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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

21/10/2022 
1η Εργασία προς Παράδοση 

Μια κατασκευαστική επιχείρηση θέλει να ελαχιστοποιήσει το συνολικό κόστος (πρώτες 

ύλες, κόστος εργασίας και αποθήκευσης) του επόμενου χρόνου. Στον παρακάτω πίνακα 

απεικονίζονται το κόστος των πρώτων υλών μιας μονάδας τελικού προϊόντος, η ζήτηση 

του τελικού προϊόντος και οι διαθέσιμες ώρες εργασίας για κάθε μήνα. Το κόστος εργασίας 

είναι 12€ ανά ώρα. Οι εργαζόμενοι πληρώνονται για τις ώρες που εργάστηκαν. Κάθε 

μονάδα τελικού προϊόντος χρειάζεται 20 λεπτά εργασίας. 

Μήνας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Κόστος π.υ. ανά 

μονάδα τελικού 

προϊόντος (€) 

11 10 13 9 8 7 10 12 12 10 8 9 

Ζήτηση (μονάδες) 150 200 100 300 200 400 300 250 150 200 300 350 

Διαθέσιμες ώρες 

εργασίας (ώρες) 

250 250 200 150 200 200 150 200 250 150 150 200 

Το κόστος αποθήκευσης είναι ίσο με 3€ για κάθε μονάδα που είναι αποθηκευμένη στο 

τέλος του μήνα. Οποιαδήποτε μονάδα παράγεται σε ένα δεδομένο μήνα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ζήτησης του ίδιου μήνα ή να αποθηκευτεί για να 

καλύψει τη ζήτηση των επόμενων μηνών. 

Στις αρχές του πρώτου μήνα η επιχείρηση έχει 100 μονάδες τελικού προϊόντος σε απόθεμα. 

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει κάποια ελάχιστη απαίτηση αποθεμάτων ανά μήνα. 

1. Καταστρώστε και επιλύστε το πρόγραμμα παραγωγής που ελαχιστοποιεί το 

συνολικό κόστος. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε υπολογιστικό εργαλείο 

γραμμικού προγραμματισμού. 

2. Τροποποιήστε το μοντέλο της προηγούμενης ενότητας, εάν υποθέσουμε ότι η 

επιχείρηση επιβαρύνεται και με ένα σταθερό κόστος 1.000€ για κάθε μήνα που 

υπάρχει παραγωγή. Αυτό το κόστος, δηλαδή, λαμβάνεται υπόψη μόνο αν η 

παραγωγή του εξεταζόμενου μήνα είναι διαφορετική του μηδενός.  

Η εργασία θα πρέπει να παραδοθεί μέχρι και την ημέρα της εξέτασης (κανονική 

εξεταστική) σε αρχείο τύπου .zip ή .rar με όνομα της μορφής 

“Επώνυμο_Όνομα_Εργασία_ ΓΡΑΜ” και να ανέβει στο topic που αφορά τη 

συγκεκριμένη εργασία στο helios.ntua.gr 
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Για απορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 

Αριάδνη Μιχαλίτση-Ψαρρού, Σωτήρης Πελέκης, 

dpsy@epu.ntua.gr, 

Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης 
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