην αληίζηνηρν 

θόζηνο. Γηα παξάδεηγκα κπνξνύκε λα ζπκεζνύκε ηελ κέζνδν branch-and-bound, 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε Μ.Α.Π.. Ζ κέζνδνο απηή νπζηαζηηθά 

απνηειεί κηα αθνινπζία από πξνζεγγίζεηο γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. Απηό ην 

πιήζνο ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ πξέπεη λα επηιπζνύλ γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

δεδνκέλνπ  Μ.Α.Π. απμάλεηαη εθζεηηθά κε ην πιήζνο ησλ αθέξαησλ κεηαβιεηώλ ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Γηα ηνλ ιόγν απηό ν πξνγξακκαηηζηήο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη κε 

ζνθία πεξηνξηζκνύο αθέξαηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ώζηε λα ηζνξξνπήζεη ηελ αλάγθε 

θαη ηελ επηζπκία γηα ξεαιηζκό ζε ζρέζε κε ηελ ππνινγηζηηθή πνιππινθόηεηα.  

 Οη εξεπλεηέο, όκσο, εμαθνινπζνύλ λα επηλννύλ λέεο θαη βειηησκέλεο ηερληθέο 

γηα ηελ επίιπζε κνληέισλ Μ.Α.Π.. Σα ηειεπηαία ρξόληα, νη επξεζηηθέο κέζνδνη πνπ 

παξάγνπλ “δνθηκαζηηθέο” ιύζεηο γηα απηά ηα κνληέια, ή ηα κνληέια απνθάζεσλ 

ππόζρνληαη ηελ επίιπζε θάπνησλ θαηεγνξηώλ κνληέισλ θαη πξνβιεκάησλ. Οη 

επξεζηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνύλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ εύξεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ 

εθηθηώλ ιύζεσλ θαη πηζαλόλ λα έρνπλ ππεξεθηηκεζεί
9
. ίγνπξα όκσο εμεηάδνληαο πην 

πξνζεθηηθά ηα πξνζόληα ησλ Δπξεζηηθώλ Μεζόδσλ θαηαιήγνπκε όηη κπνξνύλ 

άξηζηα λα επηηειέζνπλ ζπκπιεξσκαηηθό ξόιν ζηα κνληέια θαη ζηηο κεζόδνπο 

βειηηζηνπνίεζεο πξνβιεκάησλ Μεηθηνύ Αθέξαηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ.  

  

 

                                                
9
 Modeling the Supply Chain, Jeremy F. Shapiro, Duxbury, 2001, page 126. “We believe heuristics 

have been oversold” 
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4.1.1 Μονηέλο ηαθεπού Κόζηοςρ 

 

 Πξόθεηηαη γηα έλα πξόβιεκα κεηθηνύ αθέξαηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, εμέιημε 

ηνπ κνληέινπ θαηαλνκήο πόξσλ πνπ εμεηάζακε ζηελ παξάγξαθν 2.4. 

Αληηκεησπίδνληαο έλα πξόβιεκα θαηαλνκήο πόξσλ απνθαζίδνπκε γηα ηνλ ηξόπν πνπ 

ζα εθρσξήζνπκε ηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο (Αi) ζηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηόηεηεο (Bi) 

κεγηζηνπνηώληαο ηελ ζπλάξηεζε θέξδνπο από ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αληίζηνηρσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Δθείλν όκσο πνπ δελ ιάβακε ππόςε είλαη ην ζηαζεξό θόζηνο 

(Fixed Cost) πνπ ζπλεπάγεηαη ε ρξήζε ησλ πόξσλ (Αi). 

 Αληίζεηα, ζην κνληέιν ηαζεξνύ Κόζηνπο ιακβάλεηαη ππόςε ην θόζηνο 

ρξήζεο ησλ πόξσλ. Καηά ζπλέπεηα ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε Κέξδνπο πνπ 

κεγηζηνπνηείηαη πεξηιακβάλεη θαη ην θόζηνο ρξήζεο ησλ πόξσλ. Γίλεηαη ν πίλαθαο 

αλαγθώλ – δπλακηθόηεηαο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο αλάγθεο θάζε δξαζηεξηόηεηαο Βi ζε 

κνλάδεο από ηνλ πόξν Ai θαζώο θαη ηα ζηαζεξά ζηνηρεία θόζηνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

ρξήζε θάζε πόξνπ. 

 

Πίνακαρ 4-1 Πίνακαρ αναγκών δςναμικόηηηαρ Μονηέλος ηαθεπού Κόζηοςρ 

Ανάγκερ ζε 

μονάδερ 

πόπυν 

Β1 ... Βm 
Γςναμικόηηηα 

i πόπος 

Fixed 

Costs 

Α1 c11 … c1m (Α1) FC1 

Α2 c21 … c2m (Α2) FC2 

… … … … … … 

Αn cn1 … cnm (Αn) FCn 

Μοναδιαίο 

κέπδορ 
b1  bm   

 

 Γηα ηελ καζεκαηηθή κνξθνπνίεζή ιακβάλνληαη ππόςε ηα παξαθάησ: 

1. Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξε από ηελ δηαζέζηκε δπλακηθόηεηα θάζε 

πόξνπ θαη 

2. Να κεγηζηνπνηείηαη ε ζπλάξηεζε ζπλνιηθνύ θέξδνπο από ηελ ρξήζε ησλ 

πόξσλ απηώλ. 
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 Βαζηδόκελνη ζηνλ Πίλαθα 4-1, ζπκβνιίδνπκε cij κε i=1..n θαη j=1..m ηελ 

απαηηνύκελε δπλακηθόηεηα από ηνλ i πόξν γηα κία κνλάδα j δξαζηεξηόηεηαο, bj κε 

j=1..m ην κνλαδηαίν θέξδνο πνπ πξνθύπηεη από κία κνλάδα j δξαζηεξηόηεηαο. 

 Έζησ κεηαβιεηέο απόθαζεο xj  κε j=1..m πνπ παξηζηάλνπλ ηηο κνλάδεο από 

ηελ j δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα επηιέμνπκε λα εθαξκόζνπκε. 

 Έζησ δπαδηθέο κεηαβιεηέο di, i=1..n έηζη ώζηε: 

1, _ _ _ _

0,

1..

i

i

d ί i ό

d ά

i n

 

 

Πεπιοπιζμόρ Η: 

πξέπεη λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξε από ηελ δηαζέζηκε δπλακηθόηεηα θάζε 

πόξνπ, εθόζνλ ν πόξνο απηόο ρξεζηκνπνηείηαη (γίλεηαη ρξήζε ηεο δπαδηθήο 

κεηαβιεηήο di)δει: 

 

1

( ) , 1..
m

ij j i i

j

c x A d i n  

 

Πεπιοπιζμόρ ΗΗ (μη απνηηικόηηηαρ): 

πξέπεη νη κνλάδεο από θάζε δξαζηεξηόηεηα λα παίξλνπλ ηηκέο ζεηηθέο ή κεδέλ θαζώο 

δελ έρνπλ ινγηθή ζεκαζία αξλεηηθέο ηηκέο, δει: 

0, 1,jx j m  

 

Ανηικειμενική ζςνάπηηζη: 

πξόθεηηαη γηα ηελ ζπλάξηεζε θέξδνπο πνπ όπσο πξνείπακε επηδηώθεηαη ε 

κεγηζηνπνίεζή ηεο: 

1 1

max
m n

j j i i

j i

z b x FC d  
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4.1.2 Μονηέλο Οικονομιών Κλίμακαρ 

 

 Γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ κεηθηνύ αθέξαηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ ράξηλ ζπληνκίαο βαζηδόκαζηε ζην ήδε κνξθνπνηεκέλν ζηελ 

παξάγξαθν 4.1.1 Μνληέιν ηαζεξνύ Κόζηνπο. 

 Έζησ όηη νη αλάγθεο ζε πόξνπο γηα ηελ παξαγσγή ελόο πξντόληνο Βj 

εμαξηάηαη από ηελ πνζόηεηα παξαγσγήο ηνπ πξντόληνο xj. Θεσξνύκε ινηπόλ όηη νη 

πξώηεο k κνλάδεο ηνπ πξντόληνο ρξεηάδνληαη ca κνλάδεο πόξσλ θαη νη επόκελεο cβ 

κνλάδεο πόξσλ. Δηζάγνπκε ηελ δπαδηθή κεηαβιεηή d έηζη ώζηε: 

 

d=1, όηαλ έρνπκε νηθνλνκία θιίκαθαο 

d=0, δηαθνξεηηθά 

 

θαηά ηελ κνξθνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο πεξηιακβάλσ ηηο αθόινπζεο ζρέζεηο: 

, ( )

0, 0( )

0( )

, 0( )

jx x x i

k x x ii

x kd iii

x Md M iv

 

 

Όηαλ ινηπόλ έρσ d=1 ε ζρέζε (iii) δίλεη x k  θαη δεδνκέλεο ηεο ζρέζεο (ii) 

πξνθύπηεη x k . Δπίζεο από ηελ ζρέζε (iv) πξνθύπηεη όηη ε x M  θαη δεδνκέλνπ 

όηη 0x  ζπκπεξαίλνπκε όηη κπνξεί λα πάξεη ζεηηθέο ηηκέο. 

Αληίζεηα όηαλ d=0, δελ έρσ νηθνλνκία θιίκαθαο, δει. ε παξαγσγή δελ μεπεξλά ηηο k 

κνλάδεο πξντόληνο θαη νη ζρέζεηο δηακνξθώλνληαη σο εμήο: 

 

( ), ( ) 0

( ), ( ) 0

ii iii x k

ii iv x
 

 

δεδνκέλνπ ινηπόλ ηνπ Πίλαθα 4.1, ηνπ κνληέινπ ηεο παξαγξάθνπ 4.1.1. θαη 

ζεσξώληαο όηη ε κεηαβνιή αλαγθώλ ιακβάλεη ρώξα κόλν γηα ηνλ ηειεπηαίν πόξν 

(Αn) πξνθύπηεη ν λένο πίλαθαο αλαγθώλ: 
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Πίνακαρ 4-2 Πίνακαρ αναγκών δςναμικόηηηαρ Οικονομιών Κλίμακαρ 

Ανάγκερ ζε 

μονάδερ 

πόπυν 

Β1 ... Βm 
Γςναμικόηηηα 

i πόπος 

Fixed 

Costs 

Α1 c11 … c1m (Α1) FC1 

Α2 c21 … c2m (Α2) FC2 

… … … … …  

Αn cn1 cα , cβ cnm (Αn) FCn 

Μοναδιαίο 

κέπδορ 
B1 Βj Bm   

 

Αληηθαζηζηώ ζην κνληέιν ηεο 4.1.1. ηελ κεηαβιεηή 
jx x x  ελώ ζηνλ αληίζηνηρν 

πεξηνξηζκό δπλακηθόηεηαο γηα ηνλ  n πόξν  αληηθαζηζηώ ηνλ παξάγνληα 
nj jc x  κε ηνλ 

c x c x . Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε παξακέλεη ακεηάβιεηε. 

4.1.3 Μονηέλο Δπαναππογπαμμαηιζμού Παπαγυγήρ 

 

ε πνιιέο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο πξνθύπηεη ην πξόβιεκα ηνπ 

επαλαπξνγξακκαηηζκνύ κηαο γξακκήο παξαγσγήο όηαλ απαηηείηαη ζε κηα ρξνληθή 

πεξίνδν λα παξαρζνύλ δύν δηαθνξεηηθά πξντόληα ζηελ ίδηα γξακκή παξαγσγήο. 

Έζησ, ινηπόλ όηη ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν παξάγνληαη ζηελ κία θαη κνλαδηθή 

γξακκή παξαγσγήο ελόο εξγνζηαζίνπ ηα πξντόληα Alpha θαη Beta. ηνλ Πίλαθα 4-3 

πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλνληαη νη αλάγθεο ζε κνλάδεο πόξσλ γηα ηελ παξαγσγή 

θαζελόο από ηα πξντόληα , ε δπλακηθόηεηα ηεο γξακκήο παξαγσγήο. 

 

Πίνακαρ 4-3 Πίνακαρ Αναγκών-Γςναμικόηηηαρ Μονηέλος Δπαναππογπαμμαηιζμού Παπαγυγήρ 

 Alpha Beta Γςναμικόηηηα 

Γπαμμήρ 

Παπαγυγήρ 

Ανάγκερ ανά 

μονάδα πποφόνηορ 
cα cβ A 

 

Οη ρακέλεο κνλάδεο πόξσλ από ηνλ επαλαπξνγξακκαηηζκό ηεο γξακκήο 

παξαγσγήο ζεσξνύληαη b. 
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Γηα ηελ κνξθνπνίεζε γίλεηαη ρξήζε ησλ δπαδηθώλ κεηαβιεηώλ dA, dB θαηά 

ηξόπν ηέηνην ώζηε: 

 

dA=1, όηαλ παξάγεηαη έζησ θαη κία κνλάδα πξντόληνο Alpha ζηελ γξακκή 

παξαγσγήο, αληίζεηα 

dA=0, θαη 

dB=1, όηαλ παξάγεηαη έζησ θαη κία κνλάδα πξντόληνο Beta ζηελ γξακκή παξαγσγήο, 

αληίζεηα 

dB=0. 

Θεσξνύκε επίζεο ηελ δείθηξηα δπαδηθή κεηαβιεηή D ε νπνία παίξλεη ηελ ηηκή 

D=1 όηαλ θαη ηα δύν πξντόληα παξάγνληαη ζηελ γξακκή παξαγσγήο, δηαθνξεηηθά 

ιακβάλεη ηελ ηηκή 0 (κεδέλ). Υξεζηκνπνηείηαη ν αθόινπζνο πεξηνξηζκόο: 

 

1A BD d d  

 

έζησ όηη παξάγνληαη xA κνλάδεο πξντόληνο Alpha θαη xB κνλάδεο πξντόληνο Beta. Ο 

πεξηνξηζκόο δπλακηθόηεηαο γηα ηελ γξακκή παξαγσγήο εθθξάδεηαη σο αθνινύζσο: 

 

Πεπιοπιζμόρ Γςναμικόηηηαρ: 

 

a bc x c x b D A  
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4.1.4 Σο ππόβλημα ηηρ Ανάθεζηρ 

 

 Σν πξόβιεκα ηεο αλάζεζεο αζρνιείηαη κε ηελ απόδνζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πόξσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο. Απνηειεί πξόβιεκα δπαδηθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ. 

 Έζησ όηη έρνπκε n πιήζνο πόξνπο πξνο αλάζεζε θαη n πιήζνο 

δξαζηεξηνηήησλ. ηόρνο καο είλαη ε  θάιπςε όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε 

αλάζεζε θάζε πόξνπ ζε κία αθξηβώο δξαζηεξηόηεηα, κε ην κηθξόηεξν δπλαηό 

ζπλνιηθό θόζηνο. 

Έζησ ινηπόλ, Αi , i=1..n νη δηαζέζηκνη πόξνη θαη Βj , j=1..n νη ελ ιόγν 

δξαζηεξηόηεηεο. Γίλεηαη ν πίλαθαο θόζηνπο αλάζεζεο ηνπ i πόξνπ ζηελ j 

δξαζηεξηόηεηα, όπνπ cij ηα αληίζηνηρα θόζηε: 

 

Πίνακαρ 4-4 ηοισεία Κόζηοςρ Γπαζηηπιοηήηυν 

 Β1 Β2 … Βn 

Α1 c11 c12 … c1n 

Α2 c21 c22 … c2n 

… … … … … 

Αn cn1 cn2 … cnn 

 

Μεηαβληηέρ απόθαζηρ: 

Θεσξνύκε ηηο δπαδηθέο κεηαβιεηέο xij , όπνπ όηαλ 

xij=1, ν πόξνο i έρεη αλαηεζεί ζηελ δξαζηεξηόηεηα j 

xij=0, δηαθνξεηηθά 

 

 

Πεπιοπιζμόρ Η: 

πξέπεη θάζε πόξνο λα αλαηίζεηαη ζε κία θαη κόλν δξαζηεξηόηεηα, δει: 

1, 1..
n

ij

i

x j n  
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Πεπιοπιζμόρ ΗΗ: 

πξέπεη θάζε δξαζηεξηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεί έλαλ θαη κόλν πόξν, δει: 

1, 1..
n

ij

j

x i n  

 

Ανηικειμενική ζςνάπηηζη: 

πξόθεηηαη γηα ηελ ζπλάξηεζε ζπλνιηθνύ θόζηνπο πνπ όπσο πξνείπακε επηδηώθεηαη ε 

ειαρηζηνπνίεζή ηεο: 

1 1

min
n n

ij ij

i j

z c x  

 

Σεμείωζε: 

Οη νκνηόηεηεο κε ην πξόβιεκα ηεο κεηαθνξάο είλαη εκθαλείο. Οπζηαζηηθά ην 

Assignment Problem απνηειεί έλα πξόβιεκα κεηαθνξάο κε: 

1. δπαδηθέο κεηαβιεηέο απόθαζεο xij 

2. m=n (πιήζνο πεγώλ = πιήζνο πξννξηζκώλ) 

3. (Ai)=(Bj)=1 
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5. Ανάλςζη Γικηύος Δθοδιαζμού και ηπαηηγική 

 

 Σν παξόλ θεθάιαην παξνπζηάδεη ην ηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ηεο Ajax 

Computer Company. Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πξνέξρνληαη από ηελ 

αληίζηνηρε κειέηε πεξίπησζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην 4.3 ηνπ βηβιίνπ 

“Modeling the Supply Chain” ηνπ Jeremy F. Shapiro, βιέπε θαη βηβιηνγξαθία. ην  

παξαπάλσ βηβιίν δίλνληαη ηκεκαηηθά ζηνηρεία ηεο καζεκαηηθήο κνξθνπνίεζεο ηνπ 

Γηθηύνπ Δθνδηαζκνύ θαη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

επίιπζε αλαθνξηθά κε ην Πξνγξακκαηηζκό ηεο Παξαγσγήο θαη ην Πιάλν ησλ 

Δπελδύζεσλ. Απηά απνηεινύλ ηε βάζε γηα ηελ επηπιένλ κειέηε ηεο παξνύζεο 

εξγαζίαο. 

Σν Γίθηπν Δθνδηαζκνύ ηεο επηρείξεζεο κνξθνπνηείηαη ζαλ έλα πξόβιεκα 

Μεηθηνύ Αθέξαηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ. Παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην ζύλνιν ησλ 104 

κεηαβιεηώλ θαη 87 πεξηνξηζκώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ ηξηεηή πξνγξακκαηηζκό 

πνπ ζα αθνινπζήζεη. Σν πξόβιεκα επηιύεηαη κε ηελ βνήζεηα ινγηζκηθνύ 

βειηηζηνπνίεζεο, Microsoft Excel Solver, θαη ηα απνηειέζκαηα ηππώλνληαη 

αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα. Δπηβεβαηώλνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαη 

ζην αληίζηνηρν θεθάιαην ηεο πεγήο ηεο εξγαζίαο θαη πξνθύπηεη ην πιάλν παξαγσγήο 

θαη εθνδηαζκνύ γηα ηα επόκελα ηξία ρξόληα. Πξνζηίζεληαη επηπιένλ ζελάξηα 

κεηαβάιινληαο είηε ην εζσηεξηθό  είηε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

απηήο θαη δηαπηζηώλεηαη ε επαηζζεζία ηεο ιύζεο. Πξνηείλνληαη ζηελ Γηνίθεζε 

ελαιιαθηηθνί ηξόπνη επελδπηηθώλ επηινγώλ. Οη παξαπάλσ πξνεθηάζεηο απνηεινύλ 

ηελ νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ηεο εξγαζίαο απηήο.  

 

5.1 ηπαηηγικόρ σεδιαζμόρ ζηην Ajax Computer Company
10

 

 

 Πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί έλα κνληέιν Μεηθηνύ Αθέξαηνπ 

Πξνγξακκαηηζκνύ κε ζηόρν λα αμηνινγεζνύλ νη δπλαηέο επηινγέο γηα ηνλ ηξαηεγηθό 

ρεδηαζκό ηεο Ajax Computer Company γηα ηα επόκελα 3 ρξόληα. πγθεθξηκέλα ε 

Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηηο παξαθάησ 4 νκάδεο 

απνθάζεσλ: 

                                                
10 Modeling the Supply Chain, Jeremy F. Shapiro, Duxbury, 2001, chapter 4.3, p. 139 - 151 
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 Πξέπεη ε επηρείξεζε λα επελδύζεη ζε έλα λέν εξγνζηάζην ζπλαξκνιόγεζεο 

ζηελ Καιηθόξληα, θαη αλ λαη, ζε πνηό ρξόλν;  

 Πξέπεη ε επηρείξεζε λα πξνρσξήζεη ζε κηα κείδνλα επέθηαζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ εξγνζηάζηνπ ζπλαξκνιόγεζεο ζην ηθάγν, θαη αλ λαη ζε πνηό 

ρξόλν; 

 Πξέπεη ε επηρείξεζε λα επελδύζεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξντόληνο Delta, θαη αλ 

λαη πνπ ζα πξέπεη απηό λα ζπλαξκνινγείηαη; 

 Ση πνζόηεηα από ην θάζε πξντόλ πξέπεη λα ζπλαξκνινγείηαη ζε θάζε 

εξγνζηάζην θαη ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν; Πνηό εξγνζηάζην πξέπεη λα 

εμππεξεηεί θάζε αγνξά ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν; 

 

Ο ζηξαηεγηθόο ινηπόλ ζρεδηαζκόο ηεο επηρείξεζεο μεθηλά, όπσο ζηηο 

πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ, κε ηελ πξόβιεςε ησλ πσιήζεσλ γηα ηα επόκελα 3 

ρξόληα. Γηα ιόγνπο επθνιίαο ηεο παξνπζίαζεο, ζεσξνύκε όηη ε ζηξαηεγηθή αλάιπζε 

πξαγκαηνπνηείηαη 9 κήλεο πξηλ ηελ έιεπζε ηνπ λένπ έηνπο, δηάζηεκα ηθαλό γηα ηελ 

αλάπηπμε ελόο λένπ πξντόληνο ή γηα ην ρηίζηκν ελόο λένπ εξγνζηαζίνπ. Οη 

πξνβιέςεηο απηέο δίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 5-1, 5-2 θαη 5-3 πνπ αθνινπζνύλ θαη 

αλαθέξνληαη ζηελ ππάξρνπζα αγνξά ηνπ Chicago αιιά θαη ζηηο λέεο αγνξέο πνπ 

εηζέξρεηαη ε Ajax, Northern California θαη Seattle. ηνπο πίλαθεο απηνύο 

αλαγξάθνληαη νη κέγηζηεο πνζόηεηεο πνπ ε επηρείξεζε κπνξεί λα πνπιήζεη από θάζε 

πξντόλ ζε θάζε αγνξά θαη ζε θάζε ρξόλν. Όκσο ε Ajax κπνξεί λα επηιέμεη λα 

πνπιήζεη ιηγόηεξεο από απηέο ηηο πνζόηεηεο κε ζηόρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδώλ 

ηεο ζην ρξνληθό νξίδνληα ησλ επόκελσλ 3 ρξόλσλ. 

 

Πίνακαρ 5-1 Πποβλέτειρ μέγιζηυν πυλήζευν 1
ος

 έηοςρ (Modeling the Supply Chain, Jeremy F. 

Shapiro, Duxbury, 2001, chapter 4.3, Table 4.2) 

 Alpha Beta Gamma Delta 

Chicago 3000 2000 2000 500 

California 1500 1000 500 300 

Seattle 1200 1000 750 300 

Total 5700 4000 3250 1100 
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Πίνακαρ 5-2 Πποβλέτειρ μέγιζηυν πυλήζευν 2
ος

 έηοςρ (Modeling the Supply Chain, Jeremy F. 

Shapiro, Duxbury, 2001, chapter 4.3, Table 4.2) 

 

 Alpha Beta Gamma Delta 

Chicago 6000 1000 2000 1000 

California 2000 500 1000 600 

Seattle 1800 500 1500 600 

Total 9800 2000 4500 2200 

 
Πίνακαρ 5-3 Πποβλέτειρ μέγιζηυν πυλήζευν 3

ος
 έηοςρ (Modeling the Supply Chain, Jeremy F. 

Shapiro, Duxbury, 2001, chapter 4.3, Table 4.2) 

 

 Alpha Beta Gamma Delta 

Chicago 3000 2500 2000 2000 

California 1000 1500 1000 1500 

Seattle 1000 1200 1500 1200 

Total 5000 5200 4500 4700 

 

 

 Οη πξνβιέςεηο γηα ηνλ πξνζσπηθό ππνινγηζηή Alpha αληηθαηνπηξίδνπλ έλα 

“ζρήκα” βαζηζκέλν ζηελ εηζαγσγή κηαο θαηλνύξηαο έθδνζεο ηνλ 2
ν
 ρξόλν. Οη 

πξνβιέςεηο γηα ην notebook Beta βαζίδνληαη ζην πξόηππν ηεο θαηάξγεζεο ηεο 

ππάξρνπζαο έθδνζεο θαη ηεο εηζαγσγήο κηαο λέαο ηνλ ηξίην ρξόλν. Ζ πξόβιεςε γηα 

ην ηεξκαηηθό Gamma βαζίδεηαη ζε έλα ακεηάβιεην πιαίζην γηα ηα επόκελα 3 ρξόληα 

γηα ηελ ππάξρνπζα έθδνζε, πνπ πεξηιακβάλεη πςειόηεξεο πσιήζεηο θαηά ηνλ 2
ν
 θαη 

ηνλ 3
ν
 ρξόλν ζηηο λέεο αγνξέο. Ζ πξόβιεςε γηα ην ηεξκαηηθό Delta πνπ απνηειεί λέν 

πξντόλ, βαζίδεηαη ζηελ ππόζεζε όηη ην πξντόλ ζα εηζαρζεί ηνλ 1
ν
 ρξόλν θαη νη 

πσιήζεηο ηνπ ζα απμάλνληαη από εθεί θαη κεηά. Ζ επηρείξεζε όκσο έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα είηε λα απνδερζεί είηε λα απνξξίςεη ηελ επηινγή ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

ηεξκαηηθνύ Delta.  
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5.2 Ζ καηαζκεςή ενόρ Δνιαίος Μονηέλος Γικηύος Δθοδιαζμού 

 

 ην ζρήκα 5-1. απεηθνλίδεηαη ην Γίθηπν Δθνδηαζκνύ ηεο Ajax Computer 

Company ην νπνίν εκείο επεθηείλνπκε ζε έλα θαηαλνεηό κνληέιν πνπ πεξηιακβάλεη 

ηηο επηινγέο απόθαζεο ηεο επηρείξεζεο, ηνπο πεξηνξηζκνύο αιιά θαη ηνπο ζηόρνπο 

ηεο. Δπεηδή ην κνληέιν απηό θαηαπηάλεηαη κε πνιινύο θξίθνπο ηεο Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο ηεο Ajax, ην ζηξαηεγηθό κνληέιν απνθάζεσλ πνπ ζα πξνθύςεη ζα είλαη 

αξθεηά πνιύπινθν. ηόρνο καο ινηπόλ είλαη λα ελνπνηήζνπκε έλα πιήζνο ππό – 

κνληέισλ σο αθνινύζσο: 

 

 Γηα θάζε έηνο, έλα κνληέιν παξαγσγήο πνπ ζα πεξηγξάθεη ηηο δπλαηόηεηεο 

ηνπ ππάξρνληνο εξγνζηαζίνπ ζπλαξκνιόγεζεο ζην Chicago κε ηελ επηινγή 

ηεο αύμεζεο ηεο δπλακηθόηεηάο ηνπ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ λένπ πξντόληνο 

Delta  

 Γηα θάζε έηνο, έλα κνληέιν παξαγσγήο πνπ ζα πεξηγξάθεη ηηο δπλαηόηεηεο 

ηνπ πηζαλνύ λένπ εξγνζηαζίνπ ζηελ Καιηθόξληα κε ηελ επηπιένλ επηινγή λα 

παξαρζεί εθεί ηνλ λέν πξντόλ Delta  

 Γηα θάζε έηνο θαη γηα θάζε πξντόλ έλα κνληέιν κεηαθνξάο πνπ ζα πεξηγξάθεη 

ηελ ξνή ησλ πξντόλησλ από ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο πξνο ηηο αγνξέο  

 Γηα θάζε ρξόλν θαη γηα θάζε πξντόλ έλα κνληέιν πσιήζεσλ πνπ ζα πεξηνξίδεη 

ηηο πσιήζεηο ζε θάζε αγνξά ζην κέγηζην όξην πξόβιεςεο κε βάζε ηνπο 

πίλαθεο πξνβιέςεσλ 5-1 , 5-2 , 5-3.  

 Πεξηνξηζκνύο πνιιαπιήο επηινγήο ζε ζύλνια επελδπηηθώλ επηινγώλ πνπ 

εμαζθαιίδνπλ όηη θάζε επέλδπζε κπνξεί λα επηιερζεί ην πνιύ ζε έλα 

“ελαξθηήξην” έηνο ζηνλ νξίδνληα πξνγξακκαηηζκνύ  

 πλαξηήζεηο θεξδώλ θάζε έηνπο θαη αλνηγκέλε ζπλάξηεζε θέξδνπο 

αζξνηζκέλε ζε όιν ηνλ νξίδνληα πξνγξακκαηηζκνύ  
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σήμα 5-1 Σο Γίκηςο Eθοδιαζμού ηηρ Ajax Computer Company (Modeling the Supply Chain, 

Jeremy F. Shapiro, Duxbury, 2001, chapter 4.3, Figure 4.3) 

 

 Ζ ελνπνίεζε απηώλ ησλ ππνκνληέισλ απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 5-2 πνπ 

απνηειεί θαη ην ηξαηεγηθό Μνληέιν ηνπ Γίθηπν Δθνδηαζκνύ ηεο Ajax Computer 

Company. 

Δξγνζηάζην 

Παξαγσγήο 

Α 

Δξγνζηάζην 

Παξαγσγήο 

Β Northern 

California 

 

    Chicago 

Seattle 
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1
ν
 Έηνο 

2
ν
 Έηνο 

Τπάξρνλ 

Δξγνζηάζην 

Πξννπηηθή Νένπ 

Δξγνζηαζίνπ 

 

Πξννπηηθή 

Αύμεζεο 

Γπλακηθόηεηαο 

Πξννπηηθή Νένπ 

Δξγνζηαζίνπ 

Πξννπηηθή Νένπ 

Πξντόληνο 

Μνληέιν 

Μεηαθνξάο 

Πξντόληνο Α 

Μνληέιν 

Μεηαθνξάο 

Πξντόληνο B 

 

Μνληέιν 

Μεηαθνξάο 

Πξντόληνο C 

 

Μνληέιν 

Μεηαθνξάο 

Πξντόληνο D 

 

Πσιήζεηο 

Midwest 

 

Πσιήζεηο 

California 

Πσιήζεηο 

Washington 

Τπάξρνλ 

Δξγνζηάζην 

Πξννπηηθή Νένπ 

Δξγνζηαζίνπ 

 

 

Πξννπηηθή 

Αύμεζεο 

Γπλακηθόηεηαο 

 

Πξννπηηθή Νένπ 

Δξγνζηαζίνπ 

 

Πξννπηηθή Νένπ 

Πξντόληνο 

 

Δπελδπηηθέο 

Απνθάζεηο 

Δπελδπηηθέο 

Απνθάζεηο 

σήμα 5-2 Μονηέλο ηπαηηγικού σεδιαζμού ηηρ Ajax Computer Company (Modeling the Supply Chain, Jeremy F. Shapiro, Duxbury, 2001,  

chapter 4.3, Figure 4.4) 
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5.2.1 Μονηέλο παπαγυγήρ για ηο Τπάπσον Δπγοζηάζιο ςναπμολόγηζηρ 

  

Παξαζέηνπκε ηηο κεηαβιεηέο απόθαζεο: 

 

MAXPLt= ν αξηζκόο ησλ Alpha πνπ ζπλαξκνινγνύληαη ζην ππάξρνλ εξγνζηάζην ηνλ 

ρξόλν t, t=1, 2, 3 

MBXPLt= ν αξηζκόο ησλ Beta πνπ ζπλαξκνινγνύληαη ζην ππάξρνλ εξγνζηάζην ηνλ 

ρξόλν t, t=1, 2, 3 

MCXPLt= ν αξηζκόο ησλ Gamma πνπ ζπλαξκνινγνύληαη ζην ππάξρνλ εξγνζηάζην 

ηνλ ρξόλν t, t=1, 2, 3 

MDXPLt= ν αξηζκόο ησλ Delta πνπ ζπλαξκνινγνύληαη ζην ππάξρνλ εξγνζηάζην ηνλ 

ρξόλν t, t=1, 2, 3 

XPLt= 1, αλ ην ππάξρνλ εξγνζηάζην επεθηαζεί ηνλ ρξόλν t, t=1, 2, 3 

XPLt= 0, δηαθνξεηηθά 

DELTAX= 1, αλ αλαπηπρζεί ην λέν πξντόλ ζην ππάξρνλ εξγνζηάζην ηνλ 1
ν
 ρξόλν 

DELTAX= 0, δηαθνξεηηθά 

DELTAN= 1, αλ αλαπηπρζεί ην πξντόλ ζην λέν εξγνζηάζην ηνλ 1
ν
 ρξόλν 

DELTAN= 0, δηαθνξεηηθά 

 

Πεπιοπιζμόρ επέκηαζηρ 

 

XPL1 + XPL2 +XPL3 <=1 

εκαίλεη όηη ην ππάξρνλ εξγνζηάζην κπνξεί λα επεθηαζεί ην πνιύ ζε έλα από ηα ηξία 

ρξόληα ηεο πεξηόδνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

 

Πεπιοπιζμόρ ανάπηςξηρ ηος νέος Πποφόνηορ (DELTA) 

 

Οξίδεηαη όηη ην πξντόλ Delta κπνξεί λα αλαπηπρζεί κόλν ζε έλα από ηα δύν 

εξγνζηάζηα. Καηά ζπλέπεηα ν πεξηνξηζκόο πνπ πξνθύπηεη είλαη ν αθόινπζνο: 

 

1DELTAX DELTAN  
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Πεπιοπιζμόρ Παπαγυγήρ ηος νέος Πποφόνηορ (DELTA) 

 

 Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη έλαο από ηνπο ζηόρνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κνξθνπνίεζεο είλαη ε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ εμέιημε ή κε ελόο λένπ πξντόληνο 

(DELTA) ζε έλα από ηα δύν ελ δπλάκεη εξγνζηάζηα ηεο επηρείξεζεο. Καηά ζπλέπεηα 

ε απόθαζε απηή επεξεάδεη ηελ παξαγσγή ζε κνλάδεο πξντόληνο DELTA. ε 

πεξίπησζε επηινγήο εμέιημεο ηνπ λένπ πξντόληνο ζην ππάξρνλ εξγνζηάζην, 

DELTAX=1 ή DELTAX=0, ε πνζόηεηα παξαγσγήο πεξηνξίδεηαη από ηηο πξνβιέςεηο 

ησλ πσιήζεσλ, Πίλαθαο 51, Πίλαθαο 5.2, Πίλαθαο 5.3. ε αληίζεηε πεξίπησζε δε, 

δελ παξάγεηαη θακία κνλάδα πξντόληνο. Αθνινπζνύλ νη αληίζηνηρεο εθθξάζεηο ησλ 

πεξηνξηζκώλ: 

 

1

2

3

1100

2200

4700

MDXPL DELTAX

MDXPL DELTAX

MDXPL DELTAX

 

 

Οη ηηκέο 1100, 2200, 4700 αληηζηνηρνύλ ζην ζύλνιν ησλ πξνβιέςεσλ πσιήζεσλ γηα 

ην πξντόλ DELTA πξνο όιεο ηηο αγνξέο. (Πίλαθαο 5-1, Πίλαθαο 5-2, Πίλαθαο 5-3). 

Γηα παξάδεηγκα: 

αλ επηιερζεί ε αλάπηπμε ηνπ πξντόληνο δει. DELTAX=1, έρσ: 

1

2

3

1100

2200

4700

MDXPL

MDXPL

MDXPL

 

δηαθνξεηηθά, κε DELTAX=0, δελ έρσ παξαγσγή ηνπ DELTA, δει: 

1

2

3

0

0

0

MDXPL

MDXPL

MDXPL

 

  

Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Τπάξρνληνο εξγνζηαζίνπ ε ζπλαξκνιόγεζε ησλ 

πξντόλησλ γίλεηαη ζε δύν δηαθνξεηηθέο γξακκέο, A-Line θαη C-Line. Καηά ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ηεο παξαγσγήο, ινηπόλ πξνθύπηνπλ πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνύλ 

ζηνπο πεξηνξηζκέλνπο πόξνπο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη ζηελ πεξηνξηζκέλε 

δπλακηθόηεηα ηνπ ππάξρνληνο εξγνζηαζίνπ. Γηα ηνλ ιόγν απηό ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία ζπλνςίδνληαη ζηνπο παξαθάησ Πίλαθεο. 
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 ηνλ Πίλαθα 5-4 αλαθέξνληαη νη αλάγθεο ζε κνλάδεο εξγαζίαο θαη ζε ώξεο 

ζπλαξκνιόγεζεο γηα ην θάζε πξντόλ θαζώο θαη ην κνλαδηαίν θόζηνο παξαγσγήο 

θαζελόο από ηα πξντόληα.   

 

 

Πίνακαρ 5-4 ηοισεία Κόζηοςρ Δπγαζίαρ ζηο Τπάπσον Δπγοζηάζιο (Modeling the Supply Chain, 

Jeremy F. Shapiro, Duxbury, 2001, chapter 4.3, Table 4.2) 

 Alpha Beta Gamma Delta 

Unit cost 1000 1175 2250 2100 

Α-Line test hours 1 1 0 0 

C-Line test hours 0 0 1 1 

Labor units needs  10 15 20 22 

 

ηνλ Πίλαθα 5-5 αλαθέξεηαη ε δπλακηθόηεηα θάζε γξακκήο ζπλαξκνιόγεζεο ηνπ 

ππάξρνληνο εξγνζηαζίνπ είηε απηό επεθηαζεί είηε όρη θαζώο επίζεο θαη νη δηαζέζηκεο 

κνλάδεο εξγαζίαο. 

 

Πίνακαρ 5-5 Γιαθέζιμοι πόποι ζηο ςπάπσον επγοζηάζιο (Modeling the Supply Chain, Jeremy F. 

Shapiro, Duxbury, 2001, chapter 4.3, Table 4.2) 

 Capacity w/o expansion Capacity with expansion 

A-line test 6000 8000 

C-line test 2400 3200 

Labor 100000 133000 

 

 

Πεπιοπιζμοί Δπγαηικού Γςναμικού ζηο ςπάπσον επγοζηάζιο (βλέπε Πίνακα 5-4 & 

Πίνακα 5-5):  

1

10 MAXPLt  15 MBXPLt   20 MCXPLt 22 MDXPLt 100000 + 33000 , 1,2,3
t

n

XPLn t

 

Σν δεύηεξν κέινο ηεο ζρέζεο απνδίδεη ηηο δηαζέζηκεο κνλάδεο εξγαζίαο θαη εμαξηάηαη 

από ην εάλ ην ππάξρνλ εξγνζηάζην έρεη επεθηαζεί ή όρη. Γηα παξάδεηγκα αλ ην 

εξγνζηάζην επεθηαζεί ηνλ 2
ν
 ρξόλν ζα έρσ: 

γηα t=1, 
1

1 0
t

n

XPLn XPL , άξα 100000 κνλάδεο εξγαζίαο δηαζέζηκεο. 
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γηα t=2,
1

1 2 0 1 1
t

n

XPLn XPL XPL , άξα 133000 κνλάδεο εξγαζίαο 

δηαζέζηκεο , θαη  

γηα t=3, 
1

1 2 3 0 1 0 1
t

n

XPLn XPL XPL XPL , άξα πάιη 133000 κνλάδεο 

εξγαζίαο δηαζέζηκεο. 

 

Πεπιοπιζμοί καηά ηην ςναπμολόγηζη ζηο Τπάπσον Δπγοζηάζιο 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ε ζπλαξκνιόγεζε ησλ πξντόλησλ γίλεηαη ζηηο γξακκέο 

A-Line θαη C-Line ηνπ ππάξρνληνο εξγνζηαζίνπ. Αθνινπζνύλ νη πεξηνξηζκνί πνπ 

πξνθύπηνπλ θαη γηα ηηο δύν γξακκέο ζπλαξκνιόγεζεο σο αθνινύζσο: 

 

 

α) Πεπιοπιζμοί Δςναμικόηεηαρ A-Line ζηο ςπάπσον επγοζηάζιο (βλέπε Πίνακα 5-4 & 

Πίλαθα 5-5): 

 

1

MAXPLt  MBXPLt 6000 + 2000 , 1,2,3
t

n

XPLn t  

 

 

β) Πεπιοπιζμοί Δςναμικόηεηαρ C-Line ζηο ςπάπσον επγοζηάζιο (βλέπε πίνακα 5-4 & 

Πίλαθα 5-5): 

1

MCXPLt  MDXPLt 2400 + 800 , 1,2,3
t

n

XPLn t  

πλάξηεζε Κόζηνπο Παξαγσγήο ζην Τπάξρνλ Δξγνζηάζην ην έηνο t 

 

ηνλ Πίλαθα 5-4 κπνξνύκε λα δνύκε ην κνλαδηαίν θόζηνο παξαγσγήο γηα θάζε 

πξντόλ ζην Τπάξρνλ Δξγνζηάζην. Σν ζπλνιηθό θόζηνο Παξαγσγήο πξνθύπηεη 

πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο πνζόηεηεο παξαγσγήο επί ην κνλαδηαίν θόζηνο θαη 

αζξνίδνληαο γηα ην ζύλνιν ησλ πξντόλησλ. Γει. 

 

1000 1175 2250 2100 , 1,2,3(5.2.1. )TCXPLt MAXPLt MBXPLt MCXPLt MDXPLt t iv
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5.2.2 Μονηέλο παπαγυγήρ για ηο Νέο Δπγοζηάζιο ςναπμολόγηζηρ 

 

MANPLt= ν αξηζκόο ησλ Alpha πνπ ζπλαξκνινγνύληαη ζην Νέν εξγνζηάζην ηνλ 

ρξόλν t, t=1, 2, 3 

MBNPLt= ν αξηζκόο ησλ Beta πνπ ζπλαξκνινγνύληαη ζην Νέν εξγνζηάζην ηνλ ρξόλν 

t, t=1, 2, 3 

MCNPLt= ν αξηζκόο ησλ Gamma πνπ ζπλαξκνινγνύληαη ζην Νέν εξγνζηάζην ηνλ 

ρξόλν t, t=1, 2, 3 

MDNPLt= ν αξηζκόο ησλ Delta πνπ ζπλαξκνινγνύληαη ζην Νέν εξγνζηάζην ηνλ 

ρξόλν t, t=1, 2, 3 

NPLt= 1, αλ ην Νέν εξγνζηάζην μεθηλήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ ρξόλν t, t=1, 2, 3 

NPLt= 0, δηαθνξεηηθά 

 

Πεπιοπιζμόρ έναπξηρ λειηοςπγίαρ Νέος επγοζηαζίος 

ΝPL1 + ΝPL2 +ΝPL3 <=1 

εκαίλεη όηη ην Νέν εξγνζηάζην κπνξεί λα μεθηλήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην πνιύ ζε 

έλα από ηα ηξία ρξόληα ηεο πεξηόδνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

 

Πεπιοπιζμόρ Παπαγυγήρ ηος νέος Πποφόνηορ (DELTA) 

 

 Όπσο θαη ην κνληέιν παξαγσγήο ηνπ ππάξρνληνο εξγνζηαζίνπ, έηζη θαη ην 

κνληέιν παξαγσγήο ηνπ λένπ εξγνζηαζίνπ δηακνξθώλεηαη αλάινγα κε ηελ επηινγή ή 

κε εμέιημεο ηνπ πξντόληνο DELTA, DELTAN=1 ή DELTAN=0, επεξεάδεη ηελ 

παξαγσγή ζε κνλάδεο πξντόληνο DELTA. ε πεξίπησζε επηινγήο εμέιημεο ηνπ λένπ 

πξντόληνο, , ε πνζόηεηα παξαγσγήο πεξηνξίδεηαη από ηηο πξνβιέςεηο ησλ πσιήζεσλ, 

Πίλαθαο 5-1, Πίλαθαο 5-2, Πίλαθαο 5-3. ε αληίζεηε πεξίπησζε δε, δελ παξάγεηαη 

θακία κνλάδα πξντόληνο. Αθνινπζνύλ νη αληίζηνηρεο εθθξάζεηο ησλ πεξηνξηζκώλ: 

 

1

2

3

1100

2200

4700

MDNPL DELTAN

MDNPL DELTAN

MDNPL DELTAN
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Οη ηηκέο 1100, 2200, 4700 αληηζηνηρνύλ ζην ζύλνιν ησλ πξνβιέςεσλ πσιήζεσλ γηα 

ην πξντόλ DELTA πξνο όιεο ηηο αγνξέο. (Πίλαθαο 5-1, Πίλαθαο 5-2, Πίλαθαο 5-3). 

Γηα παξάδεηγκα: 

αλ επηιερζεί ε αλάπηπμε ηνπ πξντόληνο ζην Νέν Δξγνζηάζην δει. DELTAΝ=1, έρσ: 

1

2

3

1100

2200

4700

MDNPL

MDNPL

MDNPL

 

δηαθνξεηηθά, κε DELTAΝ=0, δελ έρσ παξαγσγή ηνπ DELTA, δει: 

1

2

3

0

0

0

MDNPL

MDNPL

MDNPL

 

 

 

Πεπιοπιζμοί Δπγαηικού Γςναμικού ζηο Νέο επγοζηάζιο (βλέπε πίνακα 5-9):  

1

9 MANPLt  14 MBNPLt   18 MCNPLt 2O MDNPLt 80000 , 1,2,3
t

n

NPLn t

 

Σν δεύηεξν κέινο ηεο ζρέζεο απνδίδεη ηηο δηαζέζηκεο κνλάδεο εξγαζίαο θαη εμαξηάηαη 

από ην εάλ ην λέν εξγνζηάζην έρεη αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ή όρη. Γηα παξάδεηγκα αλ ην 

λέν εξγνζηάζην ιεηηνπξγήζεη γηα πξώηε θνξά ηνλ 2
ν
 ρξόλν ζα έρσ: 

γηα t=1, 
1

1 0
t

n

NPLn NPL , άξα 0 κνλάδεο εξγαζίαο δηαζέζηκεο, πξάγκα πνπ όπσο 

αλακελόηαλε ζεκαίλεη όηη δελ ζα έρσ παξαγσγή από ην ζπγθεθξηκέλν εξγνζηάζην 

ηνλ πξώην ρξόλν 

γηα t=2,
1

1 2 0 1 1
t

n

NPLn NPL NPL , άξα 80000 κνλάδεο εξγαζίαο δηαζέζηκεο 

, θαη  

γηα t=3, 
1

1 2 3 0 1 0 1
t

n

NPLn NPL NPL NPL , άξα πάιη 80000 κνλάδεο 

εξγαζίαο δηαζέζηκεο γηα ηνλ ηξίην ρξόλν. 
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Πεπιοπιζμοί καηά ηην ςναπμολόγηζη ζηο Νέο Δπγοζηάζιο 

 

Ζ ζπλαξκνιόγεζε ησλ πξντόλησλ όπσο θαη ζην ππάξρνλ Δξγνζηάζην έηζη θαη ζην 

Νέν γίλεηαη ζε δύν δηαθνξεηηθέο γξακκέο ζπλαξκνιόγεζεο όπσο καξηπξνύλ θαη νη 

αθόινπζνη Πίλαθεο (Πίλαθαο 5-6 θαη Πίλαθαο 5-7). 

 

ηνλ Πίλαθα 5-6 αλαθέξνληαη νη αλάγθεο ζε κνλάδεο εξγαζίαο θαη ζε ώξεο 

ζπλαξκνιόγεζεο γηα ην θάζε πξντόλ θαζώο θαη ην κνλαδηαίν θόζηνο παξαγσγήο 

θαζελόο από ηα πξντόληα ζην Νέν Δξγνζηάζην.   

 

 

Πίνακαρ 5-6 ηοισεία Κόζηοςρ Δπγαζίαρ ζηο Τπάπσον Δπγοζηάζιο (Modeling the Supply Chain, 

Jeremy F. Shapiro, Duxbury, 2001, chapter 4.3, Table 4.2) 

 Alpha Beta Gamma Delta 

Unit cost 925 1100 2125 1900 

Α-Line test hours 1 1 0 0 

C-Line test hours 0 0 1 1 

Labor units needs  9 14 18 20 

 

 

ηνλ Πίλαθα 5-7 αλαθέξεηαη ε δπλακηθόηεηα θάζε γξακκήο ζπλαξκνιόγεζεο ηνπ 

Νένπ Δξγνζηαζίνπ θαζώο θαη νη δηαζέζηκεο κνλάδεο εξγαζίαο. 

 

 

Πίνακαρ 5-7 ηοισεία Γιαθέζιμυν Πόπυν Νέος Δπγοζηαζίος (Modeling the Supply Chain, Jeremy F. 

Shapiro, Duxbury, 2001, chapter 4.3, Table 4.2) 

 Capacity 

A-line test 5000 

C-line test 2000 

Labor 80000 
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α) Πεπιοπιζμοί Δςναμικόηεηαρ A-Line ζηο Νέο Επγοζηάζιο (βλέπε Πίνακα 5-6 & 

Πίνακα 5-7): 

 

1

MANPLt  MBNPLt 5000 , 1,2,3
t

n

NPLt t  

ην άζξνηζκα 
1

t

n

NPLt , ζην δεύηεξν κέινο ηνπ πεξηνξηζκνύ εμαζθαιίδεη ηελ ύπαξμε 

δπλακηθόηεηαο εθόζνλ έρεη ηεζεί ην εξγνζηάζην ζε ιεηηνπξγία. 

 

β) Πεπιοπιζμοί Δςναμικόηεηαρ C-Line ζηο Νέο Επγοζηάζιο (βλέπε Πίνακα 5-6 & 

Πίνακα 5-7): 

1

MCNPLt  MDNPLt 2000 , 1,2,3
t

n

NPLt t  

 

 

ςνάπηηζη Κόζηοςρ Παπαγυγήρ ζηο Νέο Δπγοζηάζιο ηο έηορ t 

 

ηνλ Πίλαθα 5-6 κπνξνύκε λα δνύκε ην κνλαδηαίν θόζηνο παξαγσγήο γηα θάζε 

πξντόλ ζην Νέν Δξγνζηάζην. Σν ζπλνιηθό θόζηνο Παξαγσγήο πξνθύπηεη 

πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο πνζόηεηεο παξαγσγήο επί ην κνλαδηαίν θόζηνο θαη 

αζξνίδνληαο γηα ην ζύλνιν ησλ πξντόλησλ. Γει. 

 

925 1100 2125 1900 , 1,2,3(5.2.2. )TCNPLt MANPLt MBNPLt MCNPLt MDNPLt t i
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5.2.3 Μονηέλο Μεηαθοπάρ από ηο ςπάπσον Δπγοζηάζιο ςναπμολόγηζηρ 

ππορ ηιρ Αγοπέρ 

 

εκείσζε: επεηδή ε επηρείξεζε δηαηεξεί ειάρηζηα απνζέκαηα ζεσξνύκε ην αξρηθό 

ζπλνιηθό απόζεκα, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ παξόληα πξνγξακκαηηζκνύ, κεδεληθό. Γηα 

ηνλ ιόγν απηό νη πνζόηεηεο πνπ απνζηέιινληαη ζα είλαη πάληνηε ίδηεο κε απηέο πνπ 

ζπλαξκνινγνύληαη. 

 

ΟΡΗΜΟ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ 

TAXPLt= ν αξηζκόο ησλ Alpha πνπ εγθαηαιείπνπλ ην ππάξρνλ εξγνζηάζην ηνλ ρξόλν 

t, t=1, 2, 3 

TBXPLt= ν αξηζκόο ησλ Beta πνπ εγθαηαιείπνπλ ην ππάξρνλ εξγνζηάζην ηνλ ρξόλν 

t, t=1, 2, 3 

TCXPLt= ν αξηζκόο ησλ Gamma πνπ εγθαηαιείπνπλ ην ππάξρνλ εξγνζηάζην ηνλ 

ρξόλν t, t=1, 2, 3 

TDXPLt= ν αξηζκόο ησλ Delta πνπ εγθαηαιείπνπλ ν ππάξρνλ εξγνζηάζην ηνλ ρξόλν t, 

t=1, 2, 3 

 

Οη κεηαβιεηέο απόθαζεο είλαη απηέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ πνζόηεηα από θάζε 

πξντόλ πνπ εγθαηαιείπεη ην ππάξρνλ εξγνζηάζην πξνο θάζε αγνξά πξννξηζκό θαη 

ζπγθεληξώλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5-8: 

 

 

Πίνακαρ 5-8 Μεηαβληηέρ Ποζοηήηυν Μεηαθοπάρ από ηο Τπάπσον Δπγοζηάζιο 

 

Αγοπέρ 

Πποφόνηα 

Alpha 

 

Beta 

 

Gamma 

 

Delta 

Chicago TAXPLCt TBXPLCt TCXPLCt TDXPLCt 

North Calif TAXPLNt TBXPLNt TCXPLNt TDXPLNt 

Seattle TAXPLSt TBXPLSt TCXPLSt TDXPLSt 

Total TAXPLt TBXPLt TCXPLt TDXPLt 
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Πεπιοπιζμοί ζςνέσειαρ: 

Πεξηγξάθνπλ ην όηη ε ζπλνιηθή πνζόηεηα από έλα πξντόλ πνπ εγθαηαιείπεη ην 

ππάξρνλ εξγνζηάζην ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα ησλ πνζνηήησλ από ην απηό πξντόλ πνπ 

δηνρεηεύνληαη ζε θάζε αγνξά 

 

TAXPLt = TAXPLCt + TAXPLNt + TAXPLSt 

TBXPLt = TBXPLCt + TBXPLNt + TBXPLSt 

TCXPLt = TCXPLCt + TCXPLNt + TCXPLSt 

TDXPLt = TDXPLCt + TDXPLNt + TDXPLSt 

 

Πεπιοπιζμόρ ζςνέσειαρ: παπαγόμενα = απεζηαλμένα 

Δθρσξνύκε ηηο ηηκέο ησλ παξαγόκελσλ πνζνηήησλ ησλ κνληέισλ παξαγσγήο, πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, ζηηο κεηαβιεηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο πνζόηεηεο 

απνζηνιήο από ηα εξγνζηάζηα. 

 

TAXPLt= MAXPLt 

TBXPLt= MBXPLt 

TCXPLt= MCXPLt 

TDXPLt= MDXPLt 

1,2,3t  

 

ςνολικό κόζηορ μεηαθοπάρ από ηο ςπάπσον επγοζηάζιο 

Ο Πίλαθαο 5-9 πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία κνλαδηαίνπ θόζηνπο 

κεηαθνξάο από ην Τπάξρνλ Δξγνζηάζην , πξνο όιεο ηηο αγνξέο – πξννξηζκνύο θαη γηα 

θάζε παξαγόκελν πξντόλ. 

 

Πίνακαρ 5-9 ηοισεία μοναδιαίος Κόζηοςρ Μεηαθοπάρ από ηο Τπάπσον Δπγοζηάζιο (Modeling the 

Supply Chain, Jeremy F. Shapiro, Duxbury, 2001, chapter 4.3, Table 4.2) 

 Alpha Beta Gamma Delta 

Chicago 22 19 27 27 

North. Calif. 52 48 58 58 

Seattle 50 46 56 56 
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Σν πλνιηθό, ινηπόλ θόζηνο κεηαθνξάο από ην Τπάξρνλ Δξγνζηάζην πξνθύπηεη αλ 

πνιιαπιαζηάζνπκε ην κνλαδηαίν θόζηνο ζε θάζε δηαδξνκή επί ηνλ αξηζκό ησλ 

κεηαθεξόκελσλ κνλάδσλ θαη αζξνίζνπκε ηα επηκέξνπο απηά ζηνηρεία θόζηνπο. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηνλ Πίλαθα 5-8, πνπ πεξηέρεη ηηο αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο ησλ 

κεηαθεξόκελσλ πνζνηήησλ, θαη ηνλ Πίλαθα 5-9 νπζηαζηηθά ην ζπλνιηθό θόζηνο 

πξνθύπηεη από έλα θαηά ζεκείν πνιιαπιαζηαζκό, δει: 

 

TCTPXPLt =  22 TAXPLCt + 52 TAXPLNt + 50 TAXPLSt 

19 TBXPLCt + 48 TBXPLNt + 46 TBXPLSt 

27 TCXPLCt + 58 TCXPLNt + 56 TCXPLSt 

27 TDXPLCt + 58 TDXPLNt + 56 TDXPLSt (5.2.3.Η) 

 

5.2.4 Μονηέλο Μεηαθοπάρ από ηο Νέο Δπγοζηάζιο ςναπμολόγηζηρ ππορ 

ηιρ Αγοπέρ 

 

Σν κνληέιν πνπ πξνθύπηεη είλαη αληίζηνηρν απηνύ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 

5.2.3 

 

ΟΡΙΜΟ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ 

TANPLt= ν αξηζκόο ησλ Alpha πνπ εγθαηαιείπνπλ ην Νέν εξγνζηάζην ηνλ ρξόλν t, 

t=1, 2, 3 

TBNPLt= ν αξηζκόο ησλ Beta πνπ εγθαηαιείπνπλ ην Νέν εξγνζηάζην ηνλ ρξόλν t, 

t=1, 2, 3 

TCNPLt= ν αξηζκόο ησλ Gamma πνπ εγθαηαιείπνπλ ην Νέν εξγνζηάζην ηνλ ρξόλν t, 

t=1, 2, 3 

TDNPLt= ν αξηζκόο ησλ Delta πνπ εγθαηαιείπνπλ ν Νέν εξγνζηάζην ηνλ ρξόλν t, 

t=1, 2, 3 

 

Οη κεηαβιεηέο απόθαζεο είλαη απηέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ πνζόηεηα από θάζε 

πξντόλ πνπ εγθαηαιείπεη ην Νέν Δξγνζηάζην πξνο θάζε αγνξά πξννξηζκό θαη 

ζπγθεληξώλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5-10: 
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Πίνακαρ 5-10 Μεηαβληηέρ ποζοηήηυν μεηαθοπάρ από ηο Νέο Δπγοζηάζιο 

 

Αγοπέρ 

Πποφόνηα 

Alpha 

 

Beta 

 

Gamma 

 

Delta 

Chicago TANPLCt TBNPLCt TCNPLCt TDNPLCt 

North Calif TANPLNt TBNPLNt TCNPLNt TDNPLNt 

Seattle TANPLSt TBNPLSt TCNPLSt TDNPLSt 

Total TANPLt TBNPLt TCNPLt TDNPLt 

 

 

Πεπιοπιζμοί ζςνέσειαρ: 

 

Πεξηγξάθνπλ ην όηη ε ζπλνιηθή πνζόηεηα από έλα πξντόλ πνπ εγθαηαιείπεη ην Νέν 

Δξγνζηάζην ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα ησλ πνζνηήησλ από ην απηό πξντόλ πνπ 

δηνρεηεύνληαη ζε θάζε αγνξά 

 

TANPLt = TANPLCt + TANPLNt + TANPLSt 

TBNPLt = TBNPLCt + TBNPLNt + TBNPLSt 

TCNXPLt = TCNPLCt + TCNPLNt + TCNPLSt 

TDNXPLt = TDNPLCt + TDNPLNt + TDNPLSt 

 

Πεπιοπιζμόρ ζςνέσειαρ: παπαγόμενα = απεζηαλμένα 

Δθρσξνύκε ηηο ηηκέο ησλ παξαγόκελσλ πνζνηήησλ ησλ κνληέισλ παξαγσγήο, πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, ζηηο κεηαβιεηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο πνζόηεηεο 

απνζηνιήο από ηα εξγνζηάζηα. 

 

TANPLt= MANPLt 

TBNPLt= MBNPLt 

TCNPLt= MCNPLt 

TDNPLt= MDNPLt 

1,2,3t  



 66 

πλνιηθό θόζηνο κεηαθνξάο από ην Νέν Δξγνζηάζην 

Ο Πίλαθαο 5-11 πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία κνλαδηαίνπ θόζηνπο 

κεηαθνξάο από ην Νέν Δξγνζηάζην, πξνο όιεο ηηο αγνξέο – πξννξηζκνύο θαη γηα θάζε 

παξαγόκελν πξντόλ. 

 

Πίνακαρ 5-11 ηοισεία μοναδιαίος Κόζηοςρ Μεηαθοπάρ από ηο Νέο Δπγοζηάζιο (Modeling the 

Supply Chain, Jeremy F. Shapiro, Duxbury, 2001, chapter 4.3, Table 4.2) 

 Alpha Beta Gamma Delta 

Chicago 72 48 58 58 

North. Calif. 20 17 25 25 

Seattle 30 26 35 35 

 

Σν πλνιηθό, ινηπόλ θόζηνο κεηαθνξάο από ην Νέν Δξγνζηάζην πξνθύπηεη αλ 

πνιιαπιαζηάζνπκε ην κνλαδηαίν θόζηνο ζε θάζε δηαδξνκή επί ηνλ αξηζκό ησλ 

κεηαθεξόκελσλ κνλάδσλ θαη αζξνίζνπκε ηα επηκέξνπο απηά ζηνηρεία θόζηνπο. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηνλ Πίλαθα 5-10, πνπ πεξηέρεη ηηο αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο ησλ 

κεηαθεξόκελσλ πνζνηήησλ, θαη ηνλ Πίλαθα 5-11 νπζηαζηηθά ην ζπλνιηθό θόζηνο 

πξνθύπηεη από έλα θαηά ζεκείν πνιιαπιαζηαζκό, δει: 

 

 

TCTPNPLt =  22 TANPLCt + 52 TANPLNt + 50 TANPLSt 

19 TBNPLCt + 48 TBNPLNt + 46 TBNPLSt 

27 TCNPLCt + 58 TCNPLNt + 56 TCNPLSt 

27 TDNPLCt + 58 TDNPLNt + 56 TDNPLSt (5.2.4.Η) 
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5.2.5 Μονηέλο Πυλήζευν  

 
ην κνληέιν απηό θξνληίδνπκε ώζηε ε ζπλνιηθή πνζόηεηα πνπ απνζηέιιεηαη 

θαη από ηα δύν εξγνζηάζηα λα κελ μεπεξλά ηηο πξνβιέςεηο κέγηζησλ πσιήζεσλ όπσο 

θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5-1, Πίλαθα 5-2, Πίλαθα 5-3 γηα ηα ηξία έηε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ. 

Πίνακαρ 5-12 Πποβλέτειρ μέγιζηυν πυλήζευν ηον 1
ο
 σπόνο (Modeling the Supply Chain, Jeremy F. 

Shapiro, Duxbury, 2001, chapter 4.3, Table 4.2) 

 Alpha Beta Gamma Delta 

Chicago 3000 2000 2000 500 

North. 

Calif. 
1500 1000 500 300 

Seattle 1200 1000 750 300 

Total 5700 4000 3250 1100 

 

Πεπιοπιζμοί Πυλήζευν 

Γηα ηνλ 1
ν
 ρξόλν (t=1) έρνπκε: 

 

1 1 3000, (1)

1 1 1500, (2)

1 1 1200, (3)

1 1 2000, (4)

1 1 1000, (5)

1 1 1000, (6)

1 1 2000, (7)

1 1 500, (8)

1

TAXPLC TANPLC

TAXPLN TANPLN

TAXPLS TANPLS

TBXPLC TBNPLC

TBXPLN TBNPLN

TBXPLS TBNPLS

TCXPLC TCNPLC

TCXPLN TCNPLN

TCXPLS T 1 750, (9)

1 1 500, (10)

1 1 300, (11)

1 1 300, (12)

CNPLS

TDXPLC TSNPLC

TDXPLS TDNPLS

TDXPLS TDNPLS

 

 

Οη εμηζώζεηο (1), (2), (3) αθνξνύλ ηηο κεηαθεξόκελεο πνζόηεηεο, γηα ην πξντόλ 

Alpha, θαη από ηα δύν εξγνζηάζηα πξνο ηηο 3 αγνξέο αληίζηνηρα. 
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Οη πεξηνξηζκνί γηα ηνλ 2
ν
 θαη ηνλ 3

ν
 ρξόλν είλαη αληίζηνηρνη θαη γηα ιόγνπο 

νηθνλνκίαο παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα 5.Α. 

5.2.6 Πεπιοπιζμοί επιλογήρ ζε ζύνολα επενδςηικών επιλογών 

 

Οη πεξηνξηζκνί απηνί νπζηαζηηθά απνηεινύλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηόζν ηνπ Μνληέινπ 

Παξαγσγήο ηνπ Τπάξρνληνο Δξγνζηαζίνπ όζν θαη ηνπ Μνληέινπ Παξαγσγήο ηνπ 

Νένπ Δξγνζηαζίνπ θαη γηα ηνλ ιόγν απηό έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ζηα αληίζηνηρα 

εδάθηα. ην ζεκείν απηό νη ελ ιόγσ πεξηνξηζκνί ζπγθεληξώλνληαη θαζώο απνηεινύλ 

ην Σηπαηεγικό Μονηέλο ηος Δίκηςο Εθοδιαζμού ηερ Ajax Computer Company. Οη ηηκέο 

πνπ ζα ιάβνπλ, ινηπόλ, νη κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο παξαθάησ ζρέζεηο ζα 

ππνδείμνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο πνπ πξέπεη ε επηρείξεζε λα ιάβεη. 

 

Πεπιοπιζμόρ επέκηαζηρ Τπάπσονηορ Δπγοζηαζίος 

 

XPL1 + XPL2 +XPL3 <=1 

εκαίλεη όηη ην ππάξρνλ εξγνζηάζην κπνξεί λα επεθηαζεί ην πνιύ ζε έλα από ηα ηξία 

ρξόληα ηεο πεξηόδνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

 

Πεπιοπιζμόρ ζςναπμολόγηζηρ νέος Πποφόνηορ (DELTA) 

 

DELTAX + DELTAN <=1 

εκαίλεη όηη ην λέν πξντόλ δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ηαπηόρξνλα θαη ζην ππάξρνλ 

θαη ζην λέν εξγνζηάζην ζπλαξκνιόγεζεο 

 

Πεπιοπιζμόρ έναπξηρ λειηοςπγίαρ Νέος επγοζηαζίος 

 

ΝPL1 + ΝPL2 +ΝPL3 <=1 

εκαίλεη όηη ην Νέν εξγνζηάζην κπνξεί λα μεθηλήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην πνιύ ζε 

έλα από ηα ηξία ρξόληα ηεο πεξηόδνπ πξνγξακκαηηζκνύ 
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5.2.7 ςναπηήζειρ Καθαπών Κεπδών κάθε έηοςρ και Ανηγμένη ςνάπηηζη 

ςνολικού Κέπδοςρ 

 

 ην εδάθην απηό ζα πξνζδηνξίζνπκε ηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ηνπ 

Δληαίνπ Μνληέινπ ηνπ Γηθηύνπ Δθνδηαζκνύ ηεο Ajax Computer Company. 

Πξόθεηηαη γηα ηελ Αλεγκέλε πλάξηεζε πλνιηθνύ Κέξδνπο (Discounted Sum of Net 

Revenues). Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αλαγάγνπκε  ηα ηξία έηε ηνπ νξίδνληα 

πξνγξακκαηηζκνύ ζην πξώην έηνο, ιακβάλνληαο πξνεμνθιεηηθέο ρξεκαηηθέο ξνέο 

10% εηεζίσο. πκβνιίδνπκε: 

 

Zt, t=1, 2, 3, ηε πλάξηεζε Καζαξώλ Κεξδώλ ην έηνο t  

TP, ηελ Αλεγκέλε πλάξηεζε πλνιηθνύ Καζαξνύ Κέξδνπο ζην 1
ν
 έηνο 

 

Καηά ζπλέπεηα έρνπκε: 

 

1 2 30.9 0.81TP Z Z Z (5.2.7.i) 

 

Έρνληαο νξίζεη ηελ πλάξηεζε Καζαξώλ Κεξδώλ ην έηνο t σο εμήο: 

 

Zt =   κεηθηά έζνδα από ηηο πσιήζεηο (5.2.7.iii) 

-θόζηνο παξαγσγήο θαη ζηα δύν εξγνζηάζηα (5.2.1.iv+5.2.2.i) 

-θόζηνο κεηαθνξάο από ηα δύν εξγνζηάζηα πξνο ηηο αγνξέο (5.2.3.Η+5.2.4.Η) 

-θόζηνο επέλδπζεο από ηελ επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο εξγνζηαζίνπ, ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ λένπ εξγνζηαζίνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ πξντόληνο(5.2.7.ii) 
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Κόζηορ επένδςζηρ ηον σπόνο t 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 5.13 πξνθύπηεη ε ζπλάξηεζε ηνπ ζπλνιηθνύ 

θόζηνπο επέλδπζεο θαηά ηνλ ρξόλν t (ICt), σο αθνινύζσο:  

Πίνακαρ 5-13 ηοισεία Κόζηοςρ Δπενδύζευν (Modeling the Supply Chain, Jeremy F. Shapiro, Duxbury, 

2001, chapter 4.3, Table 4.2) 

 Year 1 Year 2 Year 3 

Expand Existing 

Plant 
834000 834000 834000 

Develop new 

Product 

at Existing Plant 

 

775000 

 

775000 

 

775000 

Open New Plant 2225000 2225000 2225000 

Develop New 

Product 

at the New Plant 

 

775000 

 

775000 

 

775000 

 

834000 2225000 775000 775000 , 1,2,3,(5.2.7. )ICt XPLt NPLt DELTAXt DELTANt t ii

 

Μεικηά έζοδα από ηιρ πυλήζειρ ηον σπόνο t 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό απηό αξθεί λα πνιιαπιαζηάζνπκε ηηο πνζόηεηεο παξαγσγήο από 

θάζε πξντόλ επί ηελ ηηκή πώιεζεο ηεο κίαο κνλάδαο θαη λα αζξνίζνπκε ζην ζύλνιν 

ησλ πξντόλησλ. Πξνζέρνπκε ώζηε ζηηο πνζόηεηεο παξαγσγήο λα ζπκπεξηιάβνπκε ηηο 

πνζόηεηεο πνπ παξάγνληαη θαη από ηα δύν εξγνζηάζηα καδί. Λακβάλνληαο ππόςε ηνλ 

Πίλαθα 5-14 πνπ αθνινπζεί πξνθύπηεη ε ζπλάξηεζε GRSt (Gross Revenue from 

Sales): 

 

Πίνακαρ 5-14 Πίνακαρ Μοναδιαίυν Σιμών Πώληζηρ (Modeling the Supply Chain, Jeremy F. Shapiro, 

Duxbury, 2001, chapter 4.3, Table 4.2) 

 Alpha Beta Gamma Delta 

Σιμή 

Πώληζηρ 

Ανά μονάδα 

 

1350 

 

1650 

 

3000 

 

2500 

 

1350( ) 1650( )

______ 3000( ) 2500( ), 1,2,3, (5.2.7. )

GRSt MAXPLt MANPLt MBXPLt MBNPLt

MCXPLt MCNPLt MDXPLt MDNPLt t iii
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Πποκύπηει η ακόλοςθη μοπθή ηηρ ςνάπηηζηρ Καθαπών Κεπδών ηο έηορ t: 

 

Εt= TCTPXPLt - TCTPNPLt -

1350( ) 1650( )

3000( ) 2500( )

(1000 1175 2250 2100 )

(925 1100 2125

GRSt TCXPLt TCNPLt ICt

MAXPLt MANPLt MBXPLt MBNPLt

MCXPLt MCNPLt MDXPLt MDNPLt

MAXPLt MBXPLt MCXPLt MDXPLt

MANPLt MBNPLt MCNP 1900 )

(22 TAXPLCt  52 TAXPLNt  50 TAXPLSt+19 TBXPLCt  48 TBXPLNt  46 TBXPLSt)

- (27 TCXPLCt  58 TCXPLNt  56 TCXPLSt 27 TDXPLCt  58 TDXPLNt  56 TDXPLSt) 

  (22 TANPLCt  52 TANPLNt  50 TAN

Lt MDNNPLt

PLSt+19 TBNPLCt  48 TBNPLNt  46 TBNPLSt)

- (27 TCNPLCt  58 TCNPLNt  56 TCNPLSt 27 TDNPLCt  58 TDNPLNt  56 TDNPLSt) 

(834000 2225000 775000 775000 ), 1,2,3XPLt NPLt DELTAXt DELTANt t
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5.3 Ζ επίλςζη ηος Μονηέλος ηος Γικηύος Δθοδιαζμού 

 

 ην ζεκείν απηό, εμεηάδνπκε ζπλνιηθά, ην καζεκαηηθό κνληέιν ηνπ Γηθηύνπ 

Δθνδηαζκνύ ηεο Ajax Computer Company. 

Πξόθεηηαη γηα έλα Γξακκηθό Μνληέιν ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί 104 κεηαβιεηέο, 

εθ ησλ νπνίσλ 96 αθέξαηεο θαη 8 δπαδηθέο, θαη 87 πεξηνξηζκνύο. Ζ αληηθεηκεληθή 

ζπλάξηεζε όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 5.2.7. ππαθνύεη ζηελ αθόινπζε 

κνξθή: 

1 2 30.9 0.81TP Z Z Z (5.2.7.i) 

 

Σν Μνληέιν απηό παξνπζηάδεηαη, γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο, ζε πιήξε έθηαζε ζην 

Παξάξηεκα. Όπσο θαίλεηαη κε ηελ πξώηε καηηά ε ιύζε ηνπ δελ είλαη εύθνιν λα γίλεη 

κε ην ρέξη. Γηα ηνλ ιόγν απηό ρξεηάζηεθε ε ζπλδξνκή ηνπ ινγηζηηθνύ θύιινπ Excel 

ηεο Microsoft  θαζώο θαη ηνπ πξόζζεηνπ εξγαιείνπ επίιπζεο Solver. 

 

 Ζ επίιπζε ιακβάλεη ρώξα ζε έλα θηιηθό πεξηβάιινλ γηα ηνλ ρξήζηε ην νπνίν 

επηηξέπεη ηελ άκεζε θαη ζπλνιηθή ζέαζε ηνπ δεδνκέλνπ “Πξνβιήκαηνο”. 

Γεκηνπξγνύληαη πίλαθεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζηνπο Πίλαθεο ηεο Παξαγξάθνπ 5-2. Με ηνλ ηξόπν απηό θάζε 

αξηζκεηηθή αιιαγή ζηα δεδνκέλα ηεο κειέηεο κπνξεί άκεζα λα εηζαρζεί ζην ζηάδην 

απηό ζην κνληέιν θαη δελ ρξεηάδεηαη λα επαλέιζνπκε ζηηο πνιύπινθεο ζρέζεηο ησλ 

πεξηνξηζκώλ. Ο Πίλαθαο 5-14 πνπ αθνινπζεί απνηειεί θαη ηελ νζόλε 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ ινγηζκηθνύ. 
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σήμα 5-4 Τπολογιζηικό θύλλο Excel 1
ος

 έηοςρ 
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σήμα 5-5 Τπολογιζηικό θύλλο Excel 2
ος

 έηοςρ 
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σήμα 5-6 Τπολογιζηικό θύλλο Excel 3

ος
 έηοςρ 
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ηνλ Πίλαθα 5-14 ηα δεδνκέλα νξγαλώλνληαη ζε εηήζηα βάζε θαηά ηέηνηνλ ηξόπν 

ώζηε λα αλαγλσξίδνληαη νη κεηαβιεηέο θαη νη πεξηνξηζκνί ησλ ππνκνληέισλ. 

Γεδνκέλα όπσο ζηνηρεία θόζηνπο, πξνβιέςεηο πσιήζεσλ θαη νη αληίζηνηρεο 

δπλακηθόηεηεο είλαη ζπγθεληξσκέλα εδώ θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά. 

 Παξαηεξνύκε ζηα θειηά D9:G9 ηηο πνζόηεηεο παξαγσγήο αλά πξντόλ ζην 

ππάξρνλ Δξγνζηάζην, ελώ ζηα θειηά D14:G16 ην απνηέιεζκα ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξνβιήκαηνο κεηαθνξάο. Όκνηα παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία θαη γηα ην Νέν 

Δξγνζηάζην ζε όιν ηνλ νξίδνληα πξνγξακκαηηζκνύ. 

 ην θνκκάηη κε ηίηιν Investments at Existing Plant ηνπνζεηνύληαη νη δπαδηθέο 

κεηαβιεηέο απόθαζεο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο εξγνζηαζίνπ (θειηά O8:Q8) 

θαη γηα ηελ αλάπηπμε ή όρη ηνπ λένπ πξντόληνο DELTA ζε απηό. Με ην θειί P9 

πεξηνξίδεηαη ε επέθηαζε ηνπ Δξγνζηαζίνπ ζε έλα ην πνιύ από ηα ηξία αθόινπζα έηε. 

 

   

 

5.3.1 Αποηελέζμαηα μεηά ηην Βεληιζηοποίηζη – ηπαηηγικέρ Αποθάζειρ. 

 

 ηνλ Πίλαθα 5-14 απνηππώλνληαη νη ηηκέο πνπ ιακβάλνπλ νη κεηαβιεηέο 

απόθαζεο κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ Μνληέινπ. πγθεθξηκέλα πξνθύπηνπλ: 

 Ζ επέθηαζε ηνπ Τπάξρνληνο Δξγνζηαζίνπ ηνλ δεύηεξν ρξόλν ηνπ πιάλνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ. 

 Ζ άκεζε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ Νένπ Δξγνζηαζίνπ από ηνλ πξώην ρξόλν ηνπ 

πιάλνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

 Ζ απόξξηςε ηεο αλάπηπμεο ηνπ λένπ πξντόληνο DELTA 

 Οη πνζόηεηεο παξαγσγήο θάζε πξντόληνο ζε θάζε εξγνζηάζην, θαη 

 Οη πνζόηεηεο θάζε πξντόληνο πνπ κεηαθέξνληαη πξνο θάζε αγνξά. 

 

Παξαηεξνύκε όηη νη ζπλνιηθέο πνζόηεηεο παξαγσγήο θαιύπηνπλ δηαρξνληθά ηηο 

πξνβιέςεηο ησλ πσιήζεσλ θαη νπζηαζηηθά ην πιάλν παξαγσγήο αθνξά ηνλ 

επηκεξηζκό ηεο παξαγσγήο κεηαμύ ησλ δύν εξγνζηαζίσλ. Δπαιεζεύεηαη, ινηπόλ, όηη 

νη πξνβιέςεηο θαηέρνπλ ζεκαίλνληα ξόιν ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ Γηθηύνπ. 
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ην ζεκείν απηό θαινύκαζηε λα αμηνινγήζνπκε θαη λα “κεηαθξάζνπκε” ηα 

απνηειέζκαηα ηεο βειηηζηνπνίεζεο απηήο. Έρνληαο θαηαζηξώζεη ην πξόβιεκα ζα 

πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάπηπμε θαη εθ λένπ επίιπζε ππνζεηηθώλ ζελαξίσλ πνπ 

πηζαλόλ λα επεξεάζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. ε θάζε λέν ζελάξην ζα 

κεηαβάινπκε είηε ην εζσηεξηθό είηε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζα 

ζρνιηάδνπκε ηελ κεηαβνιή ηεο βέιηηζηεο ιύζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ κεηαβνιή ησλ 

ζηξαηεγηθώλ απνθάζεσλ.  

 

ενάπιο 1 

Αναβολή ηερ καηαζκεςήρ ηος Νέος Επγοζηαζίος για ηεν 2
ο
 ή 3

ο
 σπόνο 

11
 

 

Μεηαζρεκαηίδνπκε ην Κύξην Μαζεκαηηθό κνληέιν σο εμήο: 

 

Δθρσξνύκε ηελ ηηκή 0 (κεδέλ) ζηελ κεηαβιεηή απόθαζεο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ 

Νένπ Δξγνζηαζίνπ ηνλ πξώην ρξόλν, δει: 

NPL1 =0, θαη βειηηζηνπνηνύκε εθ λένπ. 

 

 ην ζελάξην απηό ιακβάλνπκε εθ λένπ ηελ απόθαζε γηα επέθηαζε ηνπ 

ππάξρνληνο Δξγνζηαζίνπ ηνλ δεύηεξν ρξόλν θαη απνθαζίδεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ 

Νένπ Δξγνζηαζίνπ ώζηε λα ιεηηνπξγήζεη ηνλ 2
ν
 ρξόλν. Δπίζεο απνξξίπηεηαη εθ λένπ 

ε ηδέα ηεο αλάπηπμεο ηνπ λένπ πξντόληνο. Πξνθύπηνπλ βεβαίσο θαη αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα ησλ ππνκνληέισλ όπσο ην πιάλν παξαγσγήο θαη ν πξνγξακκαηηζκόο 

ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ πξνο ηηο αγνξέο. 

 

                                                
11 Βιέπε Παξάξηεκα Πίλαθεο Π1 έσο Π3 
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ενάπιο 2 

Αύξεζε ηερ δήηεζερ καηά 20% ηον 2
ο
 και 3

ο
 σπόνο

12
 

 

 ην ζελάξην απηό πξνζαξκόδνπκε ηηο πξνβιέςεηο ησλ δύν ηειεπηαίσλ ρξόλσλ 

θαη επηιύνπκε κε ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν όπσο ζην βαζηθό Μνληέιν ηεο αλάιπζήο 

καο. 

 Σα απνηειέζκαηα δελ παξεθθιίλνπλ από ην βαζηθό καο κνληέιν. πζηήλεηαη 

επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο εξγνζηαζίνπ ηνλ 2
ν
 ρξόλν, θαηαζθεπή ηνπ Νένπ 

εξγνζηαζίνπ θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ πξώην ρξόλν ελώ απνξξίπηεηαη εθ λένπ ε 

αλάπηπμε ηνπ λένπ πξντόληνο. Ζ ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο απμάλεηαη όπσο 

ήηαλ αλακελόκελν θαζώο ηα έμνδα επέλδπζεο δελ κεηαβάιινληαη.  

 Ζ ζπκπεξηθνξά απηή ηεο ιύζεο δείρλεη όηη ιακβάλνληαο ηηο ζηξαηεγηθέο 

απνθάζεηο ηνπ βαζηθνύ καο ζελαξίνπ κπνξνύκε λα θαιύςνπκε ρσξίο θαλέλα 

πξόβιεκα ελδερόκελε αύμεζε ηεο δήηεζεο έσο θαη 20% ησλ δύν ηειεπηαίσλ ρξόλσλ. 

 

ενάπιο 3 

Μείωζε ηερ δήηεζερ καηά 20% ηον 2
ο
 και 3

ο
 σπόνο

13
 

 

Όπσο ζην πξνεγνύκελν ζελάξην πξνζαξκόδνπκε ηηο πξνβιέςεηο ησλ δύν 

ηειεπηαίσλ ρξόλσλ θαη επηιύνπκε όκνηα κε ην βαζηθό Μνληέιν ηεο αλάιπζήο καο. 

αλ απνηέιεζκα έρνπκε ηελ απόθαζε γηα επίζπεπζε ηεο επέθηαζεο ηνπ 

Τπάξρνληνο Δξγνζηαζίνπ από ηνλ πξώην ρξόλν, ηελ δηαηήξεζε ηεο απόθαζεο γηα 

δεκηνπξγία ηνπ Νένπ Δξγνζηαζίνπ ηνλ 1
ν
 ρξόλν όκσο πξνηείλεηαη ε εηζαγσγή ηνπ 

Νένπ Πξντόληνο ζην Νέν Δξγνζηάζην. Σα θαζαξά αλεγκέλα θέξδε κεηώλνληαη. 

Φαηλνκεληθά, ε απόθαζε γηα αλάπηπμε ηνπ Νένπ Πξντόληνο ελώ πξνβιέπεηαη 

πηώζε ηεο δήηεζεο είλαη παξάδνμε. Απηό εμεγείηαη σο αθνινύζσο: ε κείσζε ηεο 

δήηεζεο έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηεο πνζόηεηαο παξαγσγήο. αλ ζπλέπεηα, 

παξακέλνπλ αδηάζεηεο ηόζν κνλάδεο εξγαζίαο όζν θαη δπλακηθόηεηα ηεο παξαγσγήο 

νη νπνίεο εθκεηαιιεύνληαη κε ηελ εηζαγσγή λένπ πξντόληνο. Δλ ζπλερεία πξνθύπηεη 

θέξδνο από ηελ πώιεζε κνλάδσλ πξντόληνο DELTA πνπ έσο ηώξα δελ πσινύληαλ. 

                                                
12

 Βιέπε Παξάξηεκα Πίλαθεο Π4 έσο Π6 
13 Βιέπε Παξάξηεκα Πίλαθεο Π7 έσο Π9 
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Οπζηαζηηθά δελ αληηζηαζκηδόηαλ ην θόζηνο ηεο επέλδπζεο γηα ην λέν πξντόλ κε ην 

θέξδνο πνπ πξνέθππηε από ηελ πώιεζε.  

Γειαδή εθόζνλ ππάξρεη ηθαλή δήηεζε θξίλεηαη πην ζπκθέξνπζα ε παξαγσγή 

ησλ ηξηώλ βαζηθώλ πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα κεησκέλε δήηεζε επηβάιιεη 

ηελ εηζαγσγή ηνπ Νένπ Μνληέινπ θαη ηελ εηζρώξεζε ζε λέα ηκήκαηα ηεο αγνξάο. Σν 

ελάξην ινηπόλ απηό κπνξεί λα απνδεηρζεί πνιύ ρξήζηκν ζηελ πξνζπάζεηα δηαθπγήο 

από ηελ Οηθνλνκηθή Ύθεζε ησλ εκεξώλ καο. 

 

ενάπιο 4 

Απαίηεζε για ηεν ανάπηςξε ηος Νέος Πποϊόνηορ
14

 

 

Μεηαζρεκαηίδνπκε ην Κύξην Μαζεκαηηθό κνληέιν σο εμήο: 

 

Θέηνπκε ην άζξνηζκα ησλ κεηαβιεηώλ απόθαζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Νένπ 

Πξντόληαο ίζν κε έλα, δει: DELTAX+DELTAN=1. 

Ο πεξηνξηζκόο απηόο εληνπίδεηαη ζην θειί P10 όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα Π10. Δλ 

ζπλερεία βειηηζηνπνηνύκε κε ηελ βνήζεηα ηνπ πξόζζεηνπ SOLVER.  

 Σν ελάξην απηό ζπζηήλεη ηόζν ηελ επέθηαζε ηνπ Τπάξρνληνο Δξγνζηαζίνπ 

όζν θαη ηελ δεκηνπξγία ηνπ λένπ εξγνζηαζίνπ από ηνλ πξώην ρξόλν. Δπηιέγεηαη ην 

λέν εξγνζηάζην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξντόληνο DELTA.  

 Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα θξίλεηαη θπζηνινγηθό θαζώο επηβάιινληαο ζην 

κνληέιν ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ πξντόληνο πξνθύπηεη ζεκαληηθό θόζηνο επέλδπζεο. 

Έηζη επηζπεύδεηαη ε δηαδηθαζία επέθηαζεο ηνπ ππάξρνληνο εξγνζηαζίνπ γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο πιήξνπο εθκεηάιιεπζεο ηεο επέλδπζεο απηήο ζηνλ ηξηεηή ρξνληθό 

νξίδνληα πξνγξακκαηηζκνύ. 

 

                                                
14 Βιέπε Παξάξηεκα Πίλαθεο Π10 έσο Π12 



 80 

5.4 ύνοτη εναπίυν  

 

Ο Πίλαθαο 5-15 ζπγθεληξώλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο επίιπζεο ηνπ Βαζηθνύ 

Μνληέινπ θαη  απηά ηεο επίιπζεο ηνπ κνληέινπ ππό ηνπο λένπο πεξηνξηζκνύο ησλ 

ππνζεηηθώλ ζελαξίσλ. ην ζεκείν απηό πξέπεη λα ηνληζηεί όηη νη αιιαγέο ζηνπο 

πεξηνξηζκνύο ησλ ζελαξίσλ δελ ιεηηνπξγνύλ αζξνηζηηθά, δει. θάζε λέν ζελάξην 

πξνθύπηεη σο εμέιημε ηνπ Βαζηθνύ Μνληέινπ θαη όρη σο εμέιημε ηνπ ακέζσο 

πξνεγνύκελνπ ζελαξίνπ. 

 

 

Πίνακαρ 5-15 ύνοτη ζεναπίυν 

 
Βαζικό 

Μονηέλο 

ενάπιο 1: 

Αναβολή 

καηαζκεςήρ 

Νέος 

Δπγοζηαζίος 

ενάπιο 2: 

Αύξηζη 

Εήηηζηρ 

20% ηον 2
ο
 

& 3
ο
 σπόνο 

ενάπιο 3: 

Μείυζη 

Εήηηζηρ 20% 

ηον 2
ο
 & 3

ο
 

σπόνο 

ενάπιο 4: 

Απαίηηζη 

ανάπηςξηρ 

Νέος 

Πποφόνηορ 

Δπέκηαζη 

Τπάπσονηορ 

Δπγοζηαζίος 

2
νο

 ρξόλνο 2
νο

 ρξόλνο 2
νο

 ρξόλνο 1
νο 

ρξόλνο 1
ορ 

σπόνορ 

Γημιοςπγία 

Νέος 

Δπγοζηαζίος 

1
νο 

ρξόλνο 2
νο

 ρξόλνο 1
νο 

ρξόλνο 1
νο 

ρξόλνο 1
ορ 

σπόνορ 

Ανάπηςξη 

Νέος 

Πποφόνηορ 

Απνξξίπηεηαη Απνξξίπηεηαη Απνξξίπηεηαη 
ην Νέν 

Δξγνζηάζην 

ηο Νέο 

Δπγοζηάζιο 

ςνολικά 

ανηγμένα 

Κέπδη 

17.003.991€ 15.024.335 € 17.418.146 € 15.199.404 € 16.716.828 € 
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5.5 ςμπεπάζμαηα 

 

Ζ αλάιπζε κέζσ ησλ ζελαξίσλ θαη ε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο κε 

απηά ηνπ Βαζηθνύ κνληέινπ θαηαδεηθλύεη όηη ε Βαζηθή ηξαηεγηθή πνπ πξνέθπςε 

από ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ βαζηθνύ κνληέινπ είλαη αμηόπηζηε θαη κε επαίζζεηε ζε 

ζρεηηθά κηθξέο κεηαβνιέο ζηηο επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο. 

Σν πξώην ζελάξην δείρλεη όηη ε αλαβνιή θαηαζθεπήο ηνπ λέν εξγνζηαζίνπ 

θνζηίδεη πνιύ ζε ρξήκα γηα ηελ επηρείξεζε.  

Σν δεύηεξν ζελάξην δείρλεη γηα άιιε κηα θνξά ηελ ζηαζεξόηεηα ηεο αξρηθήο 

καο ιύζεο θαζώο ε ζηξαηεγηθή δελ κεηαβάιιεηαη. Αλακελόκελα ε αύμεζε ηεο 

δήηεζεο νδεγεί ζε αύμεζε ησλ θεξδώλ ηεο επηρείξεζεο. 

Φαίλεηαη όκσο ε επηρείξεζε λα πιεζηάδεη ην κέγηζην ηεο δπλακηθόηεηάο ζε 

κηα ελδερόκελε αύμεζε ησλ πσιήζεσλ ηεο θαηά 20%. Απηό ίζνο λα πξέπεη λα 

νδεγήζεη ηελ δηνίθεζε ζηελ εμέηαζε ελδερόκελσλ λέσλ επελδύζεσλ πνπ ζα 

απμήζνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ δπλακηθόηεηά ηεο. 

Σν ηξίην ζελάξην ππνδεηθλύεη ζαλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ελδερόκελεο πηώζεο 

ησλ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο ηελ αλάπηπμε ηνπ Νένπ Πξντόληνο Delta.  

Με ηελ βειηηζηνπνίεζε ππό ην ηέηαξην ζελάξην, ηεο απαίηεζεο γηα αλάπηπμε 

ηνπ Νένπ Πξντόληνο, θαίλεηαη γηα αθόκα κηα θνξά ε ζηαζεξόηεηα ηνπ κνληέινπ 

θαζώο ιακβάλνληαη νη ίδηεο απνθάζεηο κε απηέο ηνπ ηξίηνπ ελαξίνπ. 

αλ απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο ηνπ Γηθηύνπ Δθνδηαζκνύ ηεο Ajax Computer 

Company πξνηείλνληαη νη αθόινπζεο ελέξγεηεο ζηελ Γηνίθεζε ζην πιαίζην ηνπ 

ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ηεο γηα ηα επόκελα 3 ρξόληα: 

1. Να θαηαζθεπαζηεί ην Νέν Δξγνζηάζην ώζηε λα Λεηηνπξγήζεη από ηνλ 1
ν
 

ρξόλν ηνπ πιάλνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

2. Να αλαπηπρζεί ην Νέν Πξντόλ ζην Νέν Δξγνζηάζην ώζηε λα πξνζηαηεπζεί ε 

επηρείξεζε από ελδερόκελε κείσζε ηεο δήηεζεο θαηά ηνλ 2
ν
 θαη 3

ν
 ρξόλν 

ηνπ πιάλνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

3. Να πξνγξακκαηηζηεί ε επέθηαζε ηνπ Τπάξρνληνο Δξγνζηαζίνπ ην 2
ν
 έηνο 

4. Να γίλεη εθ λένπ Πξόβιεςε ηεο Εήηεζεο ζην κέζν ηνπ 1
νπ

 ρξόλνπ γηα ην 2
ν
 

θαη 3
ν
 έηνο ώζηε αλ δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη ηάζε αύμεζεο ηεο δήηεζεο πνπ 

ζα νδεγήζεη ηελ επηρείξεζε ζε θάιπςε ηεο δπλακηθόηεηάο ηεο, θαη 

5. Να εμεηαζηνύλ λέεο πξννπηηθέο επελδύζεσλ γηα ηελ αύμεζε ηεο 

δπλακηθόηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

5.2.5 Μονηέλο πυλήζευν (2
ο
 και 3

ο
 έηορ) 

 

Πεπιοπιζμοί Πωλήζεων για ηον 2
ο
 σπόνο (t=2) 

 

Βαζηδόκαζηε ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ πίλαθα 5.2. πνπ αθνινπζεί: 

 

Πίνακαρ 5-2 Πποβλέτειρ μέγιζηυν πυλήζευν ηον 2
ο
 σπόνο (Modeling the Supply Chain, Jeremy F. 

Shapiro, Duxbury, 2001, chapter 4.3, Table 4.2) 

 Alpha Beta Gamma Delta 

Chicago 6000 1000 2000 1000 

North. 

Calif. 
2000 500 1000 600 

Seattle 1800 500 1500 600 

Total 9800 2000 4500 2200 

 

 

2 2 6000, (2.1)

2 2 2000, (2.2)

2 2 1800, (2.3)

2 2 1000, (2.4)

2 2 500, (2.5)

2 2 500, (2.6)

2 2 2000, (2.7)

2 2 1000

TAXPLC TANPLC

TAXPLN TANPLN

TAXPLS TANPLS

TBXPLC TBNPLC

TBXPLN TBNPLN

TBXPLS TBNPLS

TCXPLC TCNPLC

TCXPLN TCNPLN , (2.8)

2 2 1500, (2.9)

2 2 1000, (2.10)

2 2 600, (2.11)

2 2 600, (2.12)

TCXPLS TCNPLS

TDXPLC TSNPLC

TDXPLS TDNPLS

TDXPLS TDNPLS
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Πεπιοπιζμοί Πωλήζεων για ηον 3
ο
 σπόνο (t=3) 

 

Βαζηδόκαζηε ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ πίλαθα 5.3. πνπ αθνινπζεί: 

 

Πίνακαρ 5-3 Πποβλέτειρ μέγιζηυν πυλήζευν ηον 3
ο
 σπόνο 

 Alpha Beta Gamma Delta 

Chicago 3000 2500 2000 2000 

North. 

Calif. 
1000 1500 1000 1500 

Seattle 1000 1200 1500 1200 

Total 5000 5200 4500 4700 

 

 

 

3 3 3000, (3.1)

3 3 1000, (3.2)

3 3 1000, (3.3)

3 3 2500, (3.4)

3 3 1500, (3.5)

3 3 1200, (3.6)

3 3 2000, (3.7)

3 3 10

TAXPLC TANPLC

TAXPLN TANPLN

TAXPLS TANPLS

TBXPLC TBNPLC

TBXPLN TBNPLN

TBXPLS TBNPLS

TCXPLC TCNPLC

TCXPLN TCNPLN 00, (3.8)

3 3 1500, (3.9)

3 3 2000, (3.10)

3 3 1500, (3.11)

3 3 1200, (3.12)

TCXPLS TCNPLS

TDXPLC TSNPLC

TDXPLS TDNPLS

TDXPLS TDNPLS
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5.3 Η επίλςζη ηος μονηέλος Γικηύος εθοδιαζμού 

 

Πεξηγξαθή γξακκηθνύ κνληέινπ 

Αθνινπζεί ην ζύλνιν ησλ ζρέζεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ην κνληέιν ηεο παξαγξάθνπ 

5.3. Υξεζηκνπνηνύληαη 104 κεηαβιεηέο θαη 87 Πεξηνξηζκνί. Παξαθάησ 

παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε ζεκαζία θάζε κεηαβιεηήο. θνπόο ηνπ Παξαξηήκαηνο 

απηνύ είλαη ε απόδεημε ηεο γξακκηθόηεηαο ηνπ κνληέινπ ε νπνία γίλεηαη θαλεξή, 

ηειηθά, κε ηελ πξώηε καηηά. 

 

Μεηαβλεηέρ(integer) 

Έηνο: 1 

Παξαγσγή ζην Τπάξρνλ Δξγνζηάζην 

x1 x2 x3 x4 

Απνζηνιέο από ην Τπάξρνλ Δξγνζηάζην 

x5 x6 x7 x8 

x9 x10 x11 x12 

x13 x14 x15 x16 

Παξαγσγή ζην Νέν Δξγνζηάζην 

x17 x18 x19 x20 

Απνζηνιέο από ην Νέν Δξγνζηάζην 

x21 x22 x23 x24 

x25 x26 x27 x28 

x29 x30 x31 x32 

Έηνο: 2 

Παξαγσγή ζην Τπάξρνλ Δξγνζηάζην 

x33 x34 x35 x36 

Απνζηνιέο από ην Τπάξρνλ Δξγνζηάζην 

x37 x38 x39 x40 

x41 x42 x43 x44 

x45 x46 x47 x48 

Παξαγσγή ζην Νέν Δξγνζηάζην 

x49 x50 x51 x52 

Απνζηνιέο από ην Νέν Δξγνζηάζην 

x53 x54 x55 x56 
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x57 x58 x59 x60 

x61 x62 x63 x64 

 

Έηνο: 3 

Παξαγσγή ζην Τπάξρνλ Δξγνζηάζην 

x65 x66 x67 x68 

Απνζηνιέο από ην Τπάξρνλ Δξγνζηάζην 

x69 x70 x71 x72 

x73 x74 x75 x76 

x77 x78 x79 x80 

Παξαγσγή ζην Νέν Δξγνζηάζην 

x81 x82 x83 x84 

Απνζηνιέο από ην Νέν Δξγνζηάζην 

x85 x86 x87 x88 

x89 x90 x91 x92 

x93 x94 x95 x96 

 

Μεηαβλεηέρ(binary) 

Δπέθηαζε Τπάξρνληνο Δξγνζηαζίνπ 

x97 x98 x99 

Αλάπηπμε Νένπ Δξγνζηαζίνπ 

x100 x101 x102 

Αλάπηπμε Νένπ Πξντόληνο 

x103 x104 

 

Πεπιοπιζμοί 

Πεξηνξηζκόο 1: x1+x2-2000x97≤6000 

Πεξηνξηζκόο 2:x3+x4-800x97≤2400 

Πεξηνξηζκόο 3:10x1+15x2+20x3+22x4-33000x97≤100000 

Πεξηνξηζκόο 4:x4-1100x103≤0 

Πεξηνξηζκόο 5:x5+x9+x13-x1≤0 

Πεξηνξηζκόο 6:x6+x10+x14-x2≤0 

Πεξηνξηζκόο 7:x7+x11+x15-x3≤0 

Πεξηνξηζκόο 8:x8+x12+x16-x4≤0 
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Πεξηνξηζκόο 9:x21+x25+x29-x17≤0 

Πεξηνξηζκόο 10:x22+x26+x30-x18≤0 

Πεξηνξηζκόο 11:x23+x27+x31=x19≤0 

Πεξηνξηζκόο 12:x24+x28+x32-x20≤0 

Πεξηνξηζκόο 13:x17+x18-5000x100≤0 

Πεξηνξηζκόο 14:x19+x20-2000x100≤0 

Πεξηνξηζκόο 15:9x17+14x18+18x19+20x20-80000x100≤0 

Πεξηνξηζκόο 16:x20-1100x104≤0 

Πεξηνξηζκόο 17:x33+x34-2000x97-2000x98≤6000 

Πεξηνξηζκόο 18:x35+x36-800x97-800x98≤2400 

Πεξηνξηζκόο 19:10x33+15x34+20x35+22x36-33000x97-33000x98≤100000 

Πεξηνξηζκόο 20:x36-2200x103≤0 

Πεξηνξηζκόο 21:x37+x41+x45-x33≤0 

Πεξηνξηζκόο 22:x38+x42+x46-x34≤0 

Πεξηνξηζκόο 23:x39+x43+x47-x35≤0 

Πεξηνξηζκόο 24:x40+x44+x48-x36≤0 

Πεξηνξηζκόο 25:x53+x57+x61-x49≤0 

Πεξηνξηζκόο 26:x54+x58+x62-x50≤0 

Πεξηνξηζκόο 27:x55+x59+x63-x51≤0 

Πεξηνξηζκόο 28:x56+x60+x64-x52≤0 

Πεξηνξηζκόο 29:x49+x50-5000x100-5000x101≤0 

Πεξηνξηζκόο 30:x51+x52-2000x100-2000x101≤0 

Πεξηνξηζκόο 31:9x49+14x50+18x51+20x52-80000x100-80000x101≤0 

Πεξηνξηζκόο 32:x52-2200x104≤0 

Πεξηνξηζκόο 33:x65+x66-2000x97-2000x98-2000x99≤6000 

Πεξηνξηζκόο 34:x67+x68-800x97-800x98-800x99≤2400 

Πεξηνξηζκόο 35:10x65+15x66+20x67+22x68-33000x97-33000x98-33000x99≤100000 

Πεξηνξηζκόο 36:x68-4700x103≤0 

Πεξηνξηζκόο 37:x69+x73+x77-x65≤0 

Πεξηνξηζκόο 38:x70+x74+x78-x66≤0 

Πεξηνξηζκόο 39:x71+x75+x79-x67≤0 

Πεξηνξηζκόο 40:x72+x76+x80-x68≤0 

Πεξηνξηζκόο 41:x85+x89+x93-x81≤0 

Πεξηνξηζκόο 42:x86+x90+x94-x82≤0 
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Πεξηνξηζκόο 43:x87+x91+x95-x83≤0 

Πεξηνξηζκόο 44:x88+x92+x96-x84≤0 

Πεξηνξηζκόο 45:x81+x82-5000x100-5000x101-5000x102≤0 

Πεξηνξηζκόο 46:x83+x84-2000x100-2000x101-2000x102≤0 

Πεξηνξηζκόο 47:9x81+14x82+18x83+20x84-80000x100-80000x101-80000x102≤0 

Πεξηνξηζκόο 48:x84-4700x104≤0 

Πεξηνξηζκόο 49:x97+x98+x99≤1 

Πεξηνξηζκόο 50:x103+x104≤1 

Πεξηνξηζκόο 51:x100+x101+x102≤1 

Πεξηνξηζκόο 52:x5+x21≤3000 

Πεξηνξηζκόο 53:x6+x22≤2000 

Πεξηνξηζκόο 54:x7+x23≤2000 

Πεξηνξηζκόο 55:x8+x24≤500 

Πεξηνξηζκόο 56:x9+x25≤1500 

Πεξηνξηζκόο 57:x10+x26≤1000 

Πεξηνξηζκόο 58:x11+x27≤500 

Πεξηνξηζκόο 59:x12+x28≤300 

Πεξηνξηζκόο 60:x13+x29≤1200 

Πεξηνξηζκόο 61:x14+x30≤1000 

Πεξηνξηζκόο 62:x15+x31≤750 

Πεξηνξηζκόο 63:x16+x32≤300 

Πεξηνξηζκόο 64:x37+x53≤6000 

Πεξηνξηζκόο 65:x38+x54≤1000 

Πεξηνξηζκόο 66:x39+x55≤2000 

Πεξηνξηζκόο 67:x40+x56≤1000 

Πεξηνξηζκόο 68:x41+x57≤2000 

Πεξηνξηζκόο 69:x42+x58≤500 

Πεξηνξηζκόο 70:x43+x59≤1000 

Πεξηνξηζκόο 71:x44+x60≤600 

Πεξηνξηζκόο 72:x45+x61≤1800 

Πεξηνξηζκόο 73:x46+x62≤500 

Πεξηνξηζκόο 74:x47+x63≤1500 

Πεξηνξηζκόο 75:x48+x64≤600 

Πεξηνξηζκόο 76:x69+x85≤3000 
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Πεξηνξηζκόο 77:x70+x86≤2500 

Πεξηνξηζκόο 78:x71+x87≤2000 

Πεξηνξηζκόο 79:x72+x88≤2000 

Πεξηνξηζκόο 80:x73+x89≤1000 

Πεξηνξηζκόο 81:x74+x90≤1500 

Πεξηνξηζκόο 82:x75+x91≤1000 

Πεξηνξηζκόο 83:x76+x92≤1500 

Πεξηνξηζκόο 84:x77+x93≤1000 

Πεξηνξηζκόο 85:x78+x94≤1200 

Πεξηνξηζκόο 86:x79+x95≤1500 

Πεξηνξηζκόο 87:x80+x96≤1200 

 

Αληηθεηκεληθή πλάξηεζε 

 

350x1+ 475x2+ 750x3+ 400x4- 22x5- 19x6- 27x7- 27x8- 52x9- 48x10- 58x11- 58x12-

50x13- 46x14- 56x15- 56x16+ 425x17+ 550x18+ 875x19+ 600x20- 72x21- 48x22- 58x23- 

58x24- 20x25- 17x26- 25x27- 25x28- 30x29- 26x30- 35x31- 35x32+ 315x33+ 427,5x34+ 

675x35+ 360x36- 19,8x37- 17,1x38- 24,3x39- 24,3x40- 46,8x41- 43,2x42- 52,2x43- 52,2x44- 

45x45- 41,4x46- 50,4x47- 50,4x48+ 382,5x49+ 490x50+ 787,5x51+ 540x52- 64,8x53- 

43,2x54- 52,2x55- 52,2x56- 18x57- 15,3x58- 22,5x59- 22,5x60- 27x61- 23,4x62- 31,5x63- 

31,5x64 + 283,5x65+ 384,75x66 + 607,5x67 + 324x68- 17,82x69- 15,39x70- 21,87x71-  

21,87x72- 42,12x73- 38,88x74- 46,98x75- 46,98x76- 40,5x77- 37,26x78- 45,36x79- 

45,36x80+ 344,25x81+ 445,5x82+ 708,75x83+ 486x84- 58,32x85- 38,88x86- 46,98x87- 

46,98x88- 16,2x89- 13,77x90- 20,25x91- 20,25x92- 24,3x93- 21,06x94- 28,35x95- 

28,35x96- 834000x97- 834000x98- 834000x99- 2225000x100- 2225000x101- 2225000x102 

 

 

 

maxZ= 
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                     Πίνακαρ Π1- ενάπιο 1 - 1
ο
 έηορ 
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Πίνακαρ Π2 – ενάπιο 1 – 2
ο
 έηορ 
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Πίνακαρ Π3 – ενάπιο 1 – 3
ο
 έηορ 
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Πίνακαρ Π4 – ενάπιο 2 – 1
ο
 έηορ  
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Πίνακαρ Π5 – ενάπιο 2 – 2
ο
 έηορ 
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Πίνακαρ Π6 – ενάπιο 2 – 3
ο
 έηορ 
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Πίνακαρ Π7 – ενάπιο 3 – 1
ο
 έηορ 
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Πίνακαρ Π8 – ενάπιο 3 – 2
ο
 έηορ 
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Πίνακαρ Π9 – ενάπιο 3 – 3
ο
 έηορ 
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Πίνακαρ Π10 – ενάπιο 4 – 1
ο
 έηορ 
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Πίνακαρ Π11 – ενάπιο 4 – 2
ο
 έηορ 
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Πίνακαρ Π12 – ενάπιο 4 – 3
ο
 έηορ 
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