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Σχεδιασμός προϊόντος

Ο σχεδιασμός ενός προϊόντος εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό 
μιας επιχείρησης και αφορά:

Νέα προϊόντα 
(στόχος: νέες χρήσεις, νέες αγορές)
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Ανασχεδιασμό υπαρχόντων προϊόντων
(στόχος: καλύτερη ποιότητα, χαμηλότερο κόστος, ασφαλέστερη χρήση, 
οικολογική ταυτότητα).

Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντας είναι η παραγωγή προϊόντων 
που αντιμετωπίζονται ευνοϊκά από τους πελάτες και έχουν 
ανταγωνιστικές τιμές.



Κατηγορίες νέων προϊόντων

Ένα νέο προϊόν μπορεί να είναι:

 νέο ή/και καινοτομικό,

 διαφοροποιημένο,
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 απομίμηση υφιστάμενου προϊόντος.



Ο Σχεδιασμός Προϊόντος ως μέρος 
του Στρατηγικού Σχεδιασμού

Ιεραρχία επιπέδων Στρατηγικού Σχεδιασμού:

1. Επιχειρησιακό

2. Κατά προϊόν και κατά γεωγραφική περιοχή
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3. Κατά τμήμα αγοράς

4. Κατά πελάτη.



Γενικό Πλαίσιο του Στρατηγικού 
Σχεδιασμού Προϊόντος (1/2)

Στοιχεία που εξετάζονται για να ληφθούν αντίστοιχες αποφάσεις

1. Ομάδα προϊόντων
2. Κατεύθυνση της στρατηγικής
3. Προτεραιότητες ως προς το προϊόν
4. Προτεραιότητες για τη ανάπτυξη αγοράς κατά προϊόν ή κατά 
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4. Προτεραιότητες για τη ανάπτυξη αγοράς κατά προϊόν ή κατά 
υποκατηγορία προϊόντος

5. Προτεραιότητες για την πηγή προμήθειας
6. Σχέδια απόκτησης νέων περιουσιακών στοιχείων για επιταχυνθεί η 

ανάπτυξη του προϊόντος
7. Ανάπτυξη μέσων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη, 

παραγωγή και προώθηση του νέου προϊόντος
8. Οικονομικοί στόχοι
9. Πρόγραμμα εφαρμογής
10. Μελέτες και αναλύσεις στις οποίες θα στηριχθεί η χάραξη 

στρατηγικής για την ομάδα προϊόντος στην τρέχουσα φάση.



Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού, η ομάδα ανάπτυξης καλείται να 
τεκμηριώσει απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα

Ανταποκρίνεται το νέο προϊόν στις ανάγκες της αγοράς;

Υπάρχει δυνατότητα οικονομικής παραγωγής;

Υπάρχει δυνατότητα κατάλληλης προώθησης;

Γενικό Πλαίσιο του Στρατηγικού 
Σχεδιασμού Προϊόντος (2/2)
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Υπάρχει δυνατότητα κατάλληλης προώθησης;

Υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης μετά την πώληση;

Σε ποιο βαθμό θα επηρεασθούν οι πωλήσεις των ήδη διατιθέμενων προϊόντων;

Χρησιμοποιείται η ήδη εγκατεστημένη αλυσίδα παραγωγής-διανομής;

Σε ποιο βαθμό επιβαρύνονται οι υπάρχοντες πόροι του συστήματος και σε ποιο βαθμό θα 
αξιοποιηθούν αυτοί που θα απαιτηθεί να αναπτυχθούν;

Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης του σχεδίου και ποιό είναι το αναμενόμενο 
οικονομικό όφελος;



Διαδικασία σχεδιασμού προϊόντος 
(1/3)

Η διαδικασία σχεδιασμού/ανάπτυξης ενός προϊόντος περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες γενικές φάσεις:

 Ανάπτυξη νέων ιδεών
 Αρχική επιλογή και Οικονομική ανάλυση
 Αρχικός σχεδιασμός
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 Αρχικός σχεδιασμός
 Δοκιμή και βελτίωση
 Παραγωγή και διάθεση.

Στάδια τεκμηρίωσης

 Μελέτη ευκαιρίας/opportunity study
 Προμελέτη σκοπιμότητας/prefeasibility study
 Μελέτη σκοπιμότητας/feasibility study.



Διαδικασία Σχεδιασμού Προϊόντος 
(3/3)
Περιβάλλον

Επιχείρηση

Ιδέες για νέα 
προϊόντα

Γενικές Προδιαγραφές

Προβλέψεις Πωλήσεων

Μελέτη 
Σκοπιμότητας
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Τεχν. Προδιαγραφές, 
Κατασκευή πρωτοτύπου

Κατάλογος 
απαιτούμενων υλικών

Αποφάσεις αγοράς ή 
κατασκευής εξαρτημ.

Μελέτη 
μεθόδων

Δοκιμαστική 
παραγωγή

Είσοδος 
στην αγορά

Οριστικοποίηση 
γραμμής παραγωγής
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Πιθανότητα επιβίωσης μίας ιδέας για 
το σχεδιασμό ενός προϊόντος
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 Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος εξαρτώνται από τα 
υλικά που χρησιμοποιούνται. Τυποποιημένα υλικά συνδέονται με 
οικονομία, εναλλαξιμότητα, ευχέρεια επισκευής και συντήρησης και 
περιορισμένα αποθέματα.

 Η αξιοπιστία είναι ανάλογη της συνθετότητας του προϊόντος 

Αξιοπιστία νέου προϊόντος
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 Η αξιοπιστία είναι ανάλογη της συνθετότητας του προϊόντος 
(αριθμός των μερών που το απαρτίζουν), της αξιοπιστίας καθενός 
εκ των μερών του προϊόντος καθώς και της ποιότητας της 
παραγωγικής διαδικασίας.

 Η ολική ποιότητα του προϊόντος καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την 
τύχη του…



Εκτελείται παράλληλα με το σχεδιασμό και περιλαμβάνει:

Ανάλυση της αγοράς (τάσεις, ανταγωνισμός, εποχικότητα)

Ανάλυση της επιχειρησιακής κατάστασης

Μελέτη του νέου προϊόντος σε σύγκριση με την παρούσα κατάσταση

Στρατηγική του νέου προϊόντος (εικόνα της επιχείρησης σε σχέση με το 

Σχέδιο μάρκετινγκ νέου προϊόντος
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Στρατηγική του νέου προϊόντος (εικόνα της επιχείρησης σε σχέση με το 
προϊόν, τρόπος προβολής, τμήμα αγοράς-στόχου ως προς την ηλικία, τη 
γεωγραφική θέση, την κοινωνική θέση)

Επιλογή χονδρικής ή/και λιανικής διάθεσης

Παρακολούθηση αποθεμάτων

Στοιχεία ταυτότητας του προϊόντος (προδιαγραφές ποιότητας, όνομα, σήμα, 
συσκευασία, τιμή)

Επαφή με τους πελάτες (follow up).



Ανάλυση νεκρού σημείου

1.000.000
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Κύκλος ζωής προιόντος (life cycle)
Από φάση σε φάση διαφοροποιούνται 
 ο στρατηγικός στόχος της εταιρίας
 οι δαπάνες και οι μέθοδοι προώθησης
 η εφοδιαστική αλυσίδα
 το κόστος, το περιθώριο κέρδους και η τιμή πώλησης.

αύξηση ζήτησης, 
οριστικοποίηση 
προδιαγραφών και 
παραγωγικής διαδικασίας, 
μαζική παραγωγή, μείωση 
κόστους παραγωγής, 

ανταγωνισμός από 
νέα προϊόντα, 
πτωτικός ρυθμός 
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υψηλή θνησιμότητα, 
συχνές αλλαγές 
προδιαγραφών, 
χαμηλές πωλήσεις

κόστους παραγωγής, 
ανταγωνισμός

σταθερότητα ζήτησης, 
ανταγωνισμός από 
παρόμοια προϊόντα, 
μείωση περιθωρίου 
κέρδους

πτωτικός ρυθμός 
πωλήσεων



Στρατηγική εταιριών

 Δύο εταιρίες Α και Β, που παράγουν ομοειδή προϊόντα ειδών 
προσωπικής υγιεινής, έχουν διαπιστώσει ότι ο κύκλος ζωής των 
προϊόντων τους είναι περίπου μια πενταετία. Η εταιρία Α έχει στο 
στάδιο εισαγωγής 9 προϊόντα και στο στάδιο ωρίμανσης μόνο 3 
προϊόντα. Αντίθετα, η εταιρία Β, στο στάδιο εισαγωγής έχει 
προϊόντα 7 και στο στάδιο ωρίμανσης  5  προϊόντα. Ο χρόνος 
ωρίμανσης για όλα τα προϊόντα και για τις δύο εταιρίες, είναι από ωρίμανσης για όλα τα προϊόντα και για τις δύο εταιρίες, είναι από 
τον τεσσαρακοστό μέχρι τον πεντηκοστό μήνα της πενταετίας.  
Ποια από τις δύο αυτές εταιρίες, κατά την άποψή σας, έχει πιο 
ορθολογιστική προσέγγιση στο σχεδιασμό και τον κύκλο ζωής των 
προϊόντων της; 
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Καμπύλη μάθησης (cn=c1
.n-b)

 cn=κόστος παραγωγής n κομματιού, 
 c1=κόστος παραγωγής του πρώτου κομματιού, 
 n=ο αριθμός των κομματιών, 
 b=παράμετρος που εκφράζει το ρυθμό μείωσης του μοναδιαίου κόστους παραγωγής, b=-log(p)/0,301, 

όπου p είναι το κόστος του δεύτερου κομματιού ως ποσοστού του κόστους του πρώτου.

Καμπύλη Μάθησης 80%

12
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% 99,0000 95,0000 90,0000 85,0000 80,0000 75,0000 70,0000 65,0000 60,0000

b 0,0145 0,0740 0,1520 0,2345 0,3220 0,4151 0,5146 0,6216 0,7370

n n^(-b)

2 0,9900 0,9500 0,9000 0,8500 0,8000 0,7500 0,7000 0,6500 0,6000

4 0,9801 0,9025 0,8100 0,7225 0,6400 0,5625 0,4900 0,4225 0,3600

5 0,9769 0,8877 0,7830 0,6856 0,5956 0,5127 0,4368 0,3678 0,3054

Ποσοστά καμπύλης μάθησης
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10 0,9672 0,8433 0,7047 0,5828 0,4765 0,3845 0,3058 0,2390 0,1832

50 0,9449 0,7486 0,5517 0,3996 0,2838 0,1971 0,1336 0,0879 0,0559

100 0,9354 0,7112 0,4966 0,3396 0,2270 0,1479 0,0935 0,0571 0,0336

500 0,9138 0,6313 0,3888 0,2329 0,1352 0,0758 0,0408 0,0210 0,0103

1000 0,9047 0,5998 0,3499 0,1979 0,1082 0,0569 0,0286 0,0137 0,0062

5000 0,8838 0,5324 0,2740 0,1357 0,0644 0,0291 0,0125 0,0050 0,0019

10000 0,8750 0,5058 0,2466 0,1154 0,0515 0,0219 0,0087 0,0033 0,0011

100000 0,8462 0,4265 0,1737 0,0672 0,0246 0,0084 0,0027 0,0008 0,0002

1000000 0,8185 0,3597 0,1224 0,0392 0,0117 0,0032 0,0008 0,0002 0,0000

10000000 0,7916 0,3034 0,0863 0,0228 0,0056 0,0012 0,0002 0,0000 0,0000

100000000 0,7656 0,2558 0,0608 0,0133 0,0027 0,0005 0,0001 0,0000 0,0000



Τάσεις που επιβάλουν τη βελτίωση της 
λειτουργίας ανάπτυξης προϊόντων

H παγκοσμιοποίηση, όπου μία επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει
συγκριτικό πλεονέκτημα καινοτομίας με εισαγωγή νέων προϊόντων και
διασφάλιση σημαντικών συνεργασιών παγκοσμίως.
Tο διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εμπόριο, μέσω των οποίων
δημιουργούνται πιο γρήγορες, ελεύθερης ροής γραμμές επικοινωνίας
μεταξύ προμηθευτών, διανομέων και άλλων συνεργατών στην αλυσίδα
αξίας.
H μείωση κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα, που μπορούν να
αναδείξουν ορισμένες επιχειρήσεις ως πολύτιμους συνεργάτες.
H μείωση κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα, που μπορούν να
αναδείξουν ορισμένες επιχειρήσεις ως πολύτιμους συνεργάτες.

 Για την επίτευξη του στόχου της ελαχιστοποίησης το χρόνου ανάπτυξης
νέων προϊόντων, χρησιμοποιούνται ορισμένες τεχνικές και εργαλεία, από τις
οποίες οι πιο βασικές είναι:
(α) η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής,
(β) η σπονδυλωτή σχεδίαση και
(γ) η απλοποίηση του προϊόντος
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Σχεδιασμός και Τεχνολογία
 Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. Μπορεί να συμβάλλει

καθοριστικά στη μείωση του χρόνου ανάπτυξης ενός προϊόντος,
τόσο μέσα από την εξοικονόμηση χρόνου από χρονοβόρες
δραστηριότητες, όσο και με τη δημιουργία βάσεων δεδομένων για
εύκολη και άμεση πρόσβαση σε υφιστάμενα σχέδια εξαρτημάτων
ή/και προϊόντων κατά τη σχεδίαση και ανάλυση των νέων
προϊόντων (CAD-Computer Aided Design). Καταλυτικός είναι ο
ρόλος των Η/Υ και στη βιομηχανοποίηση της παραγωγής με τη
δημιουργία αυτόματων προγραμμάτων λειτουργίας και ελέγχου του
παραγωγικού εξοπλισμού για τη διενέργεια των απαιτούμενων
κατεργασιών (εργαλειομηχανές NC-Numerically controlled,
ευέλικτα βιομηχανικά συστήματα FMS-Flexible Manufacturing
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ευέλικτα βιομηχανικά συστήματα FMS-Flexible Manufacturing
Systems, CAM-Computer Aided Manufacturing, ρομπότ, έμπειρα
συστήματα),

 Σπονδυλωτή σχεδίαση. Η σπονδυλωτή σχεδίαση έχει ως
στόχο την κατασκευή ποικιλίας τελικών προϊόντων με σχετικά
ολιγάριθμα βασικά εξαρτήματα, γεγονός που συμβάλλει τόσο στην
απλοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας όσο και στη μείωση του
κόστους διατήρησης των αποθεμάτων,

 Απλοποίηση του προϊόντος. Με την απλοποίηση του προϊόντος
μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα ύπαρξης πηγών σφαλμάτων
στην παραγωγή, ενώ παράλληλα επιταχύνεται η παραγωγική
διαδικασία.



Σχεδιασμός και Τεχνολογία 

Ανάπτυξη τεχνολογίας
 Στα υλικά
 Στις μεθόδους παραγωγής
 Στην οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας

Τεχνολογία
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Τεχνολογία
 Χειρονακτική
 Μηχανοποιημένη
 Αυτοματοποιημένη



Τεχνο-οικονομικά Συστήματα

Διοίκηση Παραγωγής &
Συστημάτων Υπηρεσιών

3. Σχεδιασμός Προϊόντος
Επίπεδα Σχεδιασμού
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Επίπεδα Σχεδιασμού
Διαδικασία Σχεδιασμού
Κύκλος Ζωής Προϊόντος

Εισηγητής: Θοδωρής Βουτσινάς 
Δρ Μηχ/γος Μηχ/κός



Τεχνο-οικονομικά Συστήματα

Διοίκηση Παραγωγής &
Συστημάτων Υπηρεσιών

4. Σχεδιασμός Δυναμικότητας
Το πρόβλημα της δυναμικότητας
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Το πρόβλημα της δυναμικότητας
Διαδικασία σχεδιασμού
Δέντρα αποφάσεων
Συστήματα αναμονής

Εισηγητής: Θοδωρής Βουτσινάς 
Δρ Μηχ/γος Μηχ/κός



Ορισμοί

 Ως Δυναμικότητα ή Παραγωγική Ικανότητα ορίζεται η οριακή 
ικανότητα ενός παραγωγικού συστήματος να παράγει προϊόντα ή 
υπηρεσίες σε μία χρονική περίοδο (αναγωγή στη μέγιστη ποσότητα 
τελικών προϊόντων ή υπηρεσιών)

 Εναλλακτικά, ορίζεται ως η μέγιστη ποσότητα του κρίσιμου (για 
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 Εναλλακτικά, ορίζεται ως η μέγιστη ποσότητα του κρίσιμου (για 
την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών) πόρου που διαθέτει το 
σύστημα στη μονάδα του χρόνου.



Παραγωγική μονάδα Μονάδα μέτρησης Μετρούμενο μέγεθος

Χαλυβουργία Τόνοι/ημέρα Τελικό προϊόν

Υποδηματοποιία Ζεύγη/βάρδια Τελικό προϊόν

Εργοστάσιο μαρμάρου m2/βάρδια Τελικό προϊόν

Μέτρηση δυναμικότητας
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Ενεργειακός σταθμός MW Τελικό προϊόν

Ζυθοποιία Κιβώτια/βάρδια Τελικό προϊόν

Χαρτοποιία Τόνοι/ημέρα Τελικό προϊόν

Ξενοδοχείο Αριθμός κρεβατιών Κρίσιμος πόρος

Μηχανουργείο Μηχανώρες/βάρδια Κρίσιμος πόρος

Στάδιο Αριθμός θέσεων Κρίσιμος πόρος



Επίπεδα σχεδιασμού δυναμικότητας

Στρατηγικό επίπεδο (αρχικός σχεδιασμός ή περιοδική αναθεώρηση 
στρατηγικής)

 δέσμευση σημαντικών πόρων
 σημαντικός επιχειρηματικός κίνδυνος.

Τακτικό επίπεδο (μεσοπρόθεσμη και περιορισμένη προσαρμογή της 
δυναμικότητας)
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δυναμικότητας)
 περιορισμένη δέσμευση πόρων
 περιορισμένος επιχειρηματικός κίνδυνος
 χρήση αποθεμάτων, ή περιοδικά αυξημένων πόρων (π.χ. υπερωριακή 

απασχόληση).

Λειτουργικό επίπεδο
 δε δεσμεύονται νέοι πόροι
 τροποποίηση του τρόπου αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων.



Διαδικασία σχεδιασμού 
δυναμικότητας

Πρόβλεψη 
ζήτησης

Προσδιορισμός 
απαιτήσεων 

δυναμικότητας

Διαμόρφωση 
εναλλακτικών 

σχεδίων
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Αξιολόγηση 
εναλλακτικών 

σχεδίων



Διαδικασία σχεδιασμού 
δυναμικότητας – Πρόβλεψη 
ζήτησης
Μέθοδος Περιγραφή

Α. Μοντέλα χρονοσειρών

Κινούμενοι μέσοι Προβλέψεις που στηρίζονται σε μοντέλα χρονοσειρών

Εκθετικοί κινούμενοι 
μέσοι

Προβλέψεις που στηρίζονται σε μοντέλα χρονοσειρών όπου οι 
πιο πρόσφατες τιμές έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα

Σειρές Fourier Εμπειρικά δεδομένα με προβολή τάσης και εποχικότητας.

ΕΜΠ - Τμ. Ηλεκτρολ. Μηχ. & Μηχ. Υπολογ.                       Παν/μιο Πειραιώς - Τμ. Βιομηχ. Διοίκησης και Τεχνολογίας

Β. Αιτιακές μέθοδοι

Ανάλυση συσχέτισης Συσχέτιση της βασικής μεταβλητής με παράγοντες που την 
επηρεάζουν

Οικονομετρικά μοντέλα Προβλέψεις που βασίζονται σε συστήματα εξισώσεων 
μεταβλητών που αλληλεξαρτώνται. 

Γ. Προγνωστικές μέθοδοι

Delphi Ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από εμπειρογνώμονες.

Έρευνα αγοράς Διερεύνηση προτιμήσεων-τάσεων της αγοράς (ερωτηματολόγια, 
συνεντεύξεις, δοκιμαστική εισαγωγή προϊόντων)

Ανάλυση αναλόγων και 
κύκλου ζωής

Πρόβλεψη που στηρίζεται σε ανάλυση και σύγκριση με την 
ανάπτυξη και εξέλιξη παρόμοιων προϊόντων.



Διαδικασία σχεδιασμού 
δυναμικότητας – Προσδιορισμός 
απαιτήσεων δυναμικότητας
 Οι απαιτήσεις δυναμικότητας προσδιορίζονται με βάση τις 

προβλέψεις για τις μεταβολές της ζήτησης μέσα στο χρόνο 
σχεδιασμού

 Το μέγεθος συνήθως υπερκαλύπτει το μέγεθος της ζήτησης
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 Εποχιακές διακυμάνσεις καλύπτονται (εφόσον είναι δυνατό και δε 
συνδυάζεται με πολύ υψηλές δαπάνες) με δημιουργία αποθεμάτων, 
με χρήση υποκατασκευαστών, με υπερωριακή απασχόληση.



Διαδικασία σχεδιασμού 
δυναμικότητας – Διαμόρφωση 
εναλλακτικών σχεδίων
 Κάθε εναλλακτικό σχέδιο αναφέρεται σε ένα διαφορετικό τρόπο 

εγκατάστασης της απαιτούμενης δυναμικότητας
 Κάθε σχέδιο εκφράζει μία διαφορετική σχέση του σταθερού και 

μεταβλητού κόστους παραγωγής της μονάδας που σχεδιάζεται.

Σχέδιο εγκατάστασης 
δυναμικότητας Ι

Σχέδιο εγκατάστασης 
δυναμικότητας ΙΙ

Σχέδιο εγκατάστασης 
δυναμικότητας ΙΙΙ
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δυναμικότητας Ι
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Διαδικασία σχεδιασμού 
δυναμικότητας – Αξιολόγηση 
εναλλακτικών σχεδίων
 Η αύξηση της δυναμικότητας συχνότερα και κατά μικρότερα 

τμήματα (περίπτωση Ι) συνεπάγεται συνήθως αυξημένες πάγιες 
δαπάνες εγκατάστασης ανά μονάδα δυναμικότητας

 Η αύξηση της δυναμικότητας κατά μεγαλύτερα τμήματα 
(περίπτωση ΙΙ) συνεπάγεται αυξημένο κόστος προϊόντος λόγω του 
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(περίπτωση ΙΙ) συνεπάγεται αυξημένο κόστος προϊόντος λόγω του 
αυξημένου μεγέθους της μη αξιοποιούμενης δυναμικότητας

 Η χρήση εναλλακτικών πηγών δυναμικότητας (περίπτωση ΙΙΙ) 
συνδυάζεται με αυξημένο κόστος παραγωγής.



Καθαρή παρούσα αξία
Η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) ενός σχεδίου είναι μέτρο της αξίας 
του και ορίζεται ως η διαφορά των εσόδων που θα προκύψουν από το 
επενδυτικό σχέδιο από τα αντίστοιχα έξοδα, στα οποία περιλαμβάνεται 
και η επένδυση, όταν όλα τα έσοδα και τα έξοδα αναχθούν στον 
παρόντα χρόνο. Είναι: 

ΚΠΑ= Κ-Α
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ΚΠΑ= Κ-Α

όπου, 

Κ: η παρούσα αξία των καθαρών αποτελεσμάτων (έσοδα-έξοδα) που 
θα προκύψουν στο μέλλον εξαιτίας του σχεδίου
Α: η δαπάνη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, που 
υποτίθεται ότι πραγματοποιείται κατά την έναρξη της υλοποίησης του 
σχεδίου.



Συντελεστές καθαρής παρούσας 
αξίας

Ki, i=1, …, ν: Η καθαρή εισροή κατά την περίοδο i
r: Το κόστος δανεισμού (στον παραπάνω τύπο θεωρήθηκε σταθερό)
μ : Η απομένουσα αξία στο τέλος της περιόδου ν (ίση με τη τρέχουσα 
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μν: Η απομένουσα αξία στο τέλος της περιόδου ν (ίση με τη τρέχουσα 
αξία των παγίων και λοιπών στοιχείων της επένδυσης κατά το τέλος 
του χρόνου σχεδιασμού).

Έτος 1% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

1 0,990 0,980 0,962 0,943 0,926 0,909 0,893 0,877 0,862 0,847 0,833

2 0,980 0,961 0,925 0,890 0,857 0,826 0,797 0,769 0,743 0,718 0,694

3 0,971 0,942 0,889 0,840 0,794 0,751 0,712 0,675 0,641 0,609 0,579

4 0,961 0,924 0,855 0,792 0,735 0,683 0,636 0,592 0,552 0,516 0,482

5 0,951 0,906 0,822 0,747 0,681 0,621 0,567 0,519 0,476 0,437 0,402

6 0,942 0,888 0,790 0,705 0,630 0,564 0,507 0,456 0,410 0,370 0,335
7 0,933 0,871 0,760 0,665 0,583 0,513 0,452 0,400 0,354 0,314 0,279

8 0,923 0,853 0,731 0,627 0,540 0,467 0,404 0,351 0,305 0,266 0,233

9 0,914 0,837 0,703 0,592 0,500 0,424 0,361 0,308 0,263 0,225 0,194

10 0,905 0,820 0,676 0,558 0,463 0,386 0,322 0,270 0,227 0,191 0,162



Δέντρα αποφάσεων (1/3)
Έστω μία βιομηχανική επιχείρηση με δυναμικότητα 20.000 τεμ./έτος η 
οποία εξετάζει διάφορα εναλλακτικά σχέδια αύξησής της. Η πρόβλεψη της 
ζήτησης χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και έτσι διαμορφώνονται τρεις 
διαφορετικές βασικές εκτιμήσεις και τρία διαφορετικά σχέδια

2013 2014 2015 2016 2017
Αισιόδοξη, p=0,25 17000 24000 34000 48000 66000
Πιθανότερη, p=0,5 17000 20000 24000 29000 35000
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Πιθανότερη, p=0,5 17000 20000 24000 29000 35000
Απαισιόδοξη, 
p=0,25 17000 19000 21000 23000 25000

Νέα δυναμικότητα

Σχέδιο 2015 2016 2017 Κόστος

1 15000 15000 15000 800.000

2 5000 5000 5000 300.000

3 0 0 0 0



Δέντρα αποφάσεων (2/3)
Θεωρείται ότι:
Το λειτουργικό κόστος δεν επηρεάζεται από το μέγεθος της νέας 
μονάδας που εγκαθίσταται, ενώ, το κόστος κεφαλαίου είναι 15%

Το κόστος ευκαιρίας λόγω χαμένων πωλήσεων είναι 50€/κομμάτι.

Ισχύει: , 
3

ijji kpK
Σχέδιο 1

p=0.25
p=0.5
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όπου:
Κi η προσδοκιτή καθαρή παρούσα αξία του Σχεδίου i
pj η πιθανότητα η ζήτηση να εξελιχθεί σύμφωνα με την εκτίμηση j
kij ηα καθαρή παρούσα αξία του σχεδίου i αν η ζήτηση εξελιχθεί 
σύμφωνα με την εκτίμηση i. 


1j

ijji Σχέδιο 1

Σχέδιο 3

Σχέδιο 2

p=0.25
p=0.25

p=0.25

p=0.5

p=0.25

p=0.25

p=0.5



Δέντρα αποφάσεων (3/3)
Αξιολόγηση σχεδίου 1: Αύξηση δυναμικότητας κατά 15.000 μονάδες 
κάθε έτος.

2013 2014 2015 2016 2017

Δυναμικότητα 20000 20000 35000 50000 65000

Κόστος νέας Δυναμικ. 800000 800000 800000

1α) Αισιόδοξη ζήτηση - 24000 34000 48000 66000

Χαμένες πωλήσεις - 4000 0 0 1000
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1β) Πιθανότερη ζήτηση - 20000 24000 29000 35000

Χαμένες πωλήσεις - 0 0 0 0

1γ) Απαισιόδοξη ζήτηση - 19000 21000 23000 25000

Χαμένες πωλήσεις - 0 0 0 0

ΚΠΑ αύξησης δυναμικότητας: 800.000(0,756+0,658+0,572)=1.588.800
ΚΠΑ χαμένων πωλήσεων 1α: 4000x50x0,813+1000x50x0,535=189.350
ΚΠΑ χαμένων πωλήσεων 1β: 0, ΚΠΑ χαμένων πωλήσεων 1γ: 0 

Κ1=0,25x(1.588.800+189.350)+0,5x1.588.800+0,25x1.588.800=2.033.337,5



Προσδιορισμός αναγκαίου εξοπλισμού 
και εργατικού δυναμικού
Απαιτήσεις εξοπλισμού για μία φάση της παραγωγικής διαδικασίας:

Ε: Πλήθος απαιτούμενων παραγωγικών μονάδων
Π: Η συνολική παραγωγή στη διάρκεια μιας εργάσιμης μέρας
Τπ: Ο χρόνος παραγωγής μίας μονάδας προϊόντος (σε λεπτά)





60
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π

Δ: Η διάρκεια της εργάσιμης μέρας (σε ώρες).

Π=Ν/(1-σ), όπου σ το ποσοστό των σκάρτων προϊόντων.

όπου Τμ ο χρόνος μηχανής
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Παράδειγμα προσδιορισμού αναγκαίου 
εξοπλισμού
Απαιτήσεις εξοπλισμού για μία φάση της παραγωγικής διαδικασίας:

Έστω ένα παραγωγικό σύστημα που πρέπει να παράγει 1000 μονάδες προϊόντος σε οκτάωρη βάρδια. Ο 
χρόνος παραγωγής μίας μονάδας προϊόντος είναι 1 λεπτό. Προσδιορίστε τον αριθμό των απαιτούμενων 
επεξεργαστών.

Ε: Πλήθος απαιτούμενων παραγωγικών μονάδων
Π: Η συνολική παραγωγή στη διάρκεια μιας εργάσιμης μέρας
Τπ: Ο χρόνος παραγωγής μίας μονάδας προϊόντος (σε λεπτά)
Δ: Η διάρκεια της εργάσιμης μέρας (σε ώρες).

083,2
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10001
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Θα μπορούσατε να μειώσετε τον αριθμό των απαιτούμενων επεξεργαστών; Εάν ναι με ποιό τρόπο;



Παραγωγική διαδικασία σε 
περισσότερες από μία φάσεις

Στη φάση i εισέρχονται Νi-1, κομμάτια προς επεξεργασία και στο τέλος της 
φάσης εξέρχονται Ni ≤ Νi-1.

Φάση 1
Ν0=Π0

Ψ1

Φάση 2
Ν1

Ψ2

… Φάση ν
Νν-1

Ψν

Νν
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φάσης εξέρχονται Ni ≤ Νi-1.

Η διαφορά Νi-1- Νi ισούται με το πλήθος ψi των απορριπτόμενων 
προϊόντων.

11
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Παραγωγική διαδικασία σε 
περισσότερες από μία φάσεις
Ένα προϊόν μιας εταιρείας παράγεται σε δύο διαφορετικές
συσκευασίες του ενός λίτρου: γυάλινη και πλαστική. Όπως
φαίνεται στο διπλανό Σχήμα, η διαδικασία παραγωγής
αποτελείται από τρεις φάσεις (1, 2 και 3). Οι δύο πρώτες είναι
κοινές για τις δύο συσκευασίες, ενώ η τρίτη φάση
διαφοροποιείται.
Η ετήσια ζήτηση για το συγκεκριμένο προϊόν προβλέπεται σε
990.000 λίτρα και εκτιμάται ότι θα καλυφθεί κατά 60% από το990.000 λίτρα και εκτιμάται ότι θα καλυφθεί κατά 60% από το
προϊόν που συσκευάζεται σε γυαλί και κατά 40% από το προϊόν
που συσκευάζεται σε πλαστικό. Η μονάδα παραγωγής λειτουργεί
300 ημέρες το χρόνο. Το ποσοστό της σκάρτης παραγωγής σε
κάθε φάση είναι:
4% για τη φάση 1,
2% για τη φάση 2,
ενώ δεν υπάρχει σκάρτη παραγωγή στις φάσεις 3Α και 3Β.

Να υπολογιστεί η απαιτούμενη ημερήσια παραγωγή σε κάθε φάση
της παραγωγικής διαδικασίας.
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Παραγωγική διαδικασία σε 
περισσότερες από μία φάσεις

Ετήσια Παραγωγή: 990000 lt, Ημερήσια Παραγωγή: 3300 lt
Γυαλί Νγ=Πγ: 1980 lt, Πλαστικό: Νπ=Ππ: 1320 lt
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Συστήματα αναμονής

Σε ένα σωστά σχεδιασμένο σύστημα, το φαινόμενο της αναμονής 
είναι το αποτέλεσμα της αβεβαιότητας της ζήτησης και του χρόνου 
εξυπηρέτησης.
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Κόστος συστήματος αναμονής
Η οικονομικότητα της λειτουργίας των συστημάτων αναμονής είναι 
συνάρτηση δύο ανταγωνιστικών παραγόντων:

 του κόστους εξυπηρέτησης (ή κόστους δυναμικότητας) Κε

 του κόστους αναμονής Κα

Το συνολικό κόστος είναι: Κσ=Κε+Κα
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Χαρακτηριστικά συστήματος 
αναμονής

 κατανομή αφίξεων (αριθμός αφίξεων στη μονάδα του χρόνου ή 
χρόνος μεταξύ διαδοχικών αφίξεων)

 κατανομή χρόνου εξυπηρέτησης (αριθμός εξυπηρετήσεων στη 
μονάδα του χρόνου ή χρονική διάρκεια εξυπηρέτησης)

 πλήθος σταθμών εξυπηρέτησης
 κανόνας προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση των πελατών
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 κανόνας προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση των πελατών
 FIFO (First In First Out) ή FCFS (First Comes First Served)
 LIFO (Last In First Out) ή LCFS (Last Comes First Served)
 SIRO (Service In Random Order)
 PSR (Priority Selection Rule)

 χωρητικότητα χώρου αναμονής
 μέγεθος πληθυσμού πελατών.



Συστήματα αναμονής –
Συμβολισμοί μοντελοποίησης

(a/b/c):(d/e/f)

 a: κατανομή αφίξεων
 b: κατανομή χρόνου εξυπηρέτησης
 c: πλήθος σταθμών εξυπηρέτησης

d: κανόνας προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση των πελατών
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 d: κανόνας προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση των πελατών
 e: χωρητικότητα χώρου αναμονής
 f: μέγεθος πληθυσμού πελατών.

M: κατανομή Poisson, D: σταθερός χρόνος μεταξύ αφίξεων ή σταθερή 
διάρκεια εξυπηρέτησης, Εκ: κατανομή Erlang, Gl ή G: γενική 
κατανομή.

Παράδειγμα: (Μ/Μ/2):(FIFO/∞/150)



Δείκτες απόδοσης συστημάτων 
αναμονής
Οι παράμετροι του συστήματος

λ: μέσος ρυθμός αφίξεων
μ: μέσος ρυθμός εξυπηρετήσεων
s: πλήθος παράλληλων σταθμών εξυπηρέτησης με την ίδια δυναμικότητα
m: μέγιστη χωρητικότητα του συστήματος
σ: τυπική απόκλιση της κατανομής των χρόνων μεταξύ διαδοχικών αφίξεων ή του 
χρόνου εξυπηρέτησης

Προσδιορίζουν τους ακόλουθους δείκτες
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Προσδιορίζουν τους ακόλουθους δείκτες

Pn: την πιθανότητα να υπάρχουν n πελάτες στο σύστημα τη χρονική στιγμή t
P0: την πιθανότητα να μην υπάρχει πελάτης στο σύστημα
L: το μέσο αριθμό πελατών στο σύστημα τη στιγμή t
Lq: το μέσο αριθμό πελατών στην ουρά τη στιγμή t
W: το μέσο χρόνο που αναμένεται να παραμείνει ένας πελάτης στο σύστημα
Wq:το μέσο χρόνο που αναμένεται να παραμείνει ένας πελάτης στην ουρά
ρ: το βαθμό απασχόλησης του συστήματος

Οι δείκτες με τη σειρά τους προσδιορίζουν το κόστος εξυπηρέτησης Κε και το 
κόστος αναμονής Κα.



Το μοντέλο (M/G/1):(FCFS/∞/∞)
Μήκος ουράς:

Όπου λ,μ είναι οι μέσοι ρυθμοί αφίξεων και εξυπηρετήσεων 
αντίστοιχα και σ η τυπική απόκλιση της κατανομής του χρόνου 
εξυπηρέτησης.
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εξυπηρέτησης.

Ο βαθμός απασχόλησης είναι: ρ=λ/μ

Πελάτες στο σύστημα: L=Lq+λ/μ

Χρόνος αναμονής στην ουρά: Wq=Lq/λ

Χρόνος παραμονής στο σύστημα: W=Wq+1/μ



Το μοντέλο (M/Μ/1):(FCFS/∞/∞)
Μήκος ουράς:

Όπου λ,μ είναι οι μέσοι ρυθμοί αφίξεων και εξυπηρετήσεων 
αντίστοιχα.
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Ο βαθμός απασχόλησης είναι: ρ=λ/μ

Πελάτες στο σύστημα: L=Lq+λ/μ

Χρόνος αναμονής στην ουρά: Wq=Lq/λ

Χρόνος παραμονής στο σύστημα: W=Wq+1/μ



Το μοντέλο (M/D/1):(FCFS/∞/∞)
Ο χρόνος εξυπηρέτησης είναι σταθερός και ίσος με 1/μ. Μήκος ουράς:

Όπου λ είναι ο μέσος ρυθμός αφίξεων.

λ)μμ2
λ 
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Ο βαθμός απασχόλησης είναι: ρ=λ/μ

Πελάτες στο σύστημα: L=Lq+λ/μ

Χρόνος αναμονής στην ουρά: Wq=Lq/λ

Χρόνος παραμονής στο σύστημα: W=Wq+1/μ



Βελτιστοποίηση συστημάτων 
αναμονής

Έστω s σταθμοί εξυπηρέτησης. 

Ας θεωρηθεί ότι Κε(s)=kεs και Κα(s)=kαL όπου kε το κόστος λειτουργίας του 
σταθμού εξυπηρέτησης και kα το κόστος αναμονής ενός πελάτη στη μονάδα 
του χρόνου και L το μέσο πλήθος πελατών στο σύστημα.

Το συνολικό κόστος είναι:
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Το συνολικό κόστος είναι:

Κ= kεs + kαL

προσδιορισμός της δυναμικότητας του σταθμού ώστε το κόστος λειτουργίας 
του συστήματος να είναι το ελάχιστο δυνατό
προσδιορισμός πλήθους σταθμών όταν η δυναμικότητα καθενός είναι 
ορισμένη, με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας του 
συστήματος (στην περίπτωση πολλών παράλληλων σταθμών εξυπηρέτησης)



Μέτρηση δεικτών
Έστω σύστημα με έναν σταθμό εξυπηρέτησης και μέσο χρόνο 
εξυπηρέτησης 5 λεπτά και τυπική απόκλιση 6 λεπτά. Οι πελάτες 
φτάνουν στο σύστημα με ρυθμό 8/ώρα και οι αφίξεις ακολουθούν 
κατανομή Poisson. Το σύστημα εξυπηρετεί με τον κανόνα FCFS. 
Προσδιορίστε τους δείκτες απόδοσης του συστήματος και βρείτε την 
επίδραση που θα έχει σε αυτούς η μείωση της τυπικής απόκλισης σε 
τρία λεπτά.

Το σύστημα μοντελοποιείται ως (M/G/1):(FCFS/∞/∞)
λ/μ)) λσ ( 22  (
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Το σύστημα μοντελοποιείται ως (M/G/1):(FCFS/∞/∞)
λ=8/ώρα
1/μ=5λεπτά, μ=12/ώρα
σ=6λεπτά=0,1 ώρες

Lq=1,63, και ο μέσος όρος πελατών στο σύστημα είναι L=Lq+λ/μ=2,3
Wq=Lq/λ=0,204 ώρες και W=L/λ=0,288 ώρες

Για σ=3λεπτά=0,05 ώρες προκύπτει:
Lq=0,91, και ο μέσος όρος πελατών στο σύστημα είναι L=Lq+λ/μ=1,57
Wq=Lq/λ=0,114 ώρες και W=L/λ=0,196 ώρες
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Τεχνο-οικονομικά Συστήματα

Διοίκηση Παραγωγής &
Συστημάτων Υπηρεσιών

4. Σχεδιασμός Δυναμικότητας
Το πρόβλημα της δυναμικότητας
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Το πρόβλημα της δυναμικότητας
Διαδικασία σχεδιασμού
Δέντρα αποφάσεων
Συστήματα αναμονής

Εισηγητής: Θοδωρής Βουτσινάς 
Δρ Μηχ/γος Μηχ/κός



Τεχνο-οικονομικά Συστήματα

Διοίκηση Παραγωγής &
Συστημάτων Υπηρεσιών

5. Σχεδιασμός Μεθόδου Παραγωγής
Μελέτη Εργασίας
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Μελέτη Εργασίας
Μελέτη μεθόδου
Μέτρηση εργασίας

Εισηγητής: Θοδωρής Βουτσινάς 
Δρ Μηχ/γος Μηχ/κός



Μελέτη Εργασίας

Ο στόχος της Μελέτης Εργασίας (Work Study) εντοπίζεται στην
εύρεση του τρόπου εκτέλεσης των δραστηριοτήτων της παραγωγικής
διαδικασίας έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η παραγωγικότητα.

Εφαρμογές:
 Στο σχεδιασμό μίας νέας παραγωγικής διαδικασίας,

Στη βελτιστοποίηση υπαρχόντων παραγωγικών διαδικασιών.
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 Στη βελτιστοποίηση υπαρχόντων παραγωγικών διαδικασιών.

Το αποτέλεσμα της Μελέτης Εργασίας είναι η ανάπτυξη και
τυποποίηση της μεθόδου παραγωγής και του χρόνου που απαιτείται
από ένα ειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο, εργαζόμενο
με κανονικό ρυθμό για να εκτελέσει την εργασία που μελετάται.

Μελέτη εργασίας
Μελέτη Μεθόδου

Μέτρηση Εργασίας



Στάδια της Μελέτης Μεθόδου (1/3)

 Προσδιορισμός του προβλήματος - επιλογή της εργασίας που θα μελετηθεί
 προσδιορισμός στόχων,
 προσδιορισμός κριτηρίων (τα τρία “s” - specification, simplification, 

standardization), 
 προσδιορισμός απαιτήσεων για το μέγεθος παραγωγής, 
 χρόνος περάτωσης της μελέτης. 

 Ανάλυση της μεθόδου
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 Ανάλυση της μεθόδου
 συλλογή και επεξεργασία δεδομένων αναφορικά με τη μέθοδο παραγωγής που 

μελετάται (προδιαγραφές, ποσοτικοί και ποιοτικοί περιορισμοί),
 περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται με τη βοήθεια διαγραμμάτων-

πινάκων,
 προσδιορισμός δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται καλύτερα με τη βοήθεια 

ανθρωπίνου χειριστή ή μηχανών και οι σχέσεις ανθρώπου-μηχανής,
 επανεξέταση των προβλημάτων που δημιουργεί τυχόν υπάρχουσα μέθοδος,
 διαμόρφωση και οριστικοποίηση κριτηρίων αξιολόγησης των εναλλακτικών 

λύσεων (ικανοποίηση απαιτήσεων όγκου και ποιότητας παραγωγής, επιπτώσεις της 
μεθόδου στο κόστος παραγωγής, περιβαλλοντικά κριτήρια κ.ά).



Στάδια της Μελέτης Μεθόδου (2/3)
 Αναζήτηση και εξέταση εναλλακτικών μεθόδων

 χρήση αναλυτικής μεθόδου, 
 χρήση συνθετικής μεθόδου, 
 απάντηση ερωτημάτων

 σκοπός εκτέλεσης
 θέση εκτέλεσης
 χρόνος εκτέλεσης
 άτομο που εκτελεί
 τρόπος εκτέλεσης.

 Αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων (με βάση τα κριτήρια που 
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 Αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων (με βάση τα κριτήρια που 
τέθηκαν στο στάδιο της ανάλυσης) λαμβάνοντας υπόψη:
 την επίδραση στο κόστος παραγωγής,
 τον πρότυπο χρόνο,
 το κόστος των απαιτούμενων επενδύσεων,
 το χρόνο και το κόστος συντήρησης εξοπλισμού,
 την ευελιξία,
 τις επιπτώσεις στο περιβάλλον,
 την αποδοχή από τον ανθρώπινο παράγοντα.



Στάδια της Μελέτης Μεθόδου (3/3)
 Εγκατάσταση και έλεγχος της μεθόδου

 προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού,
 εκπαίδευση προσωπικού,
 τροποποίηση - προσαρμογή της μεθόδου μετά την αρχική εγκατάσταση,
 περιοδική επιθεώρηση.
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Ανάλυση ροής εργασίας

Η ανάλυση της ροής της εργασίας (workflow analysis) είναι σημαντικό
τμήμα της ανάλυσης μεθόδου και πραγματοποιείται κυρίως με χρήση
διαγραμμάτων ή άλλων γραφικών βοηθημάτων.

Με αυτόν τον τρόπο απεικονίζεται το πώς πραγματοποιούνται οι
εργασίες, από ποιόν, με ποια σειρά και σε πόσο χρόνο.
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εργασίες, από ποιόν, με ποια σειρά και σε πόσο χρόνο.



Διαγράμματα διαδικασίας (1/3)

Παραλαβή 
αίτησης

Αναζήτηση 
στο αρχείο

Εκτύπωση 
πιστοποιητικού

Υπογραφή 
προϊσταμένου

Παράδοση 
εγγράφου

: Προσδιορίζει τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών,

: Απεικονίζει μία κύρια φάση της παραγωγικής διαδικασίας.
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Διάγραμμα σταδίων (block diagram) για την έκδοση πιστοποιητικού γέννησης.



Διαγράμματα διαδικασίας (2/3)
: Πρώτες ύλες, εξαρτήματα, υποπροϊόντα,

: Παραγωγική δραστηριότητα,

: Δραστηριότητα ελέγχου.

Υποπροϊόν 1

1

2

3

1

2

Πρώτη ύλη 2
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3

1

Υποπροϊόν 
2

3
Τελικό προϊόν

Διάγραμμα συναρμολόγησης (assembly ή Gozinto (goes into) diagram).



Λειτουργία (operation)

Μεταφορά (transportation)

Έλεγχος (inspection)

Διαγράμματα διαδικασίας (3/3)

ΕΜΠ - Τμ. Ηλεκτρολ. Μηχ. & Μηχ. Υπολογ.                       Παν/μιο Πειραιώς - Τμ. Βιομηχ. Διοίκησης και Τεχνολογίας

Καθυστέρηση

Αποθήκευση

Δύο σύμβολα συνδυάζονται όταν δύο δραστηριότητες εκτελούνται 
ταυτόχρονα σαν μία δραστηριότητα.

Συμβολισμοί πρότυπου ASME.



Σε εργοστάσια που γίνεται στίλβωση επιφανειών, η περιφερειακή επιφάνεια των
τροχών στίλβωσης καλύπτεται με κόλλα και σμυριδόσκονη σε δυο στρώσεις. Η
πρώτη στρώση αφήνεται να στεγνώσει για μισή ώρα περίπου πριν περάσει η
δεύτερη στρώση. Το στέγνωμα γίνεται σε ειδικό χώρο όπου ελέγχεται η
υγρασία, ενώ η θερμοκρασία διατηρείται στους 80 με 90 βαθμούς Κελσίου.

Παράδειγμα μελέτης μεθόδου με 
χρήση διαγραμμάτων (1/4)
(Πηγή : Διοίκηση Παραγωγής, Κ. Πάππη)
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Παλαιά μέθοδος επικάλυψης τροχού με σμυριδόσκονη.



Παράδειγμα μελέτης μεθόδου με 
χρήση διαγραμμάτων (2/4)
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Διάγραμμα διαδικασίας παλαιάς μεθόδου επικάλυψης τροχού με σμυριδόσκονη.



Επινοήθηκε στη συνέχεια, μια ειδική μηχανή που καθιστά δυνατή την επικάλυψη
τόσο της κόλλας όσο και της σμυριδόσκονης ταυτόχρονα. Η μηχανή φαίνεται
στο σχήμα που ακολουθεί:

Παράδειγμα μελέτης μεθόδου με 
χρήση διαγραμμάτων (3/4)
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Νέα μέθοδος επικάλυψης τροχού με σμυριδόσκονη.



Παράδειγμα μελέτης μεθόδου με 
χρήση διαγραμμάτων (2/4)
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Διάγραμμα διαδικασίας νέας μεθόδου επικάλυψης τροχού με σμυριδόσκονη.



Μέτρηση Εργασίας
Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) αναφέρεται στον  
προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο και κατάλληλα 
εκπαιδευμένο άτομο να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία. 

Ο προσδιορισμός του χρόνου αυτού είναι απαραίτητος:
 για την αξιολόγηση μιας μεθόδου εργασίας, 
 για τον προγραμματισμό των παραγωγικών δραστηριοτήτων ενός τμήματος παραγωγής,
 για την εκπόνηση συστήματος αμοιβής κατ’ απόδοση.
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Χρησιμότητα Μέτρησης Εργασίας:
 στην κατάρτιση προγράμματος παραγωγής,
 στον προσδιορισμό αναγκών έργου σε προσωπικό και εξοπλισμό,
 στη λήψη απόφασης για παραγωγή, αγορά ή ανάθεση σε υποκατασκευαστή της ανάγκη 

προμήθειας κάποιων προϊόντων,
 στην εκτίμηση του χρόνου εκτέλεσης μιας παραγγελίας,
 στην εκτίμηση του κόστους παραγωγής για τον καθορισμό της τιμής πώλησης,
 στην κατάρτιση προϋπολογισμού παραγωγής,
 στον καθορισμό δυναμικότητας μηχανής και αριθμού μηχανών,
 στον καθορισμό πρότυπων χρόνων εκτέλεσης μιας εργασίας για τον έλεγχο του 

εργατικού κόστους.



Κατηγορίες μεθόδων μέτρησης 
εργασίας
Α. Με συνεχή παρατήρηση  
 μέτρηση της διάρκειας των κύκλων εργασίας ή στοιχείων τους με 

άμεση και συνεχή παρατήρηση,
 χρήση χρονομέτρου, ηλεκτρονικού συλλέκτη δεδομένων κλπ,
 συνεχής, επαναληπτική ή σωρευτική χρονομέτρηση.

Β. Δειγματοληπτική μελέτη
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Β. Δειγματοληπτική μελέτη
 μέτρηση εργασίας σε περιπτώσεις που αυτή δεν εκτελείται σε 

διαδοχικούς, επαναλαμβανόμενους κύκλους,
 καταγραφή σε τυχαίους προκαθορισμένους χρόνους.

Γ. Συνθετική μελέτη
 προσδιορισμός του χρόνου εκτέλεσης μιας εργασίας 

χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τους χρόνους των στοιχείων από τα 
οποία αποτελείται.



Βασικός, κανονικός και πρότυπος 
χρόνος

 Βασικός χρόνος (selected time), 

 Κανονικός χρόνος (normal time),

 Πρότυπος χρόνος (standard time), 
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όπου:
n: ο αριθμός των επαναλήψεων της μέτρησης,
ti η ποσότητα του χρόνου που μετρήθηκε κατά την i επανάληψη της 
μέτρησης,
r: ο βαθμός απόδοσης,
λ: το ποσοστό των χορηγήσεων (ή επιβαρύνσεων, ή παροχών).



Παράδειγμα εφαρμογής μέτρησης 
εργασίας (1/3)

Στο τμήμα καθορισμού εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο απασχολούνται συνολικά 6 
άτομα.  Τα εξαρτήματα είναι  τριών τύπων: Α, Β και Γ.  Χρονομετρήσεις για τον 
καθορισμό του χρόνου εργασίας (σε έναν εργαζόμενο) έδωσαν τα εξής 
αποτελέσματα:

Εξάρτημα Α Εξάρτημα Β Εξάρτημα Γ

Συνολικός χρόνος 80 60 70
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Οι χορηγήσεις (επιβαρύνσεις) στην εργασία αυτή υπολογίζονται σε 20%.
Α) Αν η σχέση ποσοτήτων των εξαρτημάτων Α:Β:Γ είναι 3:2:3, πόσα εξαρτήματα 
θα παράγουν τα 6 άτομα σε 8 ώρες, αν έχουν κανονική απόδοση και κάνουν 
κανονική χρήση των χορηγήσεων;

Συνολικός χρόνος 
χρονομέτρησης 

(min)

80 60 70

Μέσος ρυθμός 
εργασίας (βαθμός 

απόδοσης)

120% 90% 110%

Αριθμός 
εξαρτημάτων

2 7 10



Παράδειγμα εφαρμογής μέτρησης 
εργασίας (2/3)

Για το εξάρτημα Α: Βασικός χρόνος ΤΒ(Α)=80min/2 =40min

Κανονικός χρόνος ΤΚ(Α)=rATB(A)=1,2 x 40min=48min

Πρότυπος χρόνος ΤΠ(Α)= ΤΚ(Α)(1+λ)=48min (1+0,2)=57,6min

Για το εξάρτημα B: Βασικός χρόνος ΤΒ(Β)=60min/7 =8,6min

Κανονικός χρόνος ΤΚ(B)=rBTB(B)=0,9 x 8,6min=7,71min

Πρότυπος χρόνος ΤΠ(B)= ΤΚ(B)(1+λ)=7,8min (1+0,2)=9,26min

Για το εξάρτημα Γ: Βασικός χρόνος ΤΒ(Γ)=70min/10 =7min
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Για το εξάρτημα Γ: Βασικός χρόνος ΤΒ(Γ)=70min/10 =7min

Κανονικός χρόνος ΤΚ(Γ)=rΓTB(Γ)=1,1 x 7min =7,7min

Πρότυπος χρόνος ΤΠ(Γ)= ΤΚ(Γ)(1+λ)=7,7min (1+0,2)=9,24min

Α) Τα 6 άτομα σε 8 ώρες εργάζονται συνολικά 6x8x60=2880min, Σε αυτό το χρονικό 
διάστημα έστω ότι παράγονται ΝΑ, ΝΒ, ΝΓ ποσότητες εξαρτημάτων τύπου Α, Β, Γ αντίστοιχα 
σε αναλογίες ΝΑ: ΝΒ: ΝΓ=3:2:3      (1) 

Τότε: ΤΠ(Α) ΝΑ+ ΤΠ(Β) ΝΒ +ΤΠ(Γ) ΝΓ=2880 57,6ΝΑ+ 9,26 ΝΒ +9,24 ΝΓ=2880     (2)

Από τις εξισώσεις (1), (2) έχουμε ένα σύστημα, το οποίο δίνει τις εξής λύσεις:

ΝΑ= 39,45, ΝΒ=26,30 ,ΝΓ=39,45.



Παράδειγμα εφαρμογής μέτρησης 
εργασίας (3/3)

Β)  Η πραγματική παραγωγή σε πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας ήταν 850, 590 και 
840 για τα εξαρτήματα Α, Β και Γ, αντίστοιχα.  Πόση είναι η ποσοστιαία διαφορά σε σχέση με 
την κανονική και σε τι μπορεί να οφείλεται;

Η κανονική παραγωγή σε 5 εργάσιμες ημέρες είναι: 
Για το εξάρτημα Α: 5x39,45=197,25, άρα η ποσοστιαία διαφορά σε σχέση με την κανονική 
είναι ((850-197,25)/197,25)=331%,
Για το εξάρτημα Β: 5x26,30=131,5, άρα η ποσοστιαία διαφορά σε σχέση με την κανονική 
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Για το εξάρτημα Β: 5x26,30=131,5, άρα η ποσοστιαία διαφορά σε σχέση με την κανονική 
είναι ((590-131,5)/131,5)=349%,
Για το εξάρτημα Γ: 5x39,45=197,25, άρα η ποσοστιαία διαφορά σε σχέση με την κανονική 
είναι ((840-197,25)/197,25)=326%.
Είναι φανερό ότι αυτές οι πολύ μεγάλες διαφορές δεν είναι δυνατόν να οφείλονται μόνο σε 
υπερωρίες και σε αυξημένη απόδοση της εργασίας, ή μόνο στη χρήση επιπλέον βαρδιών 
(στην καλύτερη περίπτωση, με χρήση τριών βαρδιών,  δηλαδή εξάντλησης του 24ώρου, η 
παραγωγή θα ήταν τριπλάσια της κανονικής, δηλαδή πάλι θα υπολειπόταν της πραγματικής 
παραγωγής). Συμπεραίνουμε ότι οι διαφορές οφείλονται:
στη χρήση τριών βαρδιών, συνδυασμένη με αυξημένη απόδοση της εργασίας ή
στη χρήση επιπλέον παραγωγικού δυναμικού (π,χ, μηχανών που δεν αξιοποιούνταν και του 
αντίστοιχου ανθρώπινου δυναμικού, σε συνδυασμό με επιπλέον βάρδιες) ή/και σε ανάθεση 
μέρους της παραγωγής σε υποκατασκευαστές.



Τεχνο-οικονομικά Συστήματα

Διοίκηση Παραγωγής &
Συστημάτων Υπηρεσιών

5. Σχεδιασμός Μεθόδου Παραγωγής
Μελέτη Εργασίας
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Μελέτη Εργασίας
Μελέτη μεθόδου
Μέτρηση εργασίας

Εισηγητής: Θοδωρής Βουτσινάς 
Δρ Μηχ/γος Μηχ/κός



Τεχνο-οικονομικά Συστήματα

Διοίκηση Παραγωγής &
Συστημάτων Υπηρεσιών

6. Χωροταξικός Σχεδιασμός
Διαδικασία σχεδιασμού
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Διαδικασία σχεδιασμού
Ροή υλικών και χωροταξία
Η μέθοδος SLP

Εισηγητής: Θοδωρής Βουτσινάς 
Δρ Μηχ/γος Μηχ/κός



Χωροταξικός Σχεδιαμός

Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός (Layout Planning) έχει ως αντικείμενο τη 
διάταξη του παραγωγικού δυναμικού στο χώρο και αποτελεί μέρος 
του γενικότερου προβλήματος του σχεδιασμού παραγωγικών 
συστημάτων.

Το πρόβλημα του Χωροταξικού Σχεδιασμού προκύπτει:
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Το πρόβλημα του Χωροταξικού Σχεδιασμού προκύπτει:
 κατά το σχεδιασμό ενός νέου παραγωγικού συστήματος,
 κατά τον ανασχεδιασμό λειτουργιών ενός παραγωγικού συστήματος

 αλλαγή στις προδιαγραφές κάποιου προϊόντος
 αύξηση ή μείωση του όγκου παραγωγής
 έναρξη παραγωγής νέου προϊόντος
 μεταφορά ενός τμήματος
 αντικατάσταση εξοπλισμού
 αλλαγή στη μέθοδο παραγωγής.



Προσδοκώμενα οφέλη

Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός μπορεί να βοηθήσει:

 στον περιορισμό καθυστερήσεων,
 στη μείωση άεργου χρόνου,
 στη σωστή διαχείριση αποθεμάτων,

στην ελαχιστοποίηση φαινομένων συσσώρευσης (bottleneck),
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 στην ελαχιστοποίηση φαινομένων συσσώρευσης (bottleneck),
 στον περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων,
 στην εύρυθμη ροή των υλικών.



Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού 
Σχεδιασμού

 Αποτελεσματική διεξαγωγή της παραγωγικής διαδικασίας,
 ελαχιστοποίηση καθυστερήσεων,
 εξασφάλιση ευελιξίας στο σύστημα,
 ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής με παράλληλη 

ικανοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων της παραγωγής,
εξασφάλιση συνθηκών άνεσης και ασφάλειας στους εργαζόμενους,
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 εξασφάλιση συνθηκών άνεσης και ασφάλειας στους εργαζόμενους,
 δυνατότητα ευχερούς ελέγχου του συστήματος,
 διαμόρφωση ελκυστικής εικόνας.



Διαδικασία Χωροταξικού 
Σχεδιασμού

 Συγκέντρωση και ανάλυση βασικών δεδομένων,
 σχεδίαση του τρόπου με τον οποίο γίνεται η ροή των υλικών,
 διαμόρφωση γενικού σχεδίου διαχείρισης υλικών,
 σχεδίαση των θέσεων εργασίας,
 επιλογή ειδικού εξοπλισμού για τη διαχείριση υλικού,
 προσδιορισμός των απαιτήσεων αποθηκευτικού χώρου,
 συντονισμός ομάδων που εκτελούν σχετιζόμενες λειτουργίες,
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 συντονισμός ομάδων που εκτελούν σχετιζόμενες λειτουργίες,
 σχεδίαση των θέσεων των παροχών,
 κατανομή του διαθέσιμου χώρου στις θέσεις εργασίας,
 εκπόνηση του κύριου χωροταξικού σχεδίου,
 έλεγχος του σχεδίου από κατάλληλα πρόσωπα,
 έγκριση σχεδίου,
 συμμετοχή στην εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων,
 παρακολούθηση των κατασκευών και της εγκατάστασης του χωροταξικού 

σχεδίου,
 παρακολούθηση της εφαρμογής του χωροταξικού σχεδίου.



Τύποι ροής υλικών
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Οριζόντια ροή

Κατακόρυφη ροή



Συστήματα χωροταξίας (1/3)

Α. Προϊόντος

 Ο παραγωγικός εξοπλισμός διατάσσεται στο χώρο σύμφωνα με τη διαδικασία 
παραγωγής του προϊόντος. Αφορά μαζική παραγωγή περιορισμένου αριθμού 
προϊόντων.

 Πλεονεκτήματα: 
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Πλεονεκτήματα: 
 χαμηλή αποθεματοποίηση ενδιάμεσων προϊόντων, 
 μικρός χρόνος παραγωγής, 
 ομαλή ροή προϊόντων, 
 ελαχιστοποίηση μεταφορικού έργου, 
 μικρές απαιτήσεις σε εξειδικευμένη εργασία, 
 ελαχιστοποίηση απαιτήσεων χώρου.

 Μειονεκτήματα:
 επίδραση επιμέρους βλάβης σε ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής, 
 ο ρυθμός παραγωγής σε ολόκληρη τη γραμμή καθορίζεται από τη θέση παραγωγής 

με τη μικρότερη παραγωγική ικανότητα.



Συστήματα χωροταξίας (2/3)

Β. Διαδικασίας
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Β. Διαδικασίας

 Οι μηχανές ή οι υπηρεσίες του ίδιου τύπου χωροθετούνται μαζί σε 
γειτονικές θέσεις. 

 Πλεονεκτήματα:
 καλύτερη αξιοποίηση του εξοπλισμού, 
 ευελιξία χρήσης παραγωγικών πόρων.

 Μειονεκτήματα:
 δυσχερής προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής, 
 μεγαλύτερα αποθέματα ενδιάμεσων προϊόντων.



Συστήματα χωροταξίας (3/3)

Γ. Χωροταξία Σταθερής Θέσης
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 Αντιστοιχεί στα συστήματα παραγωγής τύπου “έργου”. Τα μέσα και 
το ανθρώπινο δυναμικό διατάσσονται γύρω από το προϊόν.

 Πλεονεκτήματα:
 σημαντική ευελιξία (λόγω χρήσης εξοπλισμού γενικής χρήσης και 

περιορισμένης αυτοματοποίησης).

 Μειονεκτήματα:
 αυξημένος χρόνος παραγωγής.



Παράδειγμα χωροταξικού σχεδιασμού 
(1/2)

Έστω ένα παραγωγικό σύστημα που περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα (A, B, C, 
D) ίδιου εμβαδού και σχήματος διατεταγμένα σε σειρά

A B C D
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20 m

Τμήματα
Καθημερινές 
συναλλαγές Απόσταση

Συνολικό φορτίο 
μετακινήσεων

A-B 20 20 400
A-C 25 40 1000
A-D 15 60 900
B-C 10 20 200
B-D 15 40 600
C-D 30 20 600

Σύνολο 3700



Παράδειγμα χωροταξικού σχεδιασμού 
(2/2)

Β Α C D

20 m

Τμήματα
Καθημερινές 
συναλλαγές Απόσταση

Συνολικό φορτίο 
μετακινήσεων

A-B 20 20 400
A-C 25 20 500

Οι πιθανές διατάξεις που πρέπει να εξετασθούν είναι n! (στο συγκεκριμένο 
παράδειγμα είναι 4!=24
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A-D 15 40 600
B-C 10 40 400
B-D 15 60 900
C-D 30 20 600

Σύνολο 3400



Η μέθοδος SLP

Η μέθοδος του  Συστηματικού Χωροταξικού Σχεδιασμού (Systematic Layout 
Planning) δίνει έμφαση στους ποιοτικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον 
καθορισμό της σχετικής θέσης των τμημάτων ή των θέσεων εργασίας ενός 
συστήματος

Μεθοδολογία
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 Συγκέντρωση πληροφοριών, 
 Ανάλυση ροής,
 Ανάλυση δραστηριοτήτων,
 Διαμόρφωση χωροταξικού σχεδιασμού.



Η μέθοδος SLP

Διάγραμμα «από-προς» (αριθμού διαδρομών)
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Η μέθοδος SLP

Διάγραμμα «από-προς» (αποστάσεων)
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Η μέθοδος SLP

Διάγραμμα φορτίου (μεγέθους ροής)
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Η μέθοδος SLP

Σύμβολο Ανάγκη γειτνίασης Γραφική απεικόνιση

A Απολύτως αναγκαία

E Ιδιαίτερα σημαντική

I Σημαντική

O Συνηθισμένη 

U Μη σημαντική

X Μη επιθυμητή 

Διάγραμμα σχέσης δραστηριοτήτων

X
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Η μέθοδος SLP

Διάγραμμα σχέσης δραστηριοτήτων
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Η μέθοδος SLP

Διαμόρφωση χωροταξικού σχεδίου
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Παράδειγμα εφαρμογής της 
μεθόδου SLP (1/4)

Εστω η περίπτωση χωροταξικού σχεδιασμού του ορόφου ενός 
πολυκαταστήματος, εμβαδού 1.000 τ.μ. (20 μ. x 50 μ.), όπου θα 
τοποθετηθούν πέντε τμήματα, και συγκεκριμένα τα τμήματα: Τ1 (εμβαδού 100 
τ.μ.), Τ2 (εμβαδού 300 τ.μ.), Τ3 (εμβαδού 400 τ.μ.), Τ4 (εμβαδού 100 τ.μ.) 
και Τ5 (εμβαδού 100 τ.μ.).
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1 E 3

U

I I 4 U

2 5

A

Τ2

Τ3

Τ5 Τ1 Τ4



Παράδειγμα εφαρμογής της 
μεθόδου SLP (2/4)

Σε συνέχεια του προηγούμενου παραδείγματος δίνεται ο πίνακας «από-
προς», στον οποίο σημειώνεται: (α) ο αριθμός των ημερήσιων διαδρομών
από τμήμα σε τμήμα του ορόφου του πολυκαταστήματος και (β) η
απόσταση (σε m) μεταξύ των τμημάτων.

Διαδρομές

Τ1 Τ2 Τ3 Τ4 Τ5

Απόσταση
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Τ1
10 5 10 5

20 50 30 20

Τ2
6 4 7

30 40 20

Τ3
2 4

60 40

Τ4
10 6

20 30

Τ5



Παράδειγμα εφαρμογής της 
μεθόδου SLP (3/4)

Από τα στοιχεία του προηγούμενου πίνακα, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό
των διαδρομών με την αντίστοιχη απόσταση μεταξύ των τμημάτων,
προκύπτει ο «από-προς» πίνακας, όπου πρακτικά αποτυπώνεται η
επιβάρυνση κάθε διαδρομής από τμήμα σε τμήμα λόγω τόσο της μεταξύ
τους απόστασης αλλά και της συχνότητας των διαδρομών μεταξύ των
διαφόρων τμημάτων (load and distance table).

Τ1 Τ2 Τ3 Τ4 Τ5
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Τ1 Τ2 Τ3 Τ4 Τ5

Τ1 200 250 300 100

Τ2 180 160 140

Τ3 120 160

Τ4 200 180

Τ5



Παράδειγμα εφαρμογής της 
μεθόδου SLP (4/4)

Με τη βοήθεια του διπλανού
σχήματος μπορούμε να
αποτυπώσουμε στο κάτω
αριστερά σχήμα την τελική
κάτοψη του ορόφου του
πολυκαταστήματος, που
συγκρινόμενη με την αρχική

1

3

2
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συγκρινόμενη με την αρχική
κάτοψη διαφοροποιείται μόνο
στη χωροταξική θέση των
τμημάτων Τ1 και Τ4, επειδή το
τμήμα Τ1 τοποθετείται τελικά
πιο κοντά στο τμήμα Τ3 λόγω
της υψηλής συχνότητας
συναλλαγής (250) μεταξύ των
δύο αυτών τμημάτων.

4 5

Τ2

Τ3

Τ5 Τ4 Τ1



Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων 
χωροταξικού σχεδιασμού

Κοινό χαρακτηριστικό είναι η χρήση ενός μέτρου αποτελεσματικότητας με το 
οποίο χαρακτηρίζεται η αξία κάθε εναλλακτικού σχεδίου και με τη βοήθεια του 
οποίου προκύπτει το βέλτιστο.

 CRAFT (Computerized Relative Allocation of Facilities Techniques):
Μέτρο αποτελεσματικότητας είναι το συνολικό κόστος διαχείρισης υλικών 
που θεωρείται γραμμική συνάρτηση των αποστάσεων που διανύονταιπου θεωρείται γραμμική συνάρτηση των αποστάσεων που διανύονται

 ALDEP (Automated Layout Design Program)

 CORELAP (Computerized Relationship Layout Planning):
Μέτρο αποτελεσματικότητας είναι ο βαθμός ικανοποίησης απαιτήσεων για 
γειτνίαση των διαφόρων τμημάτων 
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Τεχνο-οικονομικά Συστήματα

Διοίκηση Παραγωγής &
Συστημάτων Υπηρεσιών

6. Χωροταξικός Σχεδιασμός
Διαδικασία σχεδιασμού
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Διαδικασία σχεδιασμού
Ροή υλικών και χωροταξία
Η μέθοδος SLP

Εισηγητής: Θοδωρής Βουτσινάς 
Δρ Μηχ/γος Μηχ/κός



Τεχνο-οικονομικά Συστήματα

Διοίκηση Παραγωγής &
Συστημάτων Υπηρεσιών

7. Συντήρηση και Ποιοτικός Έλεγχος
Αστοχίες
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Αστοχίες
Αξιοπιστία
Ποιοτικός έλεγχος

Εισηγητής: Θοδωρής Βουτσινάς 
Δρ Μηχ/γος Μηχ/κός



Αστοχίες

Α. Πρώιμες αστοχίες που μπορεί να οφείλονται σε:
 μη ικανοποιητικές τεχνικές κατασκευής χειρισμού και συναρμολόγησης,
 μη ικανοποιητικό ποιοτικό έλεγχο κατά την κατασκευή του συστήματος,
 ανεπαρκείς δοκιμές πριν τη λειτουργία,
 υλικά και εξαρτήματα κακής ποιότητας,
 σφάλμα κατά την εκκίνηση ή την εγκατάσταση κλπ.

Β. Τυχαίες αστοχίες που μπορεί να οφείλονται σε:
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Β. Τυχαίες αστοχίες που μπορεί να οφείλονται σε:
 ανεπαρκείς συντελεστές ασφάλειας,
 φορτία υψηλότερα από τα αναμενόμενα,
 σφάλματα ή κακή χρήση κατά τη λειτουργία,
 ασυνήθιστα καιρικά φαινόμενα,
 ανεξήγητα αίτια κλπ.

Γ. Αστοχίες λόγω φθοράς που μπορεί να οφείλονται σε:
 μακροχρόνια χρήση,
 κόπωση των υλικών,
 πτώση του βαθμού απόδοσης κάτω από το κατώτατο επιτρεπόμενο όριο κλπ.



Τύποι συστημάτων και αστοχίες 
(1/3)

Α1 Α2 Αn
…

α. Συστήματα με δομή σειράς, αν p1, p2, … pn είναι η πιθανότητα να 
λειτουργήσουν χωρίς αστοχίες τα μέρη Α1, Α2, …,Αn, αντίστοιχα, τότε η 
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λειτουργήσουν χωρίς αστοχίες τα μέρη Α1, Α2, …,Αn, αντίστοιχα, τότε η 
πιθανότητα p0 να μην αστοχήσει το σύστημα είναι:

p0= p1 x p2 x pn



Τύποι συστημάτων και αστοχίες 
(2/3)

Α1

Α2

.

.

.

Α

.

.

.
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Αn

β. Συστήματα με δομή παραλληλίας, αν p1, p2, … pn είναι η πιθανότητα να 
λειτουργήσουν χωρίς αστοχίες τα μέρη Α1, Α2, …,Αn, αντίστοιχα, τότε η πιθανότητα 
p0 να μην αστοχήσει το σύστημα είναι:

p0= 1-(1-p1) x (1-p2) x (1-pn)



Τύποι συστημάτων και αστοχίες 
(3/3)

Α Β

C

C

C

D

E

D
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C D

γ. Συστήματα μικτής σύνδεσης, στην περίπτωση της δομής που 
παρουσιάζεται στο παραπάνω σχήμα, αν pA, pB,,pC, pD και pE είναι η 
πιθανότητα να λειτουργήσουν χωρίς αστοχίες τα μέρη A, B, C, D και E,
αντίστοιχα, τότε η πιθανότητα p0 να μην αστοχήσει το σύστημα είναι:

p0= pA x pB x [1-(1-pC)3] x [1-(1-pD)2] x pE



Αξιοπιστία τεχνολογικών 
συστημάτων

Η αξιοπιστία των τεχνολογικών συστημάτων είναι η δεσμευμένη 
πιθανότητα, με δεδομένο βαθμό εμπιστοσύνης, ότι ο μηχανικός εξοπλισμός 
δεδομένης ηλικίας θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές, χωρίς 
αποτυχίες και μέσα σε καθορισμένα όρια απόδοσης, για καθορισμένο 
χρονικό διάστημα ή διάρκεια αποστολής, όταν χρησιμοποιείται με τον 
τρόπο και για το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε, σε καθορισμένο 
περιβάλλον και με τα μεγέθη φορτίσεων που του αντιστοιχούν.

δεσμευμένη πιθανότητα: ο λόγος του αριθμού των επιτυχών αποστολών
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 δεσμευμένη πιθανότητα: ο λόγος του αριθμού των επιτυχών αποστολών
του συστήματος προς τον ολικό αριθμό αποστολών που επιδιώχθηκαν,

 βαθμός εμπιστοσύνης: σχετικός κίνδυνος που διατρέχουμε να μην 
πετύχουμε την αξιοπιστία που  επιδιώκουμε,

 λειτουργία χωρίς αποτυχίες: επιτυγχάνεται όταν η απόδοση του
συστήματος βρίσκεται μέσα σε καθορισμένα όρια,

 ηλικία: ηλικία του εξοπλισμού κατά την έναρξη της αποστολής,
 διάρκεια αποστολής: χρονική περίοδος αναφοράς,
 φορτίσεις: συνθήκες λειτουργίας του συστήματος (σχέση εισροών-εκροών 

και εξωτερικές συνθήκες λειτουργίας).



Ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
αξιοπιστίας

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αξιοπιστίας είναι ένα πρόγραμμα που συντονίζει 
όλες τις ενέργειες που γίνονται για την επίτευξη της επιδιωκόμενης 
αξιοπιστίας του εξοπλισμού, από την κατασκευή του μέχρι την αχρήστευσή 
του. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αξιοπιστίας πρέπει να αρχίσει από τη 
μελέτη του προϊόντος και βασική προϋπόθεση για την υλοποίησή του είναι 
η ύπαρξη ειδικού προσωπικού στα τμήματα σχεδίασης, ερευνών, 
κατασκευών, ανάλυσης κόστους, ποιοτικού ελέγχου, επιθεώρησης, 
συσκευασίας, αποστολής κλπ.
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Αναμενόμενα αποτελέσματα:
 μείωση του αριθμού των απαραίτητων μηχανημάτων,
 καλύτερη διάταξη των εξαρτημάτων στο τεχνολογικό σύστημα,
 καλύτερη επιλογή υλικών,
 κατάλληλη επιλογή των σχέσεων φόρτισης κατά τη σχεδίαση των 

εξαρτημάτων.



Βασικές λειτουργίες ενός 
ολοκληρωμένου προγράμματος

 Ενσωμάτωση της αξιοπιστίας στο στάδιο της μελέτης,
 εξασφάλιση της αξιοπιστίας με κατάλληλη κατασκευή,
 εξασφάλιση της αξιοπιστίας με καλό έλεγχο και επιθεώρηση,
 έλεγχος της αξιοπιστίας με καλά σχεδιασμένα προγράμματα δοκιμών,
 διατήρηση της αξιοπιστίας με κατάλληλη συσκευασία και μέθοδο 

μεταφοράς,
 εξασφάλιση καλής λειτουργικής αξιοπιστίας με κατάλληλη χρησιμοποίηση 

των μηχανημάτων και εφαρμογή των εγχειριδίων λειτουργίας και 
συντήρησης,
βελτίωση της αξιοπιστίας με συγκέντρωση πληροφοριών για την αξιοπιστία 
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 βελτίωση της αξιοπιστίας με συγκέντρωση πληροφοριών για την αξιοπιστία 
των προηγούμενων συστημάτων κατά τη διάρκεια της σχεδίασης, 
κατασκευής, ποιοτικού  ελέγχου, επιθεωρήσεως, δοκιμής, συσκευασίας, 
μεταφοράς, πωλήσεως και χρησιμοποίησής τους

Λόγοι που επιβάλλουν την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων:
 η σταθερά αυξανόμενη πολυπλοκότητα των προϊόντων που προϋποθέτει 

την κατασκευή εξαρτημάτων με ψηλό βαθμό αξιοπιστίας,
 οι πελάτες γίνονται όλο και περισσότερο απαιτητικοί όσο αφορά στην 

αξιοπιστία των προϊόντων που προμηθεύονται,
 στο διεθνές περιβάλλον, ανταγωνιστικές θα είναι εκείνες οι επιχειρήσεις 

που θα μπορούν να γνωρίζουν και να ελέγχουν την αξιοπιστία των 
προϊόντων τους.



Αποτελεσματικότητα συστήματος

ΑΣ = ΛΕ * ΑΠ * ΕΣ

 ΑΣ: αποτελεσματικότητα συστήματος (systems effectiveness), 
 ΛΕ: λειτουργική ετοιμότητα, (operational readiness),
 ΑΠ: αξιοπιστία αποστολής, (mission reliability),
 ΕΣ: επάρκεια σχεδίασης (sufficiency of design).

ΕΜΠ - Τμ. Ηλεκτρολ. Μηχ. & Μηχ. Υπολογ.                       Παν/μιο Πειραιώς - Τμ. Βιομηχ. Διοίκησης και Τεχνολογίας



Η λειτουργία της συντήρησης

Η λειτουργία της συντήρησης αφορά στην τεχνική υποστήριξη των 
παραγωγικών συστημάτων έτσι ώστε αυτά να λειτουργούν:
 με μακροχρόνια αξιοπιστία,
 χωρίς προβλήματα,
 σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας,
 σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποσότητας,
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 τηρώντας τους περιορισμούς του κόστους παραγωγής.



Βασικά στοιχεία συστημάτων 
συντήρησης

Τα βασικά στοιχεία που ορίζουν ένα σύστημα συντήρησης είναι:
 το αντικείμενο της συντήρησης,
 ο τρόπος (μέθοδος) διενέργειας συντήρησης,
 ο φορέας διενέργειας συντήρησης,
 η γεωγραφική κατανομή των υπηρεσιών συντήρησης.
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Επιλογή συστήματος συντήρησης
Στοιχεία του σχεδιασμού ενός παραγωγικού συστήματος που επιδρούν 
στην αξιοπιστία:

 προϊόν,
 μέθοδος παραγωγής,
 είδος και τεχνολογικό επίπεδο εξοπλισμού,
 χωροταξία και στελέχωση της υπηρεσίας συντήρησης.
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Μαθηματικά μοντέλα συντήρησης για 
περιπτώσεις σταδιακών αστοχιών (1/2)

α) Πολιτική αντικατάστασης όταν το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του κομματιού 
αυξάνεται με το χρόνο, ο οποίος δίνεται ως συνεχής μεταβλητή.

Έστω:
C το κόστος αγοράς
S η απομένουσα αξία
K(t) το κόστος (συντήρησης και λειτουργίας) τη χρονική στιγμή t
Τ η ηλικία αντικατάστασης του κομματιού
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Τ η ηλικία αντικατάστασης του κομματιού

Το ολικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης μετά από χρόνο Τ είναι:
TC=(κόστος αγοράς)-(απομένουσα αξία)+(κόστος συντήρησης-λειτουργίας)=

ενώ το μέσο κόστος ανά μονάδα χρόνου είναι

και η βέλτιστη πολιτική προκύπτει όταν Κ(Τ)=ΑΤCΤ.
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Μαθηματικά μοντέλα συντήρησης για 
περιπτώσεις σταδιακών αστοχιών (2/2)

β) Πολιτική αντικατάστασης όταν το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του κομματιού 
αυξάνεται με το χρόνο, ο οποίος δίνεται ως διακριτή μεταβλητή.

Έστω:
C το κόστος αγοράς
S η απομένουσα αξία
K(t) το κόστος (συντήρησης και λειτουργίας) την περίοδο t
Τ η ηλικία αντικατάστασης του κομματιού
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Τ η ηλικία αντικατάστασης του κομματιού

Το ολικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης μετά από χρόνο Τ είναι:
TC=(κόστος αγοράς)-(απομένουσα αξία)+(κόστος συντήρησης-λειτουργίας)=

ενώ το μέσο κόστος ανά μονάδα χρόνου είναι

Θεωρείται ότι τα μεγέθη C-S και ΣΚ(t) είναι γνησίως μονότονα και τότε υπάρχει μία τιμή 
του Τ για την οποία ελαχιστοποιείται το μέσο κόστος ανά μονάδα χρόνου.
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Παράδειγμα εφαρμογής μοντέλου 
(1/2)

Έστω μία μηχανή που αγοράσθηκε 5000 € με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Έτος 
(Τ)

Τρέχων κόστος 
Κ(n)

Αξία μεταπώλησης
S(n)

1 1500 3500

2 1600 2500
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Πότε συμφέρει να αντικατασταθεί η μηχανή;

3 1800 1700

4 2100 1200

5 2500 800

6 2900 500

7 3400 500

8 4000 500



Παράδειγμα εφαρμογής μοντέλου 
(2/2)

Έτος Κ(n) ΣΚ(n) S(n) C-S(n) TC ATCn

1 1500 1500 3500 1500 3000 3000

2 1600 3100 2500 2500 5600 2800

3 1800 4900 1700 3300 8200 2733

4 2100 7000 1200 3800 10800 2700

5 2500 9500 800 4200 13700 2740
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5 2500 9500 800 4200 13700 2740

6 2900 12400 500 4500 16900 2817

7 3400 15800 500 4500 20300 2900

8 4000 19800 500 4500 24300 3037



Προληπτική Συντήρηση
Το πρόβλημα της Προληπτικής Συντήρησης είναι σύνθετο πρόβλημα 
επιθεώρησης/επισκευής με βάση κάποιο πρόγραμμα, που καθορίζει τη 
συχνότητα προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού ενός παραγωγικού 
συστήματος, ώστε να προλαμβάνονται οι βλάβες. 

Η εύρεση του προγράμματος επιθεώρησης/επισκευής ανάγεται στον 
προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος μεταξύ δύο διαδοχικών 
επιθεωρήσεων του εξοπλισμού.
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επιθεωρήσεων του εξοπλισμού.

Χρόνος αβλαβούς ή απρόσκοπτης λειτουργίας: το διάστημα που μεσολαβεί 
μεταξύ της τελευταίας συντήρησης και της επόμενης βλάβης, ή το 
διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών βλαβών.



Επίπεδο Προληπτικής Συντήρησης 
(1/2)

Βασικό κριτήριο για την επιλογή ενός επιπέδου προληπτικής συντήρησης 
είναι το κόστος που συνεπάγεται το επίπεδο αυτό συνολικά για την 
επιχείρηση. Γενικά το συνολικό κόστος του επιπέδου συντήρησης είναι 
συνάρτηση:

 του κόστους προληπτικής συντήρησης,
 του κόστους επισκευών εκτός προληπτικής συντήρησης,
 του κόστους διακοπής της λειτουργίας του συστήματος λόγω αστοχίας.
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Αυξημένο επίπεδο προληπτικής συντήρησης (υψηλή συχνότητα 
ελέγχων/συντηρήσεων) οδηγεί σε περισσότερες προβλέψεις βλαβών και 
λιγότερες αντιμετωπίσεις βλαβών. Αυτή η κατάσταση συνδυάζεται με:

 αυξημένο κόστος προληπτικής συντήρησης (συχνότερη αντικατάσταση 
εξαρτημάτων, τις περισσότερες φορές πριν την καταστροφή τους),

 μειωμένο κόστος επισκευών εκτός προληπτικής συντήρησης,
 μειωμένο κόστος διακοπής λειτουργίας του συστήματος λόγω αστοχίας,
 βελτιωμένο επίπεδο ποιότητας προϊόντων. 



Επίπεδο Προληπτικής Συντήρησης 
(2/2)

Κόστος προληπτικής συντήρησης
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Επίπεδο προληπτικής συντήρησης

Κ
ό

σ
το

ς Κόστος προληπτι κής συντήρησης

Κόστος επι σκευών

Συνολι κό κόστος



Διορθωτική συντήρηση
Το κόστος της βέλτιστης πολιτικής προληπτικής συντήρησης 
πρέπει να συγκριθεί με το κόστος μιας πολιτικής επισκευής ή 
διορθωτικής συντήρησης που περιλαμβάνει μόνο επισκευές χωρίς 
προληπτική συντήρηση.

Το αποτέλεσμα της επισκευής είναι η πλήρης αποκατάσταση, 
δηλαδή ολική επαναφορά του συστήματος στην κατάσταση που 
βρισκόταν πριν πάθει τη βλάβη.
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βρισκόταν πριν πάθει τη βλάβη.

Το κόστος της πολιτικής επισκευής ΚΕ είναι αντιστρόφως ανάλογο 
του χρόνου απρόσκοπτης λειτουργίας της μηχανής.



Επιλογή συστημάτων συντήρησης
 Η προληπτική συντήρηση ευνοείται από την ύπαρξη μικρής 

διακύμανσης του χρόνου απρόσκοπτης λειτουργίας (π.χ. κύκλος 
προκαθορισμένης συντήρησης στο 80% του χρόνου απρόσκοπτης 
λειτουργίας),

 η προληπτική συντήρηση ευνοείται στις περιπτώσεις που το κόστος 
θέσης του συστήματος σε κατάσταση μη λειτουργίας είναι πολύ 
υψηλό,

 η προληπτική συντήρηση ευνοείται όταν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εκτός ωραρίου λειτουργίας του συστήματος,
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 η προληπτική συντήρηση ευνοείται όταν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εκτός ωραρίου λειτουργίας του συστήματος,

 η απαίτηση για υψηλό επίπεδο ποιότητας ευνοεί την εγκατάσταση 
προγράμματος προληπτικής συντήρησης καθώς και μικρότερους 
κύκλους.



Ποιοτικός έλεγχος

Ένα σύστημα ποιοτικού ελέγχου πρέπει να εξασφαλίζει ότι:
 οι πρώτες ϋλες είναι κατάλληλες για την παραγωγή,
 τα μηχανήματα εργάζονται κατά τον προβλεπόμενο από τις προδιαγραφές 

κατασκευής τρόπο,
 τα σκάρτα κομμάτια απομακρύνονται έγκαιρα από την παραγωγική 

διαδικασία,
 η κατανάλωση τροφοδοτείται με προϊόντα στην επιθυμητή ποιότητα.
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Κόστος ποιότητας
 κόστος πρόληψης (δαπάνες σχεδιασμού προϊόντος, εκπαίδευσης 

προσωπικού, σχεδιασμού ποιοτικού ελέγχου),
 κόστος αξιολόγησης (δαπάνες επιθεωρήσεων, ελέγχου προϊόντος, 

διαχωρισμού ελαττωματικών προϊόντων),
 κόστος εσωτερικής αποτυχίας (δαπάνες επανακατασκευής ελαττωματικών 

προϊόντων, έξοδα διαχείρισης, κόστος καθυστερήσεων, διακοπής της 
παραγωγής),

 κόστος εξωτερικής αποτυχίας (δαπάνες ερευνών, αντικατάστασης 
προϊόντος).



Κατηγορίες Ποιοτικού Ελέγχου

Α. Προληπτικός
 Επιδιώκεται η εξακρίβωση του τρόπου λειτουργίας των μηχανών και γενικά 

των μέσων παραγωγής αφού προηγουμένως καθοριστεί ο απαιτούμενος 
τρόπος λειτουργίας.

Β. Ενδιάμεσος
 Επιδιώκεται η έγκαιρη απομάκρυνση από τη παραγωγική διαδικασία των 

σκάρτων έτσι ώστε αυτά να μην χρησιμοποιηθούν στην επόμενη φάση και 
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σκάρτων έτσι ώστε αυτά να μην χρησιμοποιηθούν στην επόμενη φάση και 
επιβαρυνθεί με επιπλέον δαπάνες η επιχείρηση.

Γ. Τελικός έλεγχος παραδοχής
 Αποβλέπει στη διαβεβαίωση του κατασκευαστή ότι τα παραχθέντα προϊόντα 

είναι ποιοτικά καλά, δηλαδή πληρούν τις προδιαγραφές. Στην περίπτωση 
που δεν είναι όλα καλά αποβλέπει στον καθορισμό του ποσοστού των 
σκάρτων προϊόντων καθώς και στο διαχωρισμό τους από τα καλά.



Προληπτικός έλεγχος

 Πραγματοποιείται με λήψη μικρών συνήθως δειγμάτων σε μία φάση της 
παραγωγικής διαδικασίας. Τα αποτελέσματα αυτά οδηγούν στη εξαγωγή 
συμπερασμάτων για τον τρόπο εκτέλεσης της ελεγχόμενης φάσης,

 ο προληπτικός έλεγχος εφαρμόζεται σε εκείνες τις φάσεις της παραγωγικής 
διαδικασίας στις οποίες τα μέσα παραγωγής απορρυθμίζονται εύκολα και η 
απορρύθμιση αυτή είναι η αιτία παραγωγής σκάρτων προϊόντων, τα οποία 
στη συνέχεια επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής της επιχείρησης.
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Πραγματοποίηση ποιοτικού ελέγχου

Ποιοτικός έλεγχος με μετρήσεις
Το προς παραλαβή προϊόν χωρίζεται σε παρτίδες. Από καθεμία από τις 
παρτίδες λαμβάνεται ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα και μετρώνται ορισμένα 
χαρακτηριστικά των τεμαχίων του δείγματος. Υπολογίζεται η μέση τιμή των 
μετρούμενων χαρακτηριστικών και με βάση αυτήν την τιμή 
παραλαμβάνεται ή όχι η παρτίδα (παραλαβή-απόρριψη-επανεξέταση) .

Ποιοτικός έλεγχος με διαλογή
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Ποιοτικός έλεγχος με διαλογή
Τα τεμάχια χωρίζονται σε παρτίδες. Από κάθε παρτίδα λαμβάνεται ένα 
δείγμα. Τα τεμάχια του δείγματος διαχωρίζονται σε καλά και σε σκάρτα. Ο 
αριθμός των σκάρτων τεμαχίων καθορίζει το αν θα παραληφθεί ή όχι η 
παρτίδα. 

Απαιτείται ο καθορισμός των παρακάτω στοιχείων:
 μέγεθος της παρτίδας,
 μέγεθος του δείγματος ή των δειγμάτων,
 κριτήριο αποδοχής ή απόρριψης ,
 μέθοδος δειγματοληψίας (απλή, διπλή, πολλαπλή, συνεχής),
 τύχη απορριπτόμενων παρτίδων.



Η σημασία του ποιοτικού ελέγχου

Η ανταγωνιστικότητα ενός προϊόντος είναι τόσο μεγαλύτερη όσο: 

α. μικρότερο είναι το κόστος του, 
β. καλύτερη η ποιότητά του,
γ. μικρότερος ο χρόνος παράδοσής του. 
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Τεχνο-οικονομικά Συστήματα

Διοίκηση Παραγωγής &
Συστημάτων Υπηρεσιών

7. Συντήρηση και Ποιοτικός Έλεγχος
Αστοχίες
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Αστοχίες
Αξιοπιστία
Ποιοτικός έλεγχος

Εισηγητής: Θοδωρής Βουτσινάς 
Δρ Μηχ/γος Μηχ/κός



Τεχνο-οικονομικά Συστήματα

Διοίκηση Παραγωγής &
Συστημάτων Υπηρεσιών

9. Διαχείριση αποθεμάτων
Μοντέλα διαχείρισης
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Μοντέλα διαχείρισης
Η αβεβαιότητα στη διαχείριση αποθεμάτων
Συστήματα Kanban/Just In Time (JIT)

Εισηγητής: Θοδωρής Βουτσινάς 
Δρ Μηχ/γος Μηχ/κός



Το πρόβλημα της διαχείρισης των 
αποθεμάτων

 Εξισορρόπηση του κόστους έλλειψης και του κόστους 
πλεονάσματος αποθέματος,

 Σχεδιασμός διαχείρισης αποθεμάτων
 Αντιμετώπιση των διακυμάνσεων της ζήτησης,
 Ομαλή ροή παραγωγής,
 Υποστήριξη διαφόρων επιπέδων στάθμης παραγωγής,
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 Υποστήριξη διαφόρων επιπέδων στάθμης παραγωγής,
 Αύξηση του ρυθμού παραγωγής,
 Ελαχιστοποίηση του κόστους,

 Αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων οδηγεί σε εξοικονόμηση 
πόρων για το παραγωγικό σύστημα.



Στοιχεία κόστους αποθέματος

 Κόστος τήρησης αποθέματος (holding/storage cost)
 Κόστος αποθηκευτικού χώρου,
 Κόστος δεσμευμένου κεφαλαίου,
 Κόστος ασφάλισης αποθέματος,
 Κόστος απαρχαίωσης αποθέματος,
 Κόστος χειρισμού κατά την αποθήκευση και μεταφορά του αποθέματος,
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 Κόστος χειρισμού κατά την αποθήκευση και μεταφορά του αποθέματος,

 Κόστος προμήθειας αποθέματος,
 Κόστος για την τοποθέτηση μίας παραγγελίας,
 Κόστος αγοράς του αποθέματος,

 Κόστος μη ικανοποίησης της ζήτησης (shortage cost).



Τύποι αποθέματος

 Κυκλικό απόθεμα (cycle inventory),
 Απόθεμα ασφαλείας (safety stock),
 Απόθεμα αναμονής (anticipation inventory),
 Απόθεμα σε κίνηση (pipeline inventory).

ΕΜΠ - Τμ. Ηλεκτρολ. Μηχ. & Μηχ. Υπολογ.                       Παν/μιο Πειραιώς - Τμ. Βιομηχ. Διοίκησης και Τεχνολογίας



Συνέπειες κακής διαχείρισης 
αποθεμάτων

 Αύξηση του απαιτούμενου κεφαλαίου αποθέματος,
 Αριθμός ανεκτέλεστων παραγγελιών που παραμένει σταθερός ή και 

αυξάνεται,
 Περιοδική έλλειψη επαρκούς αποθηκευτικού χώρου,
 Μεγάλη διακύμανση στην ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων 

μεταξύ των κέντρων διανομής,
 Μεγάλες ποσότητες χαμένων αντικειμένων,
 Αύξηση των παραγγελιών που ακυρώνονται.



Μείωση κόστους αποθέματος

 Μείωση κόστους αποθέματος,
 Μείωση του μεγέθους της παραγγελίας και ταυτόχρονη βελτιστοποίηση 

των διαδικασιών παραγγελίας (αναφέρεται στη μείωση του κυκλικού 
αποθέματος),

 Τοποθέτηση της παραγγελίας πιο κοντά στον επιθυμητό χρόνο 
παραλαβής (αναφέρεται στη μείωση του αποθέματος ασφάλειας),

 Εξισορρόπηση του ρυθμού παραγωγής και του ρυθμού ζήτησης 
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 Εξισορρόπηση του ρυθμού παραγωγής και του ρυθμού ζήτησης 
(αναφέρεται στη μείωση του αποθέματος αναμονής),

 Επιλογή κατάλληλων προμηθευτών/μεταφορέων, βελτιστοποίηση 
διαχείρισης υλικών εντός της παραγωγικής μονάδας και μείωση 
μεγέθους παραγγελίας όταν το μέγεθος συνδέεται με το χρόνο 
παράδοσης (αναφέρεται στη μείωση αποθέματος σε κίνηση),

 Χρήση ίδιου εξαρτήματος σε πολλά προϊόντα.
 Μείωση κόστους έλλειψης αποθέματος,

 Βελτίωση του μηχανισμού προβλέψεων,
 Μείωση της αβεβαιότητας που σχετίζεται με τις προμήθειες,
 Έμφαση σε εργασία και μηχανές (στοιχεία που δεν αποθηκεύονται).



Ταξινόμηση ABC

 Κατηγορία Α: 15%-20% του συνόλου των ειδών αντιστοιχεί 
σε 75%-80% της συνολικής αξίας των αποθεμάτων.

 Κατηγορία Β: 20%-25% του συνόλου των ειδών αντιστοιχεί 
σε 20%-25% της συνολικής αξίας των αποθεμάτων.

 Κατηγορία C:  60%-65%  του συνόλου των ειδών 
αντιστοιχεί σε 10%-15% της συνολικής αξίας των 
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αντιστοιχεί σε 10%-15% της συνολικής αξίας των 
αποθεμάτων. 



Γράφημα ταξινόμησης ABC
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Συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων

 Σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας
 Σύστημα σταθερής περιόδου παραγγελίας
 Μικτό σύστημα επιλεκτικής αναπλήρωσης
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Σύστημα σταθερής ποσότητας 
παραγγελίας
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Επίπεδο 
αναπαραγγελίας (S)



Σύστημα σταθερής περιόδου 
παραγγελίας
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Μαθηματικά μοντέλα 
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Μαθηματικά μοντέλα – σταθερή 
ποσότητα παραγγελίας 
Παραδοχές:
 Η ζήτηση του προϊόντος είναι σταθερή, γνωστή και συνεχής σε όλη 

τη διάρκεια της περιόδου,
 Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της τοποθέτησης της παραγγελίας 

και της εκτέλεσής της είναι σταθερός, 
 Το κόστος ανά μονάδα προϊόντος είναι σταθερό, 
 Το μοναδιαίο κόστος διατήρησης αποθέματος είναι σταθερό, 
 Το κόστος διαχείρισης της παραγγελίας είναι σταθερό,
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 Το κόστος διαχείρισης της παραγγελίας είναι σταθερό,
 Η ποσότητα της παραγγελίας είναι σταθερή και ίση με την 

ποσότητα του υλικού που παραλαμβάνεται. 

Συμβολισμοί:
p: το κόστος αγοράς μιας μονάδας του προϊόντος
R: η ετήσια ζήτηση του προϊόντος
Q: η ποσότητα κάθε παραγγελίας
ch: είναι το κόστος διατήρησης μίας μονάδας προϊόντος σε απόθεμα για ένα

έτος
cp: είναι το κόστος διαχείρισης μίας παραγγελίας



Μαθηματικά μοντέλα – σταθερή 
ποσότητα παραγγελίας 
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Μαθηματικά μοντέλα – σταθερή 
ποσότητα παραγγελίας με εκπτώσεις
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Σταθερή ποσότητα παραγγελίας με 
εκπτώσεις – εφαρμογή 1 (1/2)

Μια βιομηχανική επιχείρηση παραγγέλλει περιοδικά, μεταξύ άλλων, 
και το υλικό Α σε παρτίδες μεγέθους Q. Δίνονται τα εξής για το υλικό:
Κόστος παραγγελίας 300 ευρώ/παρτίδα
Κόστος αποθεματοποίησης 2 ευρώ/κομμάτι, έτος
Ετήσιες ανάγκες 52.000 κομμάτια
Τιμή προμήθειας: 2 ευρώ/κομμάτι αν η επιχείρηση παραγγείλει κάθε 
φορά μέχρι 10.000 κομμάτια, ενώ αν παραγγείλει πάνω από 10.000 φορά μέχρι 10.000 κομμάτια, ενώ αν παραγγείλει πάνω από 10.000 
κομμάτια η τιμή είναι 1,8 ευρώ/ κομμάτι. 
Ζητείται να βρεθεί το πιο οικονομικό Q. Σε τι ολικό κόστος 
αποθέματος αντιστοιχεί; 

3949
2

5200030022





h

p
optimum c

Rc
Q



Σταθερή ποσότητα παραγγελίας με 
εκπτώσεις – εφαρμογή 1 (2/2)
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Μαθηματικά μοντέλα - αποθέματα πολλών 
υλικών με περιορισμένους πόρους
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Α 1800 0,2 424,26 42,43 375,73 37,57 20 0,40 0,55

Β 3200 0,8 565,69 226,27 390,36 156,14

Γ 2600 0,3 509,90 76,49 429,03 64,36

Δ 8000 0,1 894,43 44,72 838,63 41,93

Σύνολο

389,91 300,00



Μαθηματικά μοντέλα - σταθερή ποσότητα 
παραγγελίας με καθυστερημένη 
ικανοποίηση ζήτησης
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έλλειψης αποθέματος



Σταθερή ποσότητα παραγγελίας με 
καθυστερημένη ικανοποίηση ζήτησης –
παράδειγμα εφαρμογής (1/2)

Έστω ένα προϊόν το οποίο παραγγέλλεται από έναν προμηθευτή. Το 
σχετικό κόστος ανέρχεται σε 20 ευρώ ανά μονάδα προϊόντος. Το 
κόστος έλλειψης είναι 40 ευρώ ανά μονάδα προϊόντος. Το κόστος 
παραγγελίας είναι 27 ευρώ, και το κόστος αποθήκευσης υπολογίζεται 
στο 30% του επενδυμένου (στο προϊόν) κεφαλαίου. Η διοίκηση της 
εταιρίας επιθυμεί να γνωρίζει την πολιτική αποθέματος που πρέπει να 
υιοθετηθεί.

Ισχύει:
p=20, R=6400, cb=40, cp=27, ch=0,3.20



Σταθερή ποσότητα παραγγελίας με 
καθυστερημένη ικανοποίηση ζήτησης –
παράδειγμα εφαρμογής (1/2)
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Η ποσότητα που δεν καλύπτεται σε κάθε κύκλο είναι:
Qopt-Imax=33,2,

Ο χρόνος τοποθέτησης αναπαραγγελίας είναι 
T=Qopt/R=257/6400=0,04 χρόνια.



Μαθηματικά μοντέλα – Σύστημα 
σταθερής περιόδου παραγγελίας
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Μηδενίζοντας την παράγωγο της παραπάνω συνάρτησης 
προκύπτει ότι:
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Η αβεβαιότητα στη διαχείριση 
αποθεμάτων – απόθεμα ασφαλείας
Το απόθεμα ασφαλείας μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες της ζήτησης 
κατά τη διάρκεια του χρόνου υστέρησης. Αν Ζ είναι η συνολική 
ζήτηση σε αυτό το χρονικό διάστημα, Ζ η αντίστοιχη μέση ζήτηση, σΖ
η τυπική απόκλιση της ζήτησης και ν θετικός αριθμός που σχετίζεται 
με την πιθανότητα να καλύπτεται η ζήτηση, τότε το επίπεδο 
αναπαραγγελίας S είναι:

S=Z + νσΖ

Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός συστήματος που η ζήτηση που 
ακολουθεί την κανονική κατανομή, με Ζ=500 και σ=80, τότε έχουμε:

ν=1, S=580 και η ζήτηση θα καλυφθεί με πιθανότητα 84,13%
ν=2, S=660 και η ζήτηση θα καλυφθεί με πιθανότητα 97,72%
ν=3, S=740 και η ζήτηση θα καλυφθεί με πιθανότητα 99,87%



Συστήματα ΚΑΝΒΑΝ/Just In Time 
(JIT)

Πληροφορίες κάρτας: κωδικός αριθμός, κωδικός υλικού, περιγραφή 
υλικού,  κέντρο εργασίας χρήσης της κάρτας και πλήθος υλικών στο κυτίο.

Κανόνες λειτουργίας συστήματος
Κάθε κυτίο θα πρέπει να έχει μια κάρτα, 
Πάντα η γραμμή συναρμολόγησης προμηθεύεται υλικά από την 
κατασκευαστική μονάδα. Η κατασκευαστική μονάδα ποτέ δεν προωθεί υλικά 
στην γραμμή συναρμολόγησης γιατί είναι πιθανό να προμηθεύει υλικά τα 
οποία δε χρειάζονται ακόμα για την παραγωγή, 
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στην γραμμή συναρμολόγησης γιατί είναι πιθανό να προμηθεύει υλικά τα 
οποία δε χρειάζονται ακόμα για την παραγωγή, 
Κυτία υλικών δεν θα πρέπει να μετακινούνται από το χώρο αποθήκευσης 
χωρίς να έχει τοποθετηθεί κάρτα Kanban στο σημείο παραλαβής, 
Ένα κυτίο πρέπει πάντα να γεμίζει με τον προδιαγεγραμμένο πλήθος 
εξαρτημάτων, 
Μόνο μη ελαττωματικά εξαρτήματα θα μεταφέρονται στη γραμμή 
συναρμολόγησης έτσι ώστε να γίνεται η καλύτερη χρήση υλικών και 
εργατικού δυναμικού. 
Η συνολική παραγωγή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό πόσο που 
έχει καθοριστεί στις κάρτες Kanban του συστήματος.



Σύστημα Kanban
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Just In Time (JIT)

Το σύστημα JIT είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων σχεδιασμένων έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή ποσότητα παραγωγής με όσο το 
δυνατόν λιγότερα αποθέματα πρώτων υλών, εξαρτημάτων και 
τελικών προϊόντων. 

Τα εξαρτήματα φτάνουν σε μια μονάδα εργασίας ‘just-in-time’ και 
συμπληρώνονται και μεταφέρονται στην επόμενη μονάδα γρήγορα. 
Τα εξαρτήματα παράγονται στο χρόνο και την ποιότητα που απαιτείται 
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Τα εξαρτήματα παράγονται στο χρόνο και την ποιότητα που απαιτείται 
για να παραχθεί μια συγκεκριμένη ποσότητα τελικού προϊόντος.



Χαρακτηριστικά και στόχοι του JIT

Βασικά χαρακτηριστικά
Pull system,
Υψηλή ποιότητα,
Μικρές παραγγελίες,
Ομοιόμορφη κατανομή φόρτου εργασίας,
Ευέλικτο εργατικό δυναμικό,
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Ευέλικτο εργατικό δυναμικό,
Αυτοματοποιημένη παραγωγή,
Προληπτική συντήρηση,
Στενές σχέσεις με προμηθευτές.

Στα συστήματα JIT II δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των 
προμηθευτών, οι οποίοι τοποθετούν εκπρόσωπό τους στην 
παραγωγική διαδικασία.



Επίδραση από την εφαρμογή JIT
Εξομάλυνση της ροής στο παραγωγικό σύστημα με αποτέλεσμα:
 Μείωση του όγκου αποθεμάτων,
 Αύξηση της παραγωγικότητας,
 Μείωση του κόστους παραγωγής,
Μείωση των απαιτήσεων σε χώρο ,
Μείωση του επενδυμένου κεφαλαίου σε πρώτες ύλες-προϊόντα,
Μείωση των χρόνων υστέρησης,
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Μείωση των χρόνων υστέρησης,
Καλύτερη αξιοποίηση του εξοπλισμού,
Βελτιώνουν την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος

Οργανωτικές απαιτήσεις-αποτελέσματα
 Απλά συστήματα σχεδιασμού, 
 Αυστηρές προτεραιότητες για τον προγραμματισμό της παραγωγής, 
 Ενθάρρυνση της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού, και 
αντιμετώπιση της αίσθησης της απώλειας αυτονομίας,



Τεχνο-οικονομικά Συστήματα

Διοίκηση Παραγωγής &
Συστημάτων Υπηρεσιών

9. Διαχείριση αποθεμάτων
Μοντέλα διαχείρισης
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Μοντέλα διαχείρισης
Η αβεβαιότητα στη διαχείριση αποθεμάτων
Συστήματα Kanban/Just In Time (JIT)

Εισηγητής: Θοδωρής Βουτσινάς 
Δρ Μηχ/γος Μηχ/κός



Τεχνο-οικονομικά Συστήματα

Διοίκηση Παραγωγής &
Συστημάτων Υπηρεσιών

11. Συστήματα Προγραμματισμού Παραγωγής 
και Υλικών - MRP
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και Υλικών - MRP
 BOM
 MPS
 MRP
 MRPII
 ERP

Εισηγητής: Θοδωρής Βουτσινάς 
Δρ Μηχ/γος Μηχ/κός



Στόχοι συστήματος MRP

 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα υλικών, εξαρτημάτων και προϊόντων,
 Να διατηρήσει το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο αποθέματος,
 Να προγραμματίσει τις δραστηριότητες της παραγωγής και τις διαδικασίες 

προμηθειών.

Μεθοδολογία MRP
 Υπολογισμός ακαθάριστων/μικτών αναγκών,

Καθορισμός καθαρών αναγκών,
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 Καθορισμός καθαρών αναγκών,
 Προσδιορισμός ποσοτήτων παραγωγής/παραγγελίας,
 Έκδοση εντολών παραγωγής.



Προβλέψεις,
Παραγγελίες

Κύριο Πρόγραμμα
Παραγωγής (MPS)

Τροποποιήσεις
στο σχεδιασμό

Προϊόντος

Σύστημα 
Προδιαγραφές

προϊόντων,

Αρχείο Αποθεμάτων

Προγραμματισμός 
δυναμικότητας

Εισαγόμενα – Εξαγόμενα Συστήματος MRP
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Σύστημα 
MRP

Χρονικός 
Προγραμματισμός 

Παραγωγής

προϊόντων,
Λίστα 

Υλικών (BOM)

Παραγγελίες υλικών, 
εξαρτημάτων, υποπροϊόντων

Παραλαβή, Αποθήκευση



Δομή προϊόντος, λίστα υλικών (BOM)
Επίπεδο
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Παραγωγή μίας (1) μονάδας προϊόντος του Α απαιτεί:

• Δύο (2) μονάδες του υλικού-εξαρτήματος-ενδιάμεσου προϊόντος Β,

• Τρεις (3) μονάδες υλικού-εξαρτήματος-ενδιάμεσου προϊόντος C,

• Δέκα (10) μονάδες υλικού-εξαρτήματος-ενδιάμεσου προϊόντος E,

• Έξι (6) μονάδες υλικού-εξαρτήματος-ενδιάμεσου προϊόντος F,

• Δεκαέξι (16) μονάδες υλικού-εξαρτήματος-ενδιάμεσου προϊόντος D,

• Έξι (6) μονάδες υλικού-εξαρτήματος-ενδιάμεσου προϊόντος G.



Καθορισμός αναγκών

Προϊόν, υλικό, Απόθεμα Μικτές ανάγκες Καθαρές 

Ας θεωρηθεί ότι ζητούνται 100 μονάδες προϊόντος Α (μικτές ανάγκες) ενώ υπάρχουν 20 
μονάδες σε απόθεμα. Η καθαρή ανάγκη σε προϊόν Α ανέρχεται σε 80 μονάδες και δημιουργεί 
μικτές ανάγκες για 160 μονάδες B και 240 μονάδες C. Οι καθαρές ανάγκες είναι 140 και 240 
μονάδες από τα B και C αντίστοιχα. Οι μικτές ανάγκες για το E είναι 2x140+2x240 και οι 
καθαρές είναι μειωμένες κατά 100 μονάδες. Οι μικτές ανάγκες για το F είναι 2x240 που είναι 
μικρότερες από το σχετικό απόθεμα. Τέλος, ανάγκες για το D θα προκύψουν μόνο από  τη 
δημιουργία του B. Οι μικτές ανάγκες είναι 140x2 και οι καθαρές μειωμένες κατά 50 μονάδες.
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Προϊόν, υλικό, 
εξάρτημα, 
υποπροϊόν

Απόθεμα Μικτές ανάγκες Καθαρές 
ανάγκες

B 20 160 140

C 0 240 240

E 100 760 660

F 500 480 -

G 0 - -

D 50 280 230



Κύριο Πρόγραμμα Παραγωγής -
MPS

Προϊόν Α: 2,54 μονάδες υλικού ανά 
μονάδα προϊόντος

Προϊόν B: 1,62 μονάδες υλικού ανά 
μονάδα προϊόντος

ΕΜΠ - Τμ. Ηλεκτρολ. Μηχ. & Μηχ. Υπολογ.                       Παν/μιο Πειραιώς - Τμ. Βιομηχ. Διοίκησης και Τεχνολογίας

Προϊόν C: 3,14 μονάδες υλικού ανά 
μονάδα προϊόντος

Προϊόν D: 1,88 μονάδες υλικού ανά 
μονάδα προϊόντος



Αρχείο αποθεμάτων

Πληροφορίες σχετικά με:
 Ποσότητα αποθέματος,
 Ποσότητα που έχει παραγγελθεί – προγραμματισμένες παραλαβές,
 Άλλες παραλαβές,
 Μικτές απαιτήσεις,
 Χρόνο υστέρησης,
 Προμηθευτή,

Μέγεθος παρτίδας.
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 Μέγεθος παρτίδας.



Ευρετικές μέθοδοι MRP

Πρόγραμμα 
Παραγωγής Α

120 130 125 140 140 135 145 165 170 150 165 170

Έστω το προϊόν Α για τη συναρμολόγηση του οποίου (μίας μονάδας) απαιτούνται δύο 
μονάδες από το προϊόν Β. Στον παρακάτω Πίνακα φαίνεται το πρόγραμμα παραγωγής του Α 
το οποίο καθορίζει τις ανάγκες του Β. Ισχύουν ακόμα: Υπάρχει απόθεμα 300 μονάδων Β, την 
πρώτη εβδομάδα θα παραχθούν 250 μονάδες Β, το κόστος προετοιμασίας μίας παραγγελίας 
είναι 340 €, το κόστος αποθέματος είναι 20 λεπτά/εβδομάδα για κάθε μονάδα του Β και ο 
χρόνος υστέρησης είναι μία εβδομάδα.
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Παραγωγής Α
Συνολικές 
Ανάγκες Β

240 260 250 280 280 270 290 330 340 300 330 340

Απόθεμα Β 
(αρχικό 300)

310 50

Προγρ/μένη 
παραλαβή

250

Καθαρές 
ανάγκες

200 280 280 270 290 330 340 300 330 340

Περίοδος 
(εβδομάδα)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Σύστημα παρτίδα προς παρτίδα

Συνολικές 
Ανάγκες

240 260 250 280 280 270 290 330 340 300 330 340

Απόθεμα 
(αρχικό 300)

310 50

Προγρ/μένη 
παραλαβή

250 200 280 280 270 290 330 340 300 330 340
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Καθαρές 
ανάγκες

200 280 280 270 290 330 340 300 330 340

Πρόγραμμα 
παραγωγής

200 280 280 270 290 330 340 300 330 340

Περίοδος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Κόστος προετοιμασίας: 10 παρτίδες x 340€ = 3400€

Κόστος αποθήκευσης: (310+50) κομμάτια x 0,2€ = 72€

Συνολικό κόστος: 3472€



Σύστημα Οικονομικής Ποσότητας 
Παραγγελίας

Συνολικές 
Ανάγκες

240 260 250 280 280 270 290 330 340 300 330 340

Απόθεμα 
(αρχικό 300)

310 50 797 517 237 964 674 344 4 701 371 31

Προγρ/μένη 
παραλαβή

250 997 997 997

Καθαρές 200 280 280 270 290 330 340 300 330 340

h

p
optimum c

Rc
Q

2
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Καθαρές 
ανάγκες

200 280 280 270 290 330 340 300 330 340

Πρόγραμμα 
παραγωγής

997 997 997

Περίοδος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R=292,5 (μέση εβδομαδιαία ζήτηση), cp=340, ch=0,2, συνεπώς ΟΠΠ=997

Κόστος προετοιμασίας: 3 παρτίδες x 340€ = 1020€

Κόστος αποθήκευσης: 5000 κομμάτια x 0,2€ = 1000€

Συνολικό κόστος: 2020€



Σύστημα παρτίδας για σταθερό αριθμό 
περιόδων n (n=ΟΠΠ/μέση ζήτηση)

Συνολικές 
Ανάγκες

240 260 250 280 280 270 290 330 340 300 330 340

Απόθεμα 
(αρχικό 300)

310 50 830 550 270 0 970 640 300 0 340 0

Προγρ/μένη 
παραλαβή

250 1030 1260 670

Καθαρές 200 280 280 270 290 330 340 300 330 340
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Καθαρές 
ανάγκες

200 280 280 270 290 330 340 300 330 340

Πρόγραμμα 
παραγωγής

1030 1260 670*

Περίοδος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R=292,5 (μέση εβδομαδιαία ζήτηση), ΟΠΠ=997, n=ΟΠΠ/R=3,41. Έστω n=4.

Κόστος προετοιμασίας: 3 παρτίδες x 340€ = 1020€

Κόστος αποθήκευσης: 4260 κομμάτια x 0,2€ = 852€

Συνολικό κόστος: 1872€



Σύστημα εξισορρόπησης στοιχείων 
κόστους (1/3)

Συνολικές 
Ανάγκες

240 260 250 280 280 270 290 330 340 300 330 340

Απόθεμα 
(αρχικό 300)

310 50 0
280 0

Προγρ/μένη 
παραλαβή

250 200
480

Καθαρές 
ανάγκες

200 280 280 270 290 330 340 300 330 340
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ανάγκες
Πρόγραμμα 
παραγωγής

200
480

Περίοδος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Στο σύστημα αυτό επιδιώκεται η εξισορρόπηση του κόστους προετοιμασίας και του κόστους 
αποθήκευσης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη ρύθμιση του αριθμού των περιόδων μεταξύ δύο 
διαδοχικών παραγγελιών. Το κόστος τοποθέτησης μίας παραγγελίας είναι 340€. Αν 
παραγγελθούν 200 κομμάτια για να καλύψουν τη ζήτηση της τρίτης περιόδου τότε το 
κόστος αποθήκευσης είναι 0 ενώ αν παραγγελθούν 480 κομμάτια προκειμένου να καλυφθεί  
η ζήτηση των περιόδων 3,4 το κόστος αποθήκευσης θα είναι 280x0,2=56€.



Σύστημα εξισορρόπησης στοιχείων 
κόστους (2/3)

Συνολικές 
Ανάγκες

240 260 250 280 280 270 290 330 340 300 330 340

Απόθεμα 
(αρχικό 300)

310 50 560
830

280
550

0
270 0

Προγρ/μένη 
παραλαβή

250 760
1030

Καθαρές 
ανάγκες

200 280 280 270 290 330 340 300 330 340
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ανάγκες
Πρόγραμμα 
παραγωγής

760
1030

Περίοδος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Αν παραγγελθούν 760 κομμάτια για την κάλυψη των αναγκών των περιόδων 3,4,5 τότε θα 
έχουμε κόστος αποθήκευσης (560+280)x0,2=168€ και αν παραγγελθούν 1030 κομμάτια 
για την κάλυψη των αναγκών των περιόδων 3,4,5 και 6 τότε θα έχουμε κόστος 
αποθήκευσης (830+550+270)x0,2=330€, κόστος που είναι κοντά στα 340€ του κόστους 
προετοιμασίας (αν δοκιμάσουμε κάλυψη αναγκών 5 περιόδων το κόστος αποθήκευσης 
ανέρχεται σε 562€ γεγονός που ενισχύει την επιλογή ενεργοποίησης παραγγελίας για κάλυψη 
ζήτησης τεσσάρων περιόδων).



Σύστημα εξισορρόπησης στοιχείων 
κόστους (3/3)

Συνολικές 
Ανάγκες

240 260 250 280 280 270 290 330 340 300 330 340

Απόθεμα 
(αρχικό 300)

310 50 830 550 270 0 970 640 300 0 340 0

Προγρ/μένη 
παραλαβή

250 1030 1260 670

Καθαρές 200 280 280 270 290 330 340 300 330 340
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Καθαρές 
ανάγκες

200 280 280 270 290 330 340 300 330 340

Πρόγραμμα 
παραγωγής

1030 1260 670*

Περίοδος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Κόστος προετοιμασίας: 3 παρτίδες x 340€ = 1020€

Κόστος αποθήκευσης: 4260 κομμάτια x 0,2€ = 852€

Συνολικό κόστος: 1872€



Πλεονεκτήματα MRP

 καλύτερος έλεγχος παραγωγής,
 λιγότερα αποθέματα,
 μικρότερη απαξίωση αποθεμάτων,
 πιο ακριβής και έγκαιρη πληροφόρηση,
 μεγαλύτερη αξιοπιστία.

MRPII
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MRPII
 Μέθοδος αποτελεσματικού προγραμματισμού όλων των παραγωγικών 

πόρων που χρησιμοποιεί μια παραγωγική επιχείρηση.



Συστήματα ΕRP (Enterprise 
Resources Planning)

Τα ERPs είναι ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής που καλύπτουν 
όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης με τέτοιο τρόπο ώστε οι στόχοι της 
να είναι σε θέση να ικανοποιηθούν δια μέσου της ενοποίησης και 
βελτιστοποίησης των επιμέρους διαδικασιών που πραγματοποιούνται. Οι 
στόχοι των συστημάτων ΕRP συνοψίζονται στην ενοποίηση όλων των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
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Client PC –
Workstation

(User’s machine)

SERVER

Application
+

Data Base

D.B.



Λειτουργικές μονάδες (modules)

 Χρηματοοικονομική λειτουργία (Finance),
 Λειτουργία ανθρώπινων πόρων (Human resources),
 Λειτουργία παραγωγής (Μanufacturing),
 Λειτουργία εφοδιαστικής (Logistics),
 Λειτουργίες πωλήσεων-μάρκετινγκ (Sales-Marketing).
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