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Πξνέιεπζε θαη Ιζηνξία ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο (Δ.Δ.) 

 

Αιιαγέο ζηηο επηρεηξήζεηο 

 

• Σέινο ηνπ 19νπ αηώλα: βηνκεραληθή επαλάζηαζε  
 

• Αύμεζε κεγέζνπο θαη πνιππινθόηεηαο επηρεηξήζεσλ  
 

• Γεκηνπξγία πνιπεζληθώλ επηρεηξήζεσλ  
 

• Δμεηδίθεπζε ηεο εξγαζίαο  
 

• Δπηκεξηζκόο ησλ δηνηθεηηθώλ δξάζεσλ ζε πνιιά ηκήκαηα  
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Προβλήματα από την Εξειδίκευςη και τον Επιμεριςμό Εργαςίασ 

 

Σα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο απνηεινύλ απηόλνκεο νληόηεηεο κε δηαθνξεηηθνύο ζηόρνπο:  

 

 Σκήκα παξαγσγήο: ζηόρνο ε κέγηζηε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

 

 Οηθνλνκηθέο ππεξεζίεο: ζηόρνο ε δεκηνπξγία θαζαξνύ θέξδνπο 

 

 Σκήκα πσιήζεσλ: ζηόρνο ε ζπλερήο δηαζεζηκόηεηα ησλ πξντόλησλ 

 

 Σκήκα κάξθεηηλγθ: ζηόρνο ε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθνύ δηθηύνπ δηαλνκήο θαη 

πξνώζεζεο πξντόλησλ  
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Προβλήματα από την Πολυπλοκότητα των Επιχειρήςεων 

 

• Γύζθνιε ε θαηαλνκή ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

• Γύζθνιε ε δηαρείξηζε ησλ πιηθώλ γηα ην ζύλνιν ηεο επηρείξεζεο 

• Η αλάγθε επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαηαλνκήο πόξσλ κε ηνλ πην απνδνηηθό 

ηξόπν δεκηνύξγεζε ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ εκθάληζε ηεο Δ.Δ.  
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Ιζηνξηθά ηνηρεία - Γέλλεζε ηεο Δ.Δ. 

 

 Οη ξίδεο ηεο Δ.Δ. είλαη ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνύ αηώλα 

 

 Πξώηεο πξνζπάζεηεο ζπζηεκαηηθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ 

 

 Ο όξνο «Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα» (Operational Research) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα  

πξώηε θνξά ζηηο αξρέο ηνπ 2νπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ γηα ηελ νξγάλσζε  

ζηξαηησηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο 

 

 Αλάγθεο γηα θαηαλνκή αλζξώπηλνπ θαη πιηθνύ δπλακηθνύ ζηηο πνιεκηθέο 
επηρεηξήζεηο 

 

 Μεγάινο αξηζκόο επηζηεκόλσλ θιήζεθε από Βξεηαληθέο θαη Ακεξηθαληθέο 
ζηξαηησηηθέο δηνηθήζεηο 
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 εκαληηθή ζπκβνιή ζηηο λίθεο ησλ ζπκκάρσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ παγθνζκίνπ 
πνιέκνπ  

 

 Γεκηνπξγία ησλ πξώησλ νκάδσλ Δ.Δ. ζε κεγάιεο εηαηξείεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
επηρεηξεζηαθώλ πξνβιεκάησλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Από ην βηβιίν: Κώζηνγινπ, Β. (2015). Επητεηρεζηαθή Έρεσλα. Θεζζαινλίθε: Δθδόζεηο Σδηόια                                                                                                       7 
 

Αλάπηπμε ηεο Δ.Δ. 
 

 Οη ζηξαηησηηθέο επηηπρίεο πξνζέιθπζαλ ην ελδηαθέξνλ ηεο βηνκεραλίαο 

 

 Ίδηα πξνβιήκαηα ζε άιιν πιαίζην ή πεξηβάιινλ 

 

 Μεηαθίλεζε πνιιώλ επηζηεκόλσλ ζηε βηνκεραλία 

 

 Ραγδαία αλάπηπμε ησλ κεζνδνινγηώλ ηεο Δ.Δ. θαη εμάπισζή ηεο θαηά ηελ 

εηθνζαεηία 1960 - 1980 
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Παξάγνληεο πνπ Δπεξέαζαλ ηελ Αλάπηπμε ηεο Δ.Δ. 

 
• Γξήγνξε αλάπηπμε ησλ πξώησλ καζεκαηηθώλ ηερληθώλ θαη εξγαιείσλ: 

-  Γξακκηθόο πξνγξακκαηηζκόο – κέζνδνο Simplex 

-  Γπλακηθόο πξνγξακκαηηζκόο 

-  Έιεγρνο απνζεκάησλ 

-  Θεσξία αλακνλήο 
 

• Δπαλάζηαζε ηεο Πιεξνθνξηθήο:  
     γξήγνξε επίιπζε πξνβιεκάησλ – θαιύηεξε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ  
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Ση είλαη ε Δ.Δ. 

 

 Πξνέξρεηαη από ηνλ Αγγιηθό όξν Operational Research (O.R.).  
ηηο Η.Π.Α. ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο "Operations Research" 
 

 Δθαξκόδεηαη ζε πξνβιήκαηα πνπ αζρνινύληαη κε δηεμαγσγή ή ζπληνληζκό 
επηρεηξήζεσλ ή δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζε κία νξγάλσζε  
π.ρ. εκπόξην, δεκόζηνο ηνκέαο, παξνρέο ππεξεζηώλ, πγεία, νηθνλνκία, γεσπνλία, 
ζηξαηόο, βηνκεραλία θ.ιπ.  
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Οξηζκόο ηεο Δ.Δ. 
 
 
Γεληθόο νξηζκόο:  
"Η επηζηεκοληθή προζέγγηζε ζηε ιήυε αποθάζεφλ ε οποία ζτεηίδεηαη κε ηης      
επητεηρήζεης ποσ πραγκαηοποηούληαη κέζα ζε οργαλφκέλα ζσζηήκαηα" 
 
ύκθσλα κε ηε ζύγρξνλε βηβιηνγξαθία νη όξνη "Δπηρεηξεζηαθή ΄Δξεπλα" (Operational 

ή Operations Research) "Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε" (Management Science) θαη "Δπηζηήκε 

Απνθάζεσλ" (Decision Science) νπζηαζηηθά δειώλνπλ ηνλ ίδην επηζηεκνληθό θιάδν. 

Σν θύξην εξγαιείν ηνπ είλαη ε ρξήζε επηζηεκνληθώλ κεζόδσλ θαη ηερληθώλ γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Καηά ζπλέπεηα πξνθύπηεη έλαο πην ζπγθεθξηκέλνο νξηζκόο: 
"Επητεηρεζηαθή Έρεσλα είλαη ο θιάδος ηες Δηοίθεζες Επητεηρήζεφλ ποσ  
αζτοιείηαη κε ηελ θαηαζθεσή καζεκαηηθώλ κοληέιφλ θαη ηε βέιηηζηε ιήυε 
αποθάζεφλ γηα ηελ επίισζε επητεηρεζηαθώλ προβιεκάηφλ ηοσ αιεζηλού 
θόζκοσ"  
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Η Γεληθή Μεζνδνινγία ηεο Δ.Δ. 

 
• Παξαηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο – δηαηύπσζε πξνβιήκαηνο 

 

• Γεκηνπξγία καζεκαηηθνύ κνληέινπ – αθξηβήο παξάζηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

• Έιεγρνο θαηαιιειόηεηαο ηνπ κνληέινπ 

 

• Δπίιπζε καζεκαηηθνύ κνληέινπ 

 

• Δπαιήζεπζε θαηαιιειόηεηαο ηεο ιύζεο  
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Κιάδνη Δθαξκνγήο 

 
• Βηνκεραλία  

• Μεηαθνξέο 

• Απηνθηλεηνβηνκεραλία 

• Πιεξνθνξηθή 

• Ηιεθηξνληθή – επηθνηλσλίεο 

• Τγεία 

• Υξεκαηηζηήξην 

• Γεκόζηνο ηνκέαο 

• Δκπόξην 

• Οηθνλνκία 

• Γεσπνλία 

• Ναππεγηθή – αεξνλαππεγηθή 

 

θαη πνιινί άιινη...
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Δπηδξάζεηο ηεο Δ.Δ. 

 
• Μεγάιεο επηδξάζεηο ζηηο επηρεηξεζηαθέο θαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

• Ίδξπζε εηαηξεηώλ θαη νξγαλώζεσλ  

-  1952:  Operation Research Society of America (ORSA) 

-  1953:  The Institute of Management Sciences (TIMS) 

-  1957:   International Federation of Operational Research Societies (IFORS) 

-  1975:   Association of European Operational Research Societies (EURO) 

-  1963:   Διιεληθή Δηαηξεία Δπηρεηξεζηαθώλ Δξεπλώλ (ΔΔΔΔ) 
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Η Δ.Δ. ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε 
 

• Πξνπηπρηαθέο, κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ζηελ Δπξώπε, ζηελ 

Ακεξηθή, ζηελ Απζηξαιία θαη ζηελ Αλαηνιηθή Αζία ζηελ Δ.Δ. θαη ζε ζπλαθείο 

θιάδνπο 

  

• Δθπαηδεπηηθή ζύλδεζε ηεο Δ.Δ. κε άιιεο επηζηήκεο (Μάξθεηηλγθ, ηαηηζηηθή, 

Μαζεκαηηθά, Πιεξνθνξηθή) 

 

• Απηνηειή καζήκαηα ζε πνιιά ηκήκαηα ζεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηεύζπλζεο 

Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΙ  
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Σππηθά ηάδηα Αληηκεηώπηζεο Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνβιήκαηνο 

 

 

Δθαξκνγή ηεο ηειηθήο ιύζεο 

Αλαγλώξηζε θαη δηαηύπωζε ηνπ πξνβιήκαηνο  

Καηαζθεπή καζεκαηηθνύ κνληέινπ 

Δύξεζε ηεο ιύζεο ηνπ κνληέινπ 

Έιεγρνο ηνπ κνληέινπ θαη ηεο ιύζεο 

   Γεδνκέλα  Μεζνδνινγία 
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ηάδην 1: Αλαγλώξηζε θαη δηαηύπωζε ηνπ πξνβιήκαηνο 
 

Γπζθνιίεο αλαγλώξηζεο θαη δηαηύπωζεο 

 

•    Γηαθνξά πξνβιεκάησλ ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ θαη ηερλεηώλ παξαδεηγκάησλ 

 

•    Αζάθεηα ζηα πξνβιήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ 

 

•    Αλαγλώξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο: είλαη ην πην δύζθνιν ζηάδην 

 

•    Η δηαηύπσζε απαηηεί κεγάιε πξνζνρή θαη ζπλερή επαλεμέηαζε   
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Καζνξηζκόο ζπζηαηηθώλ πξνβιήκαηνο  
 

• Καζνξηζκόο αληηθεηκεληθώλ ζηόρωλ 

 

– πλεξγαζία κε δηνίθεζε 

– Πνιιαπινί ζηόρνη – ελαιιαθηηθέο δπλαηόηεηεο 

– Δμηζνξξόπεζε αλάκεζα ζε εμεηδίθεπζε θαη γελίθεπζε 

– Δμεηδίθεπζε – κεκνλσκέλνη ζηόρνη 

– Γελίθεπζε – δπζθίλεηε αλάιπζε 

 

• Καζνξηζκόο παξακέηξωλ ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

– Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιύζε 

– Καιύηεξνο πξνζδηνξηζκόο θαη εξκελεία ηεο ιύζεο 

– Σερλεηέο κεηαβνιέο – εμέηαζε ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ 
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• Καζνξηζκόο πεξηνξηζκώλ  

 

– Αλώηεξα θαη θαηώηεξα όξηα δηαζέζηκσλ πόξσλ 

 

• Καζνξηζκόο ηεο δεηνύκελεο ιύζεο 

 

– Η ιύζε πξέπεη λα είλαη ε βέιηηζηε (ή άξηζηε) 

– Βειηηζηνπνίεζε αληηθεηκεληθώλ ζηόρσλ 

– Καζνξηζκόο πνζνηηθώλ κέηξσλ απόδνζεο 

• Κέξδνο 

• Υξόλνο 

• Γπλακηθό (αλζξώπηλν, πιηθό) 

• Παξαγσγηθόηεηα 

• Κόζηνο 

• Πνηόηεηα 
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ηάδην 2: Καηαζθεπή καζεκαηηθνύ κνληέινπ 
 

Παξάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε κνληέιν 

 

• Μνληέιν: Δμηδαληθεπκέλε απεηθόληζε ζπζηήκαηνο 

 

• Μαζεκαηηθά κνληέια – απεηθόληζε θαηαζηάζεσλ θαη δηαδηθαζηώλ κε κεηαβιεηέο, 

εμηζώζεηο θαη ζύκβνια 

 

• Πιενλεθηήκαηα: αθξίβεηα θαη ιηηόηεηα ζηελ πεξηγξαθή, εθαξκνγή αιγνξηζκηθώλ 

κεζόδσλ, επίιπζε κε ρξήζε ππνινγηζηή 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ηωλ κνληέιωλ 

• Η αθξίβεηα αληηηίζεηαη ζηελ αθαίξεζε, ηηο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο απινπζηεπηηθέο 

παξαδνρέο 

• Η αμηνπηζηία ηνπ κνληέινπ (αθξίβεηα – ζπζρέηηζε κε ην πξαγκαηηθό πξόβιεκα) 

πξέπεη λα ειέγρεηαη κε καζεκαηηθέο κεζόδνπο  
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Καηαζθεπή ηνπ κνληέινπ 

 
• Καζνξηζκόο αληηθεηκεληθνύ ζηόρνπ 

 

• Γηαηύπσζε αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο 

 

• Καζνξηζκόο κεηαβιεηώλ 

 

• Καζνξηζκόο παξακέηξσλ 

 

• Δίδε κνληέισλ: 

– Καζνξηζηηθό (ή ληεηεξκηληζηηθό ή πξνζδηνξηζηηθό) 

– ηνραζηηθό  



 

Από ην βηβιίν: Κώζηνγινπ, Β. (2015). Επητεηρεζηαθή Έρεσλα. Θεζζαινλίθε: Δθδόζεηο Σδηόια                                                                                                       21 
 

Καηεγνξίεο κνληέιωλ  

 

Ωο πξνο ηε ρξεζηκνπνηνύκελε κέζνδν επίιπζεο:  

• Αλαιπηηθά 

• Αιγνξηζκηθά 

• Πξνζνκνησηηθά 

• Δπξεηηθά 

• Πνιπθξηηήξηα 

 
Ωο πξνο ηνλ αληηθεηκεληθό ζηόρν: 

• Βειηηζηνπνίεζεο 

• Πεξηγξαθηθά 

• Πξόβιεςεο 

 

Ωο πξνο ηελ ελζσκάησζε ηνπ παξάγνληα ηεο αβεβαηόηεηαο: 

• Καζνξηζηηθά 

• ηνραζηηθά
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ηάδην 3: Δύξεζε ηεο ιύζεο ηνπ κνληέινπ 
 

• Αλαιπηηθή ιύζε από επίιπζε εμηζώζεσλ 

 

• Δθαξκνγή αιγνξίζκνπ 

 

• Η βέιηηζηε ιύζε ηνπ κνληέινπ απνηειεί πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθήο 

 

• ε πεξηπηώζεηο πνιύπινθσλ πξνβιεκάησλ εθαξκόδνληαη πξνζεγγηζηηθέο  

κέζνδνη (heuristics)  

 

• εκαληηθή ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ παξακέηξσλ ζηε ιύζε:  

Αλάιπζε επαηζζεζίαο (sensitivity analysis) 
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ηάδην 4: Έιεγρνο ηνπ κνληέινπ θαη ηεο ιύζεο 
 

• Έιεγρνο γηα ζθάικαηα θαη παξαιείςεηο 

 

• πζηεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ 

 

• Αλαδξνκηθνί έιεγρνη: ρξήζε ηζηνξηθώλ δεδνκέλσλ - εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ  

γηα ζύγθξηζε 

 

• Δπαλαιεπηηθέο εθαξκνγέο ηνπ κνληέινπ – αλίρλεπζε κεηαβνιώλ ζην ρξόλν 

 

• Αλάιπζε επαηζζεζίαο 
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ηάδην 5: Δθαξκνγή ηεο ιύζεο 
 

• Κξίζηκν ζηάδην γηα ηελ επηρείξεζε 

 

• Απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία ησλ επηζηεκόλσλ Δ.Δ. θαη ηεο δηνίθεζεο 

 

• Η δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο αθνινπζεί βήκαηα από ηελ ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο 

κέρξη ηελ πινπνίεζε, ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο ηεο εθαξκνγήο θαη ηε 

κειέηε πηζαλώλ ηξνπνπνηήζεσλ 

 


