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Περίληψη 

 Η διπλωματική εργασία διερευνά τους κλάδους της Επιχειρησιακής Έρευνας 

και της Διαχείρισης Εργατικού Δυναμικού. Επικεντρώνεται στον τομέα της υγείας και 

πιο συγκεκριμένα στον μηνιαίο χρονοπρογραμματισμό των εφημεριών των 

ειδικευόμενων ιατρών μιας κλινικής μονάδας υγείας. Κατασκευάστηκε μοντέλο με την 

βοήθεια του λογισμικού Excel της Microsoft Office στο οποίο συνδυάζονται οι 

παραπάνω κλάδοι και η εφαρμογή του αποδίδει το μηναίο πρόγραμμα εφημεριών των 

ιατρών. Το παρόν σύγγραμμα χωρίζεται σε 6 επιμέρους κεφάλαια. Το 1
ο
 Κεφάλαιο 

αποτελεί την εισαγωγή και περιγράφει τον αντικειμενικό σκοπό της εργασίας. Στο 2
ο
 

Κεφάλαιο εισάγονται οι έννοιες της Επιχειρησιακής Έρευνας και της Διαχείρισης 

Εργατικού Δυναμικού. Περιγράφονται διεθνείς πρακτικές και ολοκληρώνεται με την 

παρουσίαση του προβλήματος χρονοπρογραμματισμού στον ιατρικό κλάδο. Στο 3
ο
 

Κεφάλαιο αναλύονται οι κανονισμοί καθώς και η νομοθεσία που διέπει τον κλάδο.  Στο 

4
ο
 Κεφάλαιο παρουσιάζεται το πρόβλημα και οι περιορισμοί του. Με την βοήθεια των 

screenshots, στο 5
ο
 Κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση του μοντέλου Scheduler όπως αυτό 

κατασκευάστηκε και πως αυτό χρησιμοποιείται. Καταληκτικά, στο 6
ο
 Κεφάλαιο 

καταγράφονται τα συμπεράσματα και προτείνονται μελλοντικοί τομείς διερεύνησης 

σχετικοί με την παρούσα διπλωματική εργασία.    

 Abstract  

The main objective of this study is to contribute in the understanding of the 

disciplines of Operations Research and Workforce Management. It focuses on the 

medical sector and more specifically in the monthly on-call schedule of trainee doctors 

in a clinical center. Therefore, a model was developed by deploying MS Excel which 

combines the abovementioned disciplines and results to the monthly doctor’s on-call 

program. This research consists of 6 chapters. The 1
st

 Chapter provides an introduction 

to the main purpose of this study. The 2
nd

 Chapter introduces the concepts of Operations 

Research and Workforce Management. A description of international practices is 

provided and concludes with a presentation of the scheduling problem within the 

medical sector. The 3
rd Chapter identifies the regulations as well as the local legislation 

governing the medical sector. In the 4
th

 Chapter, presented the problem and its 

constraints are being deployed. With the help of screenshots, in the 5
th

 Chapter, model 

“Scheduler” is being analyzed by introducing the way it is developed and used. The 

6
th

 Chapter concludes the study and suggests areas for future investigation relevant to 

this thesis. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Εισαγωγή 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται στα πλαίσια του Διατμηματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

 Έχει ως αντικειμενικό σκοπό την μοντελοποίηση και τον χρονοπρογραμματισμό 

της ανάθεσης εφημεριών μηνιαίου προγράμματος των ειδικευόμενων ιατρών σε 

μονάδες υγείας όπως μια κλινική ενός νοσοκομείου. Θα χρησιμοποιηθούν πρακτικές 

της Επιχειρησιακής Έρευνας (OR – Operations Research) και της Διαχείρισης 

Εργατικού Δυναμικού (WFM - Workforce Management) ώστε να καταρτιστεί ένα 

μοντέλο για την βέλτιστη και δίκαιη κατανομή των υπηρεσιών (εφημεριών) των ιατρών 

σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και περιορισμούς που θα οριστούν. Για την 

επίλυση του μοντέλου, θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό υπολογιστικών φύλλων 

«Excel» της Microsoft Office και το πρόσθετο (add-in) «Επίλυση (Solver)».  

 Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα εισαχθούν έννοιες της Επιχειρησιακής 

Έρευνας, της Διαχείρισης Εργατικού Δυναμικού, του Χρονοπρογραμματισμού 

(Rostering) καθώς και δικονομικά στοιχεία που αφορούν τους νόμους με τους οποίους 

διέπεται η σχέση εργασίας των ειδικευόμενων ιατρών με τις μονάδες υγείας που 

ανήκουν.  

 Όπως σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό, έτσι και στις μονάδες υγείας ο κάθε 

εργαζόμενος τοποθετείται σε θέσεις νευραλγικές, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

καθημερινές απαιτήσεις, ώστε να παράγει τα μέγιστα και να φέρει εις πέρας το έργο 

που του ανατίθεται. Εδώ, ο ανθρώπινος πόρος είναι ο σημαντικότερος παραγωγικός 

συντελεστής και οι διοικήσεις των μονάδων υγείας εστιάζουν στην αποτελεσματική 

αξιοποίησή του. Είναι γενικώς αποδεκτό πώς «η αποδοτικότητα των ανθρώπινων πόρων 

στον υγειονομικό τομέα είναι συνισταμένη της ιεραρχικής εξέλιξης, των κινήτρων, της 

ικανοποίησης του εργαζομένου, των συνθηκών εργασίας αλλά και της δια βίου 

επιμόρφωσης». (Μ. Κελέση-Σταυροπούλου, Μ. Σταυροπούλου, 2010)     

 Η πρόκληση των μονάδων υγείας είναι να παρέχουν υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες φροντίδας με μειωμένο κόστος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η διαδικασία 

για την βελτίωση του προγραμματισμού σε ευέλικτες βάρδιες και την μείωση των 

δαπανών που προορίζονται για το προσωπικό. (R. Stolletz , J. O. Brunner, 2011) 
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 Για να είναι επιτυχής ο προγραμματισμός του ιατρικού ανθρώπινου δυναμικού 

σε μια μονάδα υγείας θα πρέπει να αναγνωριστούν ως στόχοι η αποτελεσματική παροχή 

υπηρεσιών υγείας, η δίκαιη κατανομή των υπηρεσιών αυτών καθώς και η βούληση του 

ανθρώπινου παράγοντα και οι προτιμήσεις του. Ο χρονοπρογραμματισμός αυτός, θα 

πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν την διαθεσιμότητα αλλά και τις ανάγκες. Επιπλέον, να 

αποτελεί μέρος μιας συνολικής διαδικασίας σχεδιασμού για την βελτίωση των 

υπηρεσιών υγείας. Έχοντας καθορίσει τους στόχους των εκροών, όλα θα εξαρτώνται 

από ένα αποτελεσματικό μίγμα εισροών.    

 Το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η μελλοντική 

πρόβλεψη για απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό για την κάλυψη των υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης. Υπάρχει ο κίνδυνος καθώς οι μελλοντικές ανάγκες σε 

ιατρικό προσωπικό σχεδιάζονται σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και στηρίζονται σε 

εμπειρικές ανάγκες του παρελθόντος. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί και ο 

στόχος της ελαχιστοποίησης του κόστους της μονάδας υγείας. Για τον λόγο αυτό, το 

ιατρικό προσωπικό, τοποθετείται σε εφημερίες με σκοπό την βέλτιστη παροχή 

υγειονομικών υπηρεσιών με το ελάχιστο κόστος.  

 Φυσικά, ο απώτερος στόχος του κάθε συστήματος υγειονομικής περίθαλψης θα 

πρέπει να σχετίζεται με την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Συνεπώς, σε ένα 

τέτοιο σύστημα η κατάσταση της υγείας ενός ανθρώπου, αποτελεί συντελεστή και 

ταυτόχρονα εκροή του συστήματος, ως αποτέλεσμα μιας παραγωγικής διαδικασίας. 

Κατά συνέπεια, το επίπεδο και το είδος των υπηρεσιών υγείας που απαιτούνται για να 

παράγουν τον στόχο του συστήματος, διαφέρουν από μέρα σε μέρα, από ασθενή σε 

ασθενή και από μονάδα σε μονάδα. Επίσης, προσαρμογή στον χρονοπρογραμματισμό 

θα πρέπει να γίνεται και ανάλογα με τις εποχικές ανάγκες της μονάδας που εξυπηρετεί 

ή τις έκτακτες ανάγκες.  

 Η απόδοση μιας δραστηριότητας καθορίζεται από τον βαθμό στον οποίο ο 

στόχος της δραστηριότητας επιτυγχάνεται και το κόστος των πόρων που 

χρησιμοποιούνται είναι το ελάχιστο. Στην περίπτωση αποτυχίας της δραστηριότητας  

του σχεδιασμού της κατανομής των υπηρεσιών του ιατρικού προσωπικού, το κόστος 

είναι ανεκτίμητο. (Birch, 1984) 

 Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε αναγκαία η κατασκευή και υλοποίηση ενός 

μοντέλου που θα αποδίδει την βέλτιστη κατανομή του εργατικού δυναμικού μιας 

μονάδας υγείας στις μηνιαίες εφημερίες για ένα δεδομένο αριθμό ιατρών έτσι ώστε να 
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καλύπτεται η ζήτηση πλήρως, η κατανομή των υπηρεσιών να είναι δίκαιη  και να 

πληρούνται όλοι οι κανονισμοί εργασίας και οι προτιμήσεις των εργαζομένων.   

 

Λέξεις κλειδιά: Επιχειρησιακή Έρευνα, Workforce Management, Μονάδες Υγείας, 

Rostering, Χρονοπρογραμματισμός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Workforce Management και 

Επιχειρησιακή Έρευνα 

2.1  Εισαγωγή 

 Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας θα ερευνηθεί και θα αναλυθεί ο 

κλάδος του Workforce Management ως έννοια της Διαχείρισης Εργατικού Δυναμικού σε 

συνδυασμό με αυτόν της Επιχειρησιακής Έρευνας. Για τον σκοπό αυτό στις επόμενες 

γραμμές θα εισαχθούν οι δύο αυτές έννοιες έπειτα από εκτενή βιβλιογραφική 

ανασκόπηση που προηγήθηκε. 

2.1.1  Εισαγωγή στη Διαχείριση Εργατικού Δυναμικού – Workforce Management 

 Ο κλάδος της Διαχείρισης Εργατικού Δυναμικού (WFM) περιλαμβάνει όλες 

εκείνες τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη, την βελτιστοποίηση και 

την διατήρηση ενός παραγωγικού εργατικού δυναμικού, κάτω από την ομπρέλα της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Πέρα από τις λειτουργίες της Διοίκησης των 

ανθρώπινων πόρων και της μισθοδοσίας, περιλαμβάνει λειτουργίες όπως αυτές της 

παρακολούθησης του ανθρώπινου δυναμικού, την διαχείριση των επιδόσεων του, της 

εκμάθησης και της διαχείρισης της κατάρτισης του, τον σχεδιασμό της διαδοχής και 

απόκτησης ικανών ταλέντων, της πρόβλεψης του φόρτου εργασίας και του 

απαιτούμενου προσωπικού και φυσικά του προγραμματισμού, την διαχείριση του 

χρόνου και την ανάλυση και παρακολούθηση της όλης διαδικασίας. Παρέχει βέλτιστο 

σχεδιασμό καθώς χρονοπρογραμματίζει το ανθρώπινο δυναμικό και διαχειρίζεται την 

ζήτηση για αυτό σύμφωνα με τα δικαιώματα και τα προσόντα του προσωπικού στον 

κατάλληλο χώρο και χρόνο. (wikipedia, 2012) 

 Βασικός στόχος του WFM είναι η παροχή όλων των λειτουργιών της 

οργάνωσης και της διαχείρισης του εργατικού δυναμικού καθώς και η αυτοματοποίηση 

και παρακολούθηση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται ο αυξημένος συντονισμός, η βέλτιστη συνέπεια και η τυποποίηση των 

διαδικασιών ενώ ταυτόχρονα απλοποιείται και η εφαρμογή τους από τους χρήστες.  

2.1.2  Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα – Operations Research  

 Ανατρέχοντας στις τεχνικές της Επιχειρησιακής Έρευνας (ΟR) διαπιστώνεται 

ότι αυτές, ως επιστήμη, πηγάζουν από το πρόσφατο παρελθόν, και για την ακρίβεια 

κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι Συμμαχικές δυνάμεις 

προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τις δυνάμεις του Άξονα. Κύρια στοιχεία του 

περιβάλλοντος αυτού ήταν η αβεβαιότητα, ο ανταγωνισμός, η έλλειψη πόρων και το 
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ρίσκο. Έτσι, συγκροτήθηκαν ομάδες επιστημόνων διάφορων ειδικοτήτων, 

προσπαθώντας να επιλύσουν διάφορα στρατηγικά προβλήματα μέσα από μαθηματικά 

μοντέλα. Πλέον, η επιστήμη της ΟR εμπεριέχεται σε όλους τους τομείς και κλάδους της 

επιχειρησιακής δραστηριότητας καθώς αυτές έγκειται της ανάγκης εντοπισμού της 

βέλτιστης προσέγγισης για την υλοποίησή τους. (Γ.Σ. Οικονόμου, Α.Κ. Γεωργίου, 

1999) 

 Για την επιστήμη της Επιχειρησιακής Έρευνας πολλοί είναι οι ορισμοί που 

έχουν δοθεί. Συνοπτικά, αναφέρεται ως μια  διεπιστημονική μαθηματική επιστήμη που 

επικεντρώνεται στην αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας από οργανώσεις, υπό την 

έννοια της διαδικασίας και της λειτουργίας.   

 Κατά τον Δημήτριο Λέκκα, «ΟR είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με 

την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων για την περιγραφή συστημάτων και διαδικασιών με 

κύριο σκοπό την αριστοποίησή τους και την λήψη αποφάσεων.» 

 O Hamdy Taha (1995) αναφέρει πως η Επιχειρησιακή Έρευνα επιδιώκει τον 

προσδιορισμό της βέλτιστης πορείας δράσης ενός προβλήματος απόφασης, υπό τον 

περιορισμό των περιορισμένων πόρων. Τα μαθηματικά μοντέλα αποτελούν 

ακρογωνιαίο λίθο για την επιστήμη της OR, αλλά υπάρχουν και προβλήματα που δεν 

μπορούν να εκφραστούν σε μαθηματικούς όρους. (Taha, 1995) 

 Σύμφωνα με τους Δ. Τσάντα και Γ. Βασιλείου (2000), «με τον όρο 

Επιχειρησιακή Έρευνα εννοούμε την επιστήμη που ασχολείται με την βελτιστοποίηση της 

απόδοσης ενός συστήματος. Πρόκειται για ένα σύνολο από τεχνικές οι οποίες 

χρησιμοποιούν μαθηματικά μοντέλα και δημιουργούν μια ποσοτική και ορθολογιστική 

βάση για την λήψη αποφάσεων που θα βελτιστοποιήσουν την λειτουργία του υπό μελέτη 

συστήματος. Χαρακτηρίζεται συχνά και ως Ποσοτική Ανάλυση, Λήψη Διοικητικών 

Αποφάσεων ή Διοικητική Επιστήμη». (Γ. Βασιλείου, Ν. Τσάντας, 2000) 

 Άλλοι ορισμοί που έχουν δοθεί, αρκετά παλαιότερα και κατά τα πρώτα στάδια 

εξέλιξης της επιστήμη της ΟR, είναι από τους Daellenbach and George (1978), που 

αναφέρουν την ΟR ως την συστηματική εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, τεχνικών και 

εργαλείων στην ανάλυση προβλημάτων που εμπεριέχουν την λειτουργία συστημάτων. 

Επίσης, οι Ackoff and Sasieni στο βιβλίο τους “Fundamentals of Operation Research” 

(1968) ορίζουν πως η OR μπορεί να θεωρηθεί η εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων από 

μικτές ομάδες επιστημόνων, για προβλήματα που αφορούν τον έλεγχο οργανωμένων 

συστημάτων, αποτελούμενων από ανθρώπους και μηχανές, κατά τρόπο ώστε να 
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παρέχουν λύσεις που εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους σκοπούς του 

οργανισμού ή της επιχείρησης ως σύνολο. 

 

2.2  Διεθνής Πρακτική στην Διαχείριση Εργατικού Δυναμικού 

 Τα μοντέλα για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του εργατικού 

δυναμικού είναι απαραίτητα εργαλεία για τον σύγχρονο μάνατζερ. Μπορούν να 

περιγράφουν τα συστατικά στοιχεία του συστήματος ή και του οργανισμού και να 

χρησιμοποιούν μια ποικιλία μεθόδων. Η ταχεία ανάπτυξη των υπολογιστών έχει 

εξασφαλίσει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στο σχεδιασμό των 

επιχειρήσεων και των οργανισμών. 

 Πλέον η μείωση του κόστους αποτελεί ζήτημα στρατηγικής σημασίας για όλους 

τους φορείς. Το WFM εμπεριέχει τεχνικές που επιτρέπουν την δραματική μείωση του 

κόστους με την παράλληλη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων. 

 Οι μέθοδοι του χρονοπρογραμματισμού έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς στον τομέα 

της υγείας, τον κλάδο των κατασκευών, σε αεροπορικές εταιρίες και σταθμούς διοδίων, 

σε συστήματα μεταφοράς και υπηρεσίες logistics, στα σώματα ασφαλείας και εκτάκτων 

αναγκών, σε τηλεφωνικά κέντρα, σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, πολυκαταστήματα και 

πολλούς ακόμα οργανισμούς και επιχειρήσεις.  

2.2.1  Η περίπτωση της British Telecommunication 

 Η British Telecommunications απασχολεί χιλιάδες μηχανικούς σε όλη τη 

Βρετανία για τη διατήρηση και επισκευή των δικτύων, και την παροχή υπηρεσιών προς 

τους πελάτες. Το 1996, ανέπτυξε ένα πιλοτικό σύστημα πληροφοριών βασισμένο στον 

χρονοπρογραμματισμό των πόρων αλλά και σε περιορισμούς, που αυτοματοποιεί τις 

εργασίες διαχείρισης και των επικοινωνιών σε κάθε γεωγραφικό τομέα. Βασική ιδέα 

του συγκεκριμένου συστήματος ήταν να στέλνει τον σωστό μηχανικό με τον κατάλληλο 

εξοπλισμό, στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή. Σκοπός του είναι η παροχή 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με ταυτόχρονη επίτευξη μέγιστης παραγωγικότητας με 

χαμηλά επιχειρησιακά κόστη. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομεί περί τα 150 εκ.$ το 

χρόνο με προβλέψεις για εξοικονόμηση περισσότερων από 250 εκ.$ μελλοντικά, όταν 

και θα εφαρμοστεί σε 40.000 εργαζομένους. (D. Lesaint, C. Voudouris, N. Azarmi, 

2000) 
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2.2.2  Χρονοπρογραμματισμός στο Νοσηλευτικό προσωπικό Μονάδων Υγείας 

 Το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού του Νοσηλευτικού προσωπικού είναι 

ένα σύνθετο πρόβλημα που επηρεάζει τον προγραμματισμό του προσωπικού των 

νοσοκομείων σε καθημερινή βάση σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό να 

αξιοποιηθεί αποτελεσματικά ο χρόνος και οι δεξιότητες του προσωπικού έτσι ώστε να 

εξισορροπηθεί ο φόρτος εργασίας ομοιόμορφα μεταξύ των βαρδιών και των ανθρώπων 

και να προσπαθήσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του προσωπικού. 

Είναι αποδεκτό πως ένα roster υψηλής ποιότητας από όλες τις πλευρές, μπορεί να 

οδηγήσει σε μεγαλύτερη ικανοποίηση στις τάξεις των εργαζομένων και ταυτόχρονα 

αποτελεσματικότερη απόδοση στην εργασία τους. (E. K. Burke, P. De Causmaecker, G. 

V. Berghe, H. Van Landeghem, 2004) 

 Η στελέχωση και ο προγραμματισμός του νοσηλευτικού προσωπικού είναι 

επιλογές που έχουν ως αποτέλεσμα την έγκυρη εξυπηρέτηση των ασθενών και την 

υψηλή ποιότητα φροντίδας. Οι επιλογές αυτές περιπλέκονται από την απαίτηση για την 

κάλυψη βαρδιών όλο το εικοσιτετράωρο, τις ελλείψεις σε προσωπικό, την 

μεταβαλλόμενη ζήτηση σε προσωπικό, την ζητούμενη μείωση κόστους της 

υγειονομικής περίθαλψης και φυσικά από τις προτιμήσεις του προσωπικού. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πριν μερικά χρόνια, οι νοσηλευτικές υπηρεσίες 

αντιπροσώπευαν το 40-60% του ετήσιου προϋπολογισμού ενός νοσοκομείου. Σε αυτό 

το σημείο, η Επιχειρησιακή Ερεύνα βοήθησε πολύ τους διαχειριστές 

χρονοπρογραμματισμού του νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και την διοίκηση των 

νοσοκομείων στο να μειώσουν αυτό το κόστος. Οι έρευνες ανέπτυξαν έναν «Δείκτη 

Φροντίδας» στον οποίο στηρίχτηκε η μείωση του κόστους. Αυτή βασίστηκε στην 

αυξημένη αποτελεσματικότητα των εργαζομένων με την σωστή κατανομή τους 

σύμφωνα με τις δεξιότητές τους αλλά και με τις ιδιαίτερες ανάγκες των ασθενών και 

στην ταυτόχρονη αύξηση της ποιότητας της νοσηλευτικής φροντίδας για τον κάθε 

ασθενή. Η δυσκολία του χρονοπρογραμματισμού για τις μονάδες υγείας είναι η 

αδυναμία πρόβλεψης της ζήτησης με ακρίβεια για μεγάλο χρονικό διάστημα – οι 

έρευνες δείχνουν ότι η ζήτηση δεν μπορεί να προβλεφθεί για διάστημα μεγαλύτερο των 

τεσσάρων ημερών. Στην πράξη η στελέχωση, ο χρονοπρογραμματισμός και η κατανομή 

των νοσηλευτών στις μονάδες των νοσοκομείων και σε βάρδιες παραμένει εν μέρει 

τέχνη και εν μέρει επιστήμη! (Siferd, 1992) 

 Στο Βέλγιο, αναπτύχθηκε ένα πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία 

«Plane», για τον προγραμματισμό του προσωπικού στα νοσοκομεία. Έλαβαν υπόψιν 
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όλες τις παραμέτρους που αναφέρθηκαν ως τώρα, κατασκεύασαν το ΠΣ και το εξέλιξαν 

ώστε να αντιμετωπιστούν τα περίπλοκα προβλήματα του πραγματικού κόσμου. 

Αρχικός σκοπός ήταν η μείωση του χρόνου που απαιτούσε ο σχεδιασμός του 

χρονοπρογραμματισμού. Χρησιμοποιήθηκαν ευρετικοί αλγόριθμοι και σε συνδυασμό 

με την Επιχειρησιακή Έρευνα επετεύχθη η μείωση του χρόνου υπολογισμού με 

συνέπειες στο κόστος των μονάδων υγείας. Τα χρονοδιαγράμματα που παράγονται 

είναι υψηλότερης ποιότητας από αυτά που παρήγαγαν ως τότε με το χέρι καθώς το ΠΣ 

χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα αντιμετωπίζοντας όλους τους νοσηλευτές 

εξίσου, ελαχιστοποιώντας τις παραβάσεις επί των περιορισμών και των προτιμήσεων. 

(E. Burke, P. De Causmaecker, G. V. Berghe, 1999) 

2.2.3  Το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού για τα μέλη πληρώματος 

αεροπορικών εταιριών 

  Το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού σε μια αεροπορική εταιρία είναι η 

κατασκευή εξατομικευμένων προγραμμάτων για το πλήρωμα των πτήσεων. Η κάθε 

εταιρία προγραμματίζει με γνώμονα διαφορετικές προτεραιότητες και χρονική 

διάρκεια. Υπάρχουν εταιρίες που προγραμματίζουν με βάση τις επιθυμίες των 

πληρωμάτων και άλλες που θεωρούν ότι το να συμμορφώνονται με αυτές αποτελεί 

ποιότητα για τα μέλη των πτήσεων. Διαφορά υπάρχει και στον χρόνο του 

προγραμματισμού. Άλλες προγραμματίζουν σε βάθος δύο εβδομάδων, άλλες για 

περίοδο ενός μήνα ή το πολύ για δύο μήνες, ενώ υπάρχουν πολλές εταιρίες που 

χωρίζουν το έτος σε 13 περιόδους των τεσσάρων εβδομάδων και προγραμματίζουν 

σύμφωνα με αυτό το πρωτότυπο ημερολόγιο. Στον εξατομικευμένο προγραμματισμό 

του κάθε εργαζόμενου εκτός από τις επιθυμίες του, λαμβάνεται υπόψιν η ανάπαυση 

μεταξύ των πτήσεων, η περιστροφή –το να επιστρέφουν τα μέλη του πληρώματος στην 

αρχική τους βάση-, τις ετήσιες άδειες, τον χρόνο μετάβασης σε οποιαδήποτε 

δραστηριότητα, την διαθεσιμότητα και το απρόοπτο. Οι περισσότεροι από αυτούς τους 

περιορισμούς υπόκεινται σε συγκεκριμένους πολυάριθμους κανόνες, ανάλογα με την 

πολιτική της εκάστοτε εταιρίας. (M. Gamache, F. Soumis, 1998) 

 Για το συνδυαστικό πρόβλημα της εκχώρησης των πληρωμάτων, δεδομένης της 

πολυπλοκότητας των περιορισμών που πρέπει να ικανοποιηθούν και του τεράστιου 

χώρου αναζήτησης που πρέπει να διερευνηθεί, αναπτύχθηκαν εφαρμογές 

προγραμματισμού με περιορισμούς και άλλες με ευρετικούς αλγορίθμους αναζήτησης. 

(M. Sellmann, K. Zervoudakis, P. Stamatopoulos, T. Fahle, 2002)  
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 Το κόστος μισθοδοσίας για το πλήρωμα αποτελεί  το μεγαλύτερο έξοδο των 

εταιριών μαζί με αυτό των καυσίμων, το οποίο βέβαια δεν επιδέχεται δυναμικές 

μειώσεις. Για τον λόγο αυτό, οι αεροπορικές εταιρίες έχουν επενδύσει πόρους, ακόμα 

και από την αρχή της δεκαετίας  του ’60, ώστε να μειωθεί το κόστος του πληρώματος. 

Στο άρθρο των Παυλοπούλου, Γκιώνη, Σταματόπουλο και Χαλάτση (1996) με τίτλο 

«Crew Pairing Optimization Based on CLP», παρουσιάζεται μια προσέγγιση που 

βασίζεται στον προγραμματισμό των λογικών περιορισμών, γεγονός που οδηγεί σε μια 

ευέλικτη μοντελοποίηση του προβλήματος. Η διαδικασία χωρίζεται σε τρείς διακριτές 

φάσεις: την κατασκευή των θέσεων εργασίας προς ανάθεση, την κατασκευή των 

συνδυασμών και τέλος την εκχώρηση αυτών. Η είσοδος του προβλήματος είναι ο 

προγραμματισμός των εταιριών για μια χρονική περίοδο που περιλαμβάνει ακριβείς 

αναχωρήσεις και αφήξεις, καθώς και τους τύπους των αεροσκαφών και τις απαιτήσεις 

σε πλήρωμα. Η βέλτιστη λύση περιλαμβάνει την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης του 

κόστους ώστε να επιτευχθεί η υψηλότερη δυνατή αξιοποίηση του πληρώματος.  

 Η συγκεκριμένη προσέγγιση χαρακτηρίζεται από την προτυποποίηση η οποία 

συνδυάζεται με άλλες πτυχές, όπως αυτή της ευελιξίας. Μπορεί εύκολα να επεκταθεί 

καθώς αρκεί η προσθήκη νέων περιορισμών για την βέλτιστη αξιοποίηση του 

πληρώματος με το μικρότερο δυνατό κόστος. (Χ. Παυλοπούλου, Α. Γκιώνης, Π. 

Σταματόπουλος, Κ. Χαλάτσης, 1996) 

2.2.4  Οι περιπτώσεις των Τηλεφωνικών Κέντρων 

 Ολοένα και σημαντικότερο μέρος του επιχειρηματικού κόσμου τείνουν να 

γίνουν τα τηλεφωνικά κέντρα, απασχολώντας πολυπληθείς προσωπικό. Οι λειτουργικές 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές, έχουν γίνει περίπλοκες, κυρίως σε 

θέματα που σχετίζονται με την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Στόχος είναι το 

χαμηλό λειτουργικό κόστος και η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. 

 Στο άρθρο των Aksin, Armony και Mehrotra «The Modern Call Center: A 

Multi-Disciplinary Perspective on Operations Management Research» (2007), 

αναφέρεται πως το ζητούμενο στις περιπτώσεις των τηλεφωνικών κέντρων είναι να 

αξιοποιηθούν οι πόροι με τέτοιον τρόπο ώστε να καταρτιστεί ένα χρονοπρόγραμμα για 

τους υπαλλήλους το οποίο θα ελαχιστοποιεί το κόστος, ενώ ταυτόχρονα οι ουρές 

αναμονής των πελατών θα είναι οι μικρότερες δυνατές ή οριακά μηδενικές. Η επίτευξη 

των στόχων αυτών εξαρτάται από την σωστή πρόβλεψη της ζήτησης, όπου στην 

συγκεκριμένη περίπτωση ορίζεται από τον αριθμό και την διάρκεια των κλίσεων σε μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, που θα κληθούν οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν. Στη 
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συγκεκριμένη περίπτωση των τηλεφωνικών κέντρων γίνεται χρήση μοντέλων 

προσομοίωσης και αναλυτικών μοντέλων αναμονής για την αξιολόγηση των επιδόσεων 

και την πρόβλεψη της ζήτησης. Στόχος είναι η σχετικά βραχεία αναμονή και τα υψηλά 

ποσοστά αξιοποίησης των υπαλλήλων. 

 Στον συγκεκριμένο κλάδο, το κόστος προσωπικού αποτελεί το 70% του 

συνολικού κόστους λειτουργίας. Έτσι, το πρόβλημα της στελέχωσης αποτελεί κρίσιμη 

διαδικασία και απόφαση δεδομένου των μεταβλητών απαιτήσεων που πρέπει να 

αντιμετωπίσει έτσι ώστε ο πελάτης να ικανοποιείται χωρίς να υπάρχει υπέρβαση 

προσωπικού. Μοντελοποιείται ως πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού, όπου ο 

στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί ο μεσοσταθμικός αριθμός των πόρων που απαιτούνται 

για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας, προβλέποντας ουρές αναμονής και 

καλύπτοντας συγκεκριμένη ζήτηση. Όταν ο αριθμός των πόρων ή των περιορισμών 

είναι μεγάλος, τα συγκεκριμένα μοντέλα δεν βρίσκουν πάντα την βέλτιστη λύση αλλά 

βρίσκουν τουλάχιστον μια εφικτή! (C. Canon, J. C. Billaut, J. L. Bouquard, 2005) 

 Η παραδοσιακή προσέγγιση στο πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού είναι να 

διαμορφώσει και να λύσει ένα μαθηματικό πρόγραμμα ώστε να προσδιορίσει το 

ελάχιστο κόστος. Ταυτόχρονα, γίνονται γνωστές οι απαιτήσεις συγκεκριμένων 

χρονικών περιόδων σε προσωπικό (Roster) και αντιστοιχίζονται οι εργαζόμενοι στις 

βάρδιες. Η πολυπλοκότητα του προβλήματος είναι ανάλογη με την εξειδίκευση των 

εργασιών και τις τυχόν πολλαπλές δεξιότητες του προσωπικού. (Z. Aksin, M. Armony, 

V. Mehrotra, 2007) 

2.2.5  Αναδυόμενες τάσεις στη Διαχείριση Εργατικού Δυναμικού 

 Στους καλύτερους χώρους εργασίας εξακολουθούν να βρίσκουν καινοτόμους 

τρόπους για να δημιουργήσουν διαπροσωπικές επαφές και συνδέσεις με τους 

υπαλλήλους. Η τυπική σχέση με τον εργοδότη δίνει την θέση της σε μια ολοένα και 

περισσότερο οικία και ευαίσθητη σχέση με τους υπαλλήλους. Έχει αρχίσει και γίνεται 

συνειδητό πως το κλειδί της επιτυχίας είναι η αλληλεπίδραση σε όλους τους τομείς 

μεταξύ Διοίκησης και υπαλλήλων. Η τακτική αυτή δεν επικεντρώνεται μόνο στους 

εργαζόμενους και την ασφάλεια τους αλλά και στην ουσιαστική υποστήριξή τους στα 

κοινωνικά δίκτυα.  

 Πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί, λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για 

δείχνουν στον εργαζόμενο πως το έργο που παράγει διατηρεί άρρηκτους δεσμούς με 

τους επιχειρησιακούς και στρατηγικούς στόχους. Στην ουσία, κατευθύνουν το 
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στρατηγικό όραμα των οργανισμών και το καθιστούν πιο προσιτό στους εργαζομένους. 

Γίνεται κατανοητό πως η εργασία των υπαλλήλων συμβάλει στην επίτευξη των στόχων 

του οργανισμού και για αυτό το λόγο ενθαρρύνουν και επιβραβεύουν την –κατάλληλη- 

συμπεριφορά.   

 Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλές, υγειές και κυρίως ειλικρινές 

περιβάλλον για τους εργαζομένους, εμπλουτίζοντας τον τρόπο ζωής τόσο των ιδίων 

όσο και των οικογενειών τους. Οι εργαζόμενοι, για να αξιοποιηθούν πλήρως από τους 

οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να έχουν επιτυχίες τόσο στην προσωπική 

τους ζωή όσο και στον εργασιακό τους χώρο. Για το λόγο αυτό, προωθείται τόσο η 

επαγγελματική όσο και η προσωπική ανάπτυξη για κάθε εργαζόμενο, αναλογίζοντας τις 

διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες τους. Στοιχεία κλειδιά για όλα τα παραπάνω είναι η 

αλληλεπίδραση και η επικοινωνία καθώς και οι ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στην Διοίκηση 

και τους εργαζομένους. (R. Levering, M. Erb, 2011) 

 Τα τελευταία χρόνια, μεγάλη ποσότητα έργου έχει παραχθεί στον τομέα του 

χρονοπρογραμματισμού, τόσο με προγράμματα λογισμικού όσο και με διάφορες 

μεθόδους επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να 

υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στην εφαρμογή και τις μεθόδους των 

αλγορίθμων καθώς και στην ευελιξία των εξελιγμένων λογισμικών.  Γίνονται 

προσπάθειες για την γενίκευση των μοντέλων και των μεθόδων καθώς, επί του 

παρόντος, απαιτούνται σημαντικές τροποποιήσεις για τις διαφορετικές περιοχές 

εφαρμογής τους.  

 

2.3  Η Ελληνική πραγματικότητα στον ιατρικό κλάδο 

 Όσον αφορά την χώρα μας, τα δεδομένα προς το παρόν δεν είναι ενθαρρυντικά. 

Το ιατρικό προσωπικό υπολείπεται αριθμητικά του προβλεπόμενου για την κάλυψη των 

αναγκών των περισσότερων μονάδων. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται ανισομερής 

γεωγραφική κατανομή των ειδικοτήτων και μεγάλη ανομοιομορφία στην κάλυψη των 

επιτελικών θέσεων, με αποτέλεσμα σε πολλές κλινικές να έχουμε πληθώρα 

ειδικευόμενων και σε άλλες, απλά, να μην μπορεί να ακολουθηθεί το μηνιαίο 

πρόγραμμα. Η έλλειψη εμφανίζεται κυρίως στις βασικές ιατρικές ειδικότητες, όπως 

αυτή της «γενικής ιατρικής», καθώς επίσης και στις διοικητικές και οργανωτικές 

γνώσεις των προϊσταμένων των τμημάτων. Κυρίαρχα προβλήματα είναι η καθημερινή 

κάλυψη των υπηρεσιών και η ανάγκη τόσο σε συστήματα πληροφορικής όσο και σε 
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κτηριακές εγκαταστάσεις. Σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο, δεν υπάρχει σαφής 

διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων των στελεχών στην άσκηση των καθηκόντων τους. (Ν. 

Πολύζος, Ι. Υφαντόπουλος, 2000) 

  Όλα τα παραπάνω δημιουργούν πρόβλημα στον προγραμματισμό των 

υπηρεσιών του ιατρικού προσωπικού, με αποτέλεσμα, τα WFM λογισμικά να 

χρειάζονται ειδική παραμετροποίηση για να μπορούν να λειτουργήσουν αποδοτικά, 

κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες. 

 

2.4  Το πρόβλημα του Χρονοπρογραμματισμού – The Rostering 

Problem  

 Το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού (Rostering) είναι η διαδικασία 

κατασκευής χρονοδιαγράμματος εργασίας για το προσωπικό μιας επιχείρησης ή ενός 

οργανισμού, ώστε να μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της ζήτησης. 

Περιλαμβάνει τον καθορισμό του αριθμού του προσωπικού που απαιτείται για την 

κάλυψη της ζήτησης καθώς και τις ιδιαιτερότητες της. (A.T. Ernst, H. Jiang, M. 

Krishnamoorthy, D. Sier, 2004) 

 Ένα πρόβλημα της διαχείρισης του εργατικού δυναμικού σε βιομηχανίες 

παροχής υπηρεσιών όπως η υγεία, είναι να καθορίσει πώς θα διατεθούν οι εργαζόμενοι 

στις θέσεις εργασίας, έτσι ώστε η ζήτηση των υπηρεσιών να  μπορεί να ικανοποιείται 

με όσο το δυνατόν ελάχιστο κόστος.  

 Έχει αποδειχθεί πως ακόμα και για μικρές επιχειρήσεις και οργανισμούς με 

μικρό αριθμό θέσεων εργασίας, είναι αρκετά χρονοβόρο και δύσκολο έως και αδύνατο 

να δημιουργηθεί το πρόγραμμα με το χέρι. Επιπλέον, σε πολλές βιομηχανίες παροχής 

υπηρεσιών, αυτός ο προγραμματισμός έγκειται σε καθημερινές τροποποιήσεις. 

Επομένως, είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, η ανάπτυξη ενός καλού λογισμικού για την 

επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης του εργατικού δυναμικού.  

 Τα βελτιστοποιημένα χρονοδιαγράμματα του εργατικού δυναμικού μπορούν να 

προσφέρουν τεράστια οφέλη αλλά απαιτούν προσεκτική εφαρμογή των συστημάτων 

υποστήριξης και λήψης αποφάσεων καθώς ένας οργανισμός πρέπει να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις των πελατών με οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο ενώ ταυτόχρονα να 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εργαζομένων όσων αφορά τις συμβάσεις τους, τις 

προτιμήσεις τους και την ισότητα μεταξύ αυτών. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκαν 
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κατά καιρούς πολλά πακέτα λογισμικού, όπως εφαρμογές υπολογιστικών φύλλων μέσω 

μαθηματικών μοντέλων ή ευρετικών αλγορίθμων, για την καλύτερη δυνατή χρήση των 

διαδικασιών.  

2.4.1  Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού 

 Σε πολλούς οργανισμούς, τα άτομα που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του 

προγράμματος χρειάζονται εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων για την τοποθέτηση των 

σωστών εργαζομένων στο σωστό χρόνο και στο σωστό κόστος με την παράλληλη 

επίτευξη υψηλού επιπέδου ικανοποίησης από την εργασία των εργαζομένων. Τα 

συστατικά ενός τέτοιου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων, θα περιλαμβάνουν 

υπολογιστικά φύλλα και εργαλεία βάσης δεδομένων και, ενδεχομένως, εργαλεία 

χρονοπρογραμματισμού που έχουν αναπτυχθεί από τα κατάλληλα μαθηματικά μοντέλα 

και αλγορίθμους.  

 Οι Ernst, Jiang, Krishnamoorthy και Sier στο άρθρο τους «Staff scheduling and 

rostering: A review of applications, methods and models» (2004), αναφέρουν πως τα 

εργαλεία αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν:  

 Την μοντελοποίηση της ζήτησης, που συλλέγει και χρησιμοποιεί ιστορικά και 

εμπειρικά στοιχεία για την πρόβλεψη της και έπειτα τα μετατρέπει σε απαιτήσεις για 

την ικανοποίηση των αναγκών. 

 Την εξέταση από την μεριά των τεχνικών επίλυσης του εργαλείου του 

χρονοπρογραμματισμού έτσι ώστε να ικανοποιεί τους περιορισμούς που απορρέουν από 

τους κανονισμούς εργασίας, ελαχιστοποίησης του κόστους και της μέγιστης 

ικανοποίησης των εργαζομένων. 

 Εμφάνιση αναφοράς, έτσι ώστε να εμφανίζεται η έκθεση με την παροχή των 

πληροφοριών του χρονοπρογραμματισμού και των επιδόσεων του. 

 Τα μοναδικά χαρακτηρίστηκα των διάφορων οργανισμών καθορίζουν την 

διαφορετικότητα των μαθηματικών μοντέλων και αλγορίθμων για τον προγραμματισμό 

του προσωπικού. 

Επίσης, ένα γενικό πλαίσιο, εντός του οποίου διαφορετικά μοντέλα 

χρονοπρογραμματισμού και αλγορίθμων μπορούν να δράσουν, περιγράφεται από τα 

ακόλουθα βήματα: 

 Μοντελοποίηση της ζήτησης και καθορισμός του αριθμού των υπαλλήλων που 

απαιτούνται. 

 Προσδιορισμός των ημερών του έργου καθώς και των ημερών μεταξύ των 

οποίων θα εναλλάσσονται οι εργασίες και οι εργαζόμενοι. 
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 Αλλαγές στον –ευέλικτο-  προγραμματισμό προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

τρέχουσες αλλαγές της ζήτησης. 

 Δημιουργία πλάνου εργασιών με βάση το χρονοδιάγραμμα. 

 Ανάθεση των εργασιών.  

 Ανάθεση του προσωπικού στις εργασίες. (A.T. Ernst, H. Jiang, M. 

Krishnamoorthy, D. Sier, 2004) 

2.4.2  Παρουσίαση του προβλήματος 

 Το πρόβλημα είναι πως θα διανέμει καθημερινά, σε εβδομαδιαία, μηνιαία, 

ετήσια ή άλλης χρονικής περιόδου βάση, μια λίστα θέσεων εργασίας παροχής 

υπηρεσιών, των οποίων η κάλυψη μπορεί να γίνει από έναν -οποιονδήποτε- 

εξειδικευμένο  εργαζόμενο. Η διάρκεια των υπηρεσιών αυτών εξαρτάται από το είδος 

της εργασίας. Σε άλλα προβλήματα, οι ιδιότητες και τα χαρακτηρίστηκα της θέσης 

καθώς και οι δεξιότητες των εργαζομένων ή η διαφορετική εξειδίκευσή τους θα 

μπορούσε να δοθεί με την μορφή περιορισμών. Δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται ο 

συνολικός αριθμός του εργατικού δυναμικού καθώς και οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας. 

Επίσης, σε άλλα συστήματα, δεδομένη θεωρείται και η αμοιβή του προσωπικού καθώς 

αυτή εξαρτάται αποκλειστικά από την θέση εργασίας και όχι από τα χαρακτηριστικά 

του εργατικού δυναμικού. (Yang, 1996) 

 Μια κρίσιμη πτυχή σε ένα σύστημα WFM είναι η βέλτιστη και δίκαιη και 

κατανομή των πόρων. Έτσι, αναθέτει σε καθεμία από τις εργασίες, μια συγκεκριμένη 

ώρα έναρξης, έναν ή περισσότερους εργαζόμενους και πιθανόν τα απαραίτητα εργαλεία 

ή ανταλλακτικά που θα χρειαστούν για την υλοποίηση της εργασίας. Σημαντικό 

στοιχείο στην επίλυση του αλγορίθμου της κατανομής των πόρων είναι να συνδυάσει 

τους διαφορετικούς παράγοντες, συντελεστές και περιορισμούς που προκύπτουν. 

Μερικοί από αυτούς, έχουν να κάνουν με την οργάνωση και την τεχνολογία, άλλοι με 

νομικούς όρους που διέπουν την συγκεκριμένη εργασία, άλλοι έχουν να κάνουν με την 

τεχνική κατάρτιση των εργαζομένων και φυσικά με τις προτιμήσεις τους και την 

βούλησή τους. Όλοι αυτοί οι παράγοντες εξελίσσονται αδιάκοπα και διαφορετικές 

πολιτικές μπορεί να καταστούν κατάλληλες σε παρόμοια προβλήματα ακόμα και σε 

ίδια περιβάλλοντα. (B. Guido, G. Roberto, P. Di Tria, R. Bisio, 1998)  

2.4.3  Μέθοδοι επίλυσης 

 Στο άρθρο «The state of the art of nurse rostering» (2004), οι Burke, De 

Causmaecker, Berghe και Van Landeghem περιγράφουν και αναλύουν τις τρεις 

μεθόδους επίλυσης προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού: 
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 Την παραδοσιακή προσέγγιση, στην οποία το πρόβλημα επιλύεται με το χέρι και 

το πρόγραμμα δημιουργείται σε μια κόλλα χαρτί. Αυτή η μέθοδος επίλυσης 

είναι ευέλικτη αλλά και χρονοβόρα. 

 Στον κυκλικό προγραμματισμό, σύμφωνα με τον οποίο ο κάθε εργαζόμενος 

εργάζεται σε κυλιόμενες βάρδιες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μόλις 

ολοκληρωθεί ο κύκλος, ο εργαζόμενος λαμβάνει ρεπό ή ξεκινά το πρόγραμμα 

από την αρχή. Γενικώς, παρέχει σωστό πρόγραμμα αλλά δύσκολα αντιμετωπίζει 

τις προσωπικές επιθυμίες των εργαζομένων. 

 Στον προγραμματισμό με την βοήθεια Η/Υ και προγραμμάτων λογισμικού. Η 

μέθοδος αυτή επιτρέπει την γρήγορη και ολοκληρωμένη έρευνα των 

περιορισμών και των απαιτήσεων της εργασίας και των εργαζομένων. Αποτελεί 

την περισσότερο ολοκληρωμένη και γρήγορη προσέγγιση από τις τρείς.  

 Στο συγκεκριμένο άρθρο (E. K. Burke, P. De Causmaecker, G. V. Berghe, H. 

Van Landeghem, 2004), γίνετε αναφορά στις προσεγγίσεις του χρονοπρογραμματισμού 

οι οποίες μπορούν να καταταχθούν στις εξής κατηγορίες: 

i. Προσέγγιση Βελτιστοποίησης με την χρήση μαθηματικών (στοχαστικών ή 

προσδιοριστικών) τεχνικών προγραμματισμού, όπως ο γραμμικός και ακέραιος 

προγραμματισμός. Οι προσεγγίσεις αυτές είναι κατάλληλες για την εύρεση βέλτιστων 

λύσεων. 

ii. Προγραμματισμός στόχων και πολύ-κριτήρια προσέγγιση (Goal programming / 

Multi-criteria approaches). Στην προσέγγιση αυτή ορίζονται στόχοι ανά επίπεδο για 

κάθε κριτήριο ή προτεραιότητα για την επίτευξη του στόχου. Στοχεύει στην εξεύρεση 

μιας λύσης που είναι η πλησιέστερη σε καθέναν από τους στόχους που ορίστηκαν.  

iii. Μέθοδοι Τεχνικής Νοημοσύνης με τα αποτελέσματα να δίνονται έπειτα από 

επίλυση του προβλήματος με τη βοήθεια Η/Υ σε γλώσσες προγραμματισμού οι οποίες 

εμπεριέχουν τους περιορισμούς, τις απαιτήσεις αλλά και τις προτεραιότητες. 

iv. Έμπειρα συστήματα και συστήματα βασισμένα στην Γνώση, δίνοντας την 

δυνατότητα για την ανάπτυξη διαδραστικών και ολοκληρωμένων μεθοδολογιών 

υποστήριξης και λήψης αποφάσεων για τα προβλήματα του χρονοπρογραμματισμού. 

v. Ευρετικοί Αλγόριθμοι, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί για την απόκτηση υψηλής 

ποιότητας προγραμμάτων για προβλήματα χρονοπρογραμματισμού. Απαιτεί μια σαφή 

διατύπωση των απαιτήσεων και προσδιορισμό των διαφορετικών ποσοτικών ή 

ποιοτικών περιορισμών. 
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vi. Προγραμματισμός με μεταευρετικούς (metaheuristic) αλγορίθμους, οι οποίοι 

αποτελούν εξέλιξη των Ευρετικών και αντιπροσωπεύουν μερικές από τις σύγχρονες 

προσπάθειες για την επίλυση προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού. Χρησιμοποιούν 

τεχνικές προσομοίωσης, εφαρμογή της αναζήτησης σε όλο το φάσμα του αλγορίθμου 

και γενετικούς αλγόριθμους.  

 Σε συνέχεια της αναφοράς στο άρθρο «Staff scheduling and rostering: A review 

of applications, methods and models» των Ernst, Jiang, Krishnamoorthy και Sier 

(2004), περιγράφεται η κύρια μέθοδος επίλυσης προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού 

που είναι η μοντελοποίηση της ζήτησης, τόσο με την χρήση πρόβλεψης όσο και με την 

μετάφραση δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο μοντελοποιούνται οι απαιτήσεις ακόμα και 

αν αυτές ποικίλουν σημαντικά.  

 Η μέθοδος της τεχνητής νοημοσύνης έχει εφαρμοστεί στην επίλυση 

προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού. Αυτή περιλαμβάνει την θεωρία ασαφών 

συνόλων (fuzzy set theory), την αναζήτηση και τα έμπειρα συστήματα. 

Πρωτοχρησημοποιήθηκε για να επιλύσει το πρόβλημα του προγραμματισμού του 

πληρώματος των αεροπορικών εταιριών. 

 Ο προγραμματισμός των περιορισμών αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για εύρεση 

εφικτών λύσεων στα προβλήματα του χρονοπρογραμματισμού. Αυτή η τεχνική είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμη όταν το πρόβλημα έχει συγκεκριμένους περιορισμούς ενώ 

ταυτόχρονα, μία λύση θα επαρκεί ακόμα και αν δεν είναι η βέλτιστη. Αντενδείκνυται 

για προβλήματα όπου το ζητούμενο είναι η βέλτιστη λύση από ένα φάσμα εφικτών 

λύσεων. Εφαρμόζεται κυρίως στον τομέα της υγείας και στον χρονοπρογραμματισμό 

του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των μονάδων υγείας. 

 Οι μέθοδοι των ευρετικών αλγορίθμων υπόσχονται λύση άλλα όχι την βέλτιστη. 

Συνδυάζουν συνήθως διαφορετικές μεθόδους από διάφορους τομείς σε ένα ενιαίο 

πλαίσιο. Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου το ζητούμενο είναι μια τουλάχιστον 

εφικτή λύση, όπως ο προγραμματισμός του προσωπικού σε βάρδιες. 

 Τέλος, και η μαθηματική μοντελοποίηση μπορεί να δώσει τεχνικές επίλυσης 

προβλημάτων προγραμματισμού. (A.T. Ernst, H. Jiang, M. Krishnamoorthy, D. Sier, 

2004) 
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2.5  Διάκριση των μοντέλων WFM 

 Τα μοντέλα WFM διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον σκοπό για τον 

οποίο έχουν κατασκευαστεί. Σύμφωνα με την S. McClean και το άρθρο της «Manpower 

planning models and their estimation» (1991), τα μοντέλα του χρονοπρογραμματισμού 

του εργατικού δυναμικού μπορούμε να τα κατατάξουμε στις εξής κατηγορίες: 

 

 Σε μοντέλα ζήτησης, τα οποία προβλέπουν την πιθανή ζήτηση για εργατικό 

δυναμικό στο προσεχές μέλλον. 

 Σε μοντέλα προσφοράς, τα οποία φροντίζουν να καλύπτουν την προβλεπόμενη 

ζήτηση. 

 

Περισσότερο σύγχρονα μοντέλα είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα ως 

μοντέλα ζήτησης και προσφοράς. 

 Στον σχεδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού, μία από τις πιο σημαντικές 

μεταβλητές είναι η διάρκεια, τόσο του γεγονότος που πρόκειται να συμβεί, όσο και 

αυτή που μεσολαβεί μέχρι αυτό να συμβεί. Για να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα όσο 

το δυνατόν αποτελεσματικότερα οι μέθοδοι βασίζονται σε διάφορες πτυχές της 

θεωρίας. Θα πρέπει να γίνετε περιγραφή των συστατικών στοιχείων και εκτίμηση των 

παραμέτρων του προβλήματος και στη συνέχεια χρήση του μοντέλου για την πρόβλεψη 

της μελλοντικής συμπεριφοράς του εργατικού δυναμικού καθώς και της μελλοντικής 

ζήτησης. 

 Γίνετε αντιληπτό πως υπάρχουν διάφορα μοντέλα για τον προγραμματισμό του 

εργατικού δυναμικού. Υπάρχει το μοντέλο του Markov, που είναι απλό στην χρήση και 

εύκολο να εφαρμοστεί αλλά δεν περιγράφει πάντα επαρκώς τα δεδομένα. Επίσης, το 

ημι-Markov μοντέλο είναι περισσότερο ευέλικτο και επιτρέπει την συμπερίληψη των 

επιθυμητών χαρακτηριστικών, αλλά τείνει να είναι μαθηματικώς δυσεπίλυτο. Ωστόσο, 

μπορούν να συνδυαστούν αυτές οι δύο προσεγγίσεις και να παράγουμε το επιθυμητό 

μοντέλο με τα χαρακτηριστικά του ημι-Markov και την απλότητα του Markov 

μοντέλου. (McClean, 1991) 

 Τα βασικά ερωτήματα που θα πρέπει αν αντιμετωπίσει ένα σύστημα 

σχεδιασμού ιατρικού εργατικού δυναμικού είναι τα εξής: 

 Ποιες είναι οι προτεραιότητες του ΕΣΥ ή της νοσηλευτικής μονάδας. 

 Πως θα καλυφθούν αυτές οι προτεραιότητες από τους περιορισμένους πόρους. 
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 Πώς θα συνδυαστούν οι συντελεστές ώστε να παράγουν αποτελεσματικά αυτές 

τις υπηρεσίες, με το μικρότερο δυνατό κόστος και την βέλτιστη δυνατή ποιότητα. 

(Maynard, 1990) 

2.6  Ο χρονοπρογραμματισμός στον ιατρικό κλάδο 

 Η διαχείριση ενός Νοσοκομείου ή μιας Μονάδας Υγείας αποτελεί έργο 

δύσκολο, λόγω της πολυπλοκότητας της οργάνωσης, της δαπανηρής υποδομής των 

εξειδικευμένων υπηρεσιών που προσφέρονται σε διαφορετικούς ασθενείς και της 

ανάγκης για άμεση αντίδραση σε περιπτώσεις έκτακτων συνθηκών. Πληροφοριακά 

Συστήματα και Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης για τον οικονομικό σχεδιασμό και 

τον προγραμματισμό του προσωπικού σε συνδυασμό με τεχνικές Επιχειρησιακής 

Έρευνας, μπορούν να συμβάλλουν στην ουσιαστική υποστήριξη της διαχείρισης και να 

βοηθήσουν στην αύξηση των προδιαγραφών και της ποιότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών σε ένα αποδεκτό κόστος. (Spyropoulos, 2000) 

 Η οργάνωση σε βάρδιες και η στελέχωση του καθημερινού προγράμματος είναι 

το πρόβλημα που παρουσιάζεται στον ιατρικό κλάδο καθώς οι ιατροί υπόκεινται σε εκ 

περιτροπής εργασία. Στόχος των συστημάτων χρονοπρογραμματισμού είναι η 

συμμόρφωσή τους με τις πολιτικές που προβλέπονται για την οργάνωση του 

προσωπικού καθώς και η ικανοποίηση των προτιμήσεών τους, οι οποίες με την σειρά 

τους έχουν κρίσιμες συνέπειες στο ηθικό του προσωπικού και συνεπώς στην ποιότητα 

της παροχής των υπηρεσιών υγείας. 

 Κάθε περίπτωση είναι μοναδική ανάλογα με τις προτιμήσεις των ιατρών αλλά 

και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, όπως η εκάστοτε  νομοθεσία, οι πολιτικές διαχείρισης 

προσωπικού, οι προτιμήσεις και η προτεραιότητες του καθώς και η πολιτική του 

νοσοκομείου σε συνδυασμό με τους στρατηγικούς στόχους.  

 Η πρώτη παράμετρος που λαμβάνεται υπόψιν είναι ο αριθμός των πόρων, 

δηλαδή των διαθέσιμων ιατρών, καθώς και ένα σύνολο χαρακτηριστικών που πρέπει να 

εξεταστούν προκειμένου να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων αυτών.  Η δομή 

του προγράμματος απαρτίζεται από τον τύπο της βάρδιας, τις διακοπές, τους 

περιορισμούς που πρέπει να ικανοποιούνται καθώς και τις προτιμήσεις των ιατρών. Ο 

τρόπος εργασίας συνήθως συνδυάζει βάρδιες και καθήκοντα. Επίσης, οι βάρδιες των 

ιατρών διαφέρουν ανάλογα με το αν η μέρα είναι εργάσιμη, αργία ή μέρα πριν την 

αργία. Συνεπώς, διαφορετικό ειδικό βάρος έχουν οι μέρες Δευτέρα έως Πέμπτη, 

διαφορετικό η Παρασκευή ως μέρα πριν το Σάββατο, διαφορετικό το Σάββατο και η 
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Κυριακή ως αργία. Οι ημέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, του Πάσχα και 

άλλων αργιών, κατηγοριοποιούνται ως μέρες διακοπών όπου ορίζεται προσωπικό 

επιφυλακής. (J. Puente, A. Gómez, I. Fernández, P. Priore, 2009) 

 Η προετοιμασία για την κατασκευή του προγράμματος των εφημεριών των 

ειδικευόμενων αποτελεί ένα πολύπλοκο έργο, το οποίο απαιτεί να ληφθούν υπόψη 

μεγάλος αριθμός συχνά αντιφατικών κανόνων που σχετίζονται με διάφορες πτυχές. 

Μερικές από αυτές έχουν να κάνουν με ειδικούς κανόνες για τις νυχτερινές βάρδιες, τις 

αργίες και τα Σαββατοκύριακα, τον αριθμό τον διαδοχικών εφημεριών που δύναται να 

πραγματοποιήσει ο κάθε ειδικευόμενος, τις περιόδους οπού για διάφορους λόγους θα 

υπάρχει έλλειψη στο roster ώστε να θεωρείται πλήρες, τις ατομικές προτιμήσεις  και 

άλλες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Έως τώρα, πρόβλημα θεωρείται πως οι εφημερίες 

αποδίδονται στους ιατρούς σχεδόν τυχαία και αποτελεί γεγονός ότι παρατηρούνται 

μεγάλες αποκλίσεις όσον αφορά την «δίκαιη» κατανομή του προγράμματος. 

Παραδόξως, το πρόβλημα της κατανομής των ιατρών σε βάρδιες δεν έχει προσελκύσει 

μεγάλη προσοχή. (H. Beaulieu, J.A. Ferland, B. Gendron,P. Michelon , 2000) 

2.6.1  Ετήσιος προγραμματισμός ιατρικού προσωπικού 

 Η διοίκηση του κάθε νοσοκομείου εξετάζει κάθε χρόνο όλα τα δεδομένα από το 

προηγούμενο έτος και προβλέπει τον προγραμματισμού για το επόμενο. Οι 

ενημερώσεις παρέχονται σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία και τα δεδομένα της 

αγοράς, όπως ακριβώς γίνεται και σε μια εμπορική επιχείρηση. Η κάθε κλινική και ο 

επικεφαλής αυτής,  επανεξετάζουν κάθε χρόνο τις ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό 

καθώς και τις απαιτήσεις για υπηρεσίες και αναθεωρούν τις προβλέψεις. Μια επιτροπή 

διευθυντών των κλινικών και διαχειριστών του προγράμματος εξετάζει όλα τα σχέδια 

και τις προβλέψεις, ενσωματώνει πληροφορίες που πηγάζουν από τον κρατικό 

σχεδιασμό και παράγει ένα σχέδιο ανθρώπινου δυναμικού για τους επόμενους 12 μήνες. 

Η τελική έγκριση έρχεται από την διοίκηση, όπου και καθορίζει τον αριθμό των ιατρών 

που πρόκειται να προσληφθούν σε μια κλινική ή να αποχωρίσουν από αυτήν. (W. B. 

MacLeod, P. W. Huras, S. Burns, 1990) 

2.6.2  Κωδικοποίηση και περιορισμοί  

 Κάθε ιατρός έχει έναν δείκτη (Μ, A, N, D, H) ο οποίος ελέγχεται και βάση 

αυτού καταρτίζεται το μηνιαίο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, ο ιατρος που έχει τον 

μικρότερο αριθμό υπηρεσιών τύπου D, έχει τις περισσότερες πιθανότητες να 

τοποθετηθεί σε αυτή την βάρδια, ώστε να εξισορροπηθούν οι διαφορετικοί τύποι 

υπηρεσιών μεταξύ όλων των εργαζομένων ιατρών. Ο παρακάτω πίνακας μας δίνει ένα 
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παράδειγμα κωδικοποίησης και δεικτών, από τον οποίο πηγάζουν οι περιορισμοί που 

χρησιμοποιούνται ώστε να βγεί το μηνιαίο χρονοπρόγραμμα των ιατρών μιας 

συγκεκριμένης ιατρικής μονάδας.  

Πίνακας 1.  Επεξήγηση δεικτών 

 
(J. Puente, A. Gómez, I. Fernández, P. Priore, 2009) 

 Στον παραπάνω πίνακα, στην πρώτη στήλη διακρίνουμε την κωδικοποίηση της 

βάρδιας, στην δεύτερη την περιγραφή, στην τρίτη στήλη υπάρχει το ωράριο και στην 

τέταρτη ο ακριβής αριθμός ιατρών για την συγκεκριμένη βάρδια (απαιτήσεις). Στην 

στήλη «constrain» υπάρχουν περιορισμοί, προτεραιότητες ή σημειώσεις που πρέπει να 

ληφθούν υπόψιν κατά την επίλυση του προβλήματος. 

 Στον Πίνακα 2 διακρίνουμε μια εφικτή λύση του προβλήματος με τους 

περιορισμούς του Πίνακα 1. Οι αριθμοί 1 έως 15 αποτελούν τις κώδικες ονομασίες των 

ιατρών που αναλαμβάνουν βάρδια. 

Πίνακας 2. Εφικτή λύση 

 
(J. Puente, A. Gómez, I. Fernández, P. Priore, 2009) 

 Η διαφορά ανάμεσα στην κωδικοποίηση του παραδείγματος και σε μια 

πραγματική κωδικοποίηση, είναι ότι η πραγματική περιλαμβάνει ολόκληρο τον 

ημερολογιακό μήνα, διαχωρίζοντας εργάσιμες ημέρες και αργίες. 

 Στον Πίνακα 3 περιγράφεται μια πραγματική εφικτή λύση του προβλήματος 

χρονοπρογραμματισμού των ιατρών που υπόκεινται σε συγκεκριμένους περιορισμούς 

για έναν συγκεκριμένο μήνα (πιθανολογείται ένας «ελληνικός» Αύγουστος λόγω της 

διαφαινόμενης αργίας του Δεκαπενταύγουστου). Θεωρείται πως το προσωπικό 

αποτελείται από 16 ιατρούς, από τους οποίους ο OP15 είναι σε άδεια ολόκληρο τον 

μήνα, ενώ οι OP10 και OP5 ζήτησαν άδεια 15 μέρες ο καθένας. Το υπόλοιπο των 
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εργαζομένων είναι πλήρως διαθέσιμο για χρήση σε όλες τις πιθανές βάρδιες, όλες τις 

μέρες του μήνα. 

Πίνακας 3. Χρονοπρογραμματισμός μηνός Αυγούστου 

 
(J. Puente, A. Gómez, I. Fernández, P. Priore, 2009) 

2.6.3  Κοιτάζοντας στο μέλλον 

 Μέχρι στιγμής, ο σχεδιασμός και ο χρονοπρογραμματισμός στον ιατρικό κλάδο, 

δεν έχει προσφέρει μετρήσιμα ουσιαστικά αποτελέσματα για την διαχείριση των 

Νοσοκομείων και των Μονάδων Υγείας. Η ερευνητική κοινότητα έχει μελετήσει πολλά 

μοντέλα, μεθόδους και τεχνικές από ποικίλα ιατρικά προβλήματα προγραμματισμού. 

Αυτό έχει οδηγήσει σε ένα πλούσιο και έμπειρο υπόβαθρο που έχει αρχίσει σταδιακά 

να αξιοποιεί σε λειτουργικό πρότυπο συστήματα και πρακτικές εφαρμογές. Ο κύριος 

στόχος παραμένει το ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης και υποστήριξης για ολόκληρο 

το νοσοκομείο. Ο κλάδος εξελίσσεται συνεχώς και γίνεται σαφές ότι το ιατρικό 

περιβάλλον διαφέρει από άλλα περιβάλλοντα με πιθανά κοινά προβλήματα στην 

οργάνωση και τον σχεδιασμό προγραμμάτων. Το συγκεκριμένο γεγονός δυσκολεύει την 

εφαρμογή ολοκληρωμένων τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία σε άλλους 

κλάδους, χωρίς όμως αυτό αν σημαίνει ότι δε θα ληφθούν καθόλου στα υπόψιν. Με την 

σωστή αξιολόγησή τους, μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα. (Spyropoulos, 2000) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Κανόνες και Νομοθεσία 

 Η δημιουργία ενός προγράμματος για μια ομάδα ιατρών αποτελεί ένα 

πολύπλοκο έργο όπου λαμβάνονται υπόψιν μεγάλος αριθμός συχνά αντικρουόμενων 

κανόνων, όπως ο αριθμός των επιτρεπόμενων εφημεριών στην μονάδα του χρόνου 

(συνήθως μήνας), η διαθεσιμότητα των ιατρών, η νομοθεσία του κράτους για τον 

κλάδο, οι εθιμοτυπικοί άγραφοι κανόνες, η ειδική νομολογία, τα όρια και ο αριθμός των 

συνεχόμενων εφημεριών, τις περιόδους των αργιών και των αδειών των ιατρών, τους 

ειδικούς κανόνες για την νύχτα και τα Σαββατοκύριακα καθώς και οι απαιτήσεις και 

προτιμήσεις των ιατρών. Στις περισσότερες χώρες στον κόσμο, ο 

χρονοπρογραμματισμός των εφημεριών εξακολουθεί να γίνεται με το χέρι κάτι που 

συνεπάγεται με απώλεια μίας, δύο ή περισσότερων εργάσιμων ημερών για τον 

καθορισμό του προγράμματος από τον διαχειριστή, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις 

είναι εξειδικευμένος ιατρός. (L.M. Rousseau, M. Gendreau, G. Pesant, 2002) 

 

3.1 Κανόνες Χρονοπρογραμματισμού στον Ιατρικό κλάδο  

 Παρακάτω αναλύεται η ορολογία του προβλήματος του χρονοπρογραμματισμού 

των ιατρών, η οποία θα ακολουθηθεί και στην παρούσα εργασία: 

 Περίοδος προγραμματισμού. Η περίοδος προγραμματισμού είναι το χρονικό 

διάστημα στο οποίο πρέπει να υλοποιηθεί ο χρονοπρογραμματισμός για το 

προσωπικό. Μία τυπική διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού είναι 4 

εβδομάδες ή ο ημερολογιακός μήνας. 

 Κατηγορία δεξιοτήτων. Καθορίζει την κατηγορία του προσωπικού το οποίο 

έχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων, δεξιοτήτων ή ευθύνης. 

 Τύπος εφημερίας. Είναι οι διαφορετικοί τύποι εφημεριών και οι περιορισμοί 

που ισχύουν για αυτές σε κάθε νοσοκομείο, που συνήθως έχουν μια 

καθορισμένη έναρξη και λήξη. Πολλά προβλήματα χρονοπρογραμματισμού 

υπηρεσιών στα νοσοκομεία, ασχολούνται με τις τρεις παραδοσιακές βάρδιες (ή 

με τις ελαφρά παραλλαγές τους): πρωινή (π.χ. 07:00 - 15:00), απογευματινή 

(15:00-22:00), και βραδινή (22:00 με επτά η ώρα). 

 Περιορισμοί κάλυψης. Οι περιορισμοί κάλυψης μιας βάρδιας εκφράζουν τον 

αριθμό του προσωπικού που απαιτείται για κάθε κατηγορία δεξιοτήτων και για 

κάθε αλλαγή ή χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου 

προγραμματισμού. Συχνά αναφέρεται ως απαιτούμενο προσωπικό ή  απαιτήσεις 
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ή ανάγκες σε προσωπικό. Στα νοσοκομεία και στις μονάδες υγείας οι 

περιορισμοί κάλυψης έχουν προσδιοριστεί από ένα είδος πρόβλεψης και 

μέτρησης του φόρτου εργασίας. 

 Περιορισμοί απαιτήσεων ή προτιμήσεων προσωπικού. Αφορούν όλους τους 

περιορισμούς των προσωπικών χρονοδιαγραμμάτων για το εξατομικευμένο 

πρόγραμμα. Όλα τα προσωπικά αιτήματα, προσωπικές προτιμήσεις και 

περιορισμούς για την εξισορρόπηση του φόρτου εργασίας μεταξύ του 

προσωπικού ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. 

 Δεσμευτικοί ή βασικοί περιορισμοί. Είναι εκείνοι που πρέπει να πληρούνται με 

κάθε κόστος. Δεν επιδέχονται καμία απολύτως τροποποίηση ή παράβαση. 

 Ευέλικτοι ή ελαστικοί περιορισμοί. Είναι αυτοί που είναι επιθυμητοί, αλλά που 

μπορεί να χρειαστεί να παραβιάζονται για να δημιουργηθεί μια εφικτή και 

βιώσιμη λύση. 

 Κανονισμοί εργασίας. Η σύμβαση που έχουν τα μέλη του προσωπικού με το 

νοσοκομείο καλείται «Κανονισμός εργασίας». Θέτει μια σειρά από 

περιορισμούς που σχετίζονται με την εργασία τους, το ωράριο τους, την 

μισθοδοσία τους καθώς και με θέματα γύρω από αυτήν.  

(E. K. Burke, P. De Causmaecker, G. V. Berghe, H. Van Landeghem, 2004) 

 

3.1.1 Πλαίσιο χρονοδιαγράμματος υπηρεσιών των ειδικευόμενων ιατρών 

 Το πρόβλημα του χρονοδιαγράμματος των υπηρεσιών των ιατρών μπορεί να 

διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από κλινική σε κλινική. 

Για τον λόγο αυτό, δεν έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα ένα γενικό εργαλείο επίλυσης 

προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού για τον ιατρικό κλάδο. Οι Rousseau, Gendreau, 

Pesant στο άρθρο τους «A General Approach to the Physician Rostering Problems» 

(2002), παρουσίασαν έναν αλγόριθμο ο οποίος στηρίζεται στον συνδυασμό τριών 

τεχνικών, του προγραμματισμού με περιορισμούς (CP), της τοπικής αναζήτησης (TS) 

και των γενετικών αλγορίθμων (GA). Ο νέος αυτός αλγόριθμος θα μπορούσε να 

προσαρμοστεί στις ιδιάζουσες, μοναδικές και ξεχωριστές περιπτώσεις καθεμίας από τις 

μονάδες υγείας, με πολύ απλές τροποποιήσεις.  

 Το πρόβλημα μπορεί να διαιρεθεί σε δύο διακεκριμένες κατηγορίες: στο 

κυκλικό και στο μη-κυκλικό πρόγραμμα. Στην πρώτη, τα μέλη του προσωπικού 

τοποθετούνται στις βάρδιες εναλλάξ έως ότου όλοι οι ιατροί τοποθετηθούν και 

καλύψουν όλες τις ζητούμενες θέσεις. Θεωρείται δίκαιη αυτού του είδους η στρατηγική 
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καθώς όλοι οι ιατροί θα έχουν εργαστεί ακριβώς τον ίδιο αριθμό εφημεριών στο 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όπου θα έχει ολοκληρωθεί η περιστροφή. Ωστόσο, δεν 

παρέχει καμία ευελιξία στο θέμα των προτιμήσεων των ιατρών. Αυτός είναι και ο λόγος 

που προτιμώνται τα μη-κυκλικά προγράμματα για τον χρονοπρογραμματισμό των 

εφημεριών, καθώς σε αυτή την τεχνική το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέχεται 

σύμφωνα με την διαθεσιμότητα και τις προτιμήσεις του προσωπικού. (L.M. Rousseau, 

M. Gendreau, G. Pesant, 2002) 

 

3.2 Η Ελληνική Νομοθεσία 

 Με τον Νόμο υπ’ αριθμό 3754 που δημοσιεύτηκε στις 11 Μαρτίου 2009 από 

την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 43 ρυθμίζονται οι όροι 

απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το προεδρικό 

διάταγμα 76/2005 και άλλες διατάξεις.  

 Η συμμετοχή των ιατρών στις εφημερίες είναι υποχρεωτική για όλες τις 

βαθμίδες, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. Τα νοσοκομεία και τα 

κέντρα υγείας της χώρας κατατάσσονται σε 3 ζώνες (Ζώνη Α’ όπου ανήκουν τα 

νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, Ζώνη Β’ και Ζώνη Γ’) ανάλογα με την έδρα τους.  

 Στο άρθρο 1 αναφέρεται πως το πρόγραμμα των εφημεριών καταρτίζεται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το πρώτο άρθρο της κλαδικής σύμβασης που 

υπεγράφη μεταξύ της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος 

(ΟΕΝΓΕ) και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την 1
η
 Δεκεμβρίου 

2008. Ο παρόν νόμος αφορά το σύνολο του ιατρικού προσωπικού του κλάδου ΕΣΥ, στο 

οποίο περιλαμβάνονται και οι οδοντίατροι, καθώς και οι ιατροί που ανήκουν στο 

Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης και στις κλινικές, τμήματα, 

εργαστήρια και μονάδες αυτού. Οι ισχύουσες για την αστική ευθύνη των 

νοσοκομειακών ιατρών διατάξεις εφαρμόζονται και για τους πανεπιστημιακούς 

ιατρούς.  

 Στο άρθρο 6 ορίζονται οι μηνιαίοι μισθοί όλων των βαθμών της ιεραρχίας του 

κλάδου των ιατρών του ΕΣΥ. Συγκεκριμένα: Διευθυντής 2.054€, Επιμελητής Α΄ 

1.759€, Επιμελητής Β΄ 1.468€, Ειδικευόμενος 1.027€.  
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3.2.1 Κλαδική Σύμβαση Ιατρών 

 Στην τελευταία κλαδική σύμβαση που υπογράφτηκε (1/12/2008) γίνετε 

ξεχωριστή μνεία στο το θέμα των εφημεριών και πως αυτές ανατίθενται στους ιατρούς. 

Αναφέρεται πως: 

 οι ιατροί του ΕΣΥ συμπεριλαμβανομένων και των ειδικευόμενων ιατρών, 

πραγματοποιούν τις απαραίτητες εφημερίες για την ασφαλή λειτουργία των 

μονάδων υγείας.  

 Για τις ανάγκες κατάρτισης του προγράμματος εφημεριών και ομαλής 

λειτουργίας των μονάδων δεν θα εφαρμοστούν ελαστικά ωράρια και ελαστικές 

σχέσεις εργασίας.  

 Το επίσημο ωράριο των νοσοκομειακών γιατρών είναι 7ωρο, συνεχές, πρωινό 

και 5νθήμερο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μετά δε από κάθε ενεργό 

εφημερία παρέχεται στον εργαζόμενο, σε εργάσιμη ημέρα, 24ωρη ανάπαυση, 

που δεν μεταφέρεται πέρα της μιας εβδομάδος. 

 Ο καθορισμός των αναγκών των προσλήψεων θα γίνεται από κοινή επιτροπή 

του Υπουργείου Υγείας και της ΟΕΝΓΕ για να προτιμώνται τα 

υποστελεχωμένα τμήματα ώστε την 1/7/09 να μην υπάρχουν γιατροί που θα 

υποχρεώνονται να κάνουν περισσότερες από 7 ενεργείς εφημερίες το μήνα ή 11 

(έντεκα) εφημερίες παντός τύπου. Ρητά προβλέπεται η απαγόρευση μετατροπής 

των ενεργών εφημεριών, σε εφημερίες ετοιμότητας. 

 

Επίσης γίνεται αναφορά και στις μισθολογικές και φορολογικές τροποποιήσεις. 

Ενδεικτικά αναφέρεται: 

 Από 1/1/2009 στο ισχύον μισθολόγιο των Νοσοκομειακών γιατρών παρέχονται 

οι εξής αυξήσεις κατά βαθμό: 

α) Ειδικευόμενος: Αυξάνεται ο Β.Μ κατά 210 € και το Νοσοκομειακό 

επίδομα κατά 90 €. 

β) Επιμελητής Β΄ : Αυξάνεται ο Β.Μ κατά 300 €. 

γ) Επιμελητής Α΄ : Αυξάνεται ο Β.Μ κατά 360 €. 

δ) Διευθυντής : Αυξάνεται ο Β.Μ κατά 420 €. 

 Εφαρμόζεται Νέο Ειδικό Ιατρικό Μισθολόγιο. Ο τρόπος υπολογισμού του 

ωρομισθίου των ιατρικών εφημεριών θα προσεγγίσει την επόμενη 3ετία, τον 

τρόπο υπολογισμού των υπερωριών των Δημοσίων Υπαλλήλων. 
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 Το επίδομα βιβλιοθήκης των νοσοκομειακών γιατρών δεν υπόκειται σε 

φορολόγηση. 

 Οι πρώτες 4 για τους ειδικευμένους νοσοκομειακούς γιατρούς και οι πρώτες 6 

για τους ειδικευόμενους γιατρούς, εφημερίες κάθε είδους και κατ΄ επιλογήν του 

γιατρού, φορολογούνται με ειδικό συντελεστή 20% ή με το εισόδημα. Οι πέραν 

των 4 πρώτων ή 6 εφημεριών, για τους ειδικευμένους και τους ειδικευόμενους 

γιατρούς αντίστοιχα, δεν υπόκεινται σε φορολόγηση. 

 

3.2.2 Όριο συμμετοχής σε Εφημερίες και Αποζημίωση  

 Το ανώτατο όριο συμμετοχής του προσωπικού στις εφημερίες ορίζεται ως εξής: 

Στη Ζώνη Α’, μέχρι το 1/3 των υπηρετούντων ιατρών σε περίπτωση γενικής εφημερίας 

και μέχρι το 1/5 σε περίπτωση εσωτερικής εφημερίας. 

Στη Ζώνη Β’, μέχρι το 1/2 των υπηρετούντων ιατρών. 

Στη Ζώνη Γ’, μέχρι το σύνολο των υπηρετούντων ιατρών. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, το ποσοστό των εφημερευόντων ιατρών μπορεί 

να αυξηθεί των με αιτιολογημένη απόφαση. 

 Οι ειδικευόμενοι ιατροί σε όλες τις Ζώνες λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση 

που δεν υπερβαίνει τις 7 Εφημερίες, εκ των οποίων μέχρι 2 να είναι μέρες αργίας. Στη 

Ζώνη Γ’, οι ειδικευόμενοι μπορούν να λάβουν αποζημίωση επιπροσθέτως για άλλες 4 

μέρες Εφημερίας ετοιμότητας ημέρας καθημερινής. 

 Η συνολική αμοιβή για κάθε ενεργό εφημερία, ανάλογα με την διάρκειά της, 

προσδιορίζεται ως εξής: 

i. Για εφημερία ημέρας καθημερινής μέχρι την 22
η
 ώρα, το ωρομίσθιο επί τις 

αντίστοιχες ώρες απασχόλησης. 

ii. Για νυχτερινή εφημερία καθημερινής, από την 22
η
 ώρα μέχρι την 6

η
 πρωινή, το 

ωρομίσθιο αυξημένο κατά 15% επί τις αντίστοιχες ώρες νυχτερινής 

απασχόλησης. 

iii. Για εφημερία ημέρας Κυριακής και εξαιρέσιμων ημερών, από 6
η
 πρωινή μέχρι 

22
η
, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 25% επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης. 

iv. Για νυχτερινή εφημερία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 22
η
 μέχρι 6

η
 

πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 30% επί τις αντίστοιχες ώρες της 

νυχτερινής απασχόλησης. 
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v. Τα ανωτέρω προκύπτοντα συνολικά ποσά αμοιβής ενεργού εφημερίας, 

προσαυξάνονται κατά 30€ για Επιμελητές Α’, Β’, Γ’ και ειδικευόμενους και 

κατά 60€ για τους Διευθυντές. 

vi. Από 1/1/2012 το ωρομίσθιο των εφημεριών υπολογίζεται με συντελεστή 0,0052 

επί του βασικού μισθού που κατέχει ο δικαιούχος. 

 

Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών όπως αυτών των αποζημιώσεων από εφημερίες, 

δεν μπορεί να υπερβεί τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Το άθροισμα αυτών δεν 

μπορεί να υπερβεί τις μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν σε Εφέτη με 19 χρόνια 

υπηρεσίας. 

 Οι ιατροί που συμμετέχουν σε ενεργό εφημερία υποχρεούνται να βρίσκονται 

εντός του νοσοκομείου και των λοιπών μονάδων σε όλη τη διάρκειά της. Η απουσίας 

τους, πέραν των πειθαρχικών κυρώσεων, συνεπάγεται και περικοπή ολόκληρης της 

αμοιβή της εφημερίας. 

 Οι παραπάνω αναφορές στα μισθολογικά και φορολογικά θέματα των ιατρών 

γίνονται για να τονιστεί η διαφορετικότητα μεταξύ των εφημεριών, η βαρύτητα της 

Κυριακάτικης εφημερίας και των εξαιρέσιμων ημερών καθώς και το κατά πόσο είναι 

διατεθειμένοι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να αψηφήσουν μια αμιγώς μισθολογικά 

παραγωγική ημέρα για τις εκάστοτε επιθυμίες τους. Συνήθως, οι εξαιρέσιμες εφημερίες 

διαμοιράζονται στους ιατρούς για τους παραπάνω μισθολογικούς λόγους ενώ υπάρχει 

αρκετά μεγάλο ποσοστό ιατρών που –υποκειμενικά- προτιμά να μην εργάζεται σε 

εξαιρέσιμη εφημερία καθώς θεωρητικά ο δείκτης καταπόνησης είναι αυξημένος, με 

συνέπεια να μην αυξάνει τις αποδοχές του αναλογικά με τους συναδέλφους του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Το Πρόβλημα 

 Κατά την διάρκεια της έρευνας για την παρούσα διπλωματική εργασία, έγινε 

καταγραφή του προβλήματος για διάφορες κλινικές και νοσοκομεία, τόσο του νομού 

Θεσσαλονίκης όσο και περιφερειακών νοσοκομείων πόλεων της επαρχίας. 

Εξετάστηκαν και αναλύθηκαν οι περισσότερο πολύπλοκες περιπτώσεις κλινικών των 

Νοσοκομείων «Παπαγεωργίου» και «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, καθώς και οι 

απλούστερες περιπτώσεις κλινικών των Περιφερειακών Νοσοκομείων Δράμας, 

Καβάλας, Νάουσας και Έδεσσας. Παρακάτω θα αναλυθούν τα δεδομένα και οι 

περιορισμοί της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» της 

Θεσσαλονίκης καθώς κρίθηκε πως η συγκεκριμένη περίπτωση χρονοπρογραμματισμού 

των ειδικευόμενων ιατρών της κλινικής είναι περισσότερο κοντά στο μέσο πρόβλημα 

και στην λογική των περισσότερων Νοσοκομείων, εμπεριέχει ταυτόχρονα αρκετά κοινά 

στοιχεία από τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν και χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα 

με μέτριο βαθμό δυσκολίας.  

 Θεωρητικά, με μικρές τροποποιήσεις στους περιορισμούς, το μοντέλο που θα 

κατασκευαστεί στις επόμενες σελίδες, θα μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε 

κλινική και Νοσοκομείο που υπάρχει πληρότητα στις θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα 

τηρούνται οι νομοθετικές αποφάσεις και οι εθιμοτυπικές αντιλήψεις. 

 

4.1 Δήλωση του προβλήματος 

 Στο τέλος κάθε μήνα, ο παλαιότερος των ειδικευόμενων ιατρών της κλινικής 

αναλαμβάνει να ετοιμάσει το πρόγραμμα των εφημεριών του επόμενου μήνα, για όλους 

τους ειδικευόμενους της κλινικής, λαμβάνοντας υπόψιν τους περιορισμούς και τα 

δεδομένα που του δίνονται. Στόχος του είναι να εκχωρήσει τον ίδιο και τους 

συναδέλφους του στις διαθέσιμες εφημερίες του μήνα, καλύπτοντας τις καθημερινές 

ανάγκες με το ελάχιστο κόστος για την κλινική.  Αναθέτει στο διαθέσιμο προσωπικό τις 

ημέρες των εφημεριών που αναλογούν στον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, σύμφωνα με 

τις δεξιότητες και της απαιτήσεις των ιδίων αλλά και της θέσης. Η διαδικασία αυτή 

αποτελεί μια χρονοβόρα εργασία που επιβάλλεται να πραγματοποιείται στο τέλος κάθε 

μήνα, έξω από τα πλαίσια των καθηκόντων των ειδικευόμενων ιατρών. Πέρα από την 

σπατάλη χρόνου για εργασίες εκτός των καθηκόντων τους, η συγκεκριμένη διαδικασία 

γίνεται ακόμα πιο δύσκολη όταν ο διαχειριστής πρέπει να λαμβάνει υπόψιν του και 

τους περιορισμούς των απαιτήσεων των συναδέλφων του, προσπαθώντας να κρατήσει 
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υψηλά το αίσθημα του δικαίου προς αυτούς, τηρώντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις για 

την κάλυψη των εφημεριών της κλινικής. Ομολογουμένως, αποτελεί μια δύσκολη, 

απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία όπου σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας 

είναι η απαλλαγή των ειδικευόμενων από την διαδικασία της κατασκευής του μηνιαίου  

χρονοδιαγράμματος των εφημεριών με την κατασκευή ενός μοντέλου στο περιβάλλον 

του λογισμικού υπολογιστικών φύλλων «Excel» του Microsoft Office, όπου με την 

βοήθεια της Επιχειρησιακής Έρευνας και του Γραμμικού Προγραμματισμού, θα 

εκχωρούνται «δίκαια» και ονομαστικά οι ειδικευόμενοι στις εκάστοτε εφημερίας της 

κλινικής.  

 

4.2 Τα δεδομένα 

 Για την ορθή ανάπτυξη του μοντέλου δίνονται οι παρακάτω στόχοι που πρέπει 

να επιτευχθούν (N. K. Kwak, C. Lee, 1997) : 

 Το κόστος μισθοδοσίας να μειωθεί στο ελάχιστο. 

 Ορθή αξιοποίηση του κάθε ειδικευόμενου σε κάθε ημέρα εφημερίας ξεχωριστά. 

 Δίκαιη εκχώρηση των ειδικευόμενων με ορθή αναλογία νέων και παλαιών. 

 Δίκαιη και ορθή αναλογία συνολικού αριθμού ειδικευόμενων και αριθμού 

εφημεριών. 

 Συνεχόμενη και πλήρης λειτουργία της κλινικής του νοσοκομείου. 

 Στην συγκεκριμένη κλινική ο τύπος της εφημερίας που εφαρμόζεται είναι 

ολονυκτία υπηρεσία που ξεκινάει στο τέλος της πρωινής βάρδιας και λήγει με 

την αρχή της επόμενης πρωινής.  

 Οι ειδικευόμενοι ιατροί είναι 7.  

 Κανείς τους να μην εφημερεύει 2 συνεχόμενες ημέρες 

 Ο κάθε ειδικευόμενος να μην ξεπερνά συνολικά τις εφτά εφημερίες για κάθε 

μήνα από τις οποίες οι δύο το πολύ να είναι αργίες. 

 Την δεδομένη χρονική περίοδο, η κλινική τίθεται σε γενική εφημερία κάθε 8 

ημέρες περιοδικά. 

 Στις γενικές εφημερίες του νοσοκομείου, τέσσερις ειδικευόμενοι είναι σε 

εφημερία και την επόμενη μέρα της γενικής, εφημερεύουν δύο. Όλες τις 

υπόλοιπες εφημερεύει ένας ειδικευόμενος. 

 Έπειτα από ενεργό εφημερία, κάθε ιατρός δικαιούται 24ωρη ανάπαυση (ρεπό) η 

οποία δεν μπορεί να μεταφερθεί πέρα της μίας εβδομάδας. 
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4.3 Η ανάπτυξη του μοντέλου 

 Το μοντέλο είναι μια αφηρημένη αναπαράσταση των κανόνων του 

προβλήματος, γραμμένο σε μαθηματική γλώσσα, όπου οι κανόνες έχουν μεταφραστεί 

σε περιορισμούς, οι οποίοι είναι γραμμικές ανισότητες που χτίστηκαν γύρω από τις 

μεταβλητές. Η αρχική διάκριση των περιορισμών γίνεται στους υποχρεωτικούς 

κανόνες, που πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστούν, και στους ευέλικτους, που μπορούν 

να παραβιάζονται περιστασιακά. Οι κανόνες ζήτησης ανήκουν στην πρώτη κατηγορία 

και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εργάζονται οι ιατροί στις 

διαφορετικές περιόδους και ημέρες. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν επίσης οι άδειες 

των ιατρών καθώς και οι περιορισμοί της εργατικής νομοθεσίας. Οι απαιτήσεις των 

εργαζομένων καθώς και ο εθιμοτυπικός «κανόνας της αρχαιότητας» όπου ο 

παλαιότερος ειδικευόμενος επιλέγει τις ημέρες εφημερίας ή εργάζεται λιγότερο, 

ανήκουν στην δεύτερη κατηγορία περιορισμών.   (H. Beaulieu, J.A. Ferland, B. 

Gendron,P. Michelon , 2000) 

 Για την ανάπτυξη του μοντέλου χρονοπρογραμματισμού, θα χρησιμοποιηθούν 

τα ακόλουθα σύμβολα και μεταβλητές. Στην συνέχεια γίνεται η επεξήγηση αυτών. 

Πίνακας 4. Σύμβολα και επεξήγηση στο μοντέλου χρονοπρογραμματισμού 

i O ειδικευόμενος ιατρός. 

j H ημέρα του μήνα. 

t Ημέρα που είναι αργία (Σαββάτο, Κυριακή & επίσημες αργίες) 

g Ημέρα γενικής, μερικής ή απλής εφημερίας 

  

Xijtg Το σύνολο των ειδικευόμενων ιατρών i που εργάζονται την μέρα j. 

Cijtg Δείκτης δυσκολίας εφημερίας του ιατρού i ανάλογος της ημέρας j. 

 

 Αναλυτικότερα, ο δείκτης i συμβολίζει τον κάθε ειδικευόμενο ιατρό, όπου με 

σύμβαση που έχει υπογραφθεί, θεωρείται εργαζόμενος στην κλινική του νοσοκομείου 

και συνυπολογίζεται στον προγραμματισμό των εφημεριών του επόμενου μήνα. Ο 

δείκτης j συμβολίζει την μέρα του μήνα και μπορεί να πάρει τιμές από 1 έως 31. Ο 

δείκτης t μας ενημερώνει αν μια μέρα είναι αργία και τότε δέχεται την τιμή 1 ή όχι 

οπότε και δέχεται την τιμή 0. Τέλος, ο δείκτης g μας ενημερώνει για τον αριθμό των 

ιατρών που απαιτούνται για την συγκεκριμένη ημέρα εφημερίας και συνεπώς για το αν 

η ημέρα είναι γενικής εφημερίας οπότε και απαιτούνται 4 ειδικευόμενοι, μερικής 
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εφημερίας (ημέρα μετά την γενική) οπού απαιτούνται 2 ή απλής εφημερίας με έναν 

ιατρό να εφημερεύει.  

  

4.4 Οι περιορισμοί 

 Στα προηγούμενα κεφάλαια έγινε αναφορά στους δεσμευτικούς και τους 

ευέλικτους περιορισμούς του κάθε προβλήματος. Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας 

πραγματοποιήθηκε έρευνα ώστε να καταρτιστούν οι περιορισμοί του συγκεκριμένου 

προβλήματος όπως καταγράφονται παρακάτω. 

 

4.4.1  Δεσμευτικοί περιορισμοί 

 Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω οι δεσμευτικοί περιορισμοί κάλυψης και 

περιορισμοί εργασίας που απορρέουν είναι οι εξής: 

 

i.              
 
   

 
   

  
   

 

   
 

Το μέγιστο άθροισμα των εφημεριών στις οποίες μπορεί να εκχωρηθεί ο κάθε 

ειδικευόμενος ανεξαρτήτου ημέρας είναι 7 εφημερίες τον μήνα. 

 

ii.              
 
   

 
   

  
   

 

   
 

Το ελάχιστο άθροισμα των εφημεριών στις οποίες μπορεί να εκχωρηθεί ο κάθε 

ειδικευόμενος ανεξαρτήτου ημέρας είναι 4 εφημερίες τον μήνα. 

 

iii.              
 
   

 
   

  
   

 

   
 

Από αυτές τις 7 εφημερίες, το πολύ οι 2 να είναι σε ημέρες αργίας (t=1). 
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iv.              
 
   

 
   

  
   

 

   
 

Περιοδικά, (κάθε 8) ημέρες η κλινική έχει γενική εφημερία (g=4) στην οποία 

απαιτούνται 4 ειδικευόμενοι ακριβώς. 

 

v.              
 
   

 
   

  
   

 

   
 

Την ημέρα μετά την γενική, η κλινική εφημερεύει μερικώς (g=2) οπότε και απαιτούνται 

2 ειδικευόμενοι. 

 

vi.              
 
   

 
   

  
   

 

   
 

Κατά την διάρκεια όλων των υπόλοιπων ημερών, οι απαιτήσεις της κλινικής για 

προσωπικό περιορίζονται στον 1 ειδικευόμενο (g=1). 

 

4.4.2  Ευέλικτοι περιορισμοί 

 Στο συγκεκριμένο μοντέλο, οι ευέλικτοι περιορισμοί των απαιτήσεων και των 

προτιμήσεων του προσωπικού θα τίθενται χειροκίνητα, όπως ακριβώς και οι 

περιορισμοί των αργιών καθώς και των ημερών εφημερίας. Στην πραγματικότητα, ο 

χρήστης του προγράμματος θα έχει στην οθόνη του υπολογιστή του έναν ημερολογιακό 

μήνα στον οποίο θα καθορίζει ποιες μέρες είναι αργίες (δείκτης t), ποιες μέρες είναι οι 

γενικές και οι μερικές εφημερίες (δείκτης g) καθώς και τις επιθυμίες των ειδικευομένων 

για απαλλαγή από συγκεκριμένες ημέρες εφημερίας. Απαλλαγή από εφημερίες 

δικαιούται και ο ιατρός που βρίσκεται σε άδεια. Αυτό θα υλοποιείται θέτοντας την 

αντίστοιχη μεταβλητή Xijtg  ίση με 0. Αντιθέτως, αν υπάρχει προτίμηση από κάποιον 

ιατρό ώστε να εφημερεύει κάποια συγκεκριμένη ημέρα τότε η αντίστοιχη μεταβλητή 

Xijtg  θα τίθεται ίση με 1.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Παρουσίαση του Μοντέλου 

 Για την κατασκευή και την πλήρη ανάπτυξη του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε το 

λογισμικό υπολογιστικών φύλλων «Excel» της Microsoft Office και το πρόσθετο (add-

in) «Επίλυση (Solver)». Το συγκεκριμένο add-in επιτρέπει την επεξεργασία και την 

ανάλυση έως 200 μεταβλητών ενώ δεν υπάρχει όριο για τον αριθμό τον περιορισμών. Η 

μέθοδος Simplex καθορίζει τη μαθηματική διατύπωση του προβλήματος καθώς και την 

συστηματική διαδικασία επίλυσής του. Στο εμπόριο και έναντι αμοιβής υπάρχει η 

Premium έκδοση του προσθέτου “Solver” όπου μπορεί κανείς να επιλύσει πρόβλημα με 

έως και 2000 μεταβλητές. Με βάση τον συγκεκριμένο περιορισμό των 200 

μεταβλητών, η κατασκευή του μοντέλου ορίστηκε για την περίοδο προγραμματισμού 

του μήνα Φεβρουαρίου 2013 ο οποίος έχει 28 ημέρες, και τον αριθμό των πόρων, 

δηλαδή των διαθέσιμων ειδικευόμενων ιατρών να ορίζεται σε 7.  Αυτό συμβαίνει για να 

μπορεί να ικανοποιηθεί ο περιορισμός του λογισμικού που επιτρέπει την επεξεργασία 

και την ανάλυση έως και 200 μεταβλητές, καθώς στη συγκεκριμένη περίοδο 

προγραμματισμού (28 ημέρες) με τον συγκεκριμένο αριθμό πόρων (7 ειδικευόμενοι), οι 

μεταβλητές του προβλήματος περιορίζονται στους 196, και βρίσκονται εντός των 

περιοριστικών ορίων του συγκεκριμένου λογισμικού (28x7=196). Αποδεδειγμένα, στην 

Premium έκδοση του προσθέτου του λογισμικού μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίλυση 

του προβλήματος για περίοδο προγραμματισμού 31 ημερών και αριθμό πόρων έως 64 

κάτι που θα κάλυπτε οποιαδήποτε κλινική στην Ελλάδα σε οποιονδήποτε ημερολογιακό 

μήνα.  

Δεδομένο είναι και το γεγονός ότι όσο περισσότεροι είναι οι πόροι του 

προβλήματος τόσο ευκολότερα και γρηγορότερα βρίσκεται μια εφικτή λύση ακόμα και 

αν ο αριθμός των δεσμευτικών και ευέλικτων περιορισμών είναι μεγάλος. Στην περίοδο 

προγραμματισμού που χρησιμοποιείται στο παράδειγμα της παρακάτω παρουσίασης, ο 

χρόνος επίλυσης του προβλήματος είναι μικρότερος από 3 λεπτά. Αυτός εξαρτάται από 

το πλήθος των μεταβλητών αλλά και των περιορισμών που έχει να αναλύσει ο solver 

προκειμένου να αποδώσει μια εφικτή λύση.  

Θεωρητικά, εάν κατά την επίλυση του προβλήματος και έπειτα από την πάροδο 

μεγάλης χρονικής διάρκειας δεν εμφανιστεί λύση, σημαίνει πως η λύση του 

προβλήματος είναι ανέφικτη και θα πρέπει να επανεξεταστούν οι περιορισμοί, 

αξιολογώντας τους λιγότερο σημαντικούς ευέλικτους περιορισμούς και αφαιρώντας 

τους. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται κατά την κρίση του διαχειριστή του 
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προγράμματος ή έπειτα από συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους στους ευέλικτους 

περιορισμούς ιατρούς.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τέτοιου είδους προβλήματα χρησιμοποιούνται 

για να εντοπίσουν το ελάχιστο λειτουργικό κόστος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το 

λειτουργικό κόστος παραμένει κάθε μήνα σταθερό, καθώς ο αριθμός των εφημεριών 

που πρέπει να πραγματοποιήσουν οι ειδικευόμενοι (περιορισμοί κάλυψης) είναι 

συγκεκριμένος και ανάλογος των ημερών του μήνα καθώς και των γενικών ή μερικών 

εφημεριών που συμπίπτουν να αναθέτονται στην κλινική μέσα στον μήνα. Για τον λόγο 

αυτό η γραμμική συνάρτηση που επιλέχθηκε να ελαχιστοποιείται είναι αυτή του 

συνόλου του Δείκτη Καταπόνησης των ιατρών με ταυτόχρονη απόκλιση του μέγιστου 

και του ελάχιστου ΔΚ να ορίζεται στις ±2 μονάδες καταπόνησης. Έτσι, η αντικειμενική 

συνάρτηση ορίζεται ως: 

Minimize Z  =               
 
   

 
   

  
   

 

   
 

 

Παρακάτω και με την βοήθεια και επεξήγηση των screenshots θα γίνει εκτενής 

παρουσίαση της δομής του μοντέλου, όπως αυτό κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της 

συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας και υλοποιήθηκε για τους σκοπούς αυτής.  

 

5.1  Παρουσίαση Scheduler 

 Το όνομα που δόθηκε στο φύλλο excel όπου κατασκευάστηκε το μοντέλο είναι 

“Scheduler” (Χρονοπρογραμματιστής) καθώς αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός του. 

5.1.1  Η περίοδος χρονοπρογραμματισμού 

 Αρχικά, η κατασκευή του μοντέλου ξεκίνησε με τον ορισμό και την 

μοντελοποίηση της περιόδου του προγραμματισμού (Φεβρουάριος 2013), απόσπασμα 

της οποίας φαίνεται στην εικόνα 1. 

Εικόνα 1. Απόσπασμα περιόδου προγραμματισμού Φεβρουαρίου 2013 

 

Για λόγους ευκολίας, χρωματίστηκαν οι ημέρες ανάλογα με τις ιδιότητές που 

προσάφθηκαν σε αυτές. Έτσι, οι απλές εφημερίες ημέρας καθημερινής (Δευτέρα έως 
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Παρασκευή) παρέμειναν λευκές ενώ οι εξαιρέσιμες ημέρες αργίας καθώς και Σαββάτου 

και Κυριακής έγιναν πορτοκαλί. Η επισήμανση με κόκκινο είναι για τις ημέρες της 

γενικής εφημερίας, ενώ αντίστοιχα το πράσινο χρώμα αντιπροσωπεύει την ημέρα 

μερικής εφημερίας που είναι πάντοτε η ημέρα μετά την γενική. Το κελί ακριβώς πάνω 

από την ονομασία της ημέρας ορίζει την ημερομηνία που της αντιστοιχεί. Επίσης για 

λόγους ευκολίας, το κελί πάνω από την ημερομηνία μας δείχνει την εβδομάδα του μήνα 

στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη ημέρα ενώ το ακριβώς από πάνω κελί τον μήνα 

Φεβρουάριο του 2013 στον οποίο αναφέρεται το πρόγραμμα.  

5.1.2  Οι διαθέσιμοι πόροι 

 Όπως προαναφέρθηκε, ο περιορισμός που έθετε το πρόσθετο Solver του 

λογισμικού Excel είναι ο χρονοπρογραμματισμός των εφημεριών να πραγματοποιηθεί 

για 7 διαθέσιμους ειδικευόμενους για τον μήνα του Φεβρουαρίου 2013. Για λόγους 

ευκολίας, οι ειδικευόμενοι «βαφτίστηκαν» με τις ονομασίες  “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, 

“F” και “G” καθένας από τους οποίους αποτελεί έναν πόρο στο πρόβλημα. Παρακάτω, 

στην εικόνα 2 παρουσιάζεται η μοντελοποίηση των ειδικευομένων με τις κωδικές 

ονομασίες που τους δόθηκαν, σε κάθε ημέρα της περιόδου χρονοπρογραμματισμού. 

Εικόνα 2. Μοντελοποίηση διαθέσιμων πόρων 

 

Με την ονομασία «Α4» αναπαρίσταται ο ειδικευόμενος με το όνομα «Α» στην 

ημερομηνία 4 Φεβρουαρίου 2013. Με τον ίδιο τρόπο, ο «Β6» αντιπροσωπεύει τον 

ειδικευόμενο με το όνομα «Β» την 6
η
 του Φεβρουαρίου και ο «D8» τον ειδικευόμενο 

«D» στις 8 του μήνα όπου είναι και η πρώτη μερική εφημερία του μήνα. Τα κελιά κάτω 

από την κωδικοποίηση των ιατρών, μετά την επίλυση του μοντέλου από τον Solver, θα 

λάβουν binary τιμές 1 ή 0 από τον Solver, όπου το 1 θα συμβολίζει ότι ο ειδικευόμενος 

εφημερεύει την συγκεκριμένη ημερομηνία ενώ αντίθετα το 0 ότι ο ειδικευόμενος ΔΕΝ 

εφημερεύει. 

5.1.3  Οι απαιτήσεις της κλινικής 

 Σε προηγούμενες παραγράφους αναφέρθηκε πως η κατηγορία του προβλήματος 

που θα επιλυθεί είναι τύπου μικτή, καθώς προβλέπει την ζήτηση (συγκεκριμένη και 

διαφορετική για κάθε μήνα) και ταυτόχρονα με την επίλυση του την καλύπτει. Η 
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πρόβλεψη της ζήτησης για προσωπικό αναπαρίσταται με έναν αριθμό ο οποίος 

αντιπροσωπεύει τις ανάγκες κάλυψης της κλινικής την συγκεκριμένη ημέρα, όπως 

διαφαίνεται στην εικόνα 3. Στην συγκεκριμένη κλινική ο αριθμός αυτός είναι 

δεδομένος και ορίζεται ανάλογα με τον τύπο της εφημερίας. 

Εικόνα 3. Απαιτήσεις εφημεριών  

 

Στην πρώτη γραμμή οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν τις απαίτησης της κλινικής για 

προσωπικό κατά την εφημερία. Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα της παραπάνω 

εικόνας, οι απαιτήσεις για τις ημέρες Δευτέρα 4/2 έως Τετάρτη 6/2 καθώς και το 

Σαββατοκύριακο 9 και 10 Φεβρουαρίου  περιορίζονται στον έναν εφημερεύοντα 

ειδικευόμενο. Η Πέμπτη 7/2 αποτελεί ημέρα γενικής εφημερίας οπότε και οι απαιτήσεις 

της κλινικής αυξάνονται σε 4 ειδικευομένους και την επόμενη μέρα, την Παρασκευή 

8/2 ημέρα μερικής εφημερίας, οι απαιτήσεις ορίζονται σε 2 ειδικευόμενους. Όταν 

λοιπόν ο Solver δώσει αποτέλεσμα, θα πρέπει το άθροισμα των άσσων (όπου 1, ο 

ειδικευόμενος i εφημερεύει την ημέρα j) στην γραμμή κάτω από την κωδικοποίηση των 

ιατρών για μια συγκεκριμένη ημέρα (Α4 έως G4, A5 έως G5, κ.ο.κ.) να είναι ίσο με τον 

αριθμό των απαιτήσεων της εφημερίας σε προσωπικό. Για παράδειγμα, την ημέρα της 

γενικής εφημερίας θα πρέπει να ισχύει                
 
   , δηλαδή:   

A7 + B7 + C7 + D7 + E7 + F7 + G7 = 4  

5.1.4  Περιορισμοί: 1
ος

 πίνακας  

 Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκαν οι γενικοί περιορισμοί του 

προβλήματος, τόσο οι δεσμευτικοί όσο και οι ευέλικτοι. Οι ιδιαιτερότητες της 

συγκεκριμένης περιόδου προγραμματισμού απαιτούσαν την εξειδίκευση και 

συγκεκριμενοποίηση των γενικών περιορισμών, πάντοτε με γνώμονα τις βασικές αρχές 

που περιγράφηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια και μέσα στα όρια των αρχικών και 

δεσμευτικών περιορισμών. Ο αρχικός περιορισμός των μέγιστων (i) και ελάχιστων (ii) 

εφημεριών που μπορεί να πραγματοποιήσει ο κάθε ειδικευόμενος μέσα στην περίοδο 

προγραμματισμού συγκεκριμενοποιήθηκε στις 5 ή 6 εφημερίες. Επίσης, ο περιορισμός 
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(iii) που προέβλεπε το πολύ 2 εφημερίες να είναι ημέρα αργίας εξειδικεύτηκε για 

λόγους «δικαίου» και με κατώτατο όριο την 1 εφημερία σε ημέρα αργίας. Σε μια από 

τις εφικτές λύσεις του προβλήματος το αθροιστικό αποτέλεσμα  

a. για τις συνολικές ημέρες των εφημεριών  

b. για τις ημέρες εφημεριών που είναι αργία καθώς και  

c. για τις ημέρες της εβδομάδας που έχουν διαφορετική βαρύτητα  

για κάθε ειδικευόμενο ξεχωριστά φαίνεται στην εικόνα 4 που απεικονίζει τον 1
ο
 πίνακα 

περιορισμών. 

Εικόνα 4. 1
ος

 Πίνακας Περιορισμών  

 

Αναλύοντας τα αθροιστικά αποτελέσματα του ειδικευόμενου με την κωδική ονομασία 

«Α» διαπιστώνεται ότι αυτός εφημερεύει συνολικά 5 ημέρες στην περίοδο 

προγραμματισμού εκ των οποίων οι 2 είναι ημέρες αργίας. Πιο συγκεκριμένα, ο «Α» 

εφημερεύει 3 καθημερινές και 2 Σάββατα. Αντίστοιχα ο ειδικευόμενος «Β» εφημερεύει 

συνολικά 6 ημέρες. Από αυτές, 2 ημέρες είναι από Δευτέρα έως και Πέμπτη, 2 είναι 

ημέρα Παρασκευή, η 1 είναι μέρα Σάββατο και η τελευταία 1 είναι μέρα Κυριακή. 

5.1.5  Περιορισμοί: 2
ος

 πίνακας 

 Σε συνέχεια των εξειδικευμένων περιορισμών για την συγκεκριμένη περίοδο 

προγραμματισμού και για να διατηρηθεί η «αμεροληψία» του προγράμματος 

αποφασίστηκε, από το σύνολο των εφημεριών, ο κάθε ειδικευόμενος να πραγματοποιεί 

μία ή το πολύ δύο εφημερίες σε ημέρες που η κλινική πραγματοποιεί γενική εφημερία, 

κυρίως λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας και της καταπόνησης της συγκεκριμένης 

ημέρας. Έτσι, εκτός των αθροιστικών αποτελεσμάτων του 1
ου

 πίνακα, δίνεται και ο 2
ος

 

πίνακας αθροιστικών αποτελεσμάτων των εφημεριών του κάθε ειδικευόμενου 

ξεχωριστά ο οποίος περιλαμβάνει το μερικό άθροισμα των εφημεριών του και αποδίδει 

πόσες από αυτές ήταν:  

a. σε ημέρα γενικής εφημερίας της κλινικής,  
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b. σε ημέρα μερικής εφημερίας και  

c. σε απλή εφημερία.  

Για την προηγούμενη εφικτή λύση που παρουσιάστηκε στον 1
ο
 πίνακα περιορισμών, ο 

2
ος

 πίνακας απεικονίζεται στην εικόνα 5 και δίνει τα αποτελέσματα που διακρίνονται 

παρακάτω. 

Εικόνα 5. 2
ος

 Πίνακας Περιορισμών  

 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάλυσης όπου αναφέρθηκε ότι ο ειδικευόμενος «Α» 

πραγματοποιεί πέντε εφημερίες, ο 2
ος

 πίνακας μας πληροφορεί ότι από αυτές οι δύο 

πραγματοποιούνται σε ημέρα γενικής εφημερίας, η μία σε ημέρα μερικής και οι δύο σε 

απλή εφημερία. Αντίστοιχα, για τον ειδικευόμενο «Β» που για την περίοδο 

προγραμματισμού Φεβρουαρίου 2013 θα εφημερεύει 6 φορές, η μία είναι ημέρα 

γενικής εφημερίας, οι δύο πραγματοποιούνται σε ημέρα μερικής και οι τρείς σε ημέρα 

απλής εφημερίας. Όπως και ο 1
ος

 έτσι και ο 2
ος

 πίνακας περιορισμών αποτελεί ένα 

ακόμη δείγμα της «τιμιότητας» και του «δικαίου» του σχεδιασμό του προγράμματος 

όταν αυτό εκδίδεται με την βοήθεια του γραμμικού προγραμματισμού και την επίλυση 

του προβλήματος χρονοπρογραμματισμού σύμφωνα με το μοντέλο που 

κατασκευάστηκε. Διαβάζοντάς τον, διαπιστώνεται περίπου ισοκατανομή των 

εφημεριών στο επιθυμητό σημείο όπου δεν υπάρχει δυσφορία από τους ειδικευόμενους 

για το ποιος είναι περισσότερο ή λιγότερο ευνοημένος. 

 5.1.6  Περιορισμοί: 3
ος

 πίνακας  

Ο 3
ος

 πίνακας, ανήκει στους ευέλικτους περιορισμούς και χρησιμοποιήθηκε 

βοηθητικά ώστε να αποτρέψει τον Solver να δώσει αποτέλεσμα στο οποίο ένας 

ειδικευόμενος ιατρός θα εφημέρευε 2 μέρες συνεχόμενες, κάτι το οποίο θα 

καταπονούσε τον οποιονδήποτε εργαζόμενο δυσανάλογα με οποιαδήποτε είδους 

εφημερία. Ο συγκεκριμένος περιορισμός αναφέρεται ως ευέλικτος καθώς υπάρχουν 
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παραδείγματα κατά το παρελθόν όπου οι ειδικευόμενοι αναγκάστηκαν να εφημερεύουν 

2 ημέρες συνεχόμενες για χάρη της ομαλής σχεδίασης του προγράμματος σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις τους, πάντα όμως με την σύμφωνη γνώμη των ιδίων και φυσικά του 

διευθυντή της κλινικής.  Απόσπασμα του 3
ου

 πίνακα απεικονίζεται στην εικόνα 6. 

Εικόνα 6. Απόσπασμα 3
ου

 Πίνακα Περιορισμών  

 

Στο κάθε κελί του 3
ου

 πίνακα εφαρμόζεται ένας απλός αλγόριθμος ο οποίος αθροίζει το 

αποτελέσματα του Solver για τον ίδιο ειδικευόμενο δύο διαδοχικές ημέρες. Ο 

περιορισμός που υπάρχει είναι το άθροισμα αυτό να είναι μικρότερο ή ίσο του 1 το 

οποίο μεταφράζεται ότι σε δύο διαδοχικές ημέρες ο ιατρός να πραγματοποιεί το πολύ 

μία εφημερία. Διαβάζοντας τον 3
ο
 πίνακα περιορισμών για τον ειδικευόμενο «Α» 

διαπιστώνουμε ότι τις διαδοχικές ημερομηνίες 4 και 5 Φεβρουαρίου εφημερεύει 1 

φορά, στις 5 και 6 Φεβρουαρίου καμία, στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 1 φορά, κ.ο.κ. Στο 

κάθε κελί προστίθενται το αποτέλεσμα των διαδοχικών ημερομηνιών το οποίο 

περιορίζεται να είναι μικρότερο ή ίσο της μονάδας και αυτός ο περιορισμός μας δίνει το 

επιθυμητό αποτέλεσμα.  

5.1.7  Δείκτης Καταπόνησης (ΔΚ) 

 Το ζητούμενο του προβλήματος είναι να ελαχιστοποιηθεί ο συνολικός δείκτης 

καταπόνησης για τους ειδικευόμενους της κλινικής ενώ ταυτόχρονα ο ιατρός που θα 

καταπονείται περισσότερο να καταπονείται όσο το δυνατόν λιγότερο ή έστω μέσα στα 

δοθέντα όρια. Για το συγκεκριμένο μοντέλο και πιο ειδικά για τον μήνα Φεβρουάριο 

του 2013, ορίστηκαν οι 2 μονάδες καταπόνησης ως μέγιστη και ελάχιστη απόκλιση από 

τον μέσο όρο του δείκτη καταπόνησης.  Η αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος, 

της οποίας αναζητείται το ελάχιστο, περιγράφεται από το άθροισμα του συνολικού 

δείκτη καταπόνησης του κάθε ιατρού ξεχωριστά. Παράλληλα, αναζητείται η λύση στην 

οποία οι εξατομικευμένοι ΔΚ του κάθε ιατρού δεν θα αποκλίνουν από τα ανώτατα και 
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κατώτατα όρια που επιβλήθηκαν για το συγκεκριμένο μοντέλο και ορίστηκαν στις ±2 

μονάδες καταπόνησης. Στην ιδανική ή βέλτιστη λύση όλοι οι ιατροί θα έχουν ακριβώς 

τον ίδιο εξατομικευμένο Δείκτη Καταπόνησης ενώ ο αριθμός των εφημεριών για τις 

κάθε είδους εφημερίες θα είναι ίδιος για όλους. Ακολουθεί η εικόνα 7 και έπεται η 

περιγραφή της. 

Εικόνα 7. Δείκτης Καταπόνησης  

  

Όπως προαναφέρθηκε, σκοπός της αντικειμενικής συνάρτησης και της επίλυσης του 

Solver είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού ΔΚ (το «κελί στόχος» απεικονίζει το 

συνολικό άθροισμα ΔΚ των ειδικευόμενων και για την προηγούμενη εφικτή λύση δίνει 

αποτέλεσμα 119). Το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου κελιού είναι το άθροισμα των 

κελιών της στήλης “Total”. Για να περιγραφθεί η στήλη “Total” πρέπει να προηγηθεί η 

επεξήγηση και κατανόηση των παρακάτω καθώς και ο συμβολισμός των βοηθητικών 

κελιών.  

 Τα κελιά “MIN”, “M.O.” και “MAX” της στήλης “Δείκτης” είναι βοηθητικά 

κελιά και αποδίδουν το αποτέλεσμα του μέσου όρου του αθροίσματος της στήλης 

“Total” καθώς και το ελάχιστο και μέγιστο δείκτη καταπόνησης που μπορεί να 

αποδοθεί σε κάθε ιατρό και ορίστηκε σε ±2 μονάδες καταπόνησης από τον Μ.Ο. 

Η στήλη “Prev” αποτελεί μια απλοποιημένη μορφή του ΔΚ του κάθε ιατρού για 

την ακριβώς προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Στην πράξη, στην στήλη Cijtg 

αποδίδεται ο μηνιαίος ΔΚ του κάθε ειδικευόμενου ξεχωριστά. Το άθροισμα του 

συνολικού Cijtg δίνεται στo κελί “sum” της στήλης “Μηνιαίο” και στο κελί “μ.ο.” 

αποδίδεται ο μέσος όρος του συνολικού μηνιαίου ΔΚ. Τα κελιά “min” και “max” 

ενημερώνουν για το ελάχιστο και μέγιστο επιτρεπτό όριο του μηνιαίου ΔΚ που μπορεί 

να αποδίδεται σε κάθε ειδικευόμενο. Η στήλη “Prev” είναι το αποτέλεσμα της 

αφαίρεσης του εξατομικευμένου Cijtg μείον το αποτέλεσμα του κελιού “min”.  
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Η στήλη “Total” αποτελείται από κελιά τα οποία αθροίζουν ξεχωριστά για τον 

κάθε ειδικευόμενο συντελεστές α και β, οι οποίοι συντελεστές είναι το αποτέλεσμα του 

αθροίσματος (α) του απλοποιημένου ΔΚ της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού 

του κάθε ειδικευόμενου ατομικά (στήλη “Prev”) και (β) των ημερών εφημερίας των 

πινάκων 1 και 2 όταν αυτές πολλαπλασιαστούν με τον αντίστοιχο συντελεστή 

βαρύτητας που τους έχει επιδοθεί εμπειρικά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ημέρα 

Κυριακή έχει συντελεστή βαρύτητας 2, το ίδιο και η ημέρα γενικής εφημερίας, η ημέρα 

Σάββατο 1,75 , η ημέρα Παρασκευή 1,5 καθώς και η μερική εφημερία επίσης, και τέλος 

οι ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη καθώς και οι απλές εφημερίες έχουν μοναδιαίο 

συντελεστή βαρύτητας. 

 Στο παράδειγμά, για τον ειδικευόμενο “A” ο μηνιαίος ΔΚ Cijtg είναι 14, ενώ 

από την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού ο ίδιος ειδικευόμενος είχε 

απλοποιημένο ΔΚ (στήλη “Prev”) μονάδα. Ο συνολικός ΔΚ είναι το άθροισμα του 

Cijtg και του Prev. Ο Cijtg είναι το άθροισμα των ημερών εφημερίας όταν αυτές 

πολλαπλασιαστούν με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.  

Για τον “A” ισχύει: 

            
  
   = [0 Κυριακές*2] + [2 Σάββατα*1,75] + [0 Παρασκευές*1,5] + 

                          [3 καθημερινές*1] + [2 γενικές*2] + [1 μερική*1,5] + [2 απλές*1] = 14 

και επομένως: 

 Total ΔΚ = CAjtg + Prev = 15 

 

Αναμενόμενο είναι το γεγονός πως όλοι οι ΔΚ του κάθε ειδικευόμενου ξεχωριστά, 

είναι μέσα στα δοθέντα όρια έτσι ώστε ο ιατρός που καταπονείται περισσότερο να 

καταπονείται όσο το δυνατόν λιγότερο και αντίστροφα, ο πιο ευνοημένος ιατρός να 

απέχει από τον πιο καταπονημένο ΔΚ ίσο με τον συντελεστή μίας Κυριακής ή μίας 

γενικής εφημερίας. 

 

5.2  Παρουσίαση φύλλου Εκτύπωσης Αποτελεσμάτων 

 Το όνομα που δόθηκε στο φύλλο excel όπου κατασκευάστηκε ώστε να μπορούν 

να εκτυπώνονται τα αποτελέσματα μιας εφικτής λύσης του προβλήματος είναι 

«Εκτύπωση» καθώς σκοπός του είναι η εκτύπωση του μηνιαίου προγράμματος καθώς 

και πληροφοριών για αυτό σε μορφή ευανάγνωστη για τον κάθε ειδικευόμενο. 
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5.2.1  Μηνιαίο Πρόγραμμα Εφημεριών 

 Σκοπός του προγράμματος είναι, εκτός της επίλυσης του προβλήματος 

χρονοπρογραμματισμού των ιατρών, να επιδώσει την εφικτή λύση σε μορφή 

ευανάγνωστη για τον χρήστη. Η λογική της κατασκευής του συγκεκριμένου μοντέλου 

είναι να διευκολύνει τους χρήστες τόσο στον χειρισμό του προγράμματος όσο και στην 

ανάγνωση του αποτελέσματος που προκύπτει από την επίλυση του προβλήματος 

χρονοπρογραμματισμού που τέθηκε για την Α’ Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν. 

Παπανικολάου Θεσσαλονίκης. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε ο πίνακας «μηνιαίο 

πρόγραμμα εφημεριών» και τα αποτελέσματα της επίλυσης του Solver της 

προηγούμενη εφικτής λύσης, δίνονται στην εικόνα 8. 

Εικόνα 8. Μηνιαίο Πρόγραμμα Εφημεριών  
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Τα κελιά του συγκεκριμένου πίνακα εφαρμόζουν την λογική συνάρτηση “IF” και 

αποδίδουν το όνομα του ειδικευόμενου στις ημέρες όπου έχει οριστεί για εφημερία από 

τον Solver ώστε να είναι ευανάγνωστο από τον ίδιο και τους συναδέλφους του. Εκτός 

της ημερομηνίας, με χρώμα κόκκινο διακρίνονται οι ημέρες γενικής εφημερίας, με 

πράσινο οι ημέρες μερικής εφημερίας και με πορτοκαλί οι ημέρες αργιών. 

5.2.2  Εκτύπωση Μηνιαίου Προγράμματος Εφημεριών 

 Στην πραγματικότητα, έπειτα από την έγκριση του μηνιαίου προγράμματος από 

τον διευθυντή της κλινικής,  ο κάθε ειδικευόμενος ιατρός θα λαμβάνει εκτυπωμένο σε 

χαρτί και σε όσα αντίτυπα χρειάζεται το συνολικό πρόγραμμα εφημεριών του μήνα 

όπως αυτό απεικονίζεται στην εικόνα 9.  

Εικόνα 9. Φύλλο Εκτύπωσης Μηνιαίου Προγράμματος Εφημεριών  

 

Σε αυτό όπως φαίνεται συμπεριλαμβάνονται και οι πληροφορίες του 1
ου

 και 2
ου

 πίνακα 

καθώς και ο μηνιαίος δείκτης καταπόνησης του κάθε ειδικευόμενου. Η σφραγίδα και η 

υπογραφή του διευθυντή της κλινικής πιστοποιούν ότι το συγκεκριμένο μηνιαίο 

πρόγραμμα έχει λάβει έγκριση και δεν επιδέχεται καμίας τροποποίησης. 
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5.3  Μελέτη Περιπτώσεως  

 Για να γίνει κατανοητό το πώς λειτουργεί το μοντέλο και πως ο Solver επιλύει 

το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού των εφημεριών, αναλύεται παρακάτω μια 

περίπτωση από αυτές που σε μηναία βάση αντιμετωπίζει ο σχεδιαστής του 

προγράμματος των εφημεριών της κλινικής.  

5.3.1  Καταγραφή απαιτήσεων 

Ο κάθε ειδικευόμενος παραθέτει στον σχεδιαστή μια σειρά από περιορισμούς για 

τον μήνα που ακολουθεί και σε συνεννόηση μαζί του αλλά και τον Διευθυντή της 

κλινικής οριστικοποιούνται οι δεσμευτικές και οι ευέλικτες απαιτήσεις. Για τον σκοπό 

αυτό δίνονται οι παρακάτω περιορισμοί και απαιτήσεις των ιατρών όπως αυτές 

δόθηκαν για τον μήνα Φεβρουάριο. 

 Ο «Α» δεν έχει καμία απαίτηση. 

 O «Β» έχει 5 ημέρες άδεια την εβδομάδα 4-8 Φεβρουαρίου. Για την 

διευκόλυνση του, αποκλείεται και από τις εφημερίες του προηγούμενου και του 

επόμενου Σαββατοκύριακου της άδειάς του. Στην περίπτωση όμως που η λύση του 

προβλήματος είναι ανέφικτη, ο «Β» συμφωνεί να τεθεί αρχικά το Σαββατοκύριακο 2-3 

Φεβρουαρίου ως χαλαρός ευέλικτος περιορισμός και να αρθεί από την επίλυση του 

μοντέλου και αν εν συνεχεία η λύση εξακολουθεί να είναι ανέφικτη, να τεθεί και το 

Σαββατοκύριακο 9-10 Φεβρουαρίου ομοίως. 

 Ο «C» δεν έχει καμία απαίτηση. 

 Ο «D» τις ημέρες 14, 15 και 16 Φεβρουαρίου θα μεταβεί σε συνέδριο στην 

Αθήνα όπου είναι και ένας από τους ομιλητές. Ως διευκόλυνση, αποκλείεται και από τις 

εφημερίες της Κυριακής 17 του μήνα που έπεται καθώς και της ημέρας 13 

Φεβρουαρίου ώστε να μπορέσει να μεταβεί εγκαίρως στον προορισμό του. 

 Ο «E» έχει ενημερώσει ότι το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Φεβρουαρίου θα 

βρίσκεται για προσωπικούς λόγους εκτός Θεσσαλονίκης. Για την διευκόλυνση του 

συμφωνείται να δοθεί –ως χαλαρός και ευέλικτος περιορισμός- η Παρασκευή 22 του 

μήνα ως μέρα προαναχώρησης και να απέχει από τον σχεδιασμό των εφημεριών της 

ημέρας αυτής. 

 Ο «F» για προσωπικούς λόγους δηλώνει ότι δεν μπορεί να εφημερεύει καμία 

από τις Τετάρτες για ολόκληρο τον μήνα Φεβρουάριο. 

 Ο «G» επιθυμεί για προσωπικούς και οικονομικούς λόγους, μία από τις 

εφημερίες του να είναι η Κυριακή 17 του μήνα ενώ επίσης η μία γενική εφημερία που 

του αναλογεί να είναι η γενική της 23ης του μήνα.  



Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα  Τούμπανος Ιωάννης 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΛ. 45 

 

Στη συνέχεια, καταγράφονται και συνοψίζονται οι απαιτήσεις και οι περιορισμοί -

δεσμευτικοί και ευέλικτοι- των εργαζομένων της κλινικής και παρουσιάζονται στον 

πίνακα απαιτήσεων της εικόνας 10 παρακάτω.  

Εικόνα 10. Πίνακας Απαιτήσεων  

 

Με κόκκινο χρώμα επισημαίνονται οι ημέρες των δεσμευτικών απαιτήσεων των 

ειδικευομένων, με κίτρινο χρώμα οι ημέρες των χαλαρών απαιτήσεων – οι οποίες 

μπορούν και να αφαιρεθούν ένα αυτό κριθεί σκόπιμο για την επίλυση του 

προβλήματος, με γαλάζιο οι επιθυμητές εφημερίες ενώ λευκές παραμένουν οι ημέρες 

στις οποίες δεν υπάρχει καμία απαίτηση.    

5.3.2  Οι απαιτήσεις στον Solver 

 Το βήμα που ακολουθεί την καταγραφή των απαιτήσεων είναι το πέρασμα 

αυτών στο λογισμικό του Excel και συγκεκριμένα στο add-in επίλυσης των 

προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού, τον Solver. Έτσι, στους βασικούς 

περιορισμούς προστίθενται και όλες οι απαιτήσεις των ειδικευομένων – δεσμευτικές 

και ευέλικτες, όπως αυτές καταγράφηκαν στην εικόνα 10 παραπάνω. Αυτό 
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πραγματοποιείται θέτοντας τα κελιά κάτω από την κωδικοποίηση των ιατρών ίσα με 0 

στις απαιτήσεις για αποχή από τον σχεδιασμό για την συγκεκριμένη ημέρα και 

αντίστροφα, ίσα με 1 στις επιθυμίες για εφημερία σε συγκεκριμένες ημερομηνίας. Έτσι 

ο Solver αναγκάζεται να επιδώσει λύση σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Στιγμιότυπα της 

καταγραφής των περιορισμών στον Solver δίνεται στις εικόνες 11 και 12 που 

ακολουθούν. 

Εικόνα 11. Στιγμιότυπο καταγραφής αποχής                          Εικόνα 12. Στιγμιότυπο καταγραφής επιθυμίας      

 

Το στιγμιότυπο της εικόνας 11 αναφέρεται στην καταγραφή της απαίτησης του «Β» να 

μην εφημερεύει την ημέρα 7 Φεβρουαρίου και σημειώνεται στον Solver ώστε το κελί 

AW9 να είναι ίσο με 0. Αντίστοιχα, η εικόνα 12 αναφέρεται το στιγμιότυπο της 

καταγραφής της επιθυμίας του «G» να εφημερεύει την Κυριακή 17 του μήνα, 

σημειώνοντας το κελί DT9 ίσο με 1. Κατά τον τρόπο αυτό καταγράφηκαν και οι 

υπόλοιποι περιορισμοί και οι επιθυμίες των ιατρών.  Η όλη διαδικασία της καταγραφής 

των περιορισμών στον Solver διήρκησε περίπου 5 λεπτά της ώρας. 

5.3.3  Η επίλυση του προβλήματος 

 Το επόμενο βήμα προς την επίλυση του προβλήματος είναι ο ορισμός των 

επιλογών της επίλυσης όπως φαίνεται στην εικόνα 13. Ο χρόνος επίλυσης ορίστηκε να 

μην υπερβαίνει τα 3 λεπτά (180 seconds). Ο Solver μας δίνει την δυνατότητα αν το 

θελήσουμε να επεκτείνουμε αυτόν τον χρόνο κατά την διάρκεια της επίλυσης εάν δεν 

βρεθεί εφικτή λύση στον χρόνο που αρχικά ορίσαμε. Στο σενάριο που θέσαμε 

χρειάστηκε η επέκταση αυτή, καθώς στον αρχικό χρόνο επίλυσης δεν βρέθηκε 

αποτέλεσμα κάτι το οποίο έγινε στο αμέσως επόμενο λεπτό. Για τον λόγο αυτό 
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καταγράφηκε πως η επίλυση του σεναρίου πραγματοποιήθηκε εντός 4 λεπτών της ώρας 

από την έναρξή του. 

Εικόνα 13. Επιλογές επίλυσης  

 

Το όριο των επαναλήψεων ορίστηκε στις 1000. Όπως και με τον μέγιστο χρόνο 

επίλυσης, έτσι και το όριο των επαναλήψεων είναι εφικτό να αναθεωρηθεί κατά την 

επίλυση. Ταυτόχρονα, επιλέχθηκαν οι επιλογές του γραμμικού μοντέλου και της μη 

αρνητικότητας των αποτελεσμάτων.   

To επόμενο βήμα είναι η εντολή επίλυσης του προβλήματος. Στην εικόνα 14 

παραθέτεται το στιγμιότυπο της. 

  Εικόνα 14. Solve the Problem  
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Αν και έχει επιλεχθεί τα αποτελέσματα του Solver να δίνονται σε Binary μορφή 0 ή 1 

στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλά κελιά στα οποία ο Solver δίνει τιμές πολύ κοντά 

στο 0 και το 1 ή τιμές που τείνουν στις ζητούμενες Binary τιμές, αλλά στην πράξη 

αυτές δεν είναι ακέραιοι. Στο screenshot της εικόνας 14 διαφαίνεται και η βοηθητική 

γραμμή 10 η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την στρογγυλοποίηση των 

αποτελεσμάτων στους ακεραίους 0 και 1 ώστε αυτοί να μπορούν να διαβαστούν από 

την λογική συνάρτηση “IF” του πίνακα εμφάνισης αποτελεσμάτων του μηνιαίου 

προγράμματος εφημεριών και να επιδώσουν το πραγματικό αποτέλεσμα όπως αυτό του 

παραδείγματος που φαίνεται και στην εικόνα 8 της σελίδας 42 του συγγράμματος. 

Επιλέγοντας το κουμπί Solve το λογισμικό ξεκινάει της επαναλήψεις δίνοντας τιμές 0 ή 

1 στις μεταβλητές, αλλάζοντας τα κελιά της γραμμής 9, ώστε να βρεθεί μια εφικτή 

λύση. Όπως προαναφέρθηκε, στο συγκεκριμένο σενάριο χρειάστηκε να παραταθεί ο 

χρόνος επίλυσης, ο οποίος δεν ξεπέρασε στο σύνολό του τα 4 λεπτά της ώρας. Μόλις 

βρέθηκε η πρώτη εφικτή λύση, ο Solver μας ενημέρωσε για την ύπαρξη αυτής όπως 

φαίνεται στο στιγμιότυπο της εικόνας 15. Στα Reports του Solver δίνονται επιπλέον 

δυνατότητες, οι οποίες στην περίπτωση του συγκεκριμένου προβλήματος δεν έχουν 

κάποια χρηστική ή φυσική έννοια. 

Εικόνα 15. Ενημέρωση εφικτής λύσης  

 

Ο Solver μας ενημερώνει πως πληρούνται όλοι οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις 

βελτιστοποίησης έχουν ικανοποιηθεί. Επιλέγοντας την επιλογή «Keep Solver Solution» 

πραγματοποιείται αυτόματα η ενημέρωση όλων των κελιών των πινάκων περιορισμών, 

των συνολικών και των εξατομικευμένων Δεικτών Καταπόνησης καθώς και του 

φύλλου εκτύπωσης το οποίο κατασκευάστηκε για να εμφανίζεται η λύση του 

προβλήματος σε μια μορφή ευανάγνωστη για τους χρήστες. Για λόγους ευκολίας, στον 

πίνακα εμφάνισης αποτελεσμάτων του μηνιαίου προγράμματος εφημεριών της εικόνας 

16, χρωματίστηκαν τα κελιά με τα αντίστοιχα χρώματα των κελιών του πίνακα 

απαιτήσεων, όπως τα κόκκινα κελιά για τους δεσμευτικούς περιορισμούς, τα κίτρινα 
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για τους ευέλικτους περιορισμούς και τα γαλάζια για τις δηλωθείσες επιθυμητές 

ημερομηνίες για εφημερία . 

 Εικόνα 16. Φύλλο Εκτύπωσης Σεναρίου Μηνιαίου Προγράμματος Εφημεριών  

 

Το τελικό αποτέλεσμα του προβλήματος του σεναρίου, είναι το παραπάνω. Στο φύλλο 

εκτύπωσης του προγράμματος εφημεριών φαίνονται καθαρά οι απαιτήσεις και οι 

επιλογές του προσωπικού και το γεγονός ότι ο Solver εμφάνισε αποτέλεσμα χωρίς 

καμία παράβαση με γνώμονα τις προτιμήσεις αυτές. Οι χρήστες έμειναν 

ικανοποιημένοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους αλλά και με το εύρος της επιβάρυνσης 

που δέχεται ο καθένας ξεχωριστά. Ο χρόνος που δαπανήθηκε για τον 

χρονοπρογραμματισμό δεν υπερέβη τα 15 λεπτά της ώρα συμπεριλαμβανομένου και 

του προγραμματισμού των περιορισμών των επιθυμιών των ειδικευομένων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: Συμπεράσματα και Προτάσεις  

 Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κατασκευή του μοντέλου στην 

παρούσα διπλωματική εργασία, στηρίχτηκε σε γενικές γνώσεις αλλά κυρίως σε γνώσεις 

που αντλήθηκαν από τους τομείς της Επιχειρησιακής Έρευνας (OR) καθώς και της 

Διαχείρισης Εργατικού Δυναμικού (WFM). Οι γνώσεις αυτές αποκτήθηκαν από την 

προπτυχιακή εκπαίδευση του συγγραφέα στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, την μεταπτυχιακή του εκπαίδευση στο 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα 

του ιδίου Πανεπιστημίου καθώς και εμπειρικά από την ανάλυση και επεξεργασία των 

πηγών της παρούσας διπλωματικής και φυσικά μέσα από την επαγγελματική 

σταδιοδρομία των τελευταίων ετών. 

Στην OR στηρίχθηκε η κατασκευή του μοντέλου με την βοήθεια του λογισμικού 

Excel της Microsoft Office και του πρόσθετου Solver το οποίο είναι το εργαλείο 

επίλυσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού, όπου ο προγραμματισμός έχει 

την έννοια του σχεδιασμού, όπως αυτό που στήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια. Το 

πρόβλημα της κατανομής των πόρων του συστήματος στις ανταγωνιζόμενες 

δραστηριότητες διαμορφώθηκε έτσι ώστε να μπορεί να επιλυθεί με την τεχνική του 

γραμμικού προγραμματισμού. Στην πράξη εκτιμήθηκε και αναλύθηκε το καθημερινό 

χρονοβόρο πρόβλημα του rostering μιας κλινικής που αντιμετωπίζεται από τις 

διοικήσεις και το προσωπικό των νοσηλευτικών μονάδων με τρόπο ώστε να μπορεί να 

επιλυθεί με την μέθοδο του γραμμικού προγραμματισμού και της Επιχειρησιακής 

Έρευνας. Έτσι, στα προηγούμενα κεφάλαια έχει περιγραφεί ένα μοντέλο που αφορά 

την ελαχιστοποίηση της γραμμικής συνάρτησης του Δείκτη Καταπόνησης των ιατρών 

κάτω από ορισμένους περιορισμούς. 

Στον τομέα του WFM στηρίχθηκε το περιεχόμενο του προβλήματος καθώς και 

οι περιορισμοί,  ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και σύμφωνα με 

τους νόμους που διέπουν τον κλάδο και όχι σε μια απλή θεωρία. Ειδικότερα, 

αντλήθηκαν δικονομικά θέματα και υλικό που αφορά την εργατική νομολογία στον 

ιατρικό κλάδο και αναλύθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστούν κατάλληλα και να 

έχουν πλήρη εφαρμογή στο μοντέλο. Ακολούθησε σειρά συνεντεύξεων των ιδίων των 

εμπλεκομένων οι οποίοι με συνέβαλαν ώστε να δημιουργηθεί η βάση της κατασκευής 

και αργότερα το σύνολο του περιεχομένου του προβλήματος που επιλύθηκε. 
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6.1 Παρουσίαση συμπερασμάτων  

 Την κατασκευή του μοντέλου, ακολούθησε η παρουσίαση του στον διευθυντή 

της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Παπανικολάου καθώς και στους 

ειδικευόμενους της κλινικής. Αμφότεροι έδειξαν ενθουσιασμό για την κατασκευή ενός 

προγράμματος το οποίο θα τους έβγαζε από την δύσκολη θέση και την χρονοβόρα 

διαδικασία της κατασκευής και του σχεδιασμού του μηνιαίου προγράμματος 

εφημεριών.  

Έπειτα από δοκιμές του μοντέλου, τα αποτελέσματα που έδινε ήταν παραπάνω 

από εντυπωσιακά για τους ειδικευόμενους. Τόσο ο διευθυντής της κλινικής όσο και 

ειδικευόμενοι αυτής θα ήθελαν να έχουν στην κατοχή τους ένα τέτοιου είδους 

λογισμικό ώστε να πραγματοποιείται ο χρονοπρογραμματισμός των εφημεριών δίκαια, 

τίμια, αμερόληπτα και κυρίως σε πολύ λιγότερο χρόνο από ότι σήμερα. Υπολογίζεται 

ότι στη συγκεκριμένη κλινική, ο παλαιότερος των ειδικευομένων που σχεδιάζει το 

πρόγραμμα των εφημεριών, αφιερώνει από μία έως και δύο ημέρες εργασίας για τον 

σχεδιασμό του, συμπεριλαμβάνοντας τις απαιτήσεις των συναδέλφων του με το 

καλύτερο δυνατό τρόπο χωρίς όμως να φθάνει πάντα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η 

δυσφορία για μεροληψία υπέρ ή κατά κάποιου από τους συναδέλφους αποτελεί γεγονός 

το οποίο ακολουθεί τον οποιονδήποτε σχεδιασμό προγράμματος με το χέρι. Οι 

εμπλεκόμενοι στους οποίους παρουσιάστηκε το μοντέλο, είναι πεπεισμένοι ότι αυτό 

μπορεί να βοηθήσει τόσο στην αμερόληπτη κατασκευή του μηναίου προγράμματος 

εφημεριών όσο και την ευημερία μεταξύ των συναδέλφων της κλινικής, θέμα που 

ταλάνιζε τουλάχιστον μια φορά τον μήνα τους ειδικευόμενους της κλινικής. 

 Σημαντικό είναι και το γεγονός, ότι έπειτα από μικρή εκπαίδευση κάποιου από 

τους ειδικευόμενους πάνω στο λογισμικό, θα μπορεί μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, ο οποίος 

υπολογίζεται να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά της ώρας, να σχεδιάζεται και να 

υλοποιείται το μηνιαίο πρόγραμμα των εφημεριών. Η ελαχιστοποίηση του χρόνου που 

απαιτείται για την κατασκευή και την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας επιφέρει 

πολλαπλά οφέλη. Το κυριότερο από αυτά είναι ότι πλέον ο χρήστης δε θα χρειάζεται να 

σπαταλά σπουδαίο χρόνο ή ακόμα και ολόκληρες ημέρες εργασίας στην διαδικασία του 

σχεδιασμού των εφημεριών και θα μπορεί να μένει προσηλωμένος στην πραγματική 

εργασία του. Το όφελος αυτό μεταφέρεται τόσο στην ποιότητα των υπηρεσιών της 

κλινικής και τους ασθενής αυτής όσο και στους ίδιους τους ιατρούς οι οποίοι πλέον δε 

θα χρειάζεται να αφιερώνουν χρόνο σε διαδικασίες που δεν προσάπτουν την ειδικότητά 

τους.     
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 Ολοκληρώνοντας την παρούσα διπλωματική εργασία και έχοντας μελετήσει 

διεξοδικά τα ζητήματα που πραγματεύτηκε, κατέστη δυνατό να εξαχθούν και 

περαιτέρω σημαντικά συμπεράσματα. Τόσο ο κλάδος της Επιχειρησιακής Έρευνας και 

ειδικότερα του γραμμικού προγραμματισμού, όσο και ο κλάδος της Διαχείρισης του 

Εργατικού Δυναμικού, εκτείνονται σε τεράστιους τομείς ο καθένας από τους οποίους ή 

και μέρος αυτών, θα μπορούσε από μόνος του να αποτελεί θέμα μιας διπλωματικής 

εργασίας. Ο συνδυασμός των δύο κλάδων όπως αυτός υλοποιήθηκε στην παρούσα 

εργασία έφερε σημαντικά αποτελέσματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων και την αύξηση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.  Συγκεκριμένα, στις μονάδες υγείας όπου ο απώτερος στόχος 

του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να σχετίζεται με την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, η ανάλυση και η εφαρμογή τομέων που αναφέρονται στην 

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνδυασμό και με άλλους τομείς όπως αυτός 

της Επιχειρησιακής Έρευνας μπορεί να επιφέρει μόνο βελτιστοποίηση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και των συνθηκών εργασίας. 

 Οι αναδυόμενες τάσεις στην Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η 

εύρεση καινοτόμων τρόπων ώστε να διασφαλιστεί η δημιουργία διαπροσωπικών 

επαφών και η βελτιστοποίηση των συνθηκών εργασίας. Μια τέτοια αλλαγή επιφέρει 

θετικά αποτελέσματα στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και στην 

αύξηση της απόδοσης των εργαζομένων. Η αύξηση της απόδοσης του εργατικού 

δυναμικού μειώνει το λειτουργικό κόστος και τα έξοδα της επιχείρησης ή του 

οργανισμού το οποίο είναι ο απώτερος στόχος όλως των επιχειρήσεων ώστε να 

μπορούν να παραμένουν βιώσιμες, ανταγωνίστηκες και φυσικά να παράγουν κέρδη από 

την λειτουργία τους. Στην ελληνική πραγματικότητα, η Διαχείριση του Εργατικού 

Δυναμικού βρίσκεται ακόμα σε εμβρυικό στάδιο και με την βοήθεια της ραγδαίας 

ανάπτυξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των κατάλληλων λογισμικών αλλά και 

ανθρώπων οι οποίοι θα συμβάλουν με το έργο και τις γνώσεις του, αναμένεται μεγάλη 

ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. 

 Το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού υπάρχει σχεδόν σε όλες τις 

επιχειρήσεις και του οργανισμούς. Μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιήθηκαν τρόποι 

σχεδίασης οι οποίοι δεν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι μπορούν να φέρουν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα. Η εφαρμογή και η μελέτη κλάδων σχετικών με τους 

Ανθρώπινους Πόρους σε συνδυασμό με την χρήση λογισμικών αλλά και της τεχνητής 

νοημοσύνης θα διευκολύνει το έργο του χρονοπρογραμματιστή. Βέβαια η χρήση για 
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κάθε τομέα, επάγγελμα ή οργανισμό θα πρέπει εξατομικευτεί, να εφαρμοστεί σύμφωνα 

με τις συνθήκες που το διέπουν και να ανανεώνεται με κάθε αλλαγή που συμβαίνει 

στον εκάστοτε κλάδο.    

  

6.2 Προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση  

 Δίνοντας βάση στο ήδη υπάρχον μοντέλο, πολλές είναι οι προτάσεις που θα 

μπορούσαν να υλοποιηθούν μελλοντικά. Καταρχήν η υλοποίηση ενός πολυπλοκότερου 

μοντέλου για μεγαλύτερες κλινικές με πολλαπλάσιους πόρους-ειδικευόμενους όπου θα 

υφίστανται ομάδες πόρων με διαφορετικές δεξιότητες και συνεπώς ο κάθε ιατρός ή 

ομάδα ιατρών θα είναι υπεύθυνοι για συγκεκριμένες εργασίες και διαδικασίες. Η 

κατασκευή ενός τέτοιου λογισμικού θα επιφέρει πολλαπλά αποτελέσματα στα 

νοσοκομεία και τις κλινικές που θα εφαρμοστεί, εξοικονομώντας τον πολύτιμο χρόνο 

που απαιτείται για τον μηνιαίο σχεδιασμό των εφημεριών καθώς και των διαφορετικών 

καθημερινών εργασιών. Το όφελος για τους χρήστες του λογισμικού, δεν περιορίζεται 

μόνο στην εξοικονόμηση του χρόνου αλλά επεκτείνεται και στην ευημερία των 

σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων που πλέον δεν θα υπάρχουν οι μηνιαίες προστριβές 

όσων αφορά την αμεροληψία του σχεδιασμού του προγράμματος, με ό,τι άλλο 

συνεπάγεται το γεγονός των καλών σχέσεων της ομάδας εργασίας της κλινικής.   

 Ένας σημαντικός τομέας στον ιατρικό κλάδο, που έδειξε ενδιαφέρον για το 

λογισμικό είναι αυτός των νοσηλευτών των μονάδων υγείας. Με παρόμοια προβλήματα 

και ο κλάδος αυτός, θα επιθυμούσε να μπορεί να κατασκευάσει ένα δίκαιο μηναίο 

πρόγραμμα το οποίο θα μπορεί να συμπεριλάβει τις βασικές 8ωρες βάρδιες αλλά και τις 

ενδιάμεσες. Με μια πρώτη ερεύνα που έγινε, ο κλάδος των νοσηλευτών έχει 5 βασικές 

8ωρες βάρδιες μέσα στο 24ωρο και άλλες ενδιάμεσες κατά περίσταση, ώστε να μην 

μένει ποτέ η μονάδα υγείας χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό. Επίσης, οι βάρδιες αυτές 

πρέπει να ακολουθούν μια –τουλάχιστον- εβδομαδιαία σειρά για τον κάθε νοσηλευτή 

(ολόκληρη εβδομάδα με βραδινά, απογευματινά ή πρωινά ωράρια) ώστε να μπορεί 

αυτός να προσαρμόζεται στις αλλαγές των ωραρίων και να αποδίδει τα μέγιστα. Δεν 

πρέπει να παραληφθεί το γεγονός πως κάθε νοσηλευτής έχει διαφορετικές αρμοδιότητες 

και ανήκει σε διαφορετικά τμήματα. Ο χρονοπρογραμματισμός των νοσηλευτών, 

επιβάλλεται να σχεδιάζεται βάση των δεξιοτήτων τους. 

 Κατά δεύτερον, ένα τέτοιο λογισμικό μπορεί να κατασκευαστεί και να 

εφαρμοστεί και σε άλλους τομείς εργασιών. Σήμερα, υπάρχουν πολλά επαγγέλματα που 
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απαιτούν κυλιόμενες 24ωρες βάρδιες, όπως στις βιομηχανίες, στις μεγάλες τουριστικές 

μονάδες, τα τηλεφωνικά κέντρα, τις υπηρεσίες ασφαλείας, κ.α. Έως τώρα, υπάρχει 

κάποιος αριθμός υπαλλήλων ο οποίος ασχολείται μέρες πριν με την κατασκευή του 

προγράμματος εργασιών για τους συναδέλφους τους. Το λογισμικό αυτό θα μπορέσει 

να τον διευκολύνει και να μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για τον σχεδιασμό του 

μηνιαίου προγράμματος. 

 Ολοκληρώνοντας, το συγκεκριμένο μοντέλο έχει κατασκευαστεί με τέτοιο 

τρόπο ώστε με πολύ μικρές τροποποιήσεις και μετατροπές, να μπορούν τα 

αποτελέσματα που αποδίδει να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα τμήματα της επιχείρησης 

ή του οργανισμού που εφαρμόζεται, όπως στο τμήμα της μισθοδοσίας για την έκδοση 

των αναλογούντων αποδοχών των εργαζομένων ακόμα και στη διοίκηση ως μέσο 

αναφοράς για την πορεία των εργασιών. Ακόμα, είναι σε θέση να αποδώσει ένα 

ατομικό Balanced Scorecard το οποίο θα αποτελεί εργαλείο του τμήματος Ανθρώπινων 

Πόρων και των προϊσταμένων των τμημάτων για να εξετάζεται η πορεία μιας εργασίας 

και η απόδοση του εργαζόμενου.  
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