Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης
Λίγα λόγια για βιβλίο
Η 5η αναθεωρημένη έκδοση του παρόντος βιβλίου, το οποίο πρωτοεκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2008, είναι το αποτέλεσμα μιας εκτενούς προσπάθειας αναμόρφωσης του
περιεχομένου του, τόσο σε εύρος όσο και σε βάθος. Παράλληλα, με την ευκαιρία του
εμπλουτισμού της ύλης, επιχειρούνται βελτιώσεις στον τρόπο διάταξης και παρουσίασης του περιεχομένου του, με σκοπό τη διευκόλυνση του αναγνώστη στη μελέτη του.
Η ευρεία αποδοχή την οποία έτυχαν οι προηγούμενες εκδόσεις από μεγάλο αριθμό
ακαδημαϊκών διδασκάλων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι το επέλεξαν ως κατάλληλο διδακτικό εγχειρίδιο για τα μαθήματά τους, πέρα από το ότι αποτελεί ιδιαίτερη
τιμή για το βιβλίο, δημιουργεί την υποχρέωση και την ανάγκη συνεχούς βελτίωσής του,
μέρος της οποίας αποτελεί και η παρούσα ουσιαστικά βελτιωμένη έκδοση.
Η παρούσα έκδοση, όπως και οι προηγούμενες, αντανακλά τις εμπειρίες από τη
μακρά θητεία του συγγραφέα τόσο στη διδασκαλία της θεωρίας και πρακτικής της επιχειρησιακής έρευνας σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε στελέχη
επιχειρήσεων όσο και από την επαγγελματική του δραστηριότητα ως στελέχου και συμβούλου μεγάλων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερης σημασίας για τη φυσιογνωμία του βιβλίου
είναι η διαπίστωση ότι ένα μεγάλο μέρος των φοιτητών αντιμετωπίζει με διστακτικότητα, ενδοιασμό και αμηχανία τη χρήση ποσοτικών μεθόδων και σχέσεων στη διατύπωση
και ορθολογική ανάλυση επιχειρησιακών προβλημάτων. Το ίδιο φαινόμενο με διαφορετική μορφή εμφανίζεται και σε στελέχη επιχειρήσεων. Ενώ αντιλαμβάνονται και διαπιστώνουν ότι συγκεκριμένα προβλήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ενασχόλησης απαιτούν τη χρήση ποσοτικών τεχνικών για την ανάλυση και εν
συνεχεία τη λήψη της κατάλληλης απόφασης, αδυνατούν να εφαρμόσουν στην πράξη
τεχνικές που έχουν διδαχθεί και γνωρίζουν. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, το βιβλίο
επιχειρεί μια νέα προσέγγιση στην εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών επιχειρησιακής έρευνας στην πράξη. Εστιάζει κυρίως στο επιχειρησιακό πρόβλημα (προγραμματισμού, σχεδιασμού, λειτουργικό, τεχνικό κ.λπ.) και στα αποτελέσματα που χρειάζεται
ένα στέλεχος για να λάβει τις αντίστοιχες αποφάσεις προκειμένου να προγραμματίσει
ή να πράξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσπαθεί να αποφύγει τη στεγνή και μηχανιστική προσέγγιση, ελαχιστοποιώντας τη χρήση των αναγκαίων μαθηματικών διατυπώσεων, παραθέτοντας την ανάπτυξή τους σε διακριτές ενότητες σε κάθε κεφάλαιο.
Αντίθετα, δίνει βαρύτητα στην ανάδειξη των σημαντικών σημείων των τεχνικών και μεθοδολογιών ανάλυσης και επίλυσης επιχειρησιακών προβλημάτων μέσω εφαρμογών
σε συγκεκριμένα παραδείγματα προβλημάτων.
Ο προσανατολισμός στην εφαρμογή των τεχνικών επιχειρησιακής έρευνας στην
πράξη ενισχύεται από την εκτεταμένη χρήση λογισμικού στην εφαρμογή των τεχνικών
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που παρουσιάζονται στα κεφάλαια του βιβλίου, με σκοπό ο μελετητής να δει και στην
πράξη την εφαρμογή τους μέσω της χρήσης λογισμικού που είναι ευρέως διαθέσιμο,
όπως τα φύλλα εργασίας (spreadsheets). Η επίλυση των προβλημάτων με χρήση λογισμικού παρουσιάζεται αναλυτικά στα κεφάλαια του βιβλίου και ο μελετητής έχει τη
δυνατότητα επανάληψης της επίλυσής τους στον υπολογιστή του, καθώς και τη δυνατότητα πρακτικής στα προτεινόμενα προβλήματα κάθε κεφαλαίου.
Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, τα παραδείγματα των εφαρμογών κάθε κεφαλαίου σημειώνονται ευδιάκριτα, ενώ με ειδική επισήμανση υπογραμμίζονται σημεία τα
οποία βοηθούν τον μελετητή στη βαθύτερη και ουσιαστικότερη κατανόηση των μεθοδολογιών και της εφαρμογής τους.
Η ύλη του βιβλίου καλύπτει τις γνωστές τεχνικές της επιχειρησιακής έρευνας: γραμμικός προγραμματισμός, ακέραιος προγραμματισμός, προγραμματισμός στόχων, δυναμικός προγραμματισμός, ουρές αναμονής, θεωρίες αποφάσεων, θεωρία παιγνίων,
ανάλυση δικτύων, θεωρία αποθεμάτων και προσομοίωση, αναλύοντας τόσο τη μεθοδολογία αλλά κυρίως τον τρόπο εφαρμογής τους και ανάλυσης των αποτελεσμάτων.

Σε ποιους απευθύνεται
Το βιβλίο απευθύνεται σε δύο κύριες ομάδες: Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως διοίκησης, οικονομίας, μηχανικών, πληροφορικών κ.λπ., που ως μελλοντικά στελέχη του ιδιωτικού
ή δημόσιου τομέα καλούνται να αναλύουν προβλήματα και να συμμετέχουν στη λήψη
αποφάσεων και, επομένως, οφείλουν να αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων
σε αντίστοιχες προσεγγίσεις, μεθοδολογίες και τεχνικές. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει
στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που έχουν διαπιστώσει την ανάγκη μιας επιστημονικής προσέγγισης στην επίλυση προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν
στο εργασιακό τους περιβάλλον και επιθυμούν να εμπλουτίσουν και να ανανεώσουν
τις γνώσεις τους σε μεθοδολογίες, τεχνικές και εργαλεία ανάλυσης.

Τι αλλάζει στην 5η αναθεωρημένη έκδοση
Θεωρούμε ότι η 5η αναθεωρημένη έκδοση προσφέρει στην ελληνική βιβλιογραφία
στον χώρο της επιχειρησιακής έρευνας ένα περισσότερο πλήρες και καλύτερα οργανωμένο σύγγραμμα. Προφανώς, ένα σύγγραμμα κρίνεται στην ολότητά του, αλλά τα
παρακάτω σημεία χαρακτηρίζουν τις σημαντικότερες βελτιώσεις σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις:
i £ÉÖÅÉÐÅ½ÒÁÉtÉÁÇÅÍÉË¾ÒÅÐÈÓÅÏÐÈÑÈÒÔÍÅÍÍÎÉÏÍÒÈÕtÎÍÒÅÌÎÎ½ÈÑÈÕËÁÉÒÈÕÖÐÈσιμότητάς της στην πληρέστερη κατανόηση προβλημάτων και σύνθετων καταστάσεων, καθώς και της συμβολής της στην ενίσχυση της δυνατότητας ανάλυσης και
επίλυσής τους. Ο μελετητής αντιλαμβάνεται με αυτό τον τρόπο ότι η έννοια της μο-
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ντελοποίησης αποτελεί μια γενικότερη προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων, κατά
κάποιον τρόπο έναν νέο τρόπο σκέψης, και στη συνέχεια εισάγεται στις ειδικότερες
έννοιες της μαθηματικής μοντελοποίησης, που αποτελεί τη βάση των τεχνικών της
επιχειρησιακής έρευνας.
i ½ÍÅÒÁÉtÅÄÉÁËÐÉÒ¾ÒÐ¾ÎÁÐÌÌÈÌÈ»tÆÁÑÈÑÒÈÍÁÍÒ×ÊÈÒÎ×tÁÓÈtÁÒÉËÎÀ×¾βαθρου που διέπει τις τεχνικές της επιχειρησιακής έρευνας, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από τον μελετητή που επιθυμεί να εμβαθύνει στη μαθηματική μεθοδολογία και στη μελέτη των αντίστοιχων αλγορίθμων, αλλά να μην αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για τον μελετητή που επιθυμεί να εστιαστεί στον τρόπο εφαρμογής των
αντίστοιχων μεθόδων και τεχνικών σε πραγματικά προβλήματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε: τη μαθηματική περιγραφή της μεθόδου Simplex, τη μαθηματική διατύπωση
αλγορίθμων επίλυσης προβλημάτων ακέραιου προγραμματισμού, όπως διακλάδωσης και οριοθέτησης (branch and bound), και δυναμικού προγραμματισμού, τη διατύπωση προβλημάτων δικτύων ως προβλημάτων μαθηματικού προγραμματισμού,
τη μαθηματική διατύπωση αντίστοιχων αλγορίθμων, τη μαθηματική διατύπωση και
ανάλυση της θεωρίας παιγνίων και τη μαθηματική βελτιστοποίηση σε προβλήματα
προγραμματισμού αποθεμάτων.
i £ÅËÒÅ½ÍÅÒÁÉÒÎÆÑtÁÒÔÍÒÅÖÍÉËÏÍËÁÉtÎÍÒ»ÌÔÍÅÉÖÅÉÐÈÑÉÁË¼Õ»ÐÅ×ÍÁÕÑÅÑÖ»ÑÈ
με τις προηγούμενες εκδόσεις, ώστε να περιλαμβάνει θέματα όπως ακέραιου και μεικτού προγραμματισμού, προγραμματισμού στόχων, προβλημάτων διαμεταφορών ή
μεταφόρτωσης, και εισάγονται δύο νέα κεφάλαια, αυτό της θεωρίας παιγνίων, που
θεωρούμε βασικό συμπλήρωμα της θεωρίας αποφάσεων, με την έννοια ότι δίνει
έμφαση σε τεχνικές στρατηγικών αποφάσεων και σχεδιασμού, και αυτό της θεωρίας
αποθεμάτων, το οποίο επίσης θεωρήσαμε σημαντικό διότι περιλαμβάνει βασικές έννοιες του αναπτυσσόμενου πεδίου της εφοδιαστικής (Logistics).
i £tÌÎ×Ò½ØÎÍÒÁÉÒÁÁÐÁÄÅ½ÇtÁÒÁÅÆÁÐtÎÇÏÍÏÑÒÅÍÁËÁÌÀÒÎ×ÍÄÉÁÆÎÐÅÒÉË»ÕÅριοχές εφαρμογών με αναφορές σε πιο σύνθετα προβλήματα, έτσι ώστε ο μελετητής
να αποκτήσει περισσότερο ολοκληρωμένες εμπειρίες στη χρήση των τεχνικών της
μοντελοποίησης, καθώς και στην ικανότητα ερμηνείας και εφαρμογής των αποτελεσμάτων. Παράλληλα, διατηρείται η έμφαση στη χρήση εργαλείων λογισμικού,
όπως οι δυνατότητες του MS Excel (Επίλυση, Ανάλυση πινάκων, Ανάλυση σεναρίων
κ.λπ.), που είναι ευρέως διαθέσιμα και μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα για
την ανάπτυξη μοντέλων επιχειρησιακής έρευνας και την επίλυσή τους.
Παράλληλα, μια σειρά βελτιώσεων στην οργάνωση του περιεχομένου των κεφαλαίων
βοηθούν τον μελετητή να οργανώσει καλύτερα τη μελέτη του και να αφομοιώσει το περιεχόμενο. Ενδεικτικά:
i ¯ÐÉÎÓ»ÒÈÑÈ ÒÎ× ÑËÎÎÀ ËÓÅ ËÅÆÁÌÁ½Î× ËÁÉ ÐÎÑÄÉÎÐÉÑt¾Õ ÒÔÍ ÁÍÁtÅÍ¾tÅÍÔÍ
μαθησιακών αποτελεσμάτων, ώστε ο μελετητής να είναι σε θέση να σταθμίζει κατά
πόσο και σε τι βαθμό αυτά έχουν επιτευχθεί.
i ÐÎÑÓ¼ËÈÁÑË¼ÑÅÔÍËÁÒÁÍ¾ÈÑÈÕËÁÉÅÐÔÒ¼ÑÅÔÍÎÌÌÁÌÏÍÅÉÌÎÇÏÍ ËÁÓÏÕËÁÉ
προβλημάτων προς επίλυση, στο τέλος κάθε κεφαλαίου.
i ÁÐÓÅÑÈtÅÌÅÒÏÍÅÐ½ÒÔÑÈÕ DBTFTUVEJFT ÂÁÑÉÑt»ÍÔÍÑÅÐÁÇtÁÒÉËÐÎÂÌ¼-
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ματα οργανισμών και επιχειρήσεων που αντιμετωπίστηκαν με χρήση μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας.
i £ÊÅÉÄÉËÅ×t»ÍÈÂÉÂÌÉÎÇÐÁÆ½ÁÇÉÁÒÎÁÍÒÉËÅ½tÅÍÎËÓÅËÅÆÁÌÁ½Î× ÈÎÎ½ÁÅÐÉÌÁtβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, και αντίστοιχη αρθρογραφία ή και πηγές σχετικών ιστότοπων, η οποία προσφέρει στον ενδιαφερόμενο ένα πλούσιο σύνολο πηγών που βοηθούν στην περαιτέρω εμβάθυνση στις συγκεκριμένες μεθοδολογίες,
τεχνικές και εφαρμογές του κεφαλαίου.

Το βιβλίο ως διδακτικό εγχειρίδιο
Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του προλόγου, το ύφος του ανά χείρας βιβλίου είναι
κυρίως εκπαιδευτικό και πιστεύουμε ότι αποτελεί ένα ωφέλιμο εγχειρίδιο τόσο για τους
διδάσκοντες όσο και για τους φοιτητές.
Οπωσδήποτε, ο κάθε διδάσκων μπορεί να επιλέξει τα κεφάλαια εκείνα που εξυπηρετούν τους μαθησιακούς στόχους του μαθήματος που διδάσκει, ανάλογα με την κατεύθυνση του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών, το επίπεδο (μεταπτυχιακό ή προπτυχιακό) και τα υπόλοιπα συναφή μαθήματα που περιέχονται στο πρόγραμμα σπουδών.
Σε ένα εξαμηνιαίο μάθημα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην κατεύθυνση της διοίκησης, ο διδάσκων θα μπορούσε να επιλέξει ύλη από τα Κεφάλαια 2 και 3,
του γραμμικού προγραμματισμού και των εφαρμογών τους (παραλείποντας τις ενότητες του ακέραιου προγραμματισμού και του προγραμματισμού στόχων), το Κεφάλαιο 5, των μεθόδων και εφαρμογών της δικτυωτής ανάλυσης (αφήνοντας εκτός την
ενότητα του χρονοπρογραμματισμού έργων, αν δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος), το
Κεφάλαιο 8, της θεωρίας και των εφαρμογών των ουρών αναμονής, καθώς και το Κεφάλαιο 7, που αναφέρεται στη θεωρία αποφάσεων.
Αντίστοιχα, πέρα από τα Κεφάλαια 2 και 3, του γραμμικού προγραμματισμού και
των εφαρμογών του (παραλείποντας τις ενότητες του ακέραιου προγραμματισμού και
του προγραμματισμού στόχων), σε ένα προπτυχιακό μάθημα σε τμήματα μηχανικών
μπορούν να επιλεγούν ενότητες από το περιεχόμενο των Κεφαλαίων 4 (Προβλήματα
μεταφορών και αναθέσεων), 5 (Δικτυωτή ανάλυση, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας
του χρονικού προγραμματισμού έργων), 9 (Ουρές αναμονής) και 10 (Μοντέλα διαχείρισης αποθεμάτων).
Σε τμήματα πληροφορικής, έμφαση μπορεί να δοθεί στη μαθηματική διατύπωση
των μοντέλων και στους αντίστοιχους αλγορίθμους που αφορούν την επίλυσή τους,
όπως αναπτύσσονται στα Κεφάλαια 2 (Γραμμικός προγραμματισμός), 5 (Δικτυωτή ανάλυση), 6 (Δυναμικός προγραμματισμός) και 11 (Προσομοίωση), δεδομένου ότι η μετατροπή τους σε λογισμικό απαιτεί ικανότητες προγραμματισμού.
Τέλος, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ανάλογα με τη φύση του προγράμματος σπουδών,
μπορούν να συμπεριληφθούν και προηγμένες τεχνικές, όπως αυτές του ακέραιου και
μεικτού ακέραιου προγραμματισμού, του δυναμικού προγραμματισμού, της θεωρίας
αποφάσεων και παιγνίων και προσομοίωσης, με μεγαλύτερη έμφαση σε αναλύσεις μελετών περίπτωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας
στη λήψη αποφάσεων
Σκοπός
Στόχος του Κεφαλαίου 1 είναι να εισαγάγει τον μελετητή στο ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο
αναδεικνύεται ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας ως εργαλείου ανάλυσης και λήψης
αποφάσεων. Πέρα από τα βασικά στοιχεία της ιστορικής της εξέλιξης, το κεφάλαιο εστιάζεται στη χρησιμότητα της επιχειρησιακής έρευνας ως εργαλείου ανάλυσης και επίλυσης
πολύπλοκων προβλημάτων σε διαφορετικές επιστημονικές περιοχές, μέσω της ανάπτυξης υποδειγμάτων και μαθηματικών μοντέλων απεικόνισης πραγματικών προβλημάτων.
Ξεχωριστή έμφαση σε αυτό το κεφάλαιο δίνεται στη γενικότερη –πέραν της μαθηματικής– έννοια της μοντελοποίησης και ιδιαίτερα στη συμβολή της ως απαραίτητου στοιχείου στην ανάπτυξη μιας ορθολογικής θεώρησης και αντιμετώπισης ζητημάτων και προβλημάτων στον σύγχρονο κόσμο, ενώ ακολουθεί η πιο ειδική ανάπτυξη των εννοιών της
μοντελοποίησης σε σχέση με τις εφαρμογές της επιχειρησιακής έρευνας. Η κατανόηση
των βασικών χαρακτηριστικών των μοντέλων επιχειρησιακής έρευνας ενισχύεται με την
παρουσίαση και συσχέτισή τους μέσω παραδειγμάτων. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με
την παρουσίαση των διαφορετικών τεχνικών και μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας, που
αναπτύσσονται αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια, των ειδικών χαρακτηριστικών τους και
των αντίστοιχων εφαρμογών, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η στενή σχέση της επιχειρησιακής έρευνας με την εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής, χωρίς τη συνεισφορά
της οποίας πολλές από τις εφαρμογές της θα ήταν αδύνατον να υλοποιηθούν στην πράξη.

Μαθησιακοί στόχοι
Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου, ο μελετητής θα είναι σε θέση:
x Να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τους στόχους, τον ρόλο και τη γενική
προσέγγιση της επιχειρησιακής έρευνας στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων.
x Να αντιληφθεί τη σημασία της μοντελοποίησης στην ανάπτυξη ενός ορθολογικού
τρόπου ανάλυσης πολύπλοκων προβλημάτων.
x Να προσδιορίσει και να περιγράψει τα δομικά στοιχεία ενός μοντέλου επιχειρησιακής έρευνας σε σχέση με προβλήματα του πραγματικού κόσμου.
x Να γνωρίζει τη βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στα προβλήματα της επιχειρησιακής έρευνας.
x Να διακρίνει τις διαφορετικές κατηγορίες τεχνικών της επιχειρησιακής έρευνας και
τα πεδία εφαρμογών τους.
x Να κατανοήσει τον ρόλο των τεχνικών και εργαλείων πληροφορικής στην εφαρμογή
των μοντέλων σε πραγματικά προβλήματα και γενικώς στην ανάπτυξη και εξέλιξη
του επιστημονικού πεδίου της επιχειρησιακής έρευνας.
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1.1 Εισαγωγή
Η σημασία του προγραμματισμού σε μια οποιαδήποτε οικονομική οντότητα (οργανισμό,
επιχείρηση, δημόσια αρχή κ.λπ.) είναι καθοριστική για την πορεία της επίτευξης των στόχων και τη συνεχή βελτίωσή της. Έτσι, ανεξάρτητα από τη φύση του οργανισμού,1 ο όρος
προγραμματισμός δηλώνει το σύνολο των διαδικασιών και ενεργειών που απαιτούνται
για τη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων της.
Οι λειτουργίες του προγραμματισμού είναι πολυδιάστατες και έχουν δυναμικό χαρακτήρα. Είναι πολυδιάστατες επειδή τα επιχειρησιακά προβλήματα μπορεί κανείς να
τα εξετάσει και να τα αναλύσει από πολλές πλευρές (την οικονομική, του ανθρώπινου
παράγοντα, την κοινωνική, την περιβαλλοντική, την πολιτική κ.ά.) προκρίνοντας ανάλογα με τα κριτήρια που τίθενται και τις αντίστοιχες λύσεις-προτάσεις. Αλλά ακόμα και
αν περιοριστούμε σε μία διάσταση του προβλήματος, την οικονομική για παράδειγμα,
το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα δεν είναι πάντα μονοσήμαντα καθορισμένο από έναν συγκεκριμένο και μετρήσιμο στόχο.
Ο προγραμματισμός είναι επίσης μια δυναμική λειτουργία, διότι τόσο το περιβάλλον στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις όσο και οι παραδοχές οι οποίες καθορίζουν
το πλαίσιο λήψης της οποιασδήποτε απόφασης είναι διαρκώς μεταβαλλόμενα. Η πολυδιάστατη φύση των επιχειρηματικών προβλημάτων σε συνδυασμό με το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον καθιστούν το έργο της λήψης αποφάσεων ιδιαίτερα πολύπλοκο
και δύσκολο. Οι επιπτώσεις από τη λήψη κάποιας συγκεκριμένης απόφασης άλλοτε είναι εύκολο να εκτιμηθούν (συνήθως οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις), ενώ
σε άλλες περιπτώσεις αυτό είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο.
Ένας συνηθισμένος τρόπος προσέγγισης πολύπλοκων επιχειρηματικών προβλημάτων είναι η ανάλυση του προβλήματος από την οικονομική του πλευρά και η υλοποίηση της λύσης που προκύπτει, εφόσον αυτή δεν παραβιάζει κοινωνικούς, περιβαλλοντολογικούς, οργανωτικούς ή άλλους περιορισμούς. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, όταν δηλαδή ένα επιχειρησιακό πρόβλημα το εξετάζουμε μόνο από την οικονομική
του πλευρά, η πολυπλοκότητα των προβλημάτων, η μοναδικότητα κάθε προβλήματος,
ο μεγάλος αριθμός των παραγόντων που επηρεάζουν τις εναλλακτικές λύσεις που θα
μπορούσαν να υιοθετηθούν, καθώς και το στοιχείο της αβεβαιότητας που περιέχεται σε
κάθε πρόβλημα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων καθιστούν απαραίτητη τη χρήση
συστηματικών επιστημονικών μεθόδων.
Σε αυτό το πολύπλοκο και δυναμικό συνάμα περιβάλλον, η ορθολογική λήψη αποφάσεων είναι απαραίτητο στοιχείο της αποτελεσματικότητας κάθε επιχειρηματικής μονάδας
και τελικά της βιωσιμότητας και ανάπτυξής της στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Με τον όρο λήψη αποφάσεων εννοούμε τη διαδικασία της επιλογής των καλύτερων
δράσεων ανάμεσα σε πολλές εναλλακτικές λύσεις. Η λήψη αποφάσεων αφορά όλα τα
επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας.
1. Ο όρος επιχειρηματική μονάδα αναφέρεται σε οποιαδήποτε οργανωμένη οικονομική μονάδα,
ανεξάρτητα από τον σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας της (π.χ. εμπορικές, βιομηχανικές επιχειρήσεις,
κοινωφελείς και δημόσιοι οργανισμοί, δημόσιες υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ά.).
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Τα διευθυντικά στελέχη λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις που αφορούν τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διοίκηση και τον έλεγχο. Στο επίπεδο μεσαίων στελεχών λαμβάνονται τακτικές αποφάσεις, για την κατανομή και την
αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, την ομαλή λειτουργία της επιχειρηματικής μονάδας, τον συντονισμό των διαχειριστικών λειτουργιών, την ανταπόκριση
στις ανάγκες των πελατών και της κοινωνίας κ.λπ. Στο λειτουργικό επίπεδο ανήκουν
αποφάσεις όπως ο χρονοπρογραμματισμός των εργασιών, η απρόσκοπτη λειτουργία
της επιχειρηματικής μονάδας, οι αναθέσεις εργασίας και έργων κ.λπ.
Η λήψη αποφάσεων επομένως αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των λειτουργιών διαχείρισης και κάθε στέλεχος, από το κορυφαίο μέχρι το χαμηλότερο, συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ανάλογα με το επίπεδο ευθύνης και τη φύση της εργασίας του.
Η ποιότητα των αποφάσεων που κάθε στέλεχος λαμβάνει χρησιμεύει ως σημείο
αναφοράς για την αξιολόγηση των διαχειριστικών του επιδόσεων σε ό,τι αφορά την
επίτευξη των αντίστοιχων στόχων.
Η επιλογή της καταλληλότερης δράσης μεταξύ πολλών εναλλακτικών λύσεων δεν είναι μια απλή διαδικασία. Η λύση που θα δοθεί σε ένα πρόβλημα εξαρτάται από τη συγκεκριμένη συγκυρία και κατάσταση (λειτουργική, οικονομική, κοινωνική κ.λπ.) και τους
περιορισμούς που αναγκαστικά τίθενται. Η λήψη της απόφασης αξιολογεί όλες τις πιθανές
εναλλακτικές λύσεις βάσει των οργανωτικών διαδικασιών και της καταλληλότητάς τους.
Η διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να χαρακτηριστεί τόσο ως τέχνη όσο και
ως επιστήμη. Στην πραγματικότητα, περιλαμβάνει στοιχεία και από τους δύο χώρους,
όπως: η επιλογή του κατάλληλου πλαισίου αναφοράς και οριοθέτησης του προβλήματος, η δημιουργικότητα στον προσδιορισμό εναλλακτικών και ρεαλιστικών λύσεων, η
καταλληλότητα και η αξιοπιστία των δεδομένων, η καθαρότητα των στόχων και αξιών
που συνδέονται με τα κριτήρια επιλογής, η λογική και ορθολογική συλλογιστική, η δέσμευση για δράση και υλοποίηση των αποφάσεων.
Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει την περιγραφή και ανάλυση συγκεκριμένων επιστημονικών μεθόδων και προσεγγίσεων για τη λήψη αποφάσεων σε επιχειρησιακά προβλήματα, που στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται ως τεχνικές Επιχειρησιακής Έρευνας
(Operations Research στις ΗΠΑ ή Operational Research στην Ευρώπη).
Η ανάγκη αντιμετώπισης πολύπλοκων επιχειρησιακών προβλημάτων δίνει μια συνεχή ώθηση στην ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου της επιχειρησιακής έρευνας,
όπου η τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα:2
x Στην ανάπτυξη μαθηματικών μεθόδων στους τομείς της στατιστικής, της μαθηματικής βελτιστοποίησης και της θεωρίας δυναμικών συστημάτων.
x Στην ανάπτυξη μαθηματικών υποδειγμάτων (μοντέλων) και τη μαθηματική ανάλυση
και επεξεργασία δεδομένων.
x Στην ανάπτυξη εφαρμογών, όπως σε κάθε άλλη επιστήμη που φιλοδοξεί να αποδείξει ότι έχει σημαντική επίδραση στον πραγματικό κόσμο.
Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της επιχειρησιακής έρευνας τις τελευταίες δεκαετίες είχε
2. https://www.informs.org/About-INFORMS/What-is-Operations-Research
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η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής. Η αύξηση της υπολογιστικής ισχύος
των υπολογιστών σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη δραματική μείωση του κόστους επεξεργασίας είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του όγκου των επιχειρησιακών δεδομένων
που είναι άμεσα διαθέσιμα σε επεξεργάσιμη μορφή και τη δυνατότητα υλοποίησης των μεθοδολογιών και τεχνικών της επιχειρησιακής έρευνας σε πληροφοριακά συστήματα προσιτά σε κόστος και σε ευκολία χειρισμού στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Κύριος σκοπός του ανά χείρας βιβλίου είναι να παρουσιάσει και να καταδείξει τη
δυνατότητα επίλυσης επιχειρησιακών προβλημάτων με την εφαρμογή μεθοδολογιών
που περιλαμβάνουν μεθόδους και τεχνικές της επιχειρησιακής έρευνας, εστιάζοντας σε
κατηγορίες και τύπους προβλημάτων που απαντώνται συχνά στις δραστηριότητες επιχειρήσεων και οργανισμών.
Η προσέγγιση που ακολουθείται σε όλο το βιβλίο δίνει έμφαση στην οικονομική και
διοικητική διάσταση των προβλημάτων, ιδιαίτερα δε στη διαδικασία ανάπτυξης μαθηματικών υποδειγμάτων για την επίλυσή τους και, ταυτόχρονα, στην οικονομική ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Για λόγους επιστημονικής πληρότητας, η αντίστοιχη μαθηματική διάσταση των προβλημάτων περιγράφεται ξεχωριστά σε κάθε κεφάλαιο.
Τέλος, επειδή η πρακτική εφαρμογή των μεθόδων και προσεγγίσεων που περιγράφονται είναι αδύνατη χωρίς τη βοήθεια υπολογιστή, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην
αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής για την εφαρμογή και υλοποίηση των μεθοδολογιών και τεχνικών που παρουσιάζονται.

1.2 Τι είναι η επιχειρησιακή έρευνα
Η επιχειρησιακή έρευνα σήμερα
Με τον όρο επιχειρησιακή έρευνα (Operations Research ή Operational Research)
αναφερόμαστε στο επιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή
προηγμένων αναλυτικών-ποσοτικών μεθόδων και τεχνικών για την ανάλυση επιχειρησιακών προβλημάτων με σκοπό να υποστηριχθεί και να βελτιωθεί η διαδικασία λήψης
αποφάσεων.
Η επιχειρησιακή έρευνα χρησιμοποιεί τεχνικές από κλάδους των μαθηματικών,
όπως η μαθηματική μοντελοποίηση, η στατιστική ανάλυση, οι αλγόριθμοι, η μαθηματική βελτιστοποίηση κ.ά., ώστε να προσδιορίσει βέλτιστες ή σχεδόν βέλτιστες λύσεις
σε σύνθετα προβλήματα λήψης αποφάσεων. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των
τεχνικών είναι ότι βασίζονται σε ανάλυση ποσοτικών δεδομένων, δηλαδή οικονομικών, λειτουργικών και τεχνολογικών μεγεθών που περιγράφουν μία κατάσταση ή ένα
επιχειρησιακό πρόβλημα και τα οποία μπορούν να εκφραστούν ποσοτικά, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία τους με έναν αναλυτικό και συστηματικό τρόπο. Υπό αυτό
το πρίσμα, πολλοί θεωρούν την επιχειρησιακή έρευνα έναν κλάδο των εφαρμοσμένων
μαθηματικών που περιλαμβάνει τεχνικές όπως:
iΜαθηματικός προγραμματισμός (Mathematical programming)
i ÐÁttÉË¾ÕËÁÉtÈγραμμικός προγραμματισμός (Linear and non-linear programming)
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i ¡Ë»ÐÁÉÎÕÐÎÇÐÁttÁÒÉÑt¾ÕËÁÉ×ÍÄ×ÁÑÒÉË¼βελτιστοποίηση (Combinatorial optimization and Integer programming)
i £×ÐÅÒÉËÎ½ tÅÒÁÅ×ÐÅÒÉËÎ½ËÁÉÅ×Æ×Å½Õ ÇÅÍÅÒÉËÎ½ ÅtÍÅ×Ñt»ÍÎÉÁ¾ÒÈÆÀÑÈ αλγόριθμοι βελτιστοποίησης [Heuristics, metaheuristics and intelligent (genetic, nature
inspired) optimization algorithms]
i ¨ÁÓÈtÁÒÉË¼ tÎÍÒÅÌÎÎ½ÈÑÈ ËÁÉ Ì¼ÃÈ ÁÎÆÑÅÔÍ Mathematical modeling and
decision making)
i Θεωρία παιγνίων (Game theory)
i ³ÔÐÉË¼ÁÍÌ×ÑÈ Locational analysis)
i ÎÌ×ËÐÉÒÈÐÉÁË¼ÁÍÌ×ÑÈÁÎÆÑÅÔÍËÁÉÎÌ×ËÐÉÒ¼ÐÉÁβελτιστοποίηση (Multiple
criteria decision analysis and multi-objective optimization)
i Ανάλυση και βελτιστοποίηση δικτύων (Network analysis and optimization)
i ¡ÌÇ¾ÐÉÓtÎÉÖÐÎÍÎÄÐÎtÎÌ¾ÇÈÑÈÕ Scheduling algorithms)
i ÒÁÒÉÑÒÉË¼ËÁÉÑÒÎÖÁÑÒÉË¼ÁÍÌ×ÑÈ Statistics and stochastic analysis)
i ÎtÈt»ÍÈβελτιστοποίηση (Structural optimization)
Από την πλευρά των εφαρμογών της, η επιχειρησιακή έρευνα μπορεί να οριστεί ως
ο κλάδος της διοίκησης επιχειρήσεων που εξετάζει την επίλυση πολύπλοκων επιχειρησιακών προβλημάτων με έναν λογικό, επιστημονικό και συστηματικό τρόπο, με χρήση
ποσοτικών δεδομένων και εφαρμογή προηγμένων τεχνικών ανάλυσης.
Οι τεχνικές της επιχειρησιακής έρευνας βρίσκουν εφαρμογή σε πολλά επιστημονικά
πεδία, όπως:
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

¢ÉÎtÈÖÁÍÉË¼ÄÉÎ½ËÈÑÈ Industrial engineering)
ÉÎ½ËÈÑÈÌÅÉÒÎ×ÐÇÉÏÍËÁÉ×ÈÐÅÑÉÏÍ Operations and service management)
¨ÐËÅÒÉÍÇË Marketing)
¼ÃÈÁÎÆÑÅÔÍÑÒÈÍÒÐÁÅØÉË¼ËÁÉÖÐÈtÁÒÎÎÉËÎÍÎtÉË¼ Banking and financial
decision making)
ÉÁÖÅ½ÐÉÑÈ»ÐÇÔÍ Project management)
Εφοδιαστική και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics and supply chain
management)
¥ÌÅËÒÐÎÍÉË¾Åt¾ÐÉÎ E-Commerce)
Στρατηγικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (E-Government strategies)
Ανάλυση και διαχείριση κινδύνου (Risk analysis and management)
£ÍÅÐÇÅÉÁË¾ÕÑÖÅÄÉÁÑt¾ÕËÁÉÅÍÅÐÇÅÉÁË¼ÎÌÉÒÉË¼ Energy policy and planning)
ÉÁÖÅ½ÐÉÑÈÅÍ»ÐÇÅÉÁÕ Energy management)
ÉÁÖÅ½ÐÉÑÈÆ×ÑÉËÏÍ¾ÐÔÍËÁÉÅÐÉÂÌÌÎÍÒÎÕ Natural resources and environmental management),

αλλά και στον σχεδιασμό συστημάτων υγείας, στον σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών
δικτύων, στην αξιολόγηση εναλλακτικών πολιτικών δημοσιονομικής διαχείρισης, σε
στρατιωτικές εφαρμογές κ.ά.
Αντίστοιχη είναι η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού που υποστηρίζει τις τεχνικές και μεθοδολογίες της επιχειρησιακής έρευνας σε τομείς όπως:
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i £Ê¾Ð×ÊÈÄÅÄÎt»ÍÔÍÇÉÁÅÉÖÅÉÐÈtÁÒÉË¼Å×Æ×ÛÁ Data mining analytics for business
intelligence)
i ×ÑÒ¼tÁÒÁ×ÎÑÒ¼ÐÉÊÈÕÁÎÆÑÅÔÍ Decision support systems)
i ÎÇÉÑtÉË¾ÁÌÇÎÐ½ÓtÔÍβελτιστοποίησης (Optimization software)
i ÁÐÌÌÈÌÈÅÅÊÅÐÇÁÑ½ÁËÁÉ×ÎÌÎÇÉÑÒÉËÌ»ÇtÁÒÁÑÒÈÍ££ Parallel processing in
O.R. and Grid computing)
Βασικός στόχος των τεχνικών της επιχειρησιακής έρευνας είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων, στόχος που επιτυγχάνεται
από τη λήψη αποφάσεων που οδηγούν στη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων
για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Η επιδίωξη και επίτευξη αυτού
του στόχου είναι ιδιαίτερα σημαντικής σημασίας στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία, που χαρακτηρίζεται από την αμεσότητα των επικοινωνιών και της διακίνησης
της πληροφορίας, και στην οποία κυρίαρχες είναι η απαίτηση και η προσδοκία όλων για
καλύτερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η διάθεσή τους στον χώρο και
στον χρόνο που τα χρειαζόμαστε. Σε αυτό το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, οργανισμοί και επιχειρήσεις, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, καλούνται
να σχεδιάσουν τις λειτουργίες τους ανάλογα, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
των πολιτών και των καταναλωτών με τον πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό είναι δυνατόν μόνο μέσω προσεκτικά μελετημένου προγραμματισμού και ανάλυσης.

Παραδείγματα εφαρμογών
Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών των μεθόδων της επιχειρησιακής έρευνας σε επιχειρησιακά προβλήματα διάφορων κλάδων της οικονομίας περιλαμβάνουν την υποστήριξη λειτουργιών, όπως:
i ÐÎÇÐÁttÁÒÉÑt¾ÕÒÔÍÌÈÐÔtÒÔÍËÁÉÒÎ×ÑÒ¾ÌÎ×ÇÉÁÒÉÕÁÅÐÎÎÐÉË»ÕÅÒÁÉÐÅ½ÅÕ 
των οχημάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού, των παραγγελιών σε ένα εργοστάσιο, των
χειρουργείων σε ένα νοσοκομείο.
i ÉÅ×Ë¾Ì×ÍÑÈÑÖÅÄÉÁÑtÎÀÐÎÑÎtÎÉÏÑÅÉÕÑÅ×ÎÌÎÇÉÑÒ¼ÒÔÍÁÅÐÎÄÐÎt½ÔÍÇÉÁÒÈÍ
ταχεία και ασφαλή εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών, βελτίωση των συστημάτων ραντεβού
για την ιατρική πρακτική, μείωση του κινδύνου για τη μεταφορά τοξικών αποβλήτων.
i ÖÅÄÉÁÑt¾ÕËÁÉÐ¾ÂÌÅÃÈÅÉÌÎÇ¼ÒÎÎÓÅÑ½ÁÕÇÉÁÒÈÍÅÇËÁÒÑÒÁÑÈÅÍ¾ÕÅÐÇÎÑÒÁÑ½ου ή μιας κεντρικής αποθήκης, προσδιορισμός πιθανών μελλοντικών εξελίξεων στον
τομέα των τηλεπικοινωνιών, εκτίμηση του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού σε
ένα θέρετρο διακοπών, προγραμματισμός παραγωγής σε μια βιομηχανική μονάδα.
i ÉÁÖÅ½ÐÉÑÈÒÉtÎÌÎÇÉÁË¼ÕÎÌÉÒÉË¼ÕËÁÓÎÐÉÑt¾ÕÒÔÍÒÉtÏÍÒÔÍÓ»ÑÅÔÍÑÅÁÅÐÎÎÐÉË
δρομολόγια, όπως αντίστοιχα και των δωματίων ενός ξενοδοχείου, ώστε να ανταποκρίνονται στη μεταβαλλόμενη ζήτηση και στον κίνδυνο της μη εμφάνισης πελατών.
i ¡ÊÉÎÌ¾ÇÈÑÈ ÉÑÒÎÌÈÒÉË¼Õ ÉËÁÍ¾ÒÈÒÁÕ ÐÎÑÄÉÎÐÉÑt¾Õ ÒÔÍ ×ÎÃ¼ÆÉÔÍ ÅÌÁÒÏÍ
που παρέχουν τα πιο αξιόπιστα εχέγγυα για πιστωτικούς οργανισμούς.
i ¨ÐËÅÒÉÍÇË ÁÊÉÎÌ¾ÇÈÑÈ ÒÈÕ ÁÊ½ÁÕ ÐÎÏÓÈÑÈÕ ÒÔÍ ÔÌ¼ÑÅÔÍ  ÁÍÒ×ÊÈ ÐÎÆ½Ì
των πελατών και υπολογισμός της αξίας του πελάτη στη διάρκεια ζωής του.
i ÉÁÖÅ½ÐÉÑÈt×ÍÁÕÅÊÅÀÐÅÑÈÒÐ¾ÔÍÇÉÁÒÈÍÒÁÖÅ½ÁÁÍÒ×ÊÈÑÒÐÁÒÅ×tÒÔÍ
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Ο όρος διοικητική επιστήμη (Management science) χρησιμοποιείται ως συνώνυμο
της επιχειρησιακής έρευνας, προσδιορίζοντας την έμφαση στις εφαρμογές των μεθόδων της επιχειρησιακής έρευνας στην αποτελεσματικότερη διοίκηση τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο.
Στη διάρκεια της ανάπτυξης του επιστημονικού πεδίου της επιχειρησιακής έρευνας
και ανάλογα με τον προσανατολισμό της ανάπτυξης των μεθόδων και τεχνικών της, αλλά και του χώρου εφαρμογών της, χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται διαφορετικές παραλλαγές.
Άλλοι όροι που κυρίως συναντάμε είναι: Systems Analysis, για να δηλώσει τη συστημική προσέγγιση στην ανάλυση προβλημάτων, συνδυάζοντας και στοιχεία από την
ανάλυση συστημάτων, Decision Analysis, δηλώνοντας την έμφαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε συνδυασμό και με εργαλεία από άλλες επιστήμες, και Mathematical Optimization, που αναφέρεται κυρίως στις μαθηματικές μεθόδους επίλυσης μοντέλων επιχειρησιακής έρευνας.
Συναφή επιστημονικά πεδία είναι επίσης η Διοίκηση Λειτουργιών (Operations
Management) και η Βιομηχανική Διοίκηση (Industrial Engineering), καθώς και εξειδικευμένες περιοχές των παραπάνω πεδίων, όπως η Εφοδιαστική (Logistics), που αξιοποιούν στο έπακρον μεθόδους και τεχνικές επιχειρησιακής έρευνας για τη βελτιστοποίηση διαδικασιών παραγωγής και παροχής υπηρεσιών.

Τρέχουσες εξελίξεις – Το μέλλον
Παρατηρώντας τις εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο της επιχειρησιακής έρευνας, θα
μπορούσε κανείς να διαπιστώσει πως υπάρχει μια τάση σε εφαρμογές για υποστήριξη
αποφάσεων σε στρατηγικό πλέον επίπεδο και όχι μόνο σε βελτιστοποίηση λειτουργιών,
εφαρμογές, δηλαδή, που αποσκοπούν στη δημιουργία στρατηγικού πλεονεκτήματος,
όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:
Μεταφορές και συγκοινωνίες: Οι αεροπορικές εταιρείες βασίζονται σε τεχνικές επιχειρησιακής έρευνας για να διασφαλίσουν την κερδοφορία τους. Για παράδειγμα, βελτιστοποιούν τις τιμολογιακές πολιτικές τους, ώστε να αυξήσουν την πληρότητα των αεροσκαφών, παραμένοντας ανταγωνιστικές. Στα λιμάνια επιχειρούνται να δοθούν λύσεις
για την αύξηση διακίνησης των εμπορευμάτων σε συνδυασμό με χερσαίες μεταφορές
που τα καθιστούν πιο ανταγωνιστικά.
Εξυπηρέτηση πελατών: Επιχειρήσεις έντασης εργασίας σε τομείς παροχής υπηρεσιών εφαρμόζουν τεχνικές επιχειρησιακής έρευνας για να επιτύχουν τους στόχους τους
για το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών τους με οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο,
ανταποκρινόμενες στην καθολική πλέον απαίτηση πελατών και πολιτών για ποιοτικές
υπηρεσίες και άριστο επίπεδο εξυπηρέτησης.
Παραγωγή και εφοδιαστική αλυσίδα: Η μείωση της διάρκειας του κύκλου ζωής
των προϊόντων (υλικών και άυλων) και η ανάγκη να συνδυαστούν τα πλεονεκτήματα
της μαζικής παραγωγής με προσαρμογή των προϊόντων στις απαιτήσεις κάθε πελάτη
(εξατομικευμένη μαζική παραγωγή – mass customization) δημιουργούν την ανάγκη
διαμόρφωσης νέων στρατηγικών παραγωγής και βελτιστοποίησης των δικτύων προμηθευτών-παραγωγών-πελατών. Παράλληλα, επιδιώκουν αποτελεσματικότερη ικανότητα
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πρόβλεψης της ζήτησης, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι παράδοσης προϊόντων
και να βελτιωθεί η διαχείριση των αποθεμάτων και των συστημάτων διανομής.
Ηλεκτρονικό εμπόριο: Κολοσσοί του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η Amazon,
χρησιμοποιούν τεχνικές επιχειρησιακής έρευνας για να βελτιστοποιήσουν τη διανομή
των παραγγελιών μέσω Διαδικτύου και επιτυγχάνουν χρόνους παράδοσης εντός 24
ωρών από την παραγγελία. Μελλοντικά, ίσως μέχρι την κυκλοφορία αυτού του βιβλίου, να έχει ήδη γίνει πραγματικότητα η Amazon USA, η οποία προσπαθεί να επιτύχει
παράδοση εντός της ημέρας σε ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ.
Κεντρική διακυβέρνηση: Το κράτος αποτελεί τον μεγαλύτερο οργανισμό σε πολλές χώρες με αρμοδιότητα σε βασικούς τομείς, όπως παιδεία, υγεία, ασφάλεια κ.λπ. Η
χρήση της επιχειρησιακής έρευνας μπορεί να υποστηρίξει την πολιτική ηγεσία στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων σε θέματα κατανομής πόρων, σε προβλήματα μέτρησης
και βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που το κράτος παρέχει σε παιδεία, υγεία,
κοινωνική πρόνοια κ.ά. Στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει ειδικός κεντρικός οργανισμός,
Government Operational Research Services (GORS),3 ο οποίος απασχολεί περίπου 400
επιστήμονες και παρέχει υποστήριξη εφαρμογής τεχνικών επιχειρησιακής έρευνας στον
δημόσιο τομέα. Αντίστοιχα στις ΗΠΑ,4, 5 υπάρχουν ειδικοί κυβερνητικοί ιστοχώροι στο
Διαδίκτυο που αναφέρονται σε θέσεις εργασίας που απαιτούν γνώσεις επιχειρησιακής
έρευνας σε πολλές υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου τομέα.
Υγεία: Το σύστημα υγείας, ως σύνολο αλλά και ως επιμέρους μονάδες, όπως νοσοκομεία και μονάδες υγείας, ενδιαφέρεται να βελτιστοποιήσει αφενός μεν την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων στον χώρο της υγείας και τη χρήση των καίριων μονάδων
τους (π.χ. χειρουργεία, εντατική θεραπεία έκτακτων περιστατικών, ειδικά εργαστήρια
κ.ά.), καθώς και τη διακίνηση των ασθενών, ώστε να επιτύχει πολλαπλούς και αντικρουόμενους στόχους: παροχή καλύτερων υπηρεσιών, με το μικρότερο δυνατό κόστος, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.
Ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο τα τελευταία χρόνια είναι αυτό
που χαρακτηρίζεται από τον όρο Analytics. Ουσιαστικά, είναι η εφαρμογή μεθόδων
και τεχνικών επιχειρησιακής έρευνας σε συνδυασμό με τη στατιστική και την πληροφορική για την εξεύρεση και τον προσδιορισμό προτύπων και σχέσεων που δεν μπορούν
να καθοριστούν εκ των προτέρων ή να προβλεφθούν, αλλά είναι δυνατόν να προκύψουν μέσω της ανάλυσης τεράστιου όγκων δεδομένων,6 με χρήση τεχνικών εξόρυξης
δεδομένων (data mining).7 Η υπολογιστική ισχύς των σημερινών υπολογιστικών συ3. http://www.operational-research.gov.uk/recruitment/
4. http://www.opm.gov/policy-data-oversight/classification-qualifications/general-schedule-qualification-standards/1500/operations-research-series-1515/
5. http://federalgovernmentjobs.us/job-search/operations-research-analyst-1515.html
6. Ο όρος Big Data χρησιμοποιείται για να δηλώσει τεράστιους όγκους δεδομένων που δεν είναι
δυνατόν να αναλυθούν με τις κλασικές τεχνικές της διαχείρισης βάσεων δεδομένων, αλλά δημιουργούν
ανάγκες ανάπτυξης «ευφυών» μεθόδων και τεχνικών. Τα όρια του όγκου δεδομένων που είναι δυνατόν να υποστούν επεξεργασία σε λογικό χρόνο με τη σημερινή ισχύ των υπολογιστικών συστημάτων
μετριούνται σε exabytes (δηλαδή σε δισεκατομμύρια gigabytes).
7. O όρος εξόρυξη δεδομένων (Data mining) αναφέρεται σε συγκεκριμένες, στατιστικής προέλευσης, τεχνικές αναζήτησης σχέσεων σε μεγάλο όγκο δεδομένων.
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στημάτων καθιστά εφικτή την εφαρμογή προηγμένων αλγορίθμων συσχέτισης δεδομένων και μη γραμμικής μοντελοποίησης, όπως τα νευρωνικά δίκτυα, σε μεγάλο όγκο
δεδομένων σε διαφορετικά πεδία εφαρμογών.
Τα νευρωνικά δίκτυα είναι εφαρμόσιμα σχεδόν σε κάθε κατάσταση στην οποία ισχύει
μια σχέση μεταξύ μεταβλητών πρόβλεψης (ανεξάρτητες, εισροές) και προβλεπόμενες μεταβλητές (εξαρτημένες, εκροές), ακόμα και όταν αυτή η σχέση είναι πολύ περίπλοκη για να
αποδοθεί με τους συνηθισμένους όρους της «συσχέτισης» ή των «διάφορων ομάδων».
Ενδεικτικά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα προβλημάτων στα οποία οι παραπάνω
προηγμένες τεχνικές έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία είναι τα εξής:
i £ÉÖÅÉÐ¼ÑÅÉÕtÅ»ÍÒÎÍÈÁÐÎ×Ñ½ÁÑÒÎÉÁÄ½ËÒ×Î e-bay, amazon κ.λπ.) χρησιμοποιούν
analytics για την ανάλυση συμπεριφοράς των πελατών και προσδιορισμού μοτίβων
συμπεριφοράς και χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης για να αυξήσουν τις
πωλήσεις τους, δημιουργώντας μαζικά (με αυτόματο τρόπο) εξειδικευμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη προτάσεις αγορών, και να διαμορφώσουν ανάλογη στρατηγική.
i ³ÐÈtÁÒÉÑÒÈÐÉÁË»Õ ÐÎÂÌ»ÃÅÉÕ ¯É ÄÉÁË×tÍÑÅÉÕ ÒÔÍ ÒÉtÏÍ ÒÔÍ tÅÒÎÖÏÍ ËÁÉ ÒÔÍ
χρηματιστηριακών δεικτών είναι ένα παράδειγμα ενός πολύπλοκου, πολυδιάστατου
φαινομένου. Τα νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιούνται από πολλούς τεχνικούς αναλυτές, ώστε να κάνουν προβλέψεις σχετικά με τις τιμές των μετοχών, βασιζόμενοι σε
έναν μεγάλο αριθμό παραγόντων, όπως οι προηγούμενες επιδόσεις και οι τιμές διάφορων οικονομικών δεικτών.
i ÉÑÒÔÒÉË¼ÁÊÉÎÉÑÒ½Á¨ÅÒÒÈÍeÅËÁ½ÄÅ×ÑÈkÅÍ¾ÕÍÅ×ÐÔÍÉËÎÀÄÉËÒÀÎ×ÑÅÉÑÒÎÐÉκά δεδομένα, η ανάλυση μπορεί να εκτοπίσει τα πιο κατάλληλα και σχετικά χαρακτηριστικά και να τα χρησιμοποιήσει για την ταξινόμηση των αιτούντων ως χαμηλού
ή υψηλού κινδύνου. Έτσι, με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του αιτούντος,
όπως η ηλικία, η εκπαίδευση, το επάγγελμα και πολλά άλλα στοιχεία που μπορεί να
είναι διαθέσιμα, γίνεται πρόβλεψη για την πιστωτική ικανότητα του αιτούντος. Με
παρόμοιο τρόπο, η ανάλυση δεδομένων των κινήσεων όλων των πιστωτικών καρτών (πάνω από 2 δισεκατομμύρια κάρτες σε όλο τον κόσμο) δίνει πληροφορίες για
πρόληψη απάτης μέσω χρήσης πιστωτικών καρτών.
i ¯Ð¾ÅÄÐÎÕ¯ttÁË»ÐÄÉÑÅÒÈÄÅÀÒÅÐÈÅËÌÎÇ¼ÑÒÈÍÐÎÅÄÐ½ÁÒÔÍ¥¡ÒÎÖÐÈσιμοποιώντας την τεχνολογία για να προσδιορίσει εκείνες τις ομάδες ψηφοφόρων ανά
ηλικία, φύλο και εθνική καταγωγή σε κάθε πολιτεία που η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής τους στις εκλογές θα τον βοηθούσε να επικρατήσει του ανθυποψηφίου του.8

Ιστορική εξέλιξη
Η ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου της επιχειρησιακής έρευνας όπως το γνωρίζουμε σήμερα ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο στη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου.
Η ανάπτυξή της, όπως και πολλών άλλων επιστημών, έγινε για να εξυπηρετήσει αρχικά
8. Lampitt, Andrew (2013), «The real story of how big data analytics helped Obama win», Infoworld,
(Φεβρουάριος). Ανακτήθηκε από http://www.infoworld.com/d/big-data/the-real-story-of-how-bigdata-analytics-helped-obama-win-212862 ¨ÁÛÎ× 
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στρατιωτικούς σκοπούς. Μερικά από τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι επιστήμονες της εποχής ήταν η βέλτιστη επιλογή τοποθεσιών για την εγκατάσταση πυροβόλων ή
ραντάρ, ώστε να υπάρχει η όσο το δυνατόν καλύτερη αμυντική κάλυψη, ο καθορισμός
του άριστου μεγέθους των πολεμικών αποστολών, η επιλογή τρόπων προστασίας των
άμαχων πληθυσμών, ο συνεχής εφοδιασμός των στρατευμάτων στα μέτωπα των πολεμικών επιχειρήσεων κ.ά. Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων αναπτύχθηκαν συγκεκριμένα μαθηματικά μοντέλα τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη βέλτιστη κατανομή πόρων, τον έλεγχο των στρατιωτικών αποθεμάτων, τον προσδιορισμό
των πιο σύντομων διαδρομών μεταξύ τοποθεσιών κ.λπ.
Ένα ενδεικτικό παράδειγμα από τα πρώτα στρατιωτικά προβλήματα τα οποία αναφέρονται στη βιβλιογραφία, το οποίο επιλύθηκε με τη βοήθεια ενός μαθηματικού μοντέλου, αφορούσε τη συνοδεία των νηοπομπών εφοδιασμού των συμμαχικών πλοίων στη
διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Οι νηοπομπές των φορτηγών πλοίων έπρεπε να
συνοδεύονται από πολεμικά πλοία του ναυτικού για την ασφάλεια της μεταφοράς των
εφοδίων. Βασικός στόχος σε κάθε νηοπομπή ήταν να μεταφερθεί ένα δεδομένο φορτίο με φορτηγά πλοία με τη συνοδεία όσο το δυνατόν μικρότερου αριθμού πολεμικών
πλοίων συνοδείας, δεδομένου ότι τα δεύτερα ήταν απαραίτητα και στα πεδία των μαχών. Η παράσταση του παραπάνω προβλήματος φαίνεται γραφικά στο παρακάτω σχήμα, το οποίο στην ορολογία της επιχειρησιακής έρευνας μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ένα μαθηματικό υπόδειγμα ή μοντέλο του πραγματικού προβλήματος:
Ας υποθέσουμε ότι οι κουκκίδες παριστάνουν τα φορτηγά πλοία, τα οποία καταλαμβάνουν μια συγκεκριμένη
επιφάνεια στον θαλάσσιο χώρο, δεδομένων των αποστάσεων ασφάλειας μεταξύ τους, και τα οποία για την προστασία
τους θα πρέπει να είναι περικυκλωμένα από στρατιωτικά
πλοία (τετραγωνάκια), τοποθετημένα στην περίμετρο αυτής
της επιφάνειας με συγκεκριμένα όρια αποστάσεων μεταξύ
τους.
Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόβλημα είναι ισοδύναμο με το μαθηματικό πρόβλημα της εύρεσης εκείνου του γεωμετρικού
σχήματος που για δεδομένη επιφάνεια έχει τη μικρότερη δυνατή περίμετρο.
Η απάντηση που δίνουν τα μαθηματικά στο συγκεκριμένο ερώτημα είναι ότι από
όλα τα γεωμετρικά σχήματα ο κύκλος είναι εκείνο το σχήμα που έχει αυτή την ιδιότητα. Επομένως, αν τα φορτηγά πλοία τοποθετηθούν με τέτοια διάταξη ώστε να σχηματίζουν την επιφάνεια ενός κύκλου, ο αριθμός των συνοδευτικών στρατιωτικών
πλοίων που απαιτούνται για την προστασία τους θα είναι ο μικρότερος δυνατός.
Μετά τη λήξη του πολέμου, πολλά από τα ίδια μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίλυση προβλημάτων στα μέτωπα των στρατιωτικών επιχειρήσεων
βρήκαν εφαρμογή στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων, ξεκινώντας τη δεκαετία του 1950 και του 1960, με πρωτοπόρους τους Dantzig, Bellman, Ackoff και άλλους,
δίνοντας έτσι βαρύτητα στον όρο διοικητική επιστήμη.
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Η επιχειρησιακή έρευνα ως εργαλείο επιστημονικής προσέγγισης
Η φιλοσοφία της επιστήμης της επιχειρησιακής έρευνας επιβάλλει μια ποσοτική προσέγγιση στην ανάλυση και λύση των επιχειρησιακών προβλημάτων. Η ποσοτική προσέγγιση απαιτεί τη διατύπωση, ανάλυση και επίλυση των προβλημάτων με έναν συνεπή, λογικό, συστηματικό και επιστημονικό τρόπο, ο οποίος να βασίζεται σε δεδομένα,
πληροφορίες και λογική ανάλυση και όχι σε «διαίσθηση» και ατεκμηρίωτη γνώση και
πρόβλεψη καταστάσεων.
Σημαντικό επίσης στοιχείο της ποσοτικής προσέγγισης είναι ότι οι επιλογές μεταξύ
εναλλακτικών αποφάσεων γίνονται με βάση κριτήρια τα οποία μπορούν να μετρηθούν
με αντικειμενικό τρόπο.
Η επιστημονική προσέγγιση στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων βασίζεται
σε δεδομένα. Όπως οι πρώτες ύλες είναι απαραίτητες σε μια βιομηχανία για περαιτέρω
επεξεργασία και παραγωγή των τελικών προϊόντων, έτσι και τα δεδομένα αναλύονται,
επεξεργάζονται και με χρήση μαθηματικών μεθόδων μετατρέπονται τελικά σε πληροφορίες με βάση τις οποίες μπορούν να ληφθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις. Αυτή ακριβώς η συστηματική ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί τον πυρήνα της
ποσοτικής ανάλυσης.
Τις περισσότερες φορές, για την επίλυση ενός προβλήματος πρέπει να θεωρήσουμε
τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά στοιχεία. Για παράδειγμα, όταν εξετάζουμε διάφορες
εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές, θεωρούμε την πιθανή τοποθέτηση κεφαλαίων σε
τραπεζικούς λογαριασμούς, στο χρηματιστήριο, σε αγορές ακινήτων κ.ά. ή σε κάποιον
συνδυασμό των παραπάνω. Με χρήση μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης μπορούμε να επιλέξουμε έναν συνδυασμό επενδυτικού φακέλου που θα οδηγεί στη μέγιστη αναμενόμενη απόδοση με δεδομένο ένα ανεκτό επίπεδο ρίσκου (κινδύνου). Εκτός όμως από τους
ποσοτικούς παράγοντες, θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε και ποιοτικούς παράγοντες.
Οι αλλαγές στη νομοθεσία, η τεχνολογική εξέλιξη, οι πολιτικές αλλαγές κ.ο.κ. είναι, για
παράδειγμα, παράγοντες που είναι πολύ δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν.
Η ποσοτική προσέγγιση στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων δεν αποτελεί
κάποια μαγική συνταγή που μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε κατηγορία προβλημάτων. Θα μπορούσαμε ίσως να τη δούμε γενικότερα ως ένα στιλ διοίκησης. Η γενικότερη αντίληψη και υιοθέτηση μιας καθολικής προσέγγισης ή της φιλοσοφίας για συστηματική ανάλυση και εξέταση των επιχειρησιακών προβλημάτων με αξιοποίηση και
ανάλυση των δεδομένων είναι πολύ πιο σπουδαία από μια συγκεκριμένη επιλογή και
εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων σε ένα μεμονωμένο πρόβλημα. Η υιοθέτηση μιας τέτοιας
αντίληψης οδηγεί συνήθως στην ανάπτυξη ικανότητας να αντιλαμβανόμαστε νέες περιοχές εφαρμογών των μεθόδων της επιχειρησιακής έρευνας, ακόμα και σε προβλήματα τα
οποία αρχικά δίνουν την εντύπωση ότι είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν.

Η επιχειρησιακή έρευνα ως διακριτός επιστημονικός κλάδος
Η συνεχής ανάπτυξη της επιχειρησιακής έρευνας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με το
πλήθος εφαρμογών να αυξάνεται και να καλύπτει νέα πεδία εφαρμογών, την ανέδειξε
ως ένα σημαντικό επιστημονικό πεδίο στον χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων.
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Όλα σχεδόν τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων Διοίκησης αλλά και Μηχανικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση περιλαμβάνουν αντίστοιχα μαθήματα, ενώ σε πολλά
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υπάρχουν οργανωμένα προγράμματα μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικού σε τομείς της επιχειρησιακής έρευνας.
Αντίστοιχη είναι η αύξηση ζήτησης των συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων
στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο επαγγελματικών προοπτικών του
Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ,9 η ζήτηση για αναλυτές επιχειρησιακής έρευνας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 27% τη δεκαετία 2012-2022, πολύ ταχύτερα από τον μέσο όρο
όλων των επαγγελμάτων. Οι αναλυτές επιχειρησιακής έρευνας χρησιμοποιούν προηγμένες μαθηματικές και αναλυτικές μεθόδους για να βοηθήσουν τους οργανισμούς στη
διερεύνηση πολύπλοκων ζητημάτων, στον εντοπισμό και στην επίλυση προβλημάτων,
καθώς και στη λήψη καλύτερων αποφάσεων. Πέρα όμως από τα στελέχη που απασχολούνται ως επιχειρησιακοί ερευνητές, οι γνώσεις και η ικανότητα αναγνώρισης του
πού, δηλαδή σε τι είδους προβλήματα, και πώς, με ποιον δηλαδή τρόπο, όπως και η
γενικότερη επιστημονική προσέγγιση στην ανάλυση επιχειρησιακών προβλημάτων είναι απαραίτητες σε όλα τα μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.
Η Διεθνής Ομοσπονδία Επιστημονικών Οργανώσεων Επιχειρησιακής Έρευνας (International Federation of Operational Research Societies – IFORS)10 είναι ένας οργανισμός-«ομπρέλα» που περιλαμβάνει εθνικές επιστημονικές οργανώσεις επιχειρησιακής
έρευνας σε πάνω από 45 χώρες, σχεδόν από κάθε ήπειρο, τα μέλη των οποίων ασχολούνται επιστημονικά με την επιχειρησιακή έρευνα στον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό
χώρο και ξεπερνούν τις 30.000 συνολικά.
Το 2004, το Ινστιτούτο για την Επιχειρησιακή Έρευνα και Διοικητική Επιστήμη (Institute for Operations Research and the Management Sciences – INFORMS)11 των
ΗΠΑ, η μεγαλύτερη σε αριθμό μελών επιστημονική οργάνωση επιχειρησιακής έρευνας
στον κόσμο, ως μέρος της πρωτοβουλίας της για την προβολή της σημασίας και της
συμβολής της επιχειρησιακής έρευνας στην αποτελεσματικότερη διοίκηση οργανισμών
και επιχειρήσεων, εγκαινίασε τον ιστότοπο με τίτλο The Science of Better (Η επιστήμη του καλύτερου), κάτι που συνέχισε με επιτυχία η αντίστοιχη οργάνωση OR Society
της Μεγάλης Βρετανίας,12 όπου παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα για το πώς η
εφαρμογή μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας οδηγεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας οργανισμών και επιχειρήσεων.
Η Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ)13 ιδρύθηκε το 1963 από πρωτοπόρους έλληνες επιστήμονες με σκοπό να προάγει τη διδασκαλία και τη χρήση της
μεθοδολογίας της επιχειρησιακής έρευνας προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και
κοινωνίας. Η εταιρεία προωθεί και προβάλλει, με όλα τα μέσα και με κάθε τρόπο, την
επιχειρησιακή έρευνα/επιστημονικό management ως εργαλείο λήψης ορθολογικών και
9. US department of Labor. Bureau of Labor Statistics, Occupational Outlook Handbook: http://
www.bls.gov/ooh/math/operations-research-analysts.htm (πρόσβαση 24/6/2014).
10. IFORS: www.ifors.org
11. INFORMS: www.informs.org
12. The Science of Better: http://www.scienceofbetter.co.uk/
13. ΕΕΕΕ: http://www.eeee.org.gr/PublicPages/Company.aspx
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τεκμηριωμένων αποφάσεων. Στα τριάντα χρόνια που πέρασαν, η ΕΕΕΕ εξελίχθηκε σε
επιστημονικό σωματείο με σοβαρή παρουσία στην επιστημονική και οικονομική ζωή
της χώρας, με εκατοντάδες μέλη που διακρίνονται για τη θεωρητική κατάρτιση, την επιχειρησιακή προσφορά και τον επαγγελματισμό τους.
Αποτέλεσμα της δραστηριότητας της εταιρείας ήταν να προσλαμβάνονται επιχειρησιακοί ερευνητές στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς, καθώς και στα επιτελεία των
ενόπλων δυνάμεων, και επίσης να δημιουργηθούν και τμήματα επιχειρησιακής έρευνας. Οι διοικούντες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, διαπιστώνοντας στην πράξη
τα θετικά αποτελέσματα του έργου των επιχειρησιακών ερευνητών, αναγνώρισαν τη
συμβολή της επιχειρησιακής έρευνας ως πολύτιμου εργαλείου λήψης αποφάσεων και
επίλυσης προβλημάτων.
Ταυτόχρονα, η ΕΕΕΕ αποτέλεσε τον κινητήριο άξονα για να εισαχθεί η διδασκαλία
της επιχειρησιακής έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μυηθεί από τους ακαδημαϊκούς μεγάλος αριθμός φοιτητών και φοιτητριών
στις αρχές και στις πρακτικές της επιχειρησιακής έρευνας, που πλέον τις εφαρμόζουν
καθημερινά στους χώρους όπου εργάζονται.
Αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας στην ανάπτυξη τεχνικών επιχειρησιακής έρευνας, αλλά και πρωτότυπες εφαρμογές δημοσιεύονται σε έναν μεγάλο αριθμό έγκυρων επιστημονικών περιοδικών, τα βασικότερα από τα οποία περιλαμβάνονται
στο Παράρτημα 1Α αυτού του κεφαλαίου.

1.3 Διαδικασία λήψης αποφάσεων
Οι διοικήσεις και τα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών λαμβάνουν καθημερινά αποφάσεις που αφορούν τόσο τη λειτουργία των επιχειρηματικών μονάδων
για τις οποίες είναι υπεύθυνοι όσο και τη στρατηγική τους, καθορίζοντας έτσι την πορεία των επιχειρήσεων και οργανισμών που διευθύνουν. Η αντιμετώπιση ενός προβλήματος λήψης αποφάσεων από τους έχοντες την ευθύνη λήψης της απόφασης, τους
λήπτες αποφάσεων (decision makers), περιλαμβάνει συνήθως τα εξής στάδια:
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Αναγνώριση του προβλήματος

Σκιαγράφηση λύσεων/
Καθορισμός στόχων

Οριοθέτηση/
Καθορισμός ενδογενών και
εξωγενών περιορισμών

Ανάλυση εναλλακτικών/
Επιλογή λύσης

Υλοποίηση/Αξιολόγηση
λύσης
Σχήμα 1.1: Στάδια λήψης αποφάσεων

Αναγνώριση και περιγραφή του προβλήματος
Η αναγνώριση του προβλήματος είναι σε πολλές περιπτώσεις το σημαντικότερο αλλά
και το πιο δύσκολο βήμα. Αρχικά πρέπει να δούμε πέρα από τα συμπτώματα και να
εντοπίσουμε τις αιτίες που προξενούν το πρόβλημα. Τις περισσότερες φορές ένα πρόβλημα συνδέεται και με άλλα και επομένως η προσπάθεια να λύσουμε το συγκεκριμένο
πρόβλημα χωρίς να θεωρήσουμε και τα υπόλοιπα που συνδέονται με αυτό μπορεί να
οδηγήσει σε χειρότερα αποτελέσματα. Είναι λοιπόν σημαντικό να εξετάσουμε το κατά
πόσο και με ποιον τρόπο η λύση ενός προβλήματος θα επηρεάσει άλλα προβλήματα της
επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, όλες οι επιχειρηματικές μονάδες αντιμετωπίζουν
πληθώρα προβλημάτων. Οπωσδήποτε, δεν είναι εφικτό να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε όλα μαζί. Η προσπάθειά μας πρέπει να επικεντρωθεί σε ένα ή μία ομάδα προβλημάτων, τα οποία μπορούμε να τα καθορίσουμε και να τα περιγράψουμε με σαφήνεια,
καθορίζοντας συγχρόνως και τους στόχους μας με αντικειμενικό τρόπο.
Για παράδειγμα, η ανεπαρκής παροχή ιατρικής περίθαλψης σε μια περιοχή μπορεί να εκδηλώνεται και να γίνεται αντιληπτή από τον μεγάλο χρόνο αναμονής των
ασθενών, τον μεγάλο αριθμό περιστατικών που μεταφέρονται σε νοσοκομεία άλλων
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περιοχών, την απαξίωση του νοσοκομείου στην περιοχή λειτουργίας του, το χαμηλό
ηθικό του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού κ.ά. Όλα τα παραπάνω αποτελούν συμπτώματα του προβλήματος. Το πρόβλημα μπορεί να είναι η μικρή δυναμικότητα του νοσοκομείου σε σχέση με τον πληθυσμό που καλείται να εξυπηρετήσει
ή ακόμα και η μη σωστή κατανομή των θέσεων νοσηλείας στις κλινικές του, ο μη
ορθολογικός προγραμματισμός λειτουργίας των εργαστηρίων, εξωτερικών ιατρείων,
χειρουργείων κ.ά.

Σκιαγράφηση λύσεων/Καθορισμός στόχων
Απαραίτητη συνθήκη για τον ορισμό ενός επιχειρησιακού προβλήματος είναι ο λήπτης
αποφάσεων να γνωρίζει πότε το πρόβλημα θα έχει επιλυθεί. Δηλαδή, να είναι σε θέση να
προσδιορίσει τι αναμένει ως λύση του προβλήματος και με ποιον τρόπο αυτή μπορεί να
επιτευχθεί. Το ερώτημα «Τι θα ήθελα να γνωρίζω ώστε να μπορώ να συγκρίνω διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις για το πρόβλημα…» βοηθά να ξεκαθαριστεί ο στόχος ή οι στόχοι που επιδιώκονται. Αυτό προϋποθέτει ότι έχει διαμορφωθεί μια πρώτη εικόνα για το
ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που καθορίζουν το πρόβλημα, τι μπορεί να αλλάξει και
πώς οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν το αποτέλεσμα που επιθυμούμε να επιτύχουμε.
Συνεχίζοντας με το προηγούμενο παράδειγμα, το πρόβλημα θα μπορούσε να οριστεί ως η επίτευξη πιο ορθολογικής κατανομής των κλινών και του νοσηλευτικού
προσωπικού στις μονάδες του νοσοκομείου, καθώς και ο προγραμματισμός λειτουργίας των χειρουργείων από τις κλινικές του νοσοκομείου. Οι υπεύθυνοι σχεδιασμού
θα πρέπει να εξετάσουν κατά πόσο αυτό θα οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα και
πώς αυτά μετρούνται. Για παράδειγμα, μία επίπτωση μπορεί να είναι η αύξηση εισαγωγής ασθενών στις μονάδες όπου υπήρχαν μακρές λίστες αναμονής, μία άλλη επίπτωση από την ανακατανομή του χρόνου των χειρουργείων μπορεί να είναι η μείωση
του χρόνου παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο, το οποίο θα οδηγούσε έμμεσα
στην αύξηση του αριθμού των περιστατικών που μπορούν να εξυπηρετηθούν κ.ο.κ.

Οριοθέτηση/Καθορισμός ενδογενών και εξωγενών περιορισμών
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, στις περισσότερες περιπτώσεις ένα πρόβλημα
συνδέεται και με άλλα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συνεχή επέκταση των ορίων του
προβλήματος και τελικά να το καταστήσει αδύνατο να επιλυθεί. Το αντίθετο που μπορεί
να συμβεί είναι να θέσουμε όρια, επειδή έτσι τα αντιλαμβανόμαστε, χωρίς όμως στην
πραγματικότητα να υφίστανται.
Είναι γνωστό το παζλ της σύνδεσης εννέα (9) κουκκίδων, διατεταγμένων σε σχήμα
τετραγώνου, με τη χάραξη τεσσάρων (4) διαδοχικών ευθύγραμμων τμημάτων χωρίς
ασυνέχειες (δηλαδή χωρίς να παύσει το μολύβι μας να έχει συνεχώς επαφή με το χαρτί).

