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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός μοντέλου μεικτού 

ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού με διακριτή χρονική αναπαράσταση, για τη 

βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού παραγωγής μιας βιομηχανικής μονάδας 

τροφίμων. Συγκεκριμένα μελετάται λεπτομερώς η παραγωγική διαδικασία σαλατών 

(αλοιφών) σε μία πραγματική βιομηχανική εγκατάσταση. Το εν λόγω πρόβλημα 

επικεντρώνεται κυρίως στο στάδιο της συσκευασίας, επιβάλλοντας χρονικούς 

περιορισμούς σε σχέση με το στάδιο διαλείπουσας λειτουργίας της ανάμιξης, για την 

εξασφάλιση εφικτών λύσεων. Το συγκεκριμένο μοντέλο εξετάζει την παραγόμενη 

ποσότητα τελικού προϊόντος που επεξεργάζεται κάθε συσκευή, τους χρόνους 

καθαρισμού και τους χρόνους εκκίνησης, πάνω στο χρονικό ορίζοντα ενδιαφέροντος, 

προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση. Επιπλέον το μοντέλο εξετάζει τις αλλαγές στη 

παραγωγική διαδικασία στις περιπτώσεις οπού, προστίθεται δεύτερη βάρδια, υπάρχει 

περιορισμός στον αποθηκευτικό χώρο των τελικών προϊόντων ή προστίθεται μια 

ακόμη συσκευαστική μηχανή. Οι μαθηματικοί περιορισμοί που αναπτύχθηκαν 

αποτελούνται από λογικούς περιορισμούς (π.χ. ισοζύγια μάζας), σχεδιαστικούς 

περιορισμούς και λειτουργικούς περιορισμούς (π.χ. περιορισμοί  χωρητικότητας  των 

συσκευών). Η αντικειμενική συνάρτηση αφορά την ελαχιστοποίηση του συνολικού 

χρόνου παραγωγής σε εβδομαδιαίο χρονικό ορίζοντα. Η εφαρμογή και επίλυση του 

μοντέλου πραγματοποιείται με το υπολογιστικό εργαλείο βελτιστοποίησης GAMS 

και ως επιλυτής χρησιμοποιείται η μέθοδος ILOG CPLEX. Το συνολικό πρόβλημα 

χωρίζεται σε δύο υποπροβλήματα,, ανάλογα με το ποιες συσκευές επεξεργάζονται 

ποια προϊόντα. Η εφαρμογή του μαθηματικό μοντέλου οδήγησε σε μείωση του 

συνολικού χρόνου απασχόλησης της μονάδας έως και 32%. Το προτεινόμενο 

μαθηματικό μοντέλο εφαρμόζεται σε διάφορες περιπτώσεις αύξησης της ζήτησης και  

παρατηρείται αύξηση του ποσοστού της συσκευασίας, με παράλληλη μείωση του 

ποσοστού του χρόνου καθαρισμού και του χρόνου εκκίνησης κατά την εναλλαγή των 

προϊόντων. 
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Abstract 

 
This diploma presents a Mixed Integer Linear Programming (MILP) model with 

discrete time representation to optimize the scheduling of the food production process. 

In particular, the model has been implemented in a real industrial plant of salads 

(spreads)  and the production process is studied in detail. The problem focuses mainly 

on the packaging  stage, imposing timing constraints on the previous batch stage of 

mixing, to ensure a feasible solution. The results of the model determine the quantity 

of finished products, processed by each unit at the packaging stage, changeover tasks 

and set-up times, over the entire horizon of interest, in order to meet demand. In 

addition the application of the model is illustrated in a number of case studies 

regarding changes in the production process when a second shift is added,  the 

Inventory level constraints and the addition of another packaging unit. The 

mathematical constraints  consists of  logical constraints (e.g. material balance), 

timing constraints,  design constraints and operational constraints (e.g. unit capacity 

limitations). The objective function is the minimization of makespan over a weakly 

time horizon. The initial problem is divided into two sub-problems, depending on the 

allocation of products in the available equipment. The results lead a reduction in the 

makespan time up to 32%. The proposed mathematical model is applied in various 

cases of increased demand, leading to a reduction on the total changeover time and 

set-up time.  
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        Κεφάλαιο 1. 

    Εισαγωγή 
 

1.1.Επισκόπηση της βιομηχανίας μεταποίησης 

 

     Η Αμερικανική Εταιρεία Ελέγχου Παραγωγής και Απογραφής (APICS) ορίζει τη 

διαδικασία παραγωγής ως "ενέργεια, η οποία προσθέτει αξία στα υλικά με ανάμιξη, 

διαχωρισμό, σχηματισμό και / ή χημικές αντιδράσεις "(Cox et al., 1995). Ο ορισμός 

δείχνει ότι η διαδικασία παραγωγής χαρακτηρίζεται κυρίως από το είδος των 

εργασιών που λαμβάνουν χώρα  κατά τη διάρκειά της. Αυτές οι διαδικασίες συνήθως 

εφαρμόζονται σε διάφορα υλικά και τεχνολογικά, απαιτούν εγκαταστάσεις υψηλού  

κεφαλαίου. 

     Η διαδικασία παραγωγής είναι κοινή σε πολλές βιομηχανίες, που ασχολούνται με 

τρόφιμα, χημικά, φαρμακευτικά είδη και άλλα προϊόντα, τα οποία διατίθενται 

συσκευασμένα στους καταναλωτές. Αυτές οι βιομηχανίες βρίσκονται μεταξύ των 

μεγαλύτερων παραγωγικών μονάδων παγκοσμίως.  

     Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι παραγωγικών διαδικασιών: η παραγωγή συνεχής 

λειτουργίας και η παραγωγή διαλείπουσας λειτουργίας. Η παραγωγική διαδικασία 

συνεχής λειτουργίας αναφέρεται σε "μια παραγωγή η οποία  είναι συνεχής και δεν 

διαιρείται σε παρτίδες". Οι διαδικασίες συνεχής λειτουργίας είναι κοινές σε 

συστήματα, όπου ένας περιορισμένος αριθμός προϊόντων παράγεται σε μεγάλες 

ποσότητες ακολουθώντας τυποποιημένα βήματα επεξεργασίας. Η παραγωγή 

διαλείπουσας λειτουργείας ορίζεται ως "η διαδικασία παρασκευής στην οποία κάποια  

μέρη συσσωρεύονται και επεξεργάζονται μαζί σε ένα LOT ". Οι διαδικασίες 

διαλείπουσας λειτουργίας είναι κοινές στα συστήματα που προσφέρουν μια ποικιλία 

προϊόντων, τα οποία συνήθως υφίστανται ξεχωριστά βήματα επεξεργασίας (Cox κ.ά., 

1995). Υπάρχουν επίσης συστήματα επεξεργασίας που περιλαμβάνουν διαδικασίες 

διαλείπουσας και συνεχής λειτουργίας. Αυτά συχνά αναφέρονται ως ημι-συνεχείς 

(semi-continuous) ή ημι-διαλείπουσας (semi-batch ) (Kallrath, 2002). 

     Η βιομηχανία μεταποίησης έχει αναγνωριστεί από καιρό, ως μια βιομηχανία όπου 

μόνο λίγα  προϊόντα παράγονται σύμφωνα με τυποποιημένες παραγωγικές 

διαδικασίες ροής. Ακολουθώντας τις πρόσφατες τάσεις, ωστόσο, η βιομηχανία 
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μεταποίησης γνώρισε αύξηση στη ζήτηση, αύξηση στην  ποικιλία των προϊόντων και 

έναν διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό. Έτσι, η παραδοσιακή τοποθέτηση της 

μεταποιητικής βιομηχανίας έχει εξελιχτεί σημαντικά σε στρατηγικές 

προσανατολισμένες προς την αγορά και πολιτικές κατά παραγγελία ("make-to-order") 

(Dennis and Meredith, 2000; Van Donk, 2001). 

     Η αλλαγή στο περιβάλλον του μάρκετινγκ επηρέασε επίσης τα περιβάλλοντα 

παρασκευής απαιτώντας τη χρήση συστημάτων επεξεργασίας πολλαπλών προϊόντων 

και πολλαπλών λειτουργιών (multi-product και multi-purpose), που προσφέρουν 

υψηλή ευελιξία. Τέτοια συστήματα παρέχουν ένα μέσο για την ικανοποίηση των 

αυξανόμενων απαιτήσεων της αγοράς που έχει σχέση με τον μεγάλο αριθμό 

διαφορετικών προϊόντων. Αυτά έχουν, ωστόσο, επηρεάσει έντονα τον σχεδιασμό και 

τον προγραμματισμό των διεργασιών, επειδή απαιτούν τον συντονισμό  

περιορισμένου εξοπλισμού και  πρώτων υλών, που θα πρέπει να διεκπεραιώσουν  

συγκεκριμένα καθήκοντα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για  δημιουργία 

αποτελεσματικών μεθόδων προγραμματισμού προσαρμοσμένων στις βιομηχανίες 

μεταποίησης. Τα προβλήματα σχεδιασμού της παραγωγής έχουν μελετηθεί επαρκώς, 

όπως προκύπτει από τα βιβλιογραφικά δεδομένα. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων  έχουν δημοσιευθεί στη βιβλιογραφία της χημικής 

μηχανικής και επικεντρώνονται στο σχεδιασμό παραγωγής σε χημικές μονάδες 

μεγάλης κλίμακας. Μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των μοντέλων και μεθόδων σε 

αυτή τη γραμμή έρευνας μπορεί να βρεθεί στους Kallrath (2002), Floudas and Lin 

(2004), και Mendez et al (2006). 

 

1.2. Χαρακτηριστικά της βιομηχανίας τροφίμων  

 

     Η βιομηχανία παραγωγής σαλατών είναι ένα από τα δυσκολότερα τμήματα της 

βιομηχανίας τροφίμων, επειδή τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι εξαιρετικά ευαίσθητα 

στις μικροβιακές και χημικές αλλοιώσεις, γεγονός που επηρεάζει όλα τα στάδια της 

παραγωγής, από την παραλαβή των πρώτων υλών έως την αποθήκευση των τελικών 

προϊόντων. Κατά συνέπεια, ο χρόνος ζωής των προϊόντων πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη στον ορίζοντα σχεδιασμού.  

     Η έννοια της διαρκείας ζωής μπορεί να οριστεί ως η χρονική περίοδος κατά την 

οποία ένα προϊόν είναι σε κατάσταση να μεταποιηθεί ή να καταναλωθεί, δεδομένου 
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ότι κατέχει  ικανοποιητικά εμπορικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Οι πελάτες των εν 

λόγω προϊόντων έχουν επίγνωση της ευαισθησίας τους σε αλλοιώσεις και για να 

αξιολογήσουν τη  «φρεσκάδα τους», βασίζονται αρχικά σε οπτικές ενδείξεις, που 

μπορεί να διαφοροποιούνται από κατηγορία σε κατηγορία των ευαλλοίωτων αυτών 

προϊόντων. (Amorim et al. 2012) 

     Ο Nahmias (1982) πρότεινε μία διαίρεση  των αγαθών σε δύο κατηγορίες, με βάση 

τη διάρκεια ζωής τους. Η πρώτη είναι η σταθερή διάρκεια ζωής, οπού ο χρόνος ζωής 

των αγαθών  είναι προκαθορισμένος  και συνεπώς το αντίκτυπο των επιδεινούμενων 

παραγόντων λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό του. Η δεύτερη είναι η τυχαία 

διάρκεια ζωής, οπού  δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάρκεια ζωής για αυτά τα αγαθά. Ο 

χρόνος ζωής αυτών των αγαθών υποτίθεται ως τυχαία μεταβλητή και η κατανομή της 

πιθανότητας μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. 

     Μεγάλη σημασία αναφορικά με την παραγωγή, έχουν και άλλοι παράμετροι που 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως: οι πολιτικές προμηθειών για τις πρώτες ύλες, το 

σύνολο των αποθηκευμένων τελικών προϊόντων και το σύνολο των αποθηκευμένων  

πρώτων υλών. 

     Κατά την εξέταση της πολιτικής προμηθειών των πρώτων υλών, είναι σημαντικό 

να εξεταστεί η φύση των πρώτων υλών. Οι πτυχές οι οποίες διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην παραγωγική διαδικασία της βιομηχανίας τροφίμων, είναι η 

μεταβλητότητα στην τιμή και η διαθεσιμότητα των πρώτων υλών κατά τη διάρκεια 

του έτους, μειώνοντας τον αντίκτυπο της εποχικότητας των πρώτων υλών, που αφορά 

κυρίως το κόστος τους. 

     Μια άλλη πτυχή που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι η δυνατότητα  άμεσης 

απογραφής των τελικών προϊόντων (Inventory level of final products). Μια τέτοια 

δυνατότητα είναι πολύ περιορισμένη λόγω της αλλοιώσεως των προϊόντων και της 

περιορισμένης χωρητικότητας των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, η δυνατότητα 

απογραφής των τελικών προϊόντων περιορίζεται επίσης από τον τύπο του 

συστήματος παραγωγής που υιοθετείται: Make-to-Stock (MTS) ή Make-to-Order 

(MTO). Η κύρια διαφορά μεταξύ αυτών των δύο αυτών συστημάτων είναι η στιγμή 

που δίνεται η εντολή παραγωγής. Ενώ στη στρατηγική MTO η παραγωγή αρχίζει 

όταν καταγραφούν  οι παραγγελίες που έχουν ληφθεί,  στο σύστημα MTS η 

παραγωγή έχει ήδη οριστικοποιηθεί πριν τη λήψη  της παραγγελίας και συνεπώς οι 

εντολές εξυπηρετούνται από το απόθεμα (Kingsman et al. 1996). Τα συστήματα 
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MTO προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, τα οποία όμως απαιτούν πιο 

ευέλικτη εγκατάσταση, σχεδιασμό της παραγωγής επικεντρωμένο στις παραγγελίες 

και συνήθως είναι ακριβότερα από τα συστήματα MTS. Τα συστήματα MTS 

προσφέρουν μια μικρή ποικιλία ειδικών προϊόντων για τον πελάτη, επιπλέον, ο 

κύριος στόχος του σχεδιασμού παραγωγής MTS  είναι η παραγωγή αποθεμάτων. 

     Τέλος, ο έλεγχος απογραφής των πρώτων υλών πρέπει επίσης να εξεταστεί στον 

τύπο παραγωγικής διαδικασίας ΜΤΟ. Όπως γνωρίζουμε, ο χρόνος ζωής μεγάλου 

αριθμού πρώτων υλών είναι σχετικά περιορισμένος, γεγονός που δημιουργεί  

περιορισμούς στο σχεδιασμό του προγράμματος παραγωγής, είτε επειδή είναι 

διαθέσιμες για σύντομο χρονικό διάστημα, είτε γιατί η ποιοτική τους υποβάθμιση με 

το πέρασμα του χρόνου παραμονής τους στις αποθήκες των πρώτων υλών, θα έχει 

άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα των τελικών προϊόντων. 

  

1.3. Χρονοπρογραμματισμός  Παραγωγής 

 

     Λόγω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας, οι εταιρείες πρέπει να βελτιστοποιούν 

συνεχώς τις δραστηριότητές τους. Υπό αυτή την έννοια ο προγραμματισμός της 

παραγωγής αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, επειδή επιτρέπει να προσδιοριστεί 

πότε, πού και πώς μπορεί να παραχθεί ένα σύνολο προϊόντων, εξετάζοντας ένα 

συγκεκριμένο σύνολο λειτουργικών χαρακτηριστικών 

     Σύμφωνα με τους Li & Ierapetritou (2008), ο προγραμματισμός στοχεύει στη 

βέλτιστη κατανομή των πόρων κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου χρονικού 

ορίζοντα, που θα καθορίσουν μια βέλτιστη ακολουθία παραγωγής.  Δηλαδή, 

επιτρέπει την ανάθεση των δραστηριοτήτων στους διαθέσιμους πόρους σε μία 

συγκεκριμένη ακολουθία κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου, 

καθορίζοντας έτσι το μέγεθος της παρτίδας.. Οι συγγραφείς συνοψίζουν τους κύριους 

στόχους του προγραμματισμού ως: ο καθορισμός της βέλτιστης σειράw εργασιών και 

της ποσότητα του προς επεξεργασία υλικού κάθε φορά. 

     Λαμβάνοντας υπόψη τώρα τα μοντέλα προγραμματισμού των διαδικασιών 

διαλείπουσας λειτουργίας (batch process), υπάρχουν ορισμένες πτυχές που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη αυτού του τύπου μοντέλων όπως: η χρονική 

αναπαράσταση, τα ισοζύγια μάζας  και η αντικειμενική συνάρτηση.  Η προσέγγιση 

που επιλέγεται  για την ενσωμάτωση αυτών των  πτυχών επηρεάζει τον τρόπο με τον 
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οποίο εξετάζεται ένα πρόβλημα προγραμματισμού και επηρεάζει άμεσα την 

υπολογιστική απόδοση, την ικανότητα και τους περιορισμούς του εφαρμοζόμενου 

μοντέλου. Οι Méndez et al. (2006) παρουσίασαν στη μελέτη τους μια δομή για την 

εξέταση των διαφόρων πτυχών για την ανάπτυξη ενός μοντέλου προγραμματισμού 

για τη διαδικασία διαλείπουσας λειτουργίας (Σχήμα 1.1). 
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     Η αναπαράσταση του χρόνου θεωρείται ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά στην 

ανάπτυξη ενός μοντέλου προγραμματισμού. Ο χρόνος μπορεί να αναπαρασταθεί με 

δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: διακριτός και συνεχής. Η πρώτη αφορά την 

κατανομή του χρόνου σε περιόδους της ίδιας διάρκειας στις οποίες μπορεί να συμβεί 

κάποιο γεγονός μεταξύ των ορίων του διαστήματος. Επομένως, οι περιορισμοί 

προγραμματισμού πρέπει μόνο να ελέγχονται και να παρακολουθούνται σε 

συγκεκριμένα χρονικά σημεία γνωστά εκ των προτέρων, επιτρέποντας τη μείωση της 

πολυπλοκότητας του προβλήματος και την απλοποίηση του μοντέλου. Ωστόσο, με 

την αύξηση του αριθμού των χρονικών διαστημάτων, η πολυπλοκότητα και η 

διάσταση του μοντέλου επίσης αυξάνονται (Castro et al., 2004). Η δεύτερη 

προσέγγιση θεωρεί το χρόνο ως μια συνεχή περίοδο κατά την οποία το μέγεθος κάθε 

περιόδου είναι άγνωστο. Ως εκ τούτου, ο χρόνος περιγράφεται από ένα σύνολο 

συνεχών μεταβλητών που καθορίζουν την ακριβή στιγμή κατά την οποία ένα γεγονός 

θα συμβεί. Αυτή η αναπαράσταση επιτρέπει τη σημαντική μείωση του αριθμού των 

μεταβλητών και τη δημιουργία περισσότερων ευέλικτων λύσεων από άποψη χρόνου. 

Παρ 'όλα αυτά, υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα που συνδέονται με τη χρήση 

αυτού του τύπου αναπαράστασης. Η μαθηματική αναπαράσταση των μεταβλητών 

χρόνων επεξεργασίας, των πόρων και των επιπέδων απογράφης των αποθηκευμένων 

πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, απαιτούν συνήθως πιο σύνθετους 

περιορισμούς, οι οποίοι κατά συνέπεια θα αυξάνουν την πολυπλοκότητα του 

μοντέλου (Méndez et al., 2006). 

     Άλλες σχετικές πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η συνολική 

αναπαράσταση των γεγονότων, καθώς αυτή εξαρτάται άμεσα από τη χρονική 

αναπαράσταση. Σύμφωνα με τους Méndez et al. (2006) υπάρχουν πέντε τρόποι 

χαρακτηρισμού της αναπαράστασης γεγονότων: i) χρονικά διαστήματα, ii) χρονικά 

σημεία, iii) χρονικά γεγονότα που αφορούν συγκεκριμένες μονάδες, iv) διαστήματα 

μεταβλητής διάρκειας και v) η αναπαράστασή με βάση την προτεραιότητα. Οι 

συγγραφείς επισημαίνουν, ότι κατά την εξέταση της διακριτής χρονικής 

αναπαράστασης, τα χρονικά διαστήματα είναι η μόνη επιλογή που πρέπει να ληφθεί 

υπόψη για τα γενικά δίκτυα και τις διαδοχικές διαδικασίες. 

     Όσον αφορά τα ισοζύγια μάζας υλικών, υπάρχουν δύο τύποι μοντέλων 

βελτιστοποίησης: i) μονολιθικές προσεγγίσεις (monolithic approaches) οι οποίες 

είναι πιο γενικές, αντιμετωπίζουν διαδικασίες δικτύου που περιλαμβάνουν σύνθετη 
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συνταγή προϊόντος και ii) τα μοντέλα που υποθέτουν ότι ο αριθμός κάθε μεγέθους 

παρτίδας είναι γνωστός εκ των προτέρων . 

     Οι μελέτες στη βιβλιογραφία παρέχουν δύο βασικούς τύπους απεικονίσεων που 

μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτόν τον τύπο των μοντέλων: το State-Task-Network 

(STN) που εισήγαγαν οι Kondili et al. (1993) και το Resource-Task-Network (RTN) 

που προτάθηκε από τον Pantelides (1994). Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο είναι ο 

τρόπος με τον οποίο αντιπροσωπεύουν τη διαδικασία δικτύου. Το πλαίσιο του STN 

αντιπροσωπεύει μόνο τη διαδικασία και δεν περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους 

διαθέσιμους πόρους (συσκευές). Η μέθοδος RTN χρησιμοποιεί μία γενικότερη και 

απλούστερη αναπαράσταση των πόρων σε σύγκριση με τη μέθοδο STN και συνεπώς 

μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε διαδικασία. Το κύριο χαρακτηριστικό της μεθόδου 

RTN είναι ότι παρέχει μια περιγραφή και τον χαρακτηρισμό των διαθέσιμων πόρων. 

Οι  Pinto et al. (2008) παρουσιάζουν τα κύρια χαρακτηριστικά, τους περιορισμούς και 

τους κανόνες για την εφαρμογή τους σε μια διαδικασία προγραμματισμού. 

     Τέλος, η αντικειμενική συνάρτηση επιτρέπει τη μέτρηση της απόδοσης 

προκαθορισμένων κριτηρίων. Υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια που μπορούν να 

εφαρμοστούν σε ένα πρόβλημα προγραμματισμού, σύμφωνα με τους Méndez et al. 

(2006) τα κριτήρια είναι: ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου της παραγωγικής 

διαδικασίας (makespan), η ελαχιστοποίηση της απόκλισης από την ημερομηνίες 

παράδοσης (earliness)/(tardiness) , η ελαχιστοποίηση του επιπέδου απογραφής 

(Inventory level), η ελαχιστοποίηση του κόστους και η μεγιστοποίηση του κέρδους. 

     Μετά το χαρακτηρισμό των κύριων παραμέτρων για τη διαμόρφωση ενός 

προβλήματος προγραμματισμού, είναι απαραίτητο να παρουσιαστούν οι τεχνικές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυσή του. Αυτές οι τεχνικές μπορούν να 

ταξινομηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: i) τις ακριβείς μεθόδους ή τις μεθόδους 

βελτιστοποίησης, οι οποίες είναι εκείνες που επιτρέπουν τον προσδιορισμό της 

βέλτιστης λύσης και ii) τις ευρετικές μεθόδους που επιτρέπουν τον προσδιορισμό 

μιας καλής λύσης . 

     Οι ακριβείς μέθοδοι έχουν μελετηθεί ευρέως στη βιβλιογραφία δεδομένου του 

ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν, για την εφαρμογή τους σε προβλήματα 

προγραμματισμού που επιτρέπουν την επίτευξη βέλτιστης λύσης. Τα μοντέλα που 

χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι ο γραμμικός προγραμματισμός (Linear 

Programming-LP), ο μικτός ακέραιός προγραμματισμός (Mixed Integer 
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Programming-ΜΙΡ), ο μικτός-ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός (Mixed Integer 

Linear Programming-MILP) και ο μικτός-ακέραιος μη γραμμικός προγραμματισμός 

(Mixed Integer Non Linear Programming-MINLP). Τέλος,  οι ευρετικές μέθοδοι, 

χρησιμοποιούνται επίσης για την επίλυση προβλημάτων προγραμματισμού, ωστόσο 

λόγω της μη βέλτιστης λύσης που επιτυγχάνεται με αυτά μοντέλα,  αποτελούν 

κίνδυνο για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 

1.4.Βελτιστοποίηση του προγραμματισμού  σε βιομηχανίες τροφίμων   

 

     Κατά την εξέταση των προβλημάτων του προγραμματισμού της παραγωγής στη 

βιομηχανία τροφίμων είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι ο κλάδος αυτός έχει 

ειδικά χαρακτηριστικά που πρέπει να ληφθούν υπόψη, τα οποία  αυξάνουν την 

πολυπλοκότητα αυτών των προβλημάτων. Στα χαρακτηριστικά αυτά ανήκει το 

ευαλλοίωτο των προϊόντων που παράγονται  και ο έλεγχος απογραφής πρώτων υλών 

(Inventory level of raw materials) κ.α.. 

     Χρησιμοποιείται ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογιών και τεχνικών για την 

αντιμετώπιση του σχεδιασμού και του προγραμματισμού της παραγωγής. Δεδομένου 

ότι η βιομηχανία σαλατών (αλοιφών)  είναι ένα πολύ συγκεκριμένο τμήμα της 

βιομηχανίας παραγωγής ετοίμων για κατανάλωση προϊόντων (ready to eat, RTE), η 

βιβλιογραφία ,  σχετική με τον προγραμματισμό παραγωγής των ευπαθών προϊόντων 

του παραπάνω βιομηχανικού κλάδου είναι πολύ περιορισμένη.  

     Η  διαδικασία που αναφέρεται σε αυτή τη μελέτη εμπίπτει στην κατηγορία των 

λεγόμενων συστημάτων παρασκευής και συσκευασίας (make-and-pack) που θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν ως ειδική περίπτωση ημι-συνεχών (semi-continuous) 

μεθόδων παραγωγής (Mendez και Cerda, 2002; Kopanos et al., 2010). Αυτά τα  

περιβάλλοντα παραγωγής είναι κοινά, ιδίως στη βιομηχανία μεταποίησης τροφίμων, 

και συχνά χαρακτηρίζονται από τα ευπαθή υλικά, τους περιορισμένους παραγωγικούς 

πόρους και τις εξαρτώμενες από τη σειρά διαδικασίες καθαρισμού (Van Donk, 2001). 

Η βιβλιογραφία σχετικά με τον προγραμματισμό των συστημάτων παραγωγής και 

συσκευασίας (make-and-pack) είναι περιορισμένη. Ωστόσο, η πρακτική συνάφεια 

τους έχει παρακινήσει ορισμένους ερευνητές προς την κατεύθυνση της επίλυσης 

προβλημάτων του σχεδιασμού και προγραμματισμού παραγωγής. 

    Οι Entrup et al. (2005) ανέπτυξαν τρία μοντέλα μεικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού MILP που ενσωματώνουν τη διάρκεια ζωής του προϊόντος κατά το 
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σχεδιασμό και το προγραμματισμό της παραγωγικής διαδικασίας στη βιομηχανία 

γιαουρτιών, ειδικότερα στο στάδιο της συσκευασίας. Σε αυτό το έργο η φρεσκάδα 

των προϊόντων ενσωματώνεται στο μοντέλο ως γραμμική συνάρτηση, όπου οι 

έμποροι λιανικής πώλησης μπορούν να αναλάβουν το κόστος της αξιακής διαφοράς 

του προς πώληση προϊόντος εξ αιτίας της ποιοτικής του υποβάθμισης με την πάροδο 

του χρόνου διάθεσης του στην αγορά. Αυτά τα μοντέλα αναπτύχθηκαν λαμβάνοντας 

υπόψη συνεχείς (continuous) και διακριτές (discrete) αναπαραστάσεις του χρόνου, 

εφαρμόζοντας την προσέγγιση του σχεδιασμού σε μπλοκ (block planning). Για 

καλύτερη κατανόηση, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το η προσέγγιση του 

σχεδιασμού σε μπλοκ (block planning).  που χρησιμοποιείται σχετίζεται κυρίως με 

τον προγραμματισμό σε μπλοκ, που αναφέρεται στην ενσωμάτωση πολλών πτυχών 

ενός τύπου προϊόντος ή  μιας συνταγή σε ένα "μπλοκ", όπου η ακολουθία της 

παραγωγής σε ένα μπλοκ συνήθως είναι  καθορισμένη. 

     Οι Bilgen & Günther (2009) έχουν επίσης διερευνήσει τη προσέγγιση του 

σχεδιασμού σε μπλοκ  (block planning) στη μελέτη τους. Ανέπτυξαν ένα μοντέλο 

MILP για τον προγραμματισμό της παραγωγής και της διανομής εφαρμόζοντας την 

έννοια  του block planning με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί το κόστος παραγωγής και 

διανομής. 

     Οι Dupuy et al. (2005) εισήγαγαν στην εργασία τους την έννοια  “διασποράς 

παρτίδας”  που εφαρμόζεται στη διαδικασία παραγωγής των λουκάνικων. Σύμφωνα 

με τους συγγραφείς, αυτή η έννοια μπορεί να οριστεί ως το άθροισμα της καθοδικής 

διασποράς των πρώτων υλών συν της ανοδικής διασποράς των τελικών προϊόντων. 

Οπού η καθοδική διασπορά των πρώτων υλών είναι το άθροισμα των παρτίδων των  

τελικών προϊόντων που χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη πρώτη ύλη και η ανοδική 

των τελικών προϊόντων ορίζεται ως το άθροισμα των παρτίδων πρώτων υλών που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτών των τελικών προϊόντων. Το μοντέλο 

μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού MILP που προτείνεται σε αυτή τη 

μελέτη στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της ανακαλούμενης  ποσότητα προϊόντος. Οι  

Doganis & Sarimveis (2007) ανέπτυξαν ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού (MILP) στη βιομηχανία γιαουρτιού. Το μοντέλο λαμβάνει υπόψη 

περιορισμούς στην αλληλουχία της παραγωγής,  τον εξαρτώμενο από την αλληλουχία 

χρόνο και κόστος, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των κύριων πηγών κόστους 

όπως το κόστος καθαρισμού, το εργατικό κόστος και το  κόστος αποθήκευσης. Στη 
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μελέτη αυτή, το ανθρώπινο δυναμικό και οι περιορισμοί  αποθέματος 

περιλαμβάνονται επίσης στον προγραμματισμό της παραγωγής. 

     Οι Wang et al. (2009) προτείνουν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που βελτιστοποιεί 

το μέγεθος της παρτίδας εφαρμόζοντας τη πολιτική της διασποράς παρτίδας. Το 

προτεινόμενο μοντέλο εφαρμόστηκε στην παραγωγική διαδικασία του θερμικά 

επεξεργασμένου κρέατος. Αυτό ενσωμάτωσε τους επιχειρησιακούς στόχους και τους 

στόχους της ιχνηλασιμότητας, εισάγοντας παράγοντες κινδύνου και  κόστη για το 

συντονισμό των δραστηριοτήτων σχετικά με τη λειτουργία και την ιχνηλασιμότητα 

σε ένα βελτιστοποιημένο σύστημα. Δηλαδή, το μοντέλο ενσωματώνει στο 

λειτουργικό κόστος ένα πρόσθετο κόστος που συνδέεται με το σύστημα  

ιχνηλασιμότητας 

     Οι Marinelli et al (2007) ασχολήθηκαν με το πρόβλημα του σχεδιασμού και 

προγραμματισμού παραγωγής σε μία βιομηχανία παραγωγής γιαουρτιού. Ανέπτυξαν 

ένα μοντέλο  που καθορίζει το μέγεθος της παρτίδας (lot-sizing) με διακριτή χρονική 

αναπαράσταση, με αντικειμενική συνάρτηση κόστους. Πρότειναν μία ευρετική λύση 

με βάση την διάσπαση του συνολικού προβλήματος σε ένα μοντέλο lot-sizing και ένα 

πρόβλημα σχεδιασμού που λύνεται διαδοχικά. Καταδεικνύεται ότι η ευρετική 

μέθοδος οδηγεί σε σχεδόν βέλτιστες λύσεις σε σύντομο υπολογιστικό χρόνο. Ωστόσο, 

το προτεινόμενο μοντέλο  βασίζεται στην υπόθεση ότι το ποσοστό της παραγωγής 

καθορίζεται από ένα στάδιο συμφόρησης. Επιπλέον, θεώρησαν ότι οι μεταβολές είναι 

ανεξάρτητες από την αλληλουχία της παραγωγής 

     Οι Doganis και Sarimveis (2008) μελέτησαν μια μονάδα παραγωγής γιαουρτιού. 

Διατυπώνουν το πρόβλημα ως μοντέλο μεικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού (MILP) με αντικειμενική συνάρτηση κόστους που χρησιμοποιεί 

μια υβριδική, διακριτή και συνεχή αναπαράσταση χρόνου. Θεωρούν διάφορους 

περιορισμούς όπως περιορισμούς που εξαρτώνται από την αλληλουχία. Δοκιμάσαν 

και επαλήθευσα την αποτελεσματικότητα του μοντέλου μέσω μελέτης περιπτώσεων. 

Ωστόσο, παρόμοια με την προσέγγιση των Marinelli et al (2007), θεωρούν μόνο τη 

συσκευασία και αγνοούν όλους τους πιθανούς περιορισμούς όσον αφορά το υπόλοιπο 

σύστημα επεξεργασίας . 

     Στον τομέα των θαλασσινών προϊόντων, οι Cai et al. (2008) πρότειναν ένα 

μοντέλο και έναν αλγόριθμο που λαμβάνει υπόψη την αλλοίωση των πρώτων υλών. 

Οι συγγραφείς υπογράμμισαν τη σημασία που έχει για τον παρασκευαστή να 
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καθορίσει τρία δεδομένα: i) τον τύπο των προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν, ii) 

το χρόνο επεξεργασίας που θα διατεθεί για κάθε τύπο προϊόντος και iii) τη σειρά 

παραγωγής των καθορισμένων προϊόντων. Οι συγγραφείς επισημαίνουν περαιτέρω 

ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε σύστημα με περιορισμούς 

που αφορούν τις πρώτες ύλες και την αβεβαιότητα στις ημερομηνίες παράδοσης. 

     Οι Kopanos et al. (2010) διερεύνησαν το προβλήμα του καθορισμού μεγέθους 

παρτίδας (lot sizing) και τον σχεδιασμό  στην γραμμή  παραγωγής γιαουρτιού μίας 

πολυεθνικής εταιρείας στην Ελλάδα και τα σημαντικότερα προβλήματα που 

εντοπίστηκαν ήταν στη γραμμή συσκευασίας. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, 

αναπτύχθηκαν ένα μοντέλο MILP και ένας αλγόριθμος με στόχο την ελαχιστοποίηση 

του συνολικού κόστους. 

     Επιπλέον, οι Kopanos et al. (2011) πρότειναν μια προσέγγιση που συνδυάζει τον 

προγραμματισμό και τον σχεδιασμό παραγωγής, για την παραγωγή υψηλού επίπεδου 

τελικών προϊόντων, τα οποία μπορούν να ομαδοποιηθούν σε οικογένειες. Οι 

συγγραφείς έλαβαν υπόψη οικογένειες προϊόντων, οι οποίες μπορούν να οριστούν με 

την ομαδοποίηση  προϊόντων σε σύνολα που βασίζονται σε μια σειρά από 

χαρακτηριστικά όπως, ομοιότητες μεταξύ τους, ομοιότητες στον τρόπο με τον οποίο 

επεξεργάζονται  ή τις πτυχές που σχετίζονται με τη αλληλουχία των προϊόντων. Η 

προτεινόμενη μαθηματική διατύπωση θεωρεί την ενσωμάτωση τριών διαφορετικών 

προσεγγίσεων σε ένα ενιαίο μοντέλο μεικτού ακέραιου προγραμματισμού MIP. Στην 

πρώτη προσέγγιση, για το προγραμματισμό της παραγωγής θεωρείται  διακριτή 

χρονική αναπαράσταση για τον υπολογισμό του κόστους απογραφής και το απόθεμα. 

Στη δεύτερη προσέγγιση, θεωρείται συνεχής αναπαράσταση του χρόνου για το 

προγραμματισμό των οικογενειών των προϊόντων. Τέλος, στην τρίτη προσέγγιση 

εφαρμόζεται ένας τύπος lot-sizing για τους περιορισμούς χωρητικότητας προκειμένου 

να επιτευχθεί ο βέλτιστος προγραμματισμός της παραγωγής 

     Οι Amorim et al. (2011) πρότειναν ένα μοντέλο βελτιστοποίησης με πολλαπλά 

κριτήρια (multi-objective) μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού MILP, με 

δύο σενάρια: ένα, όπου το τα προϊόντα ακολουθούν μια στρατηγική MTO (Make To 

Order) και ένα όπου τα προϊόντα ακολουθούν μια υβριδική στρατηγική, μία MTO-

MTS (Make To Order-Make To Stock) προσέγγιση. Για κάθε σενάριο αναπτύχθηκε 

ένας αλγόριθμος για την επίλυση των προτεινόμενων μοντέλων. Οι αντικειμενικές 

συναρτήσεις είναι, η ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής και μεγιστοποίηση της 
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φρεσκάδας των προϊόντων, αντίστοιχα. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι αυτές οι δύο αντικειμενικές συναρτήσεις  αντιτίθεται , διότι έχοντας προϊόντα με 

ένα υψηλό επίπεδο φρεσκάδας είναι απαραίτητη η επιβάρυνση με υψηλότερο κόστος. 

     Οι Pahl et al. (2011) διερευνούν δύο σχετικούς περιορισμούς για τη βιομηχανία 

τροφίμων: αλλοίωση και φθαρτότητα. Στην παρούσα μελέτη αναπτύχθηκαν δύο 

μοντέλα για να ληφθούν υπόψη οι διαστάσεις των παρτίδων και ο προγραμματισμός 

της παραγωγής. Επιπρόσθετα, λήφθηκε υπόψη στο μοντέλο οι χρόνοι και τα κόστη 

που σχετίζονται με την αλληλουχία των προϊόντων. 

     Οι Javanmard και  Kianehkandi (2011), προτείνουν ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου 

γραμμικού προγραμματισμού (MILP) για τη βελτιστοποίηση του χρονικού 

προγραμματισμού της παραγωγής σε μία βιομηχανία γάλακτος. Το μοντέλο τους 

λαμβάνει υπόψη όλους τους περιορισμούς που συναντώνται στον προγραμματισμό 

της παραγωγής. Η αντικειμενική συνάρτηση λαμβάνει υπόψη όλες τις κύριες πηγές 

μεταβλητού κόστους που εξαρτώνται από τον προγραμματισμό της παραγωγής, 

δηλαδή το κόστος μετάβασης, το κόστος διατήρησης των αποθεμάτων , καθώς και τα 

εργατικό κόστος 

     Όσον αφορά τη βιομηχανία παγωτού, οι Kopanos et al. (2012) εξετάζουν το 

πρόβλημα προγραμματισμού σε μία ημι-συνεχή (semi-continuous) διαδικασία 

πολλαπλών σταδίων εφαρμόζοντας δύο μοντέλα προγραμματισμού MIP. Οι 

συγγραφείς είχαν αναπτύξει ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου γραμμικού 

προγραμματισμού MILP με  συνεχή χρονική αναπαράσταση που βασίζεται στην 

ολοκληρωμένη μοντελοποίηση όλων των φάσεων της διαδικασίας και τη 

συμπερίληψη ενός συνόλου περιορισμών, που μειώνουν το υπολογιστικό κόστος. Οι 

συγγραφείς ανέπτυξαν επίσης ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου προγραμματισμού 

(MIP) προκειμένου να εξεταστούν τα μεγάλης κλίμακας προβλήματα 

προγραμματισμού  παραγωγής. 

     Οι Amorim et al. (2012) παρουσίασαν μια μελέτη επικεντρωμένη στα ευαλλοίωτα 

προϊόντα όπου το μέγεθος παρτίδας και ο σχεδιασμός παραγωγής είναι 

ενσωματωμένα. Ομαδοποίησαν τα προϊόντα σε οικογένειες, ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά τους, τους χρόνους εκκίνησης (set-ups) και το κόστος,  σε πολλές 

διαφορετικές γραμμές παραγωγής. Οι συγγραφείς ανέπτυξαν ένα μοντέλο 

βελτιστοποίησης με πολλαπλά κριτήρια (multi-objective) για την εξέταση δύο 

σεναρίων. Στο πρώτο σενάριο, θεωρούσαν μια σταθερή διάρκεια ζωής των 
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προϊόντων, ενώ στη δεύτερη, θεωρούσαν μια τυχαία διάρκεια ζωής. Ο σκοπός τους 

ήταν να εκτιμήσουν τα οφέλη κάθε σεναρίου. Οι στόχοι αυτών των μοντέλων ήταν η 

ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους μεγιστοποιώντας τη φρεσκάδα των 

προϊόντων που φθάνουν στα κέντρα διανομής, με απώτερο στόχο να αυξηθεί η τιμή 

που ο πελάτης είναι πρόθυμος να πληρώσει για αυτά. 

     Υπάρχει ένα κενό στη βιβλιογραφία όταν εξετάζεται η ενσωμάτωση της διάρκεια 

ζωής των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών σε αυτό το είδος των μοντέλων. Η 

πλειοψηφία των περιπτώσεων που παρουσιάζονται  δεν εξετάζει τη διάρκεια ζωής 

των πρώτων υλών σε συνάρτηση με τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό 

παραγωγής. Μια τέτοια συνεκτίμηση είναι απαραίτητη για να επιτρέπεται η 

παραγωγή, μόνο στις περιπτώσεις που η διάρκεια του υπολειπόμενου χρόνου ζωής 

των πρώτων υλών θα μπορούσε να διασφαλίσει τη διάρκεια ζωής των παραγόμενων 

προϊόντων. Αντ’ αυτού, γενικά, η έννοια της διαρκείας ζωής που εξετάζεται στη 

βιβλιογραφία μοντελοποιείται  για την επίτευξη ενός ορισμένου επίπεδου φρεσκάδας 

ή ποιότητας τελικών προϊόντων. 

     Η εργασία αυτή δομείται ως εξής: στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται 

λεπτομερώς η μονάδα παραγωγής σαλατών. Αρχικά γίνεται μια σύντομη περιγραφή 

του ιστορικού και των στόχων της εταιρείας και στη συνέχεια γίνεται μια επισκόπηση 

όλων των πτυχών που σχετίζονται με τη διαδικασία παραγωγής, όπως: οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός και τα χαρακτηριστικά τους,  τα δεδομένα 

παραγωγή, ο χαρακτηρισμό των προϊόντων και οι απαιτήσεις ποιότητας, η παραγωγή 

διαδικασία και η τρέχουσα διαδικασία σχεδιασμού και προγραμματισμού της 

παραγωγής. 

     Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η μαθηματική αναπαράσταση των 

προτεινόμενων μοντέλων. Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει επίσης μια περιγραφή 

όλων των μεταβλητών, των παραμέτρων και των εξισώσεων που χρησιμοποιούνται 

στο μαθηματικό μοντέλο. 

     Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα των 

διάφορων σεναρίων. Περιλαμβάνει την ερμηνεία και την ανάλυση των δεδομένων για 

τις διάφορες μελέτες.  

     Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για 

μελλοντικές κατευθύνσεις.    
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   Κεφάλαιο 2. 

Περιγραφή της Μονάδας 

Παραγωγής σαλατών  

 

2.1. Ιστορικό και Στόχοι της ΑΜΒΡΟΣΙΑ Ε.Π.Ε. 

 

     Η εταιρεία ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1991, και από τότε λειτουργεί 

ανελλιπώς και έχει συνεχή ανοδική πορεία. Από την αρχή πήρε τη νομική μορφή της 

Ε.Π.Ε.. Mε άψογες συνθήκες υγιεινής, πρωτοποριακή τεχνολογία και συστήματα 

αυτοματισμών στην παραγωγή, δημιουργήθηκαν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις 

για σταθερή και υψηλή ποιότητα προϊόντων. Αυτό διασφαλίζεται με τους συνεχείς 

χημικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους, που πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο 

επιστημονικό προσωπικό, στο επαρκώς εξοπλισμένο εργαστήριο της εταιρείας, 

καθώς και με ελέγχους που διενεργούνται σε εξωτερικά διαπιστευμένα εργαστήρια.   

     Σήμερα η εταιρία καλύπτει μια στεγασμένη επιφάνεια περίπου 4.000 τ.μ.. Η 

εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία φρέσκων σαλατών τύπου 

«Delikatessen» με ή χωρίς μαγιονέζα. Μικρές ποσότητες σαλατών εξάγονται και 

στην Ε.Ε. (κυρίως στη Γερμανία). Σήμερα η επιχείρηση εμφανίζεται στην αγορά με 

το εμπορικό όνομα ΑΜΒΡΟΣΙΑ και ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ.  

     Η ΑΜΒΡΟΣΙΑ Ε.Π.Ε. έχει ως βασικό στόχο να προσφέρει μια ευρεία γκάμα 

προϊόντων υψηλής ποιότητας που να ανταποκρίνονται απόλυτα στις σημερινές 

ανάγκες του καταναλωτή. Δίνεται για το σκοπό αυτό, ιδιαίτερη έμφαση στο 

στρατηγικό προγραμματισμό, στην ανάπτυξη του marketing και στην έρευνα αγοράς. 

Η συνεχής ανάπτυξη νέων προϊόντων, καθώς και η διασφάλιση της άριστης 

ποιότητας τους είναι η καθημερινή προτεραιότητα. Η βασική της δε φιλοσοφία 

στηρίζεται στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας και των 

συνεργατών, πελατών και καταναλωτών, οι οποίες χτίζονται με τη συνεχώς 

βελτιωμένη ποιότητα, τόσο των προϊόντων, όσο και των υπηρεσιών που παρέχει.  
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2.2. Παραγωγή Σαλατών 

 

     Δεδομένου ότι η μελέτη επικεντρώνεται στην παραγωγική διαδικασία της 

εταιρείας, είναι σημαντικό να χαρακτηριστούν και να κατανοηθούν λεπτομερώς όλες 

οι παράμετροι που σχετίζονται με αυτήν. Ως εκ τούτου, στην επόμενη ενότητα θα 

γίνει μια σύντομη περιγραφή της παραγωγικής μονάδας με τις εγκαταστάσεις και το 

εξοπλισμό της, θα παρουσιαστούν τα προϊόντα της με τα βασικά τους ποιοτικά 

χαρακτηριστικά και τέλος θα αναλυθεί η παραγωγική τους διαδικασία με μια 

σύντομη περιγραφή του σχεδιασμού και προγραμματισμού της παραγωγής.  

 

2.2.1.  Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

 

     Οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν το κυρίως κτίριο, στο οποίο 

βρίσκονται οι αποθηκευτικοί χώροι των πρώτων, των βοηθητικών υλών, καθώς και 

των υλικών συσκευασίας, οι διάφοροι χώροι προετοιμασίας και παραγωγής, τα 

ψυγεία αποθήκευσης των ετοίμων προϊόντων το συνεργείο και ορισμένοι άλλοι 

βοηθητικοί χώροι. Εκτός από το κυρίως κτήριο, υπάρχει η μονάδα, στην οποία 

πραγματοποιείται η επεξεργασία των λυμάτων και οι εξωτερικές αποθήκες-

στέγαστρα, για την αποθήκευση κυρίως των παλετών. Αναλυτικά, οι χώροι που 

στεγάζονται στο κυρίως κτίριο είναι οι ακόλουθοι: 

 

Η κουζίνα των δοκιμαστικών παραγωγών. Εδώ πραγματοποιούνται κυρίως οι 

δοκιμές, οι οποίες αφορούν την ανάπτυξη των νέων προϊόντων και τη βελτίωση των 

ήδη υφισταμένων, με στοχευμένες αλλαγές στις συνταγές τους. Γίνεται ο 

οργανοληπτικός έλεγχος των πρώτων υλών, καθώς και πειραματικές διαδικασίες, που 

αφορούν κυρίως την επιβεβαίωση του χρόνου ζωής των ετοίμων προϊόντων. 

 

Χώρος παραλαβών. Ο χώρος αυτός διαθέτει δύο εισόδους με ράμπες εκφόρτωσης. 

Από την μία είσοδο παραλαμβάνονται οι πρώτες και βοηθητικές ύλες, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των σαλατών και από την δεύτερη όλα τα υλικά 

συσκευασίας. Στο χώρο παραλαβών ανήκει και δεξαμενή παραλαβής των λαδιών. Ο 

εξοπλισμός του χώρου αυτού περιλαμβάνει δύο ζυγούς δαπέδου και έναν υπολογιστή 
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με εκτυπωτή, οποίος μετά τις ζυγίσεις εκδίδει ειδική ετικέτα σήμανσης με bar code, 

που επικολλάται στην συσκευασία των παραλαμβανομένων ειδών. 

 

Χώροι αποθήκευσης πρώτων και βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας. 

Στους χώρους αυτούς περιλαμβάνονται τα ψυγεία, στα οποία αποθηκεύονται όλες οι 

πρώτες ύλες που απαιτούν συνθήκες αποθήκευσης υπό ψύξη (< 7οC), όπως πχ. τα 

τυροκομικά, τα αλλαντικά οι πατάτες που είναι κομμένες, τα διάφορα λαχανικά κ.ά., 

καθώς και οι χώροι κατάψυξης  (< -18οC ), για την αποθήκευση των καταψυγμένων 

πρώτων υλών που είναι κυρίως διάφορα λαχανικά. Στους χώρους αυτούς ανήκουν και 

οι «ξηρές αποθήκες» των βοηθητικών υλών που δεν απαιτούν συνθήκες ψύξης, 

καθώς και η αποθήκη όλων των υλικών συσκευασίας (τάπερ διαφόρων μεγεθών, 

πλαστικά φιλμ, ετικέτες και χαρτοκιβώτια). Στους χώρους αυτούς, εκτός από τα 

καταγραφικά των θερμοκρασιών, που υπάρχουν στα ψυγεία και τις καταψύξεις, δεν 

υπάρχει κανένας επιπλέον εξοπλισμός. 

 

Χώρος αποσυσκευασίας των πρώτων υλών και εξωτερικής απολύμανσης 

ορισμένων συσκευασιών. Ο χώρος αυτός βρίσκεται δίπλα στα ψυγεία και την 

κατάψυξη των πρώτων υλών. Ο εξοπλισμός του χώρου αυτού περιλαμβάνει  μια 

αυτόματη γραμμή πλυσίματος όλων των συσκευασμένων πρώτων υλών που 

οδηγούνται ως έχουν στο χώρο προετοιμασίας (δοχεία που περιέχουν τυριά και 

μυζήθρες, πλαστικές συσκευασίες με λαχανικά, διάφορες κονσέρβες κ.ά.). 

Χρησιμοποιείται κυρίως για το πλύσιμο της εξωτερικής επιφάνειας της συσκευασίας, 

η οποία στη συνέχεια οδηγείται σε ειδικό άνοιγμα του τοίχου, μέσω του οποίου οι 

συσκευασμένες α’ ύλες προωθούνται στον χώρο προετοιμασίας. Το πλύσιμο και η 

απολύμανση της εξωτερικής επιφάνειας των συσκευασμένων πρώτων υλών κρίνονται 

από την εταιρία ως απαραίτητες εργασίας για να αποφεύγονται οι επιμολύνσεις των 

πρώτων υλών από τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της αποσυσκευασίας τους 

στο χώρο προετοιμασίας. Στο εξοπλισμό του χώρου αυτού ανήκει και μια πρέσα 

συμπίεσης των μεταλλικών και των χάρτινων υλικών συσκευασίας, που προορίζονται 

για ανακύκλωση. 

 

Χώρος προετοιμασίας πρώτων υλών και ζυγίσεων για τη σύνθεση των συνταγών. 

Στον χώρο αυτό πραγματοποιείται η αποσυσκευασία των πρώτων υλών και η 
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απαραίτητη προετοιμασία τους για την παραγωγή των σαλατών. Εδώ πλένονται, 

απολυμαίνονται και κόβονται τα αγγούρια και άλλες φυτικές πρώτες ύλες (πχ καρώτα 

και πατάτες) σε κύβους, προτεμαχίζονται όλα τα τυριά και συσκευάζονται για να 

παστεριωθούν, λεπτοτεμαχίζονται τα κρεμμύδια και διάφορα άλλα υλικά και κυρίως 

αποσυσκευάζονται όλα τα τρόφιμα που προορίζονται για την παραγωγή των σαλατών 

(γιαούρτια, κονσέρβες αποστειρωμένων πρώτων υλών, μουστάρδα κ.ά.). Τα υλικά 

συσκευασίας που προκύπτουν στον χώρο αυτό, επιστρέφουν μέσω ειδικού 

ανοίγματος που υπάρχει στον τοίχο, στον προηγούμενο χώρο της προετοιμασίας.   

Τέλος στο χώρο αυτό γίνονται και οι ζυγίσεις των πρώτων υλών και η σύνθεση των 

συνταγών των τελικών προϊόντων. Ο εξοπλισμός του χώρου αυτού περιλαμβάνει τα 

παρακάτω μηχανήματα: Το πλυντήριο των λαχανικών (κυρίως αγγουριών), στο οποίο 

πλένονται και απολυμαίνονται όλα τα λαχανικά. Το κοπτικό μηχάνημα που κόβει τα 

αγγούρια τα καρότα τις πατάτες και γενικά τις φυτικές πρώτες ύλες σε κύβους ή σε 

τζουλιέν. Το κοπτικό μηχάνημα των φυλλωδών λαχανικών. Μία μηχανή κοπής κιμά 

με πλάκες διαφόρων διαμέτρων οπών. Ένα συσκευαστικό μηχάνημα κενού, για την 

συσκευασία των τυριών που πρόκειται να παστεριωθούν. Ένα ζυγό δαπέδου και 

διάφορα ανοικτήρια μεταλλικών κονσερβών. 

 

Χώρος θερμικής επεξεργασίας (προετοιμασίας) των πρώτων υλών. Στον χώρο 

αυτό βράζονται κυρίως οι κύβοι των πατατών και των καρότων που προορίζονται για 

την παραγωγή των σαλατών και παστεριώνονται τα διάφορα λευκά τυριά άλμης και 

οι μυζήθρες. Ο εξοπλισμός του χώρου αυτού περιλαμβάνει δύο θαλάμους θερμικής 

επεξεργασίας που δουλεύουν με ατμό και έναν ανοικτό βραστήρα με νερό. 

 

Χώρος παραγωγής των σαλατών. Στον χώρο αυτό πραγματοποιείται η τελική 

παραγωγή όλων των σαλατών. Οι σαλάτες παράγονται κυρίως με κοπή ή/και ανάμιξη 

όλων των πρώτων υλών στα ειδικά μηχανήματα. Ο εξοπλισμός του χώρου αυτού 

περιλαμβάνει δύο αναμίκτες/ζυμωτήρια για την ανάμιξη μια σειράς σαλατών 

(mixer1, mixer2), δύο μηχανές για την παραγωγή της μαγιονέζας (coruma, 

mixermayo) και έναν ανάμικτη με κοπτικό (cutter) για την παραγωγή μιας σειράς 

σαλατών, οι οποίες, εκτός από την ανάμιξη, απαιτούν και έναν βαθμό κοπής.  
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Χώρος συσκευασίας των σαλατών. Στο χώρο αυτό συσκευάζονται τα τελικά 

προϊόντα σε πλαστικούς περιέκτες  χωρητικότητας  200g, 250g, 450g και  2kg. Στο 

χώρο αυτό βρίσκονται τέσσερις συσκευαστικές μηχανές: η Μondini1, η Μondini2, η 

Μondini3 και η Grunwald.  

 

Χώρος παλετοποίησης συσκευασμένων τελικών προϊόντων. Σε αυτό το χώρο οι 

συσκευασμένες σαλάτες τοποθετούνται αρχικά σε χαρτοκιβώτια με συγκεκριμένο 

αριθμό τεμαχίων και τα χαρτοκιβώτια σε παλέτες. Οι παλέτες στη συνέχεια 

οδηγούνται τα ψυγεία για αποθήκευση των ετοίμων προϊόντων. 

 

Ψυγεία αποθήκευσης συσκευασμένων τελικών προϊόντων.  Τα τελικά προϊόντα 

αποθηκεύονται στα ψυγεία στα οποία η θερμοκρασία είναι 5º C.  

 

2.2.2.Παραγωγική Διαδικασία 

 

     Υπενθυμίζοντας τις δεσμεύσεις της εταιρείας, όσον αφορά τις απαιτήσεις 

ασφάλειας και ποιότητας των προϊόντων της, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η υπό 

μελέτη μονάδα είναι πολλαπλών προϊόντων (multi-product) και  όλες σχεδόν οι 

πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί είναι ευαλλοίωτες. Απαιτούν επομένως, ενδελεχή 

ποιοτικό έλεγχο  για να διασφαλίσουν τις υψηλές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας 

των ετοίμων για κατανάλωση τροφίμων. Η ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΕ, για να διασφαλίσει την 

τήρηση των υψηλών αυτών απαιτήσεων της ασφάλειας των προϊόντων της, έχει 

αναπτύξει και εφαρμόζει το σύστημα HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 

Point), με βάση τα πρότυπα ISO 22000, IFS και BRC. Η πιστοποίηση δε των 

συστημάτων αυτών πραγματοποιείται από διαπιστευμένους και εγκεκριμένους 

ελληνικούς φορείς. Αυτή η διαδικασία ελέγχου και διασφάλισης της υγιεινής και 

ασφάλειας των τροφίμων, είναι μια διεθνής μέθοδος, η οποία επιτρέπει τον εντοπισμό 

των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (ΚΣΕ) μιας παραγωγικής διαδικασίας. Στα σημεία 

αυτά, ο παραγωγός μπορεί, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, να εξουδετερώσει ή 

να μειώσει σε αποδεκτά επίπεδα τους βιολογικούς, χημικούς και φυσικούς κινδύνους 

που εμπεριέχονται στα τρόφιμα και μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία του 

ανθρώπου που θα τα καταναλώσει. Το σύστημα HACCP επομένως εφαρμόζει  μέτρα 

ελέγχου με στόχο τη διαχείριση του κινδύνου και κυρίως την πρόληψή του. Η βασική 
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του δε Αρχή, η οποία είναι ο εντοπισμός των ΚΣΕ, απαιτεί τη χρήση ενός ειδικού 

ερωτηματολόγιου για τον «αντικειμενικό» καθορισμό τους. Στη συνέχεια ορίζονται οι 

δράσεις και τα μέτρα, που θα πρέπει να ληφθούν στα σημεία αυτά για καταστεί 

δυνατή η εξάλειψη όλων των παραπάνω πιθανών κινδύνων, που ενδέχεται να 

βλάψουν την υγεία του καταναλωτή. Πρέπει επίσης να αναφερθεί, ότι στα 

προαπαιτούμενα του συστήματος HACCP, εκτός των άλλων εφαρμόζεται η ακριβής 

ιχνηλασιμότητα τόσο των πρώτων υλών όσο και των ετοίμων προϊόντων. Με 

συστηματικές καταγραφές και μεθόδους ταυτοποίησης σε όλα τα στάδια της 

παραγωγής, η εταιρία είναι σε θέση να γνωρίζει με ασφάλεια τόσο την ακριβή 

προέλευση των πρώτων και βοηθητικών υλών με τις οποίες έχουν παραχθεί οι 

σαλάτες, όσο και τους πελάτες στους οποίους έχει διατεθεί η κάθε συγκεκριμένη 

παρτίδα.  

     Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η παρούσα διαδικασία παραγωγής βασίζεται σε μια 

διαδικασία, που χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα στάδια: Παραλαβή και έλεγχος 

πρώτων υλών και βοηθητικών υλών, καθώς και των υλικών συσκευασίας, 

προετοιμασία, μίξη/ομογενοποίηση, συσκευασία των ετοίμων προϊόντων και 

αποθήκευση τους υπό ψύξη. Ένα γενικό διάγραμμα ροής παρουσιάζεται στο Σχήμα 

2.1 και στη συνέχεια μια αναλυτική περιγραφή των εργασιών που πραγματοποιούνται 

σε κάθε στάδιο. 
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Ανάμιξη 

Προετοιμασία 

Παραλαβή Πρώτων 

Υλών 

Ενδιάμεση 

αποθήκευση 

υπό ψύξη 

Συσκευασία 

Αποθήκευση 

υπό ψύξη 

Σχήμα 2.1: Γενική διαδικασία παραγωγής σαλατών. 
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Παραλαβή των Πρώτων και των Βοηθητικών Υλών, καθώς και των υλικών 

συσκευασίας: Η διαδικασία παραγωγής αρχίζει με την παραλαβή όλων των υλικών 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των σαλατών. Επειδή η ποιότητα τους 

συνδέεται άμεσα με την ποιότητα των τελικών προϊόντων, το στάδιο αυτό συμβάλει 

ουσιαστικά στην επιτυχία της παραγωγής. Σε αυτή τη φάση γίνεται ο μακροσκοπικός 

(οργανοληπτικός) έλεγχος της ποιότητας των πρώτων υλών, που συνίσταται στην 

εμφάνιση, το χρώμα, τη δομή και την οσμή και γεύση τους. Ελέγχεται η καθαριότητα 

του οχήματος μεταφοράς και η θερμοκρασία των προϊόντων. Τέλος ελέγχονται όλα 

τα συνοδευτικά έγγραφα και οι πληροφορίες σχετικά με τις πρώτες ύλες. Σε 

προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, λαμβάνονται και δείγματα, που αποστέλλονται 

για χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των 

ελέγχων δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτούμενες τιμές αναφοράς, οι πρώτες ύλες 

απορρίπτονται. Αν κριθούν κατάλληλα για παραλαβή, επισημαίνονται με ειδική 

ετικέτα με bar code (ταυτότητα) και οδηγούνται στους χώρους αποθήκευσής τους. 

 

Προετοιμασία: Η φάση της προετοιμασίας περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες 

εργασίες και επεξεργασίες, οι οποίες θα καταστήσουν τις πρώτες ύλες έτοιμες για 

χρήση κατά το επόμενο στάδιο της κοπή ή/και της ανάμειξης και την παραγωγή των 

τελικών προϊόντων. Οι εργασίες που εκτελούνται κατά το στάδιο αυτό είναι το 

πλύσιμο η απολύμανση και η κοπή των αγγουριών σε κύβους ή τζουλιέν, καθώς και 

των καρώτων, των πατατών στο ειδικό κοπτικό. Γίνεται επίσης το βράσιμο των 

πατατών και των καρώτων στους 100οC και η παστερίωση όλων των τυριών στους 

78-80οC, αφού προηγουμένως τεμαχιστούν και συσκευαστούν υπό κενό. Πλένονται 

και καθαρίζονται τα κρεμμύδια και τα διάφορα άλλα λαχανικά, αποσυσκευάζονται τα 

γιαούρτια, ο μελιτζανοπολτός και όλα τα υπόλοιπα συσκευασμένα προϊόντα και 

τέλος ζυγίζονται μέσα σε ειδικούς ανοξείδωτους περιέκτες, τόσο οι πρώτες ύλες όσο 

και τα πρόσθετα και τα καρυκεύματα, σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες συνταγές. 

Τα ζυγισμένα υλικά οδηγούνται στη συνέχεια στο χώρα παραγωγής. Ο εξοπλισμός 

που χρησιμοποιείται κατά τη φάση της προετοιμασίας, περιγράφεται στο κεφάλαιο 

2.2.1.  

 

Ανάμιξη ή/και Κοπή και παραγωγή των τελικών προϊόντων: Κατά το στάδιο 

αυτό, οι πρώτες ύλες, ανάλογα με το τελικό προϊόν που παράγεται, οδηγούνται στους 
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αναμίκτες (mixer1, mixer2) ή στο μηχάνημα κοπής και ανάμιξης (cutter). Η Ρώσικη 

σαλάτα, η Παραδοσιακή Μελιτζανοσαλάτα, η Μελιτζανοσαλάτα αλοιφή, το Τζατζίκι, 

η Κοτοσαλάτα, η Πατατοσαλάτα, η Ουγγαρέζα, η Αγγουρομαγιονέζα, η κηπουρού η 

Βουδαπέστη και η παντζαροσαλάτα παράγονται μόνο με την ανάμιξη των πρώτων 

και των βοηθητικών υλών στους αναμίκτες.  Ο χρόνος ανάμιξης εξαρτάται από το 

τελικό προϊόν. Οι υπόλοιπες σαλάτες, όπως η Ταραμοσαλάτα,  η Χτυπητή, η 

Τυροσαλάτα,, η Τυροκαυτερή,  η Πάπρικα και το Χούμους παράγονται στο cutter. Οι 

πρώτες ύλες εδώ, εκτός από την ανάμιξή τους, τεμαχίζονται σε μικρότερο η 

μεγαλύτερο βαθμό ανάλογα με το είδος της σαλάτας. Στο ίδιο μηχάνημα γίνεται και η 

ανάμιξη των βοηθητικών και προσθέτων. Μετά το πέρας της ανάμιξής η της κοπής 

και ανάμιξης, το τελικό προϊόν αδειάζει σε ανοξείδωτους περιέκτες ταυτοποιείται με 

ειδική σήμανση και οδηγείται στο χώρο συσκευασίας. Όλες οι εργασίες εδώ 

πραγματοποιούνται κάτω από άριστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.  

 

Συσκευασία των ετοίμων προϊόντων: Οι έτοιμες σαλάτες συσκευάζονται σε 

συγκεκριμένου μεγέθους περιέκτες. Στόχος της συσκευασίας είναι η μεριδοποίηση 

και η προστασία του προϊόντων από τη δράση εξωτερικών παραγόντων, που θα 

επηρέαζαν αρνητικά τη υγιεινή και ασφάλεια, τον χρόνο ζωής τους, καθώς και την 

ποιότητά τους.  Συνήθως οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται  είναι κατασκευασμένοι 

από πολυπροπυλένιο κατάλληλο για τρόφιμα. Τα μεγέθη που παράγονται είναι των  

200g, 250g, 450g, και 2000g. Η διαδικασία της συσκευασίας περιλαμβάνει τις 

παρακάτω φάσεις: Το έτοιμο προϊόν, με τη βοήθεια ειδικών αναβατορίων αδειάζετε 

στα δοσομετρικά μηχανήματά από τα οποία στη συνέχεια προωθείται στους περιέκτες 

του συσκευαστικού. Ακολουθεί το κλείσιμο του περιέκτη με πλαστικό φιλμ και η 

τοποθέτηση της ετικέτας με την αναγραφή όλων των υποχρεωτικών ενδείξεων. Αφού 

γίνει ο τελικός έλεγχος με τον ανιχνευτή μετάλλων, το συσκευασμένο προϊόν 

οδηγείται στο χώρο παλετοποίησης. Κατά το στάδιο αυτό, όταν αλλάζει το είδος της 

σαλάτας που συσκευάζεται, πραγματοποιείται συστηματικός καθαρισμός και 

απολύμανση όλων των μηχανημάτων. 

 

Παλετοποίηση των ετοίμων προϊόντων και συντήρησή τους υπό ψύξη. Οι 

σαλάτες, αφού συσκευαστούν, οδηγούνται στο χώρο παλετοποίησης και 

τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια των 6, 12 και 24 τεμαχίων ανάλογα με το είδος της 
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σαλάτας και τις απαιτήσεις των πελατών. Τα χαρτοκιβώτια στη συνέχεια, 

τοποθετούνται σε ειδικές παλέτες, καλύπτονται όλα μαζί με πλαστικό φιλμ και αφού 

επισημανθούν με την κατάλληλη ετικέτα, οδηγούνται στους χώρους αποθήκευσης. 

Στους χώρους αυτούς παραμένουν μέχρι να γίνει η προώθησή τους στους πελάτες της 

εταιρίας. Η συντήρηση τους εδώ γίνεται πάντα υπό ψύξη, με την θερμοκρασία του 

χώρου να μην υπερβαίνει τους 5º C.   

     Μετά την περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, είναι χρήσιμο να κάνουμε 

μερικές παρατηρήσεις. Μια σημαντική πτυχή αυτής της διαδικασίας είναι τα 

καθήκοντα καθαρισμού, τα οποία είναι απαραίτητα κάθε φορά που  εισάγεται στον 

εξοπλισμό μία διαφορετική οικογένεια προϊόντων (ή συνταγή). Μια οικογένεια 

προϊόντων μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των προϊόντων που έχουν παρόμοια 

χαρακτηριστικά (όσον αφορά τη συνταγή , τους χρόνους καθαρισμού). Κάθε φορά 

που ένα προϊόν διαφέρει από αυτά τα κριτήρια, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε 

σε διαδικασία καθαρισμού. Ο χρόνος επεξεργασίας αυτών των εργασιών θα είναι 

εξαρτάται από τον τύπο του εξοπλισμού που πρέπει να καθαριστεί και από το προϊόν 

και μπορεί να κυμαίνεται από 5 έως 45 λεπτά.  

     Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι ένα χαρακτηριστικό αυτής της 

διαδικασίας παραγωγής είναι η διαθεσιμότητα  εξοπλισμού και η αποδοτικότητα  του. 

Αυτή η πτυχή είναι ζωτικής σημασίας δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με μία  

πολλαπλών λειτουργιών (multi-task) πολλαπλών προϊόντων (multi-product) 

διαδικασία, πράγμα που σημαίνει ότι ο εξοπλισμός είναι κοινόχρηστος για την 

παραγωγή των διαφορετικών προϊόντων και η χωρητικότητά του καθορίζει το 

ανώτερο όριο μεγέθους της κάθε παρτίδας. 

 

2.3. Σαλάτες που παράγονται στην εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑ 

 

     Στην εταιρία «ΑΜΒΡΟΣΙΑ» παράγονται και οι παρακάτω σαλάτες: Ρώσικη, 

Ταραμοσαλάτα λευκή και παραδοσιακή (κόκκινη), Μελιτζανοσαλάτα αλοιφή, 

Μελιτζανοσαλάτα Παραδοσιακή, Τζατζίκι, Χτυπητή, Τυροκαυτερή, Τυροσαλάτα, 

Κοτοσαλάτα, Πατατοσαλάτα, Μαγιονέζα, Ουγγαρέζα, Πάπρικα, Αγγουρομαγιονέζα, 

Κηπουρού, Βουδαπέστη, Χούμους και Παντζαροσαλάτα. Στο Σχήμα 2.2 

παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. 
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. 

Παραλαβή και έλεγχος ά και ΄β υλών  
 

Προετοιμασία  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
                                                                                                                             

Εξωτερικό πλύσιμο 

συσκευασιών  

Προϊόντα 

ψυγείου  
Προϊόντα 

κατάψυξης  

Προϊόντα ξηρής 

αποθήκης  

Απόψυξη κατεψυγμένων 

υλικών  

Πλύσιμο, κοπή νωπών 

λαχανικών. Βράσιμο 

και ψύξη ορισμένων  

Υλικά 

συσκευασίας 

Άνοιγμα και άδειασμα 

συσκευασιών 

Σε κατάψυξη -12°C 

 

Νερό 

Αποθήκευση 
 

Πρόσθετα Λάδι 

Σε ψύξη 0-5°C 

Ετοιμασία και 

ζύγιση προσθέτων  

Δεξαμενή λαδιού Σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 

Συσκευασία προϊόντων σε 

πλαστικούς περιέκτες σε κενό 

200g, 250g, 450g, 2kg 

Ανιχνευτές για έλεγχο παρουσίας μετάλλων. Τοποθέτηση σε χαρτοκιβώτια και 

παλετοποίηση. Συντήρηση, προετοιμασία παραγγελίας και διακίνηση 0-5 º C 

Συσκευασία-Αποθήκευση-Διακίνηση 

 
 
 
 
 
 
                                         
 
                                                                                                                             

Παραγωγή σαλατών 

Παστερίωση  

μυζήθρας. 

Ψύξη  

Συσκευασία προϊόντων σε πλαστικούς 

περιέκτες σε τροποποιημένη 

ατμόσφαιρα 200g, 250g, 450g, 2kg 

Συσκευασία προϊόντων σε πλαστικούς 

περιέκτες 200g, 250g, 450g, 2kg 

Ανιχνευτές για έλεγχο παρουσίας μετάλλων. Τοποθέτηση σε χαρτοκιβώτια και παλετοποίηση. 

Συντήρηση, προετοιμασία παραγγελίας και διακίνηση 0-5 ο C  

Σχήμα 2.2: Διάγραμμα ροής υλών σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας 

Σε κατάψυξη -12°C 
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     Στην επόμενη ενότητα εξετάζονται τα δεδομένα του  σταδίου διαλείπουσας 

λειτουργίας (batch) ανάμιξης της εταιρείας που μελετάται, γίνεται ανάλυση αυτών 

προς απόδειξη ότι το συγκεκριμένο στάδιο δεν αποτελεί κρίσιμο σημείο συμφόρησης 

(bottleneck), με σκοπό η μελέτη να εστιαστεί μόνο στο στάδιο συσκευασίας.  

 

2.4. Κρίσιμο σημείο συμφόρησης (bottleneck) 

 

     Στη παρόν κεφάλαιο  εξετάζονται τα δεδομένα του σταδίου διαλείπουσας 

λειτουργίας (batch) της ανάμιξης της γραμμής παραγωγής της ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ Ε.Π.Ε. 

Σκοπός είναι η ανάλυση αυτών των δεδομένων, και η απόδειξή ότι το συγκεκριμένο 

στάδιο παραγωγής δεν αποτελεί κρίσιμο σημείο συμφόρησης (bottleneck). Με βάση 

την εβδομαδιαία ζήτηση των προϊόντων και των διαθέσιμων συσκευών ανάμιξης, 

έγινε διαίρεση της ζήτησης σε έναν ελάχιστο αριθμό παρτίδων, ανάλογα με τη 

δυναμικότητα των διαθέσιμων συσκευών. Στη συνέχεια με δεδομένους τους χρόνους 

ανάμιξης κάθε προϊόντος, και ποιες συσκευές μπορούν να επεξεργαστούν τα διάφορα 

προϊόντα, έγινε καταμερισμός των παρτίδων στις συσκευές και υπολογίστηκε ο 

συνολικός χρόνος επεξεργασίας των παρτίδων για κάθε συσκευή. Για τις αποφάσεις 

σχετικά με την κατανομή των παρτίδων των διαφόρων προϊόντων λήφθηκε υπόψη η 

πολιτική της εταιρείας σχετικά με την αλληλουχία των προϊόντων , όσον αφορά τη 

μείωση των εργασιών καθαρισμού μεταξύ των διεργασιών εναλλαγής των προϊόντων 

(changeover times). Στην συνέχεια παρουσιάζεται η ανάλυση των δεδομένων  με 

λεπτομέρεια. 

 

2.3.1 Ανάλυση δεδομένων  

 

     Τα προϊόντα χαρακτηρίζονται από υψηλή ζήτηση, η οποία δίνεται στον Πίνακα 

2.1. Ο χρονικός ορίζοντας είναι 7 ημέρες (μία βάρδια των 8h). 
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Πίνακας 2.1: Ενδεικτική Ζήτηση τελικών προϊόντων 

Προϊόν 

  

Ζήτηση(Kg) Προϊόν Ζήτηση(Kg) 

Ρώσικη 2kgA 

 

4390 Τυροσαλάτα 2kgCt 524 

Ρώσικη 2kCt 

  

1481 Τυροσαλάτα 2kgLP 612 

Ρώσικη 2kgLP 

  

125 Τυροσαλάτα 200 g 0 

Ρώσικη 200g 

  

0 Τυροσαλάτα 250 g 1969 

Ρώσικη 250g 

  

2488 Τυροσαλάτα 450 g 6940 

Ρώσικη 450g 

  

4390 Κοτοσαλάτα2kgA 2450 

Λευκή Ταραμοσαλάτα 

2kgA 

85 Κοτοσαλάτα 2kgCt 0 

Λευκή Ταραμοσαλάτα 

2kgLP 

96 Πατατοσαλατα2kgA 1140 

Λευκή Ταραμοσαλάτα 

250 g 

0 Πατατοσαλατα 2kgCt 0 

Ταραμάς 2kgA 

  

141 Πατατοσαλατα 2kgLP 0 

Ταραμάς 2kgCt 

  

78 Ουγγαρέζα2kgA 137 

Ταραμάς 2kgLP 

  

0 Ουγγαρέζα 2kgCt 541 

Ταραμάς 200 g 

  

62 Ουγγαρέζα 2kglp 392 

Ταραμάς 250 g 

  

454 Ουγγαρέζα 250 g 249 

Ταραμάς 450 g 

 

1134 Ουγγαρέζα 450 g 0 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgA 

80 Αγγουρομαγιονέζα2kgΑ 240 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgCt 

459 Αγγουρομαγιονέζα 

2kgCat 

0 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgLP 

0 Αγγουρομαγιονέζα 

2kgLP 

0 

Μελιτζανοσαλάτα  

200 g 

0 Πάπρικα2kgA 311 

Μελιτζανοσαλάτα  

250 g 

2324 Πάπρικα 2kgCt 758 

Μελιτζανοσαλάτα  

450 g 

0 Πάπρικα 2kgLP 731 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgA 

26 Πάπρικα 250 g 5400 
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Πίνακας 2.1: Ενδεικτική Ζήτηση τελικών προϊόντων 

Προϊόν 

 

Ζήτηση(Kg) Προϊόν Ζήτηση(Kg) 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgCt 

83 Κηπουρού2kgA 274 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgLP 

0 Κηπουρού 2kgCt 253 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα  

200 g 

0 Κηπουρού 2kgLP 67 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα  

250 g 

269 Κηπουρού 200 g 316 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

 450 g 

671 Κηπουρού 250 g 808 

Τζατζίκι2kgA 

  

649 Κηπουρού 450 g 3003 

Τζατζίκι 2kgCt 

  

261 Μαγιονέζα2kgA 0 

Τζατζίκι 2kgLP 

  

1473 Μαγιονέζα 2kgCt 0 

Τζατζίκι 200 g  614 Μαγιονέζα 2kgLP 12480 

Τζατζίκι 250 g 

  

3716 Βουδαπέστη2kgA 0 

Τζατζίκι 450 g 

  

26721 Βουδαπέστη 2kgCat 0 

Χτυπητή 2kgA 

  

0 Βουδαπέστη 2kgLP 34 

Χτυπητή 2kgLP 

  

901 Βουδαπέστη 200 g 0 

Χτυπητή 250 g 

  

343 Βουδαπέστη 250 g 0 

Χτυπητή 450 g 

  

1646 Βουδαπέστη 450 g 1104 

Τυροκαυτερή2kgA 

  

78 Χούμους2kgA 0 

Τυροκαυτερή 2kgCt 

  

2218 Χούμους 2kgCt 0 

Τυροκαυτερή 2kgLP 

  

413 Χούμους 250 g 0 

Τυροκαυτερή 200 g 

  

0 Χούμους 450 g 0 

Τυροκαυτερή 250 g 

  

6474 Πατζαροσαλάτα2kgA 124 
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Πίνακας 2.1: Ενδεικτική  Ζήτηση τελικών προϊόντων 

Προϊόν 

 

Ζήτηση(Kg) Προϊόν Ζήτηση(Kg) 

Τυροκαυτερή 450 g 

  

6410 Πατζαροσαλάτα 2kgCt 120 

Τυροσαλάτα2kgA 

  

699 
  

 
 

     Στον Πίνακα 2.2 δίνεται η δυναμικότητα κάθε συσκευής στο στάδιο ανάμιξης 

(στάδιο διαλείπουσας λειτουργίας) 

 

Πίνακας 2.2: Δυναμικότητα συσκευών 

Συσκευή 

  
Δυναμικότητα (Kg)  

Cutter 

  
270 

Μixer1 

 
500 

Μixer2 

  
250 

Mixermayo 

  
500 

Coruma 

  
120 

 

 

     Στο στάδιο της ανάμιξής υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί σχετικά με τον εξοπλισμό, 

δεν μπορούν όλες οι συσκευές να επεξεργαστούν όλες τις σαλάτες, λόγω διάφορων 

ιδιαιτεροτήτων. Στον Πίνακα 2.3 δίνεται ποιες συσκευές είναι διαθέσιμες να 

επεξεργαστούν τις διάφορες  σαλάτες. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 2. Περιγραφή της μονάδας Παραγωγής Σαλατών 
 

 

39 
 

Πίνακας 2.3: Συσκευές στο στάδιο ανάμιξης που μπορούν να επεξεργαστούν τη  

κάθε σαλάτα 

Προϊόν/Συσκευή 

 

cutter mixer1 mixer2 mixermayo coruma 

Ρώσικη  

 

- ✓ ✓ - - 

Λευκή Ταραμοσαλάτα  

 

✓ - - - - 

Ταραμάς  ✓ - - - - 

Μελιτζανοσαλάτα  

 

- ✓ ✓ - - 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα  

- ✓ ✓ - - 

Τζατζίκι 

 

- ✓ ✓ - - 

Χτυπητή  

 

✓ - - - - 

Τυροκαυτερή 

 

✓ - - - - 

Τυροσαλάτα 

 

✓ - - - - 

Κοτοσαλάτα 

 

- ✓ ✓ - - 

Πατατοσαλατα 

 

- ✓ ✓ - - 

Ουγγαρέζα 

 

- ✓ ✓ - - 

Αγγουρομαγιονέζα 

 

- ✓ ✓ - - 

Πάπρικα 

 

✓ - - - - 

Κηπουρού 

 

- ✓ ✓ - - 

Μαγιονέζα 

 

- - - ✓ ✓ 

Βουδαπέστη 

 

- ✓ ✓ - - 

Χούμους 

 

✓ - - - - 

Πατζαροσαλάτα 

 

- ✓ ✓ - - 

 

 

     Η συνολική ζήτηση για κάθε προϊόν διαιρείται σε έναν αριθμό παρτίδων βι
min, 

ανάλογα τη δυναμικότητα της συσκευής. Για τον διαχωρισμό αυτό, τα προϊόντα που 

μπορούν να επεξεργαστούν σε παραπάνω από μία συσκευές, θεωρείται ότι οι 
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συσκευές αυτές είναι όμοιές και η δυναμικότητα είναι ίση με αυτή της μικρότερης 

συσκευής. Έτσι η παράμετρος βι
min παίρνει τη μέγιστη τιμή. Στον Πίνακα 2.4 δίνεται 

ο αριθμός των παρτίδων για κάθε προϊόν, ανάλογα με τη συσκευή στην οποία μπορεί 

να αναμιχθεί κάθε προϊόν (Πίνακας 2.3) 

 

Πίνακας 2.4: Αριθμός παρτίδων τελικών προϊόντων 

Προϊόν 

 

Αριθμός 

παρίδων 
Προϊόν 

Αριθμός 

παρτίδων 

Ρώσικη 2kgA 

 
18 Τυροσαλάτα 2kgCt 2 

Ρώσικη 2kCt 

 
6 Τυροσαλάτα 2kgLP 3 

Ρώσικη 2kgLP 

 
1 Τυροσαλάτα 200 g 0 

Ρώσικη 200g 

 
0 Τυροσαλάτα 250 g 8 

Ρώσικη 250g 

 
10 Τυροσαλάτα 450 g 26 

Ρώσικη 450g 

 
18 Κοτοσαλάτα2kgA 10 

Λευκή 

Ταραμοσαλάτα 

2kgA 

1 Κοτοσαλάτα 2kgCt 0 

Λευκή 

Ταραμοσαλάτα 

2kgLP 

1 Πατατοσαλατα2kgA 5 

Λευκή 

Ταραμοσαλάτα 250 

g 

0 Πατατοσαλατα 2kgCt 0 

Ταραμάς 2kgA 

 
1 Πατατοσαλατα 2kgLP 0 

Ταραμάς 2kgCt 

 
1 Ουγγαρέζα2kgA 1 

Ταραμάς 2kgLP 

 
0 Ουγγαρέζα 2kgCt 3 

Ταραμάς 200 g 

 
1 Ουγγαρέζα 2kglp 2 

Ταραμάς 250 g 

 
2 Ουγγαρέζα 250 g 1 

Ταραμάς 450 g 

 
5 Ουγγαρέζα 450 g 0 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgA 

 

1 Αγγουρομαγιονέζα2kgΑ 1 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgCt 
2 

Αγγουρομαγιονέζα 

2kgCat 
0 
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Πίνακας 2.4: Αριθμός παρτίδων τελικών προϊόντων 

Προιόν 

 

Ζήτηση(Kg) Προιόν Ζήτηση(Kg) 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgLP 
0 

Αγγουρομαγιονέζα 

2kgLP 
0 

Μελιτζανοσαλάτα 

200 g 

 

0 Πάπρικα2kgA 2 

Μελιτζανοσαλάτα 

250 g 

 

10 Πάπρικα 2kgCt 3 

Μελιτζανοσαλάτα 

450 g 

 

0 Πάπρικα 2kgLP 3 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgA 

1 Πάπρικα 250 g 20 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgCt 

1 Κηπουρού2kgA 2 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgLP 

0 Κηπουρού 2kgCt 2 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

200 

0 Κηπουρού 2kgLP 1 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

250 

2 Κηπουρού 200 g 2 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

450 

3 Κηπουρού 250 g 4 

Τζατζίκι2kgA 

 
3 Κηπουρού 450 g 13 

Τζατζίκι 2kgCt 

 
2 Μαγιονέζα2kgA 0 

Τζατζίκι 2kgLP 

 
6 Μαγιονέζα 2kgCt 0 

Τζατζίκι 200 g 

 
3 Μαγιονέζα 2kgLP 50 

Τζατζίκι 250 g 

 
15 Βουδαπέστη2kgA 0 

Τζατζίκι 450 g 

 
107 Βουδαπέστη 2kgCat 0 

Χτυπητή 2kgA 

 
0 Βουδαπέστη 2kgLP 1 

Χτυπητή 2kgLP 

 
4 Βουδαπέστη 200 g 0 
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  Πίνακας 2.4: Αριθμός παρτίδων τελικών προϊόντων 

Προιόν 

 

Ζήτηση(Kg) Προιόν Ζήτηση(Kg) 

Χτυπητή 250 g 

 
2 Βουδαπέστη 250 g 0 

Χτυπητή 450 g 

 
7 Βουδαπέστη 450 g 5 

Τυροκαυτερή2kgA 

 
1 Χούμους2kgA 0 

Τυροκαυτερή 2kgCt 

 
9 Χούμους 2kgCt 0 

Τυροκαυτερή 

2kgLP 

 

2 Χούμους 250 g 0 

Τυροκαυτερή 200 g 

 
0 Χούμους 450 g 0 

Τυροκαυτερή 250 g 

 
24 Πατζαροσαλάτα2kgA 1 

Τυροκαυτερή 450 g 

 
24 Πατζαροσαλάτα 2kgCt 1 

Τυροσαλάτα2kgA 

 
3   

 

 

     Στον Πίνακα 2.5 δίνεται ο χρόνος ανάμιξης (min) για κάθε σαλατα   

 

Πίνακας 2.5: Χρόνος ανάμιξης προϊόντων 

Προϊόν 

 

Χρόνος ανάμιξης(min)  

Ρώσικη 

 

3 

Λευκή Ταραμοσαλάτα 

 

3 

Ταραμάς 2kgA 

 

3 

Μελιτζανοσαλάτα 

 

5 

Παραδοσιακή Μελιτζανοσαλάτα 

 

7 

Τζατζίκι 

 

4 

Χτυπητή 

 

7 

Τυροκαυτερή 

 

7 
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Πίνακας 2.5: Χρόνος ανάμιξης προϊόντων 

Προϊόν Χρόνος ανάμιξης(min) 

 

Τυροσαλάτα 

 

7 

Κοτοσαλάτα 

 

4 

Πατατοσαλάτα 

 

4 

Ουγγαρέζα 

 

3 

Αγγουρομαγιονέζα 

 

3 

Πάπρικα 

 

10 

Κηπουρού 

 

2 

Μαγιονέζα 

 

40 

Βουδαπέστη 

 

3 

Χούμους 

 

7 

Πατζαροσαλάτα 

 

5 

 

     Στον Πίνακα 2.6 δίνεται ο συνολικός χρόνος ανάμιξής (min)  όλων των παρτίδων 

για κάθε προϊόν, που υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας των αριθμό παρτίδων κάθε 

προϊόντος (Πίνακας 2.4) με το χρόνο ανάμιξής του (Πίνακας 2.5) . 

 

Πίνακας 2.6: Χρόνος ανάμιξης παρτίδων προϊόντων 

Προϊόν 

 

Χρόνος 

ανάμιξης 

(min) 

Προϊόν Χρόνος 

ανάμιξης 

(min) 

Ρώσικη 2kgA 

 

54 Τυροσαλάτα 2kgCt 14 

Ρώσικη 2kCt 

 

18 Τυροσαλάτα 2kgLP 21 

Ρώσικη 2kgLP 

 

3 Τυροσαλάτα 200 g 0 

Ρώσικη 200g 

 

0 Τυροσαλάτα 250 g 56 

Ρώσικη 250g 

 

30 Τυροσαλάτα 450 g 182 

Ρώσικη 450g 54 Κοτοσαλάτα2kgA 40 
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Πίνακας 2.6: Χρόνος ανάμιξης παρτίδων προϊόντων 

Προϊόν Χρόνος 

ανάμιξης 

(min) 

Προϊόν Χρόνος 

ανάμιξης 

(min) 

Λευκή 

Ταραμοσαλάτα 

2kgA 

3 Κοτοσαλάτα 2kgCt 0 

Λευκή 

Ταραμοσαλάτα 

2kgLP 

3 Πατατοσαλατα2kgA 20 

Λευκή 

Ταραμοσαλάτα  

250 g 

0 Πατατοσαλάτα 2kgCt 0 

Ταραμάς 2kgA 

 

3 Πατατοσαλάτα 2kgLP 0 

Ταραμάς 2kgCt 

 

3 Ουγγαρέζα2kgA 3 

Ταραμάς 2kgLP 

 

0 Ουγγαρέζα 2kgCt 9 

Ταραμάς 200 g 

 

3 Ουγγαρέζα 2kglp 6 

Ταραμάς 250 g 

 

6 Ουγγαρέζα 250 g 3 

Ταραμάς 450 g 

 

15 Ουγγαρέζα 450 g 0 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgA 

 

5 Αγγουρομαγιονέζα2kgΑ 3 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgCt 

 

10 Αγγουρομαγιονέζα 

2kgCat 

0 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgLP 

0 Αγγουρομαγιονέζα 2kgLP 0 

Μελιτζανοσαλάτα 

200 g 

 

0 Πάπρικα2kgA 20 

Μελιτζανοσαλάτα 

250 g 

 

50 Πάπρικα 2kgCt 30 

Μελιτζανοσαλάτα 

450 g 

 

0 Πάπρικα 2kgLP 30 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgA 

7 Πάπρικα 250 g 200 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgCt 

7 Κηπουρού2kgA 4 
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Πίνακας 2.6: Χρόνος ανάμιξης παρτίδων προϊόντων 

Προϊόν 

 

Χρόνος 

ανάμιξης 

(min) 

Προϊόν Χρόνος 

ανάμιξης 

(min) 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgLP 

0 Κηπουρού 2kgCt 4 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

200 g 

0 Κηπουρού 2kgLP 2 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

250 g 

14 Κηπουρού 200 g 4 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

450 g 

21 Κηπουρού 250 g 8 

Τζατζίκι2kgA 

 

12 Κηπουρού 450 g 26 

Τζατζίκι 2kgCt 

 

8 Μαγιονέζα2kgA 0 

Τζατζίκι 2kgLP 

 

24 Μαγιονέζα 2kgCt 0 

Τζατζίκι 200 g 

 

12 Μαγιονέζα 2kgLP 2000 

Τζατζίκι 250 g 

 

60 Βουδαπέστη2kgA 0 

Τζατζίκι 450 g 

 

428 Βουδαπέστη 2kgCat 0 

Χτυπητή 2kgA 

 

0 Βουδαπέστη 2kgLP 3 

Χτυπητή 2kgLP 

 

28 Βουδαπέστη 200 g 0 

Χτυπητή 250 g 

 

14 Βουδαπέστη 250 g 0 

Χτυπητή 450 g 

 

49 Βουδαπέστη 450 g 15 

Τυροκαυτερή2kgA 

 

7 Χούμους2kgA 0 

Τυροκαυτερή 2kgCt 

 

63 Χούμους 2kgCt 0 

Τυροκαυτερή 2kgLP 

 

14 Χούμους 250 g 0 

Τυροκαυτερή 200 g 

 

0 Χούμους 450 g 0 

Τυροκαυτερή 250 g 

 

168 Πατζαροσαλάτα2kgA 5 

Τυροκαυτερή 450 g 

 

168 Πατζαροσαλάτα 2kgCt 5 

Τυροσαλάτα2kgA 21  
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     Σύμφωνα με τον Πίνακα 2.3 που παρουσιάζει ποιες συσκευές μπορούν να 

επεξεργαστούν ποια προϊόντα , το cutter επεξεργάζεται τις παρτίδες από 33 προϊόντα 

(155 παρτίδες) , το mixer1 και το mixer2 μπορούν να επεξεργαστούν τις παρτίδες από 

51 προϊόντα (264 παρτίδες), και οι coruma και mixermayo επεξεργάζονται τις 

παρτίδες από 3 προϊόντα (50 παρτίδες). Οι παρτίδες των προϊόντων που μπορούν να 

επεξεργαστούν σε παραπάνω από μία συσκευές,  κατανέμονται αναλογικά στις 

διαθέσιμες συσκευές. Στον Πίνακα 2.7 δίνεται πόσες παρτίδες εισάγονται σε κάθε 

συσκευή. 

Πίνακας 2.7: Παρτίδες ανά συσκευή 

Συσκευή Παρτίδες   

Cutter 

  

155 

mixer1 

 

132 

mixer2 

  

132 

Mixermayo 

  

25 

Coruma 

  

25 

 

     Με βάση τον Πίνακα 2.3  και τον Πίνακα 2.6 και Πίνακα 2.7  υπολογίζουμε το 

συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ανάμιξη όλων των προϊόντων όλων των 

παρτίδων σε κάθε συσκευή κάνοντας τους απαραίτητους υπολογισμούς (Πίνακας 

2.8). Στον χρόνο αυτό συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι καθαρισμού στις διεργασίες 

εναλλαγής προϊόντων (changeover times). Στις συσκευές coruma και mixermayo 

υπάρχει μηδενικό changeover time διότι επεξεργάζονται την ίδια κατηγορία 

προϊόντων (μαγιονέζα) . Στο cutter ο συνολικός χρόνος καθαρισμού είναι 83 min. 

Συμφώνα με την πολιτική της εταιρείας, ακολουθείται αλληλουχία προϊόντων με 

σκοπό τη ελαχιστοποίηση του χρόνου καθαρισμού στις διεργασίες εναλλαγής 

προϊόντων changeover time. Οι χρονοβόρες αλλαγές γίνονται στο τέλος. Η 

αλληλουχία που ακολουθείται είναι :  

 

Τυροκαυτερή → Τυροσαλάτα → Χτυπητή → Πάπρικα → Λευκή Ταραμοσαλάτα → 

Ταραμοσαλάτα.  
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     Τέλος στα mixer1 και  mixer2  εισάγονται οι παρτίδες του κάθε προϊόντος κατά το 

ήμισυ και έχουμε παράλληλη λειτουργία, αυτό διότι οι μισές από τις συνολικές 

παρτίδες είναι μόνο από ένα προϊόν, οπότε δεν μπορούν να αποφευχθούν κάποιοι 

χρόνοι καθαρισμού στις διεργασίες εναλλαγής προϊόντων.  Ο συνολικός χρόνος 

καθαρισμού σε κάθε mixer είναι  325 min . Η αλληλουχία μπορεί να είναι 

οποιαδήποτε διότι το changeover time μεταξύ των προϊόντων στα mixer1 και  mixer2 

είναι το ίδιο και ίσο με 30 min. Οι χρόνοι καθαρισμού στις διεργασίες εναλλαγής 

προϊόντων (changeover times) δίνονται στο Παράρτημα Α.  

 

Πίνακας 2.8: Χρόνος επεξεργασίας σε κάθε συσκευή 

Συσκευή  Χρόνος επεξεργασίας 

Cutter 

  

21.73h 

Μixer1 

 

13.56h 

Μixer2 

  

13.56h 

Mixermayo 

  

16,67h 

Coruma 

  

16.67h 

 

     Το πρόβλημα της συμφόρησης είναι ένας από τα κύρια θέματα που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις παραγωγής στη πορεία του  σχεδιασμού  ή 

βελτιστοποίησης της παραγωγής τους.  Το κύριο πρόβλημα της μελέτης είναι να 

προσδιοριστεί αν το στάδιο διαλείπουσας λειτουργίας (batch) της ανάμιξής αποτελεί 

κρίσιμο σημείο συμφόρησης (bottleneck).  

     Από την ανάλυση των δεδομένων που έγινε, σχετικά με τα δεδομένα ζήτησης σε 

χρονικό ορίζοντα 7 ημερών (μία βάρδια των 8ωρών) και τις τιμές του  Πίνακα 2.8  

βλέπουμε ότι το το στάδιο διαλείπουσας λειτουργίας παράλληλων συσκευών της  

ανάμιξης, απαιτεί συνολικό χρόνο επεξεργασίας λιγότερο της μίας ημέρας. Με βάση 

τα αποτελέσματα της ανάλυσης συμπεραίνεται ότι το στάδιο της ανάμιξης  είναι 

χαλαρό επομένως δεν αποτελεί κρίσιμο σημείο συμφόρησης.  

     Στο επόμενο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι μαθηματικές διατυπώσεις  των 

μοντέλων. Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει επίσης μια περιγραφή όλων των 

μεταβλητών, των παραμέτρων και των εξισώσεων που χρησιμοποιούνται στο 

μαθηματικό μοντέλο.         
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Κεφάλαιο 3.                  

Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου  
 

 

Το πρόβλημα που εξετάζεται καθορίζεται από τα ακόλουθα : 

 

i. Ένα γνωστό χρονικό ορίζοντα προγραμματισμού διαιρεμένο σε ένα σύνολο 

περιόδων  n ∈ N 

ii. Ένα σύνολο συσκευών j ∈ J με διαθέσιμο χρόνο επεξεργασίας στο διάστημα  

n ίσο με ωjn 

iii. Ένα σύνολο προϊόντων p ∈ P με συγκεκριμένη ζήτηση ζp, ρυθμός παραγωγής 

ρpj , ελάχιστη παραγωγή πpj 
min

 .  Pj  το σύνολο των προϊόντων  p  που μπορούν 

να επεξεργαστούν στην συσκευή j, και Jp  είναι το υποσύνολο των μονάδων 

που μπορούν να επεξεργαστούν  το προϊόν p 

iv. Ένα σύνολο συνταγών r ∈ R  με ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας  τr. Το 

υποσύνολο των προϊόντων που προέρχονται από τη συνταγή r ορίζεται ως Pr. 

v. Μία λειτουργία καθαρισμού που εξαρτάται από την εναλλαγή των προϊόντων 

είναι απαραίτητη σε κάθε συσκευή κάθε φορά που στη παραγωγή 

μεταβαίνουμε από το ένα προϊόν στο άλλο. Ο απαραίτητος χρόνος 

καθαρισμού ορίζεται ως γii΄j . 

vi. Μία λειτουργία εκκίνησης εξαρτώμενη από την αλληλουχία των προϊόντων, 

είναι απαραίτητη κάθε φορά που ένα προϊόν  p  εισάγεται σε μια συσκευή  j . 

Ο χρόνος εκκίνησης είναι δpj. 

 

Οι βασικές μεταβλητές απόφασης είναι : 

 

i. Η κατανομή των προϊόντων στις συσκευές Ypjn. 

ii. Η αλληλουχία των προϊόντων σε κάθε συσκευή Xpp’jn 

iii. Η ποσότητα του προϊόντος p που παράγεται στη συσκευή j (Qpjn), και το 

σύνολο του αποθηκευμένου προϊόντος p  στο τέλος της χρονικής περιόδου n 

(Ipn) 

iv. Οι χρόνοι έναρξης (Spjn ) και οι χρόνοι ολοκλήρωσης (Cpjn ) για κάθε προϊόν . 
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3.1. Ονοματολογία 

 

 

Σύνολα  

 

p, p΄ ∈ P Σύνολο των προϊόντων της μονάδας παραγωγής 

 

j, j΄ ∈ J Σύνολο των συσκευών 

 

r ∈ R Σύνολο συνταγών των προϊόντων 

 

n ∈ N Σύνολο χρονικών περιόδων 

 

 

 

 

Υποσύνολα 

 

 

Pj Τα προϊόντα p  που μπορούν να επεξεργαστούν στην 

συσκευή j 

Pr Τα προϊόντα p  που προέρχονται από την ίδια συνταγή 

r 

Jp Διαθέσιμες συσκευές j για επεξεργασία του προϊόντος 

p 

Jr Διαθέσιμες συσκευές j για επεξεργασία  της συνταγής r 

 

Rp Τα προϊόντα p  που προέρχονται από την ίδια συνταγή 

r 

Rj Οι συνταγές r  που μπορούν να επεξεργαστούν στην 

συσκευή j 
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Παράμετροι 

 

 

αjn Καθημερινός χρόνος εκκίνησης για κάθε συσκευή j,  

σε h  

βj Καθημερινός χρόνος καθαρισμού λήξης της 

παραγωγής  για κάθε συσκευή j, σε h 

γpp΄j Χρόνος καθαρισμού κατά την εναλλαγή  μεταξύ δύο 

διαφορετικών προϊόντων p και p΄  στη συσκευή j, σε h  

ζp Ζήτηση για προϊόν p, σε kg 

 

δpj Χρόνος εκκίνησης για το προϊόν p στη συσκευή j, σε h 

 

τr 

 

Ελάχιστος χρόνος προετοιμασίας συνταγής 

Ρ
pj Ρυθμός ροής για κάθε προϊόν p στη συσκευή  j, σε kg/h 

  

πpj 
max μέγιστη παραγωγή για το προϊόν p στη συσκευή  j, σε 

kg  

πpj 
min ελάχιστη παραγωγή για το προϊόν p στη συσκευή  j, σε 

kg  

ωjn Διαθέσιμος  χρονικός ορίζοντας για κάθε χρονικό 

διάστημα n , σε h 
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Συνεχείς μεταβλητές 

 

 

Cpjn Χρόνος ολοκλήρωσης του προϊόντος p στη συσκευή j, 

σε h  

Cmax Συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της παραγωγής 

(Μakespan), σε h 

Spjn  Χρόνος έναρξης του προϊόντος p στη συσκευή j το 

χρονικό διάστημα n, σε h 

Tpjn Χρόνος επεξεργασίας του προϊόντος p στη συσκευή j 

το χρονικό διάστημα n, σε h 

Qpjn Παραγόμενη ποσότητα προϊόντος p στη συσκευή j το 

χρονικό διάστημα n, σε kg 

Ipn Αποθηκευμένη ποσότητα του προϊόντος p  το χρονικό 

διάστημα n, σε kg  

RApn Ποσότητα προϊόντος p  που διατίθεται στους πελάτες 

το χρονικό διάστημα n, σε kg  

 

Δυαδικές μεταβλητές 

 

 

Vjn Λαμβάνει την τιμή 1 εάν η συσκευή  j το χρονικό 

διάστημα n  χρησιμοποιείται 
 

 

Xpp’jn Λαμβάνει την τιμή 1 εάν το προϊόν p υφίσταται 

επεξεργασία ακριβώς πριν από το προϊόν p’ όταν 

εισάγονται στην ίδια συσκευή  j το χρονικό διάστημα n 
 

Ypjn Λαμβάνει την τιμή 1 αν το προϊόν p  εισάγεται στη 

συσκευή j το χρονικό διάστημα n 
 

 

Yrn
R Λαμβάνει την τιμή 1 εάν η συνταγή r  επεξεργάζεται 

στη συσκευή  j 
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3.2.Ορισμός προβλήματος 

 

Το πρόβλημα που εξετάζεται αφορά τον βέλτιστο σχεδιασμό και 

χρονοπρογραμματισμού παραγωγής της ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ Ε.Π.Ε. Γίνεται εστίαση 

στη παραγωγή σαλατών, και συγκεκριμένα στο συνεχής λειτουργίας στάδιο της 

συσκευασίας που αποτελεί το κρίσιμο σημείο συμφόρησης στη παραγωγή. Στόχος 

του προβλήματος είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού  εβδομαδιαίου χρόνου 

παραγωγικής διαδικασίας, ενώ παράλληλα μελετάται και  η συμπεριφορά του 

προβλήματος σε διάφορες μεταβολές, όπως η αύξηση της ζήτησης ή η εισαγωγή 

μιας επιπλέον μονάδας συσκευασίας \. 

 

Για την επίλυση του προβλήματος απαιτούνται τα παρακάτω δεδομένα : 

 

• Η ζήτηση  των διαφόρων προϊόντων σε εβδομαδιαίο χρονικό ορίζοντα.  

• Η δυναμικότητα των μονάδων συσκευασίας.  

• Ο ρυθμός παραγωγής για κάθε προϊόν σε κάθε γραμμή συσκευασίας. 

• Ο ελάχιστος χρόνος προετοιμασίας της κάθε συνταγής. 

• Ο χρόνος καθαρισμού του εξοπλισμού μεταβαίνοντας από το ένα προϊόν στο 

άλλο. 

  

Για την επίλυση του προβλήματος ποσοτικοποιούνται οι παρακάτω περιορισμοί 

(Kopanos et. al., 2010): 

 

• Περιορισμός μεγέθους και κατανομής προϊόντων. 

• Ορισμός χρόνου επεξεργασίας προϊόντος. 

• Περιορισμοί αλληλουχίας. 

• Χρονικοί περιορισμοί των προϊόντων. 

• Κατώτερο και ανώτερο όριο χρόνος ολοκλήρωσης του προϊόντος.  

• Περιορισμοί σταδίου διαλείπουσας λειτουργίας, προετοιμασίας συνταγής. 

• Περιορισμός μείωσης του υπολογιστικού κόστους. 

• Ισοζύγιο Μάζας.  
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3.3. Μαθηματική Διατύπωση 

3.3.1. Αντικειμενική συνάρτηση 

 

     Η αντικειμενική συνάρτηση στη συγκεκριμένη μελέτη ελαχιστοποιεί το συνολικό  

χρόνο παραγωγής. Το χρονικό σημείο στο οποίο όλες οι παραγγελίες των προϊόντων 

έχουν ολοκληρωθεί αντιστοιχεί στο χρόνο ολοκλήρωσης της συνολικής παραγωγής 

(makespan). Η αντικειμενική συνάρτηση του makespan συνδέεται με την απόδοση 

του συστήματος. Για παράδειγμα, ελαχιστοποιώντας το χρόνο ολοκλήρωσης της 

παραγωγής  σε ένα περιβάλλον που  οι συσκευές λειτουργούν παράλληλα, με χρόνους 

καθαρισμού εξαρτώμενους  από την αλληλουχία των προϊόντων,  ο σχεδιαστής 

αναγκάζεται να ισορροπήσει το φορτίο  στις διάφορες συσκευές και να 

ελαχιστοποιήσει το άθροισμα όλων των χρόνων εκκίνησης στο κρίσιμο σημείο 

συμφόρησης. Επιπλέον η ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης της συνολικής 

παραγωγής πιθανότατα οδηγεί στη μεγιστοποίηση της παραγωγής σε επίπεδο 

μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού. Ο δεύτερος όρος στο δεξί σκέλος της ανισότητας 

προστίθεται, διότι έχουμε διακριτή αναπαράσταση του χρόνου. 

 

𝑚𝑖𝑛(𝐶𝑚𝑎𝑥) ≥ 𝐶𝑝𝑗𝑛 + 24 ∙ (𝑛 − 1) ∙ 𝑌𝑝𝑗𝑛 

 

3.3.2. Περιορισμοί του μαθηματικού μοντέλου 

 

Ποσότητα και κατανομή των προϊόντων. Τα κατώτερα και ανώτερα όρια των 

παραγόμενων ποσοτήτων των προϊόντων p επιβάλλονται από: 

 

 

𝜋𝑝𝑗𝑛
𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑌𝑝𝑗𝑛

𝑃 ≤ 𝑄𝑝𝑗𝑛 ≤ 𝜋𝑝𝑗𝑛
𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑌𝑝𝑗𝑛

𝑃              ∀𝑝, 𝑗 ∈ 𝐽𝑝, 𝑛 

 

 

Ορισμός χρόνου επεξεργασίας προϊόντος. Οι αποφάσεις αλληλουχίας και των 

χρονικών περιορισμών  αφορούν τα προϊόντα p.  Αξίζει  να σημειωθεί ότι μπορεί να 

υπάρχουν  χρόνοι ρύθμισης/εκκίνησης,  𝛿𝑝𝑗 , για κάθε προϊόν p,  σε κάθε συσκευή  j. 

(3.1) 

(3.2) 
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Προκειμένου να οριστεί η αλληλουχία και οι χρονικοί περιορισμοί  για τα προϊόντα, 

εισάγεται ο ορισμός του χρόνου επεξεργασίας του προϊόντος 𝑝 ως εξής :  

 

𝑇𝑝𝑗𝑛 =  
𝑄𝑝𝑗𝑛

𝜌𝑝𝑗
+ 𝛿𝑝𝑗𝑌𝑝𝑗𝑛

𝑃           ∀𝑝, 𝑗 ∈ 𝐽𝑝, 𝑛 

 

Περιορισμοί αλληλουχίας και χρονικοί περιορισμοί των προϊόντων. Το σετ 

περιορισμών (3.4) και (3.5) δηλώνουν ότι αν ένα προϊόν  p  κατανεμηθεί στη 

συσκευή  j στην περίοδο n, (δηλ. Ypjn = 1), το πολύ ένα προϊόν p επεξεργάζεται πριν 

και / ή μετά από αυτό, αντίστοιχα.  

 

∑ 𝑋𝑝′𝑝𝑗𝑛 ≤ 

𝑝′≠𝑝,𝑝∈𝑃𝑗

𝑌𝑝𝑗𝑛
𝑃               ∀𝑝, 𝑗 ∈ 𝐽𝑝, 𝑛 

 

∑ 𝑋𝑝𝑝′𝑗𝑛 ≤ 

𝑝′≠𝑝,𝑝∈𝑃𝑗

𝑌𝑝𝑗𝑛
𝑃               ∀𝑝, 𝑗 ∈ 𝐽𝑝, 𝑛 

 

     Ο συνολικός αριθμός των ενεργών δυαδικών μεταβλητών αλληλουχίας 𝑋𝑝′𝑝𝑗𝑛, 

συν τη η δυαδική μεταβλητή 𝑉𝒋𝒏, για χρήση της συσκευής,  θα πρέπει να είναι ίση με 

τον συνολικό αριθμό ενεργών δυαδικών μεταβλητών κατανομής 𝑌𝑝𝑗𝑛
𝑃  ,σε μια 

συσκευή j στην περίοδο n, σύμφωνα με τον περιορισμού (3.6). Για παράδειγμα, αν 

τρία προϊόντα p  έχουν εισαχθεί σε μια συσκευή j τότε δύο μεταβλητές  αλληλουχίας 

θα είναι ενεργές.  

 

∑ ∑ 𝑋𝑝′𝑝𝑗𝑛

𝑝′≠𝑝,𝑝∈𝑃𝑗𝑝∈𝑃𝑗

+  𝑉𝑗𝑛 =  ∑ 𝑌𝑝𝑗𝑛
𝑃             ∀𝑗, 𝑛

𝑝∈𝑃𝑗

 

 

     Ο περιορισμός (3.7) εξασφαλίζει ότι η συσκευή j χρησιμοποιείται στην περίοδο n, 

(δηλ. 𝑉𝒋𝒏= 1) εάν σε αυτήν την περίοδο εισάγεται τουλάχιστον ένα πρoιόν p (δηλ., 

𝑌𝑝𝑗𝑛
𝑃  = 1).  

 

𝑉𝑗𝑛 ≥ 𝑌𝑝𝑗𝑛
𝑃                 ∀𝑝, 𝑗 ∈ 𝐽𝑝, 𝑛  

 

(3.3) 

(3.5) 

(3.4) 

(3.6) 

(3.7) 
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     Ο περιορισμός  (3.8) δηλώνει ότι ο χρόνος έναρξης επεξεργασίας του προϊόντος  

p, 𝑆𝑝𝑗𝑛, που ακολουθεί ένα άλλο προϊόν p΄, σε μια συσκευή j στην περίοδο n, (δηλ., 

𝑋𝑝′𝑝𝑗𝑛 = 1) είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ολοκλήρωσης του προϊόντος  p, 𝐶𝑝𝑗𝑛, 

συν τον απαραίτητο χρόνο καθαρισμού κατά την εναλλαγή αυτών των προϊόντων,  

𝛾𝑝𝑝′𝑗. Σημειώστε ότι η παράμετρος,  𝑀𝑗𝑛  (big-M parameter, ένας πολύ μεγάλος 

αριθμός) μπορεί να οριστεί ίση με (𝜔𝑗𝑛 − 𝛽𝑗𝑛), όπου 𝜔𝑗𝑛 είναι ο διαθέσιμος 

ημερήσιος χρονικός ορίζοντας παραγωγής και το 𝛽𝑗𝑛 αντιστοιχεί καθημερινό χρόνο 

καθαρισμού κατά τον τερματισμό της εγκατάστασης.  

 

𝐶𝑝𝑗𝑛 + 𝛾𝑝𝑝′𝑗 ≤ 𝑆𝑝𝑗𝑛 + 𝑀𝑗𝑛(1 − 𝑋𝑝𝑝′𝑗𝑛)       

  ∀ 𝑝, 𝑝′ ≠ 𝑝, 𝑗 ∈ (𝐽𝑝 ∩ 𝐽𝑝′), 𝑛  

  

Προφανώς, 

 

𝑆𝑝𝑗𝑛 = 𝐶𝑝𝑗𝑛 − 𝑇𝑝𝑗𝑛      ∀ 𝑝, 𝑗 ∈ 𝐽𝑝, 𝑛 

 

Κατώτερο και ανώτερο όριο του χρόνος ολοκλήρωσης προϊόντος.  Το σετ 

περιορισμών (3.10) και (3.11) επιβάλλουν ένα κατώτερο και ανώτερο όριο σε κάθε 

χρόνο ολοκλήρωσης του προϊόντος, 𝐶𝑝𝑗𝑛, αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, ο χρόνος 

ολοκλήρωσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον ημερήσιο χρόνο εκκίνησης του 

εργοστασίου, 𝛼𝑗𝑛, συν τον ελάχιστο χρόνο 𝜏𝑟 για την προετοιμασία της συνταγής 

(π.χ., ζύγιση πρώτων υλών συνταγής, ανάμιξη συνταγής) r, συν το χρόνο 

επεξεργασίας, 𝑇𝑝𝑗𝑛  και το χρόνος καθαρισμού 𝛾𝑝𝑝′𝑗, για την αλλαγή της παραγωγής 

στο προϊόν p΄. 

 

𝐶𝑝𝑗𝑛 ≥ (𝛼𝑗𝑛 + 𝜏𝑟) ∙  𝑌𝑝𝑗𝑛
𝑃 + 𝑇𝑝𝑗𝑛 + ∑ 𝛾𝑝𝑝′𝑗 ∙

𝑝′≠𝑝,𝑝∈𝑃𝑗

𝑋𝑝′𝑝𝑗𝑛  

  ∀𝑝, 𝑟 ∈ 𝑅𝑝,, 𝑗 ∈ 𝐽𝑝, 𝑛 

          

 

     Ο περιορισμός (3.11) διασφαλίζει ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης κάθε προϊόντος είναι 

μικρότερος από τον ημερήσιο χρονικό ορίζοντα παραγωγής 𝜔𝑗𝑛 μείον τον 

(3.10) 

(3.8) 

(3.9) 
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καθημερινό χρόνο καθαρισμού κατά τον τερματισμό της εγκατάστασης 𝛽𝑗𝑛. Η 

διακοπή της γραμμής παραγωγής πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, ως τυπική 

πολιτική παραγωγής του εργοστασίου για την εγγύηση της υψηλής ποιότητας των 

τελικών προϊόντων και την τήρηση των προτύπων υγιεινής. 

 

𝐶𝑝𝑗𝑛 ≤ (𝜔𝑗𝑛 − 𝛽𝑗𝑛)𝑌𝑝𝑗𝑛
𝑃            ∀𝑝, 𝑗 ∈ 𝐽𝑝, 𝑛   

 

Περιορισμοί σταδίου διαλείπουσας λειτουργίας, προετοιμασίας συνταγής.  Οι 

περιορισμοί του σταδίου διαλείπουσας λειτουργίας προετοιμασίας της συνταγής (π.χ., 

ζύγιση πρώτων υλών συνταγής, ανάμιξη συνταγής), πρέπει να συμπεριληφθούν στο 

μαθηματικό μοντέλο προκειμένου να εγγυηθεί μια εφικτή λύση του σχεδιασμού 

παραγωγής . Ο περιορισμός (3.12)  διασφαλίζει ότι η συνταγή  r παράγεται κατά την 

περίοδο n (δηλ. 𝑌𝑟,𝑛
𝑅  = 1), αν τουλάχιστον ένα προιόν p επεξεργάζεται σε μια μονάδα 

επεξεργασίας j την ίδια περίοδο n (δηλ., 𝑌𝑝𝑗𝑛  
𝑃 =1). 

 

 

𝑌𝑟,𝑛
𝑅 ≥ ∑ 𝑌𝑝𝑗𝑛

𝑃                     ∀𝑟, 𝑝 ∈ 𝑃𝑟 , 𝑛

𝑗∈𝐽𝑝

 

 

Περιορισμός μείωσης του υπολογιστικού κόστους. Προκειμένου να μειωθεί το 

υπολογιστικό κόστος, ο περιορισμός (3.13) μπορεί να περιορίσει περαιτέρω το του 

προτεινόμενο μαθηματικό μοντέλο επιβάλλοντας ένα ανώτερο όριο στο συνολικό 

χρόνο επεξεργασίας για κάθε συσκευή j σε κάθε περίοδο n. 

 

 

𝑇𝑝𝑗𝑛 ≤ (𝜔𝑗𝑛 − 𝛼𝑗𝑛 − 𝛽𝑗𝑛 − 𝑚𝑖𝑛
𝑟∈𝑅𝑟,

⌈𝜏𝑟⌉) ∙ 𝑉𝑗𝑛  − ∑ ∑ 𝛾𝑝𝑝′𝑗 ∙ 𝑋𝑝′𝑝𝑗𝑛

𝑝′≠𝑝,𝑝∈𝑃𝑗𝑝∈𝑃𝑗

 

∀𝑗, 𝑛 

 

 

Ισοζύγιο μάζας.  Η συνολικά παραγόμενη ποσότητα σε όλες τις συσκευές σε όλα τα 

χρονικά διαστήματα πρέπει να ισούται με τη συνολική εβδομαδιαία ζήτηση των 

τελικών προϊόντων 

 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 
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∑ ∑ 𝑄𝑝𝑗𝑛

𝑗∈𝐽𝑝

= 𝑍(𝑝)

𝑛

            ∀𝑝 

 

3.3.3. Επέκταση του μαθηματικού μοντέλου στη περίπτωση περιορισμού στον 

αποθηκευτικό χώρο των τελικών προϊόντων. 

 

     Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η ικανοποίηση της ζήτησης έχει μεγάλη 

σημασία στη βιομηχανία τροφίμων. Η αδυναμία ικανοποίησης της ζήτησης εγκαίρως, 

μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες του μεριδίου της αγοράς , ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, στην απογοήτευση των πελατών κ.α.. Για αυτό το λόγο είναι 

απαραίτητη η ικανοποίηση της ζήτησης εγκαίρως.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Στο Σχήμα 3.1 παρουσιάζει μια αναπαράσταση δικτύου του προβλήματος 

προγραμματισμού παραγωγής. Η συνολική αποθηκευμένη ποσότητα Ipn του 

προϊόντος p είναι το άθροισμα της συνολικά αποθηκευμένης ποσότητας της 

προηγούμενης περιόδου, Ipn-1, συν το σύνολο της παραγωγής Qpjn σε όλες τις 

διαθέσιμες συσκευές, μείον τη ποσότητα προϊόντος που διατίθεται προς τους πελάτες  

RApn  στην τρέχουσα περίοδο n : 

 

n-1 n+1 n 

∑ 𝑸𝒑𝒋𝒏

𝒋∈𝑱𝒑

 

𝑹𝑨𝒑𝒏 

𝑰𝒑𝒏−𝟏 

 

𝑰𝒑𝒏 

Σχήμα3.1: Δίκτυο του προβλήματος προγραμματισμού παραγωγής (προσαρμοσμένο 

από τους Kopanos et al., 2010) 

(3.14) 
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𝐼𝑝𝑛−1 = 𝐼𝑝𝑛 + ∑ 𝑄𝑝𝑗𝑛

𝑗∈𝐽𝑝

− 𝑅𝐴𝑝𝑛       ∀𝑝, 𝑛  

 

     Η ποσότητα που διατίθεται στους πελάτες για κάθε χρονικό διάστημα n δεν πρέπει 

να ξεπερνάει την αποθηκευμένη ποσότητα τελικού προϊόντος της προηγούμενης 

ημέρας 

 

𝑅𝐴𝑝𝑛 ≤ 𝐼𝑝𝑛−1     ∀𝑝, 𝑛 

 

 

     Η συνολική ποσότητα που διατίθεται στους πελάτες για όλα τα χρονικά 

διαστήματα n  θα πρέπει να είναι ίση με τη ζήτηση στο διαθέσιμό χρονικό ορίζοντα 

 

∑ 𝑅𝐴𝑝𝑛 = 𝑧(𝑝)

𝑛

        ∀𝑝  

 

     Στη προτεινόμενη επέκταση του μαθηματικού μοντέλου προστίθεται  ο 

περιορισμός (3.17) εάν είναι επιθυμητή η εξασφάλιση αποθέματος για κάθε προϊόν. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με την αποθήκευση του κάθε 

προϊόντος τότε ο περιορισμός (3.18) εισάγεται στο μοντέλο. Διαφορετικά εισάγεται ο 

περιορισμός (3.19)  που αναφέρεται στη συνολική αποθηκευτική ικανότητα της 

μονάδας. 

 

 

𝐼𝑝𝑛 ≥ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑠𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘   ∀𝑝, 𝑛 

 

𝐼𝑝𝑛 ≤ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦   ∀𝑝, 𝑛 

 

∑ 𝐼𝑝𝑛

𝑝

≤ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦   ∀, 𝑛 

 

   

   

   

   

(3.16) 

(3.15) 

(3.17) 

(3.19) 

(3.20) 

(3.18) 



Κεφάλαιο 4. Αποτελέσματα 

 

 

59 
 

Κεφάλαιο 4.                 

Αποτελέσματα  
 

 

4.1. Εισαγωγή  

 

     Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εφαρμογή του μαθηματικού μοντέλου που 

παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 3, σε μια σειρά μελετών περίπτωσης της 

ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ Ε.Π.Ε.. Όπως αναφέρθηκε γίνεται εστίαση συγκεκριμένα στο στάδιο 

συνεχής λειτουργίας της συσκευασίας που αποδείχθηκε ότι αποτελεί το κρίσιμο 

σημείο συμφόρησης στη παραγωγή. Χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά δεδομένα της 

μονάδας.  

     Επιπλέον, μελετώνται οι αλλαγές στη παραγωγική διαδικασία σε υποθετικές 

περιπτώσεις όπως, η καθιέρωση δεύτερης βάρδιας, η προσθήκη μίας νέας μηχανής 

στη γραμμή συσκευασίας των 2 κιλών καθώς και σε περιπτώσεις περιορισμού του 

αποθηκευτικού χώρου των τελικών προϊόντων  

     Αντικειμενικός στόχος του μαθηματικού μοντέλου  είναι η ελαχιστοποίηση του 

συνολικού  εβδομαδιαίου χρόνου παραγωγής. Τα αποτελέσματα χωρίζονται σε τρείς 

ενότητες  ανάλογα με τις παραμέτρους που μεταβάλλονται σε κάθε ένα από τα 

σενάρια που μελετήθηκαν  

     Στη πρώτη ενότητα παρουσιάζονται τα διαγράμματα χρονοπρογραμματισμού 

παραγωγής (Gantt charts) για τρεις διαθέσιμες εβδομαδιαίες ζητήσεις τελικών 

προϊόντων, ορίζοντας ως χρονικό ορίζοντα μία εβδομάδα  με 16 ώρες λειτουργίας 

ημερησίως. Η κάθε ζήτηση μεταβάλλεται μέχρι και +100% με βήμα +20% και 

παρουσιάζονται τα διαγράμματα Gantt για κάθε μεταβολή, καθώς και ο σχολιασμός 

τους. Στη δεύτερη ενότητα μελετάται ένα σενάριο προσθήκης δεύτερης 

συσκευαστικής στη γραμμή συσκευασίας των προϊόντων των 2 κιλών, 

μεταβάλλοντας τη ζήτηση με βήμα +20%. Στη τρίτη ενότητα παρουσιάζεται ένα 

σενάριο περιορισμού του αποθηκευτικού χώρου των τελικών προϊόντων, και 

υποτίθεται ότι το τελικό προϊόν πρέπει να παραμείνει εντός ψυγείου για τουλάχιστον 

μία μέρα πριν παραδοθεί στους πελάτες. Μεταβάλλεται η ζήτηση με βήμα +20% και  

γίνονται τα διαγράμματα  Gantt  για κάθε μεταβολή, και  τέλος ο σχολιασμός τους.  
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     Το μαθηματικό μοντέλο καταστρώνεται ως πρόβλημα Μικτού Ακέραιου 

Γραμμικού Προγραμματισμού (mixed integer linear programming – MILP). Η 

υλοποίηση του μαθηματικού μοντέλου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του 

υπολογιστικού εργαλείου GAMS (Generic Algebraic Modeling System). Η επίλυση 

έγινε με χρήση του επιλυτή ILOG CPLEX 12.6.0.0 ο οποίος είναι ενσωματωμένος 

στο μαθηματικό εργαλείο GAMS (GAMS, 2015).  

 

4.2. Χαρακτηριστικά του προβλήματος παρουσίαση δεδομένων 

 

     Η συσκευασία πραγματοποιείται σε έναν χώρο που διαθέτει τέσσερις 

συσκευαστικές μηχανές (Mondini1, Mondini2, Mondni3, Grunwald), οι οποίες 

λειτουργούν παράλληλα και παράγουν 87 τελικά προϊόντα. Η Μondini3 έχει τη 

δυνατότητα να συσκευάζει μόνο προϊόντα σε πλαστικούς περιέκτες  των 2 κιλών (52 

τελικά προϊόντα),  ενώ οι υπόλοιπες  τρεις συσκευαστικές μπορούν να επεξεργαστούν 

τα προϊόντα που συσκευάζονται σε περιέκτες των 200g, 250g και 450g (35 τελικά 

προιόντα). Στον πίνακα 4.1 δίνεται η συσκευαστική δυναμικότητα κάθε συσκευής σε 

kg/h, που εξαρτάται από τη χωρητικότητα του πλαστικού περιέκτη στον οποίο 

συσκευάζεται το προϊόν. Η αναπαράσταση του χρόνου είναι διακριτή και χωρίζεται 

σε 7 περιόδους των 16 ωρών (δύο βάρδιες των 8 ωρών) 

 

Πίνακας 4.1: Δυναμικότητα κάθε συσκευήw 

Συσκευή 
Δυναμικότητα (Kg/hour) 

200g 250g 450g 2kg 

Mondini1 

  
520 660 1200 - 

Mondini2 

 
520 660 1200 - 

Mondini3 

  
- - - 900 

Grunwald  780 1020 1560 - 

 

      

     Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ένα χαρακτηριστικό αυτής της διαδικασίας 

παραγωγής είναι η διαθεσιμότητα  εξοπλισμού και η αποδοτικότητα  του. Σε 

θεωρητικό υπόβαθρο ισχύουν οι τιμές του πίνακα 4.1 σχετικά με τη δυναμικότητα  

της κάθε συσκευής. Όμως στη πραγματικότητα η μονάδα επεξεργασίας έρχεται 
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αντιμέτωπη με δυσλειτουργίες στον εξοπλισμό της, που πολλές φορές οδηγούν σε 

καθυστέρηση της συσκευασίας ή και αναγκαστική διακοπή της. Η πτυχή αυτή είναι 

ζωτικής σημασίας και συμπεριλαμβάνεται στο μαθηματικό μοντέλο με μείωση της 

αποδοτικότητας του εξοπλισμού κατά 20%. 

     Κάθε φορά που  εισάγεται στον εξοπλισμό μία διαφορετική σαλάτα είναι 

απαραίτητο να γίνουν κάποιες εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης των 

μηχανημάτων.  Η διάρκεια αυτών των εργασιών εξαρτάται από την αλληλουχία και 

την ομοιότητα ως προς τη σύνθεση των προϊόντων,  και μπορεί να κυμαίνεται από 5 

έως 45 λεπτά για κάθε αλλαγή. Οι αναλυτικές τιμές αυτών των χρόνων μεταξύ των 

αλλαγών στις διάφορες σαλάτες παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α. 

     Στη παρούσα μελέτη, στο διαθέσιμο εξοπλισμό συσκευασίας εισάγονται 87 

διαφορετικά τελικά προϊόντα. Για ευνόητους λόγους, το πρόβλημα χωρίζεται σε δύο 

υποπροβλήματα, οπού στη μία περίπτωση εξετάζεται μόνο η μία συσκευαστική  που 

επεξεργάζεται τα 52 προϊόντα σε πλαστικούς περιέκτες των 2 κιλών (Mondini3) και 

στην άλλη περίπτωση εξετάζονται οι  τρεις συσκευαστικές που επεξεργάζονται τα  37 

προϊόντα σε πλαστικούς περιέκτες των   200g, 250g και 450g (Mondini1, Mondini2, 

Grunwald). 

     Τα δεδομένα που σχετίζονται με τη ζήτηση  των διαφόρων προϊόντων σε 

εβδομαδιαίο χρονικό ορίζοντα, τη δυναμικότητα των μονάδων συσκευασίας, το 

ρυθμός παραγωγής για κάθε προϊόν σε κάθε γραμμή συσκευασίας, τον ελάχιστο 

χρόνο προετοιμασίας της κάθε συνταγής, το χρόνος καθαρισμού του εξοπλισμού 

μεταβαίνοντας από το ένα προϊόν στο άλλο παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 2.4 και στο 

Παράρτημα Α. 

     Πριν την έναρξη της συσκευασίας απαιτείται κάποιος χρόνος για την εξασφάλιση 

της υγιεινής του εξοπλισμού και πριν την εισαγωγή κάθε προϊόντος στο διαθέσιμο 

εξοπλισμό  απαιτείται ένας χρόνος εκκίνησης, που είναι ανεξάρτητος από το προϊόν. 

Επιπλέον στο τέλος κάθε ημέρας είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του εξοπλισμού. 

Για την Mondini 3 ο καθαρισμός διαρκεί μισή ώρα ενώ για τις υπόλοιπες συσκευές  

Mondini1, Mondini2, Grunwald ο καθαρισμός διαρκεί μία ώρα. 
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4.3. Αποτελέσματα  

4.3.1. Εβδομαδιαίος χρονοπρογραμματισμός με δύο βάρδιες 

 

Ζήτηση 1 

    Η Ζήτηση 1 αντιπροσωπεύει μία πραγματική εβδομαδιαία ζήτηση των τελικών 

προϊόντων της ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ Ε.Π.Ε., η οποία παρουσιάζεται αρκετά φορτωμένη. Στο 

Σχήμα 4.1 παρουσιάζεται με τη μορφή διαγράμματος Gantt ένα υπόδειγμα της 

πραγματικής εβδομαδιαία παραγωγής της ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ ΕΠΕ όπως αυτή ορίστηκε 

από το υπολογιστικό εργαλείο GAMS. Ο διαθέσιμος χρονικός ορίζοντας είναι 7 

ημέρες, με μία βάρδια των 8 ωρών. Για να ικανοποιηθεί η συγκεκριμένη εβδομαδιαία  

ζήτηση,  το εργοστάσιο  λειτούργησε και τις 7 ημέρες και έγιναν και κάποιες 

υπερωρίες για την ολοκλήρωση της παραγωγής μεσοπρόθεσμα. Η μονάδα παραγωγής 

αποτελείται από 16 εργαζόμενους (4 σε κάθε συσκευαστική) που δουλεύουν 8 ώρες 

την ημέρα. 

     Στο διάγραμμα Gantt κάθε μπάρα αντιπροσωπεύει μία δραστηριότητα. Η θέση και 

το μήκος κάθε μπάρας αντανακλούν το χρόνο έναρξης, τη διάρκεια και το χρόνο 

λήξης κάθε δραστηριότητα. Αυτό επιτρέπει να γίνει εμφανές ποιες είναι οι διάφορες 

δραστηριότητες, πότε αρχίζει και πότε τελειώνει κάθε δραστηριότητα, το χρονικό 

διάστημα πού διαρκεί η κάθε δραστηριότητα, πότε κάποιες δραστηριότητες 

αλληλεπικαλύπτονται από κάποιες άλλες και τέλος διακρίνεται ο χρόνος έναρξης και 

ο χρόνος λήξης του συνολικού έργου. Τα μεγάλα κενά στο Σχήμα 4.1 υποδεικνύουν 

τις ώρες που η μονάδα είναι ανενεργή (λειτουργεί μόνο με μία βάρδια των 8 ωρών). 

Τα μικρά κενά ανάμεσα στις ράβδους υποδηλώνουν του διάρκεια του χρόνου 

καθαρισμού, όταν επέρχεται αλλαγή στη σαλάτα. Mε τη βοήθεια του υπολογιστικού 

εργαλείου GAMS και του λογισμικού ΜΑΤLΑΒ R2017a λαμβάνουμε το διάγραμμα 

Gantt που απεικονίζεται στο Σχήμα 4.1 
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Σχήμα 4.1: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για μία βάρδια των 8h 

 
 

    

 

Εικόνα 4.1: Υπόμνημα  
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      Για να καλυφθούν οι ανάγκες της ζήτησης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία και 

τα δεδομένα της εταιρείας, ήταν απαραίτητο να λειτουργήσουν όλες οι γραμμές του 

τμήματος της συσκευασίας, επί επτά ημέρες την εβδομάδα με την πλήρη 

δυναμικότητα τους και ταυτόχρονα τα 16 άτομα του προσωπικού, είναι υποχρεωμένα 

να πραγματοποιούν και 6 ώρες υπερωρίες την εβδομάδα (στο Sχήμα 4.1 δεν 

απεικονίζονται οι υπερωρίες που έγιναν). Η μονάδα λειτούργησε συνολικά 62 ώρες 

(8 ώρες επί 7 ημέρες συν 6 υπερωρίες). 

     Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κάθε συσκευαστική για να λειτουργήσει και να παράγει 

απρόσκοπτα απαιτεί την παρουσία τεσσάρων εργατών, τότε η εταιρία είναι 

υποχρεωμένη, για τις ανάγκες  της συσκευασίας των προϊόντων της να καταβάλλει 

εβδομαδιαίως 112 ημερομίσθια εκ των οποίων ορισμένα με προσαύξηση και 

ταυτόχρονα να χρεώνεται και με 96 ώρες υπερεργασίας ή υπερωρίας. Με αυτά τα 

δεδομένα είναι προφανές ότι η αύξηση της εβδομαδιαίας παραγωγής είναι πάρα πολύ 

δύσκολή και μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνο με την αύξηση του αριθμού των 

υπερωριών. 

      Η λύση επομένως που θα μπορούσε να προταθεί στην περίπτωση αυτή, θα ήταν η 

δημιουργία μιας δεύτερης βάρδιας στην εταιρεία, η οποία θα εξυπηρετούσε τις 

ανάγκες της συσκευασίας. 

     Θέτουμε ως δεδομένα εισόδου ότι η μονάδα λειτουργεί με 2 βάρδιες των 8 ωρών 

την ημέρα και με τη βοήθεια του υπολογιστικού εργαλείου GAMS και του 

λογισμικού ΜΑΤLΑΒ R2017a λαμβάνουμε το διάγραμμα Gantt που απεικονίζεται 

στο Σχήμα 4.2.   
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Σχήμα 4.2: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για δύο  βάρδιες των 8h 

 

     Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το αρχικό πρόβλημα χωρίστηκε σε δυο 

υποπροβλήματα, η μία συσκευαστική  που επεξεργάζεται τα 52 προϊόντα σε 

πλαστικούς περιέκτες των 2 κιλών (Mondini3 στο διάγραμμα απεικονίζεται ως line 4)  

και στην άλλη περίπτωση εξετάζονται οι  τρεις συσκευαστικές που επεξεργάζονται τα  

37 προϊόντα σε πλαστικούς περιέκτες των   200g, 250g και 450g (Mondini1, 

Mondini2, Grunwald στο διάγραμμα απεικονίζονται ως line1, line2, line3 

αντίστοιχα).  

     Πράγματι, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.2 στο διάγραμμα Gantt η λειτουργία μια 

δεύτερης βάρδιας με ταυτόχρονη αναδιοργάνωση του προγραμματισμού της 

συσκευασίας και συνεπώς και των απαιτούμενων πλυσιμάτων και ρυθμίσεων των 

μηχανών μετά από κάθε προϊόν, θα καθιστούσε δυνατή την κάλυψη της δεδομένης 

ζήτησης σε συσκευασμένα προϊόντα σε λίγο περισσότερο χρόνο από τρεις ημέρες. 

     Στη περίπτωση της μίας συσκευαστικής των 2 κιλών η μονάδα λειτουργεί 

συνολικά 54 ώρες, δηλαδή σημειώνεται μείωση 13% του συνολικού χρόνου 

απασχόλησης του εξοπλισμού . Στη περίπτωση των τριών συσκευαστικών η μονάδα 
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λειτουργεί συνολικά 42 ώρες , σημειώνεται μείωση 32% του συνολικού χρόνου 

απασχόλησης του εξοπλισμού. 

     Για τις δύο βάρδιες στη συσκευασία των προϊόντων θα ήταν  απαραίτητο να 

διπλασιαστούν οι εργαζόμενοι, με δεδομένο ότι η δεύτερη βάρδια μπορεί να 

λειτουργήσει με τουλάχιστον ένα άτομο λιγότερο. Ήτοι, στην περίπτωση αυτή 

υπολογίζουμε ότι η εταιρία για να καλύψει το εβδομαδιαίο εργατικό κόστος της της 

συσκευασία θα έπρεπε να καταβάλλει 102-103 ημερομίσθια χωρίς προσαυξήσεις και 

χωρίς υπερωρίες. Το κυριότερο πρόβλημα που παρατηρείται στο συγκεκριμένο 

σενάριο είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να απασχολεί τους εργαζόμενους μόνο για 

τρείς μέρες την εβδομάδα. Το συγκεκριμένο όμως μειονέκτημα μπορεί να μετατραπεί 

σε πλεονέκτημα, επειδή χωρίς καμιά απολύτως αλλαγή δίνει στην εταιρία τη 

δυνατότητα για αύξηση της παραγωγής και επομένως και την ευκαιρία περισσότερων 

πωλήσεων.  

     Στα Σχήματα (4.3) (4.4) (4.5) (4.6) (4.7) φαίνονται τα διαγράμματα του 

χρονοπρογραμματισμού της παραγωγής για αύξηση της ζήτησης 20%, 40%, 60%, 

80% και 100% αντίστοιχα. 
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Σχήμα 4.3: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής  για δύο  βάρδιες των 8h και 

αύξηση της ζήτησης κατά 20% 

 

Σχήμα 4.4: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για δύο  βάρδιες των 8h  και 

αύξηση της ζήτησης κατά 40% 
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Σχήμα 4.5: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για δύο  βάρδιες των 8h  και 

αύξηση της ζήτησης κατά 60%  

 

Σχήμα 4.6: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για δύο  βάρδιες των 8h και 

αύξηση της ζήτησης κατά 80%   
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Σχήμα 4.7: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για δύο  βάρδιες των 8h  και 

αύξηση της ζήτησης κατά 100% 

 

     Από τα παραπάνω διαγράμματα διαπιστώνουμε, όπως αναμένεται,  ότι με αύξηση 

της ζήτησης αυξάνει ο χρόνος παραγωγής και κατά συνέπεια  και ο χρόνος 

απασχόλησης των εργαζομένων. 

Η μονάδα παράγει 112 τόνους σαλατών σε χρονικό ορίζοντα 7 ημερών με μία 

βάρδια των 8ωρών συν τις 6 υπερωρίες. Προκύπτει έτσι ότι η εταιρία μπορεί να 

αυξήσει την παραγωγή με πενθήμερη εργασία και χωρίς υπερωρίες μέχρι τους 

210 τόνους σαλατών με δύο βάρδιες των 8 ωρών.  

  Από τα Σχήματα (4.8) (4.9) (4.10) (4.11) μετά από υπολογισμούς  γίνεται 

εμφανές ότι για κάθε βήμα αύξησης της ζήτησης, αυξάνεται το ποσοστό συσκευασίας 

και μειώνονται οι χρόνοι καθαρισμού και οι χρόνοι εγκατάστασης σε κάθε συσκευή. 

Το ποσοστό συσκευασίας μπορεί να αυξηθεί μέχρι και  8-10%. 
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Σχήμα 4.8: Διάγραμμα ποσοστιαίας μεταβολής του χρόνου επεξεργασίας, 

καθαρισμού, και ρύθμισης  συναρτήσει της αύξησης της ζήτησης στη συσκευή 

Mondini1 

 

 

 

Σχήμα 4.9: Διάγραμμα ποσοστιαίας μεταβολής του χρόνου επεξεργασίας, 

καθαρισμού, και ρύθμισης  συναρτήσει της αύξησης της ζήτησης στη συσκευή 

Mondini2 
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Σχήμα 4.10: Διάγραμμα ποσοστιαίας μεταβολής του χρόνου επεξεργασίας, 

καθαρισμού, και ρύθμισης  συναρτήσει της αύξησης της ζήτησης στη συσκευή 

Grunwald 

 

 

Σχήμα 4.11: Διάγραμμα ποσοστιαίας μεταβολής του χρόνου επεξεργασίας, 

καθαρισμού, και ρύθμισης  συναρτήσει της αύξησης της ζήτησης στη συσκευή 

Mondini3 

 

 

Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε για ακόμη δύο εβδομαδιαίες ζητήσεις και 

επαληθεύθηκαν τα αποτελέσματα συγκριτικά με την πρώτη μελέτη . 
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Ζήτηση 2 

 

     Η Ζήτηση 2 αντιπροσωπεύει μία πραγματική εβδομαδιαία ζήτηση των τελικών 

προϊόντων της ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ Ε.Π.Ε., του ίδιου μήνα όπως η Ζήτηση 1. Στο Σχήμα 

4.12 παρουσιάζεται με τη μορφή διαγράμματος Gantt ένα υπόδειγμα της πραγματικής 

εβδομαδιαίας παραγωγής της ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ ΕΠΕ όπως αυτή ορίστηκε από το 

υπολογιστικό εργαλείο GAMS. Ο διαθέσιμος χρονικός ορίζοντας είναι 6 ημέρες, με 

μία βάρδια 8 ωρών. Για να ικανοποιηθεί η συγκεκριμένη εβδομαδιαία  ζήτηση  του 

εργοστάσιο  λειτούργησε και τις 6 ημέρες και έγιναν και κάποιες υπερωρίες για την 

ολοκλήρωση της παραγωγής μεσοπρόθεσμα. Η μονάδα παραγωγής αποτελείται από 

16 εργαζόμενους (4 σε κάθε συσκευαστική) που δουλεύουν μία βάρδια την ημέρα. 

 

 

Σχήμα 4.12: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για μία  βάρδια των 8h 

 

      Για να καλυφθούν οι ανάγκες της ζήτησης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία και 

τα δεδομένα της εταιρείας, όλες οι γραμμές του τμήματος της συσκευασίας θα πρέπει 

να εργάζονται επί έξι ημέρες την εβδομάδα με την πλήρη δυναμικότητα του και 

ταυτόχρονα όλο το προσωπικό θα είναι υποχρεωμένο να πραγματοποιεί και 5 ώρες 
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υπερωρίες (στο σχήμα 4.12 δεν απεικονίζονται οι υπερωρίες που έγιναν). Η μονάδα 

λειτούργησε συνολικά 53 ώρες (8 ώρες επί 6 ημέρες συν 5 υπερωρίες). 

      Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κάθε συσκευαστική για να λειτουργήσει και να 

παράγει απρόσκοπτα απαιτεί την παρουσία τεσσάρων εργατών, τότε η εταιρία είναι 

υποχρεωμένη, για τις ανάγκες  της συσκευασίας των προϊόντων της να καταβάλλει 

εβδομαδιαίως 96 ημερομίσθια εκ των οποίων ορισμένα με προσαύξηση και 

ταυτόχρονα να χρεώνεται και με 80 ώρες υπερεργασίας ή υπερωρίας.  

     Θέτουμε ως δεδομένα εισόδου ότι η μονάδα λειτουργεί με 2 βάρδιες των 8 ωρών 

την ημέρα και με τη βοήθεια του υπολογιστικού εργαλείου GAMS και του 

λογισμικού ΜΑΤLΑΒ R2017a λαμβάνουμε το διάγραμμα Gantt που απεικονίζεται 

στο Σχήμα 4.13.   

 

 

Σχήμα 4.13: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για δύο  βάρδιες των 8h 

 

     Η κάλυψη της δεδομένης ζήτησης σε συσκευασμένα προϊόντα καθίσταται δυνατή 

σε λίγο λιγότερο χρόνο από τρεις ημέρες. 

      Σε όλες τις περιπτώσεις η μονάδα λειτουργεί συνολικά 44 ώρες, δηλαδή 

σημειώνεται  μείωση 17% του συνολικού χρόνου επεξεργασίας.  



Κεφάλαιο 4. Αποτελέσματα 

 

 

74 
 

     Για τις δύο βάρδιες στη συσκευασία των προϊόντων θα ήταν  απαραίτητο να 

διπλασιαστούν οι εργαζόμενοι, με δεδομένο ότι η δεύτερη βάρδια μπορεί να 

λειτουργήσει με τουλάχιστον ένα άτομο λιγότερο. Ήτοι, στην περίπτωση αυτή 

υπολογίζουμε ότι η εταιρία για να καλύψει το εβδομαδιαίο εργατικό κόστος της 

συσκευασία θα έπρεπε να καταβάλλει 93 ημερομίσθια χωρίς προσαυξήσεις και χωρίς 

υπερωρίες.  

     Στα Σχήματα (4.14) (4.15) (4.16) (4.17) (4.18) φαίνονται τα διαγράμματα του 

χρονοπρογραμματισμού της παραγωγής για αύξηση της ζήτησης 20%, 40%, 60%, 

80% και 100% αντίστοιχα.  

 

 

 

 

Σχήμα 4.14: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για δύο  βάρδιες των 8h και 

αύξηση της ζήτησης κατά 20% 
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Σχήμα 4.15: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για δύο  βάρδιες των 8h και 

αύξηση της ζήτησης κατά 40% 

 

Σχήμα 4.16: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για δύο  βάρδιες των 8h και 

αύξηση της ζήτησης κατά 60% 
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Σχήμα 4.17: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για δύο  βάρδιες των 8h και 

αύξηση της ζήτησης κατά 80%   

 

Σχήμα 4.18: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για δύο  βάρδιες των 8h και 

αύξηση της ζήτησης κατά 100% 
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     Η μονάδα παράγει 102 τόνους σαλατών σε χρονικό ορίζοντα 6 ημερών με μία 

βάρδια των 8ωρών συν τις 5 υπερωρίες. Προκύπτει έτσι, ότι η εταιρεία μπορεί να 

αυξήσει την παραγωγή με πενθήμερη εργασία και χωρίς υπερωρίες μέχρι τους 

200 τόνους σαλατών με δύο βάρδιες των 8 ωρών.  

     Από τα Σχήματα (4.19) (4.20) (4.21) (4.22) μετά από υπολογισμούς  γίνεται 

εμφανές ότι για κάθε βήμα αύξησης της ζήτησης , αυξάνεται το ποσοστό παραγωγής 

και μειώνονται οι χρόνοι καθαρισμού και οι χρόνοι εγκατάστασης σε κάθε συσκευή. 

Το ποσοστό παραγωγής μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 8%. 

   

 

 

 

Σχήμα 4.19: Διάγραμμα ποσοστιαίας μεταβολής του χρόνου επεξεργασίας, 

καθαρισμού, και ρύθμισης  συναρτήσει της αύξησης της ζήτησης στη συσκευή 

Monini1 
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Σχήμα 4.20: Διάγραμμα ποσοστιαίας μεταβολής του χρόνου επεξεργασίας, 

καθαρισμού, και ρύθμισης  συναρτήσει της αύξησης της ζήτησης στη συσκευή 

Monini2 

 

 

 

Σχήμα 4.21: Διάγραμμα ποσοστιαίας μεταβολής του χρόνου επεξεργασίας, 

καθαρισμού, και ρύθμισης  συναρτήσει της αύξησης της ζήτησης στη συσκευή 

Grunwald 
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Σχήμα 4.22: Διάγραμμα ποσοστιαίας μεταβολής του χρόνου επεξεργασίας, 

καθαρισμού, και ρύθμισης  συναρτήσει της αύξησης της ζήτησης στη συσκευή 

Monini3 

 

Ζητηση 3 

 

          Η Ζήτηση 3 αντιπροσωπεύει μία πραγματική εβδομαδιαία ζήτηση των τελικών 

προϊόντων της ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ Ε.Π.Ε., του ίδιου μήνα όπως η Ζήτηση 1. Στο Σχήμα 

4.23 παρουσιάζεται με τη μορφή διαγράμματος Gantt η πραγματική εβδομαδιαία 

παραγωγή της ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ ΕΠΕ όπως αυτή ορίστηκε από το υπολογιστικού 

εργαλείου GAMS. Ο διαθέσιμος χρονικός ορίζοντας είναι 6 ημέρες, με μία βάρδια 8 

ωρών. Για να ικανοποιηθεί η συγκεκριμένη εβδομαδιαία  ζήτηση  του εργοστάσιο  

λειτούργησε και τις 6 ημέρες και έγιναν και κάποιες υπερωρίες για την ολοκλήρωση 

της παραγωγής μεσοπρόθεσμα. Η μονάδα παραγωγής αποτελείται από 16 

εργαζόμενους (4 σε κάθε συσκευαστική) που δουλεύουν μία βάρδια την ημέρα. 
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Σχήμα 4.23: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για μία  βάρδια των 8h   

 

      Για να καλυφθούν οι ανάγκες της ζήτησης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία και 

τα δεδομένα της εταιρείας, όλες οι γραμμές του τμήματος της συσκευασίας θα πρέπει 

να εργάζονται επί έξι ημέρες την εβδομάδα με την πλήρη δυναμικότητα του και 

ταυτόχρονα όλο το προσωπικό θα είναι υποχρεωμένο να πραγματοποιεί και 2 ώρες 

υπερωρίες (στο Σχήμα 4.23 δεν απεικονίζονται οι υπερωρίες που έγιναν). Η μονάδα 

λειτούργησε συνολικά 50 ώρες (8 ώρες επί 6 ημέρες συν 2 υπερωρίες). 

     Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κάθε συσκευαστική για να λειτουργήσει και να παράγει 

απρόσκοπτα απαιτεί την παρουσία τεσσάρων εργατών, τότε η εταιρία είναι 

υποχρεωμένη, για τις ανάγκες  της συσκευασίας των προϊόντων της να καταβάλλει 

εβδομαδιαίως 96 ημερομίσθια εκ των οποίων ορισμένα με προσαύξηση και 

ταυτόχρονα να χρεώνεται και με 32 ώρες υπερεργασίας ή υπερωρίας.  

     Θέτουμε ως δεδομένα εισόδου ότι η μονάδα λειτουργεί με 2 βάρδιες των 8 ωρών 

την ημέρα και με τη βοήθεια του υπολογιστικού εργαλείου GAMS και του 

λογισμικού ΜΑΤLΑΒ R2017a λαμβάνουμε το διάγραμμα Gantt που απεικονίζεται 

στο Σχήμα 4.24.   
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Σχήμα 4.24: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για δύο  βάρδιες των 8h 

 

     Η κάλυψη της δεδομένης ζήτησης σε συσκευασμένα προϊόντα καθίσταται δυνατή 

σε λίγο λιγότερο χρόνο από τρεις ημέρες. 

     Στη περίπτωση της μίας συσκευαστικής των 2 κιλών η μονάδα λειτουργεί 

συνολικά 38 ώρες, δηλαδή σημειώνεται  μείωση 24% του συνολικού χρόνου 

επεξεργασίας. Στη περίπτωση των τριών συσκευαστικών η μονάδα λειτουργεί 

συνολικά 42 ώρες, σημειώνεται μείωση 17% του συνολικού χρόνου επεξεργασίας. 

     Για τις δύο βάρδιες στη συσκευασία των προϊόντων θα ήταν  απαραίτητο να 

διπλασιαστούν οι εργαζόμενοι, με δεδομένο ότι η δεύτερη βάρδια μπορεί να 

λειτουργήσει με τουλάχιστον ένα άτομο λιγότερο. Ήτοι, στην περίπτωση αυτή 

υπολογίζουμε ότι η εταιρία για να καλύψει το εβδομαδιαίο εργατικό κόστος της 

συσκευασία θα έπρεπε να καταβάλλει 93 ημερομίσθια χωρίς προσαυξήσεις και χωρίς 

υπερωρίες.  

     Στα Σχήματα (4.25) (4.15) (4.26) (4.27) (4.28) (4.29) φαίνονται τα διαγράμματα  

του χρονοπρογραμματισμού της παραγωγής για αύξηση της ζήτησης 20%, 40%, 60%, 

80% και 100% αντίστοιχα. 
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Σχήμα 4.25: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για δύο  βάρδιες των 8h και 

αύξηση της ζήτησης κατά 20% 

 

Σχήμα 4.26: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για δύο  βάρδιες των 8h και 

αύξηση της ζήτησης κατά 40% 
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Σχήμα 4.27: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για δύο  βάρδιες των 8h και 

αύξηση της ζήτησης κατά 60%  

 

Σχήμα 4.28: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για δύο  βάρδιες των 8h και 

αύξηση της ζήτησης κατά 80%  
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Σχήμα 4.29: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για δύο  βάρδιες των 8h και 

αύξηση της ζήτησης κατά 100% 

 

     Η μονάδα παράγει 100 τόνους σαλατών σε χρονικό ορίζοντα 6 ημερών με μία 

βάρδια των 8ωρών συν τις 2 υπερωρίες. Προκύπτει έτσι, ότι η εταιρία μπορεί να 

αυξήσει την παραγωγή με πενθήμερη εργασία και χωρίς υπερωρίες μέχρι τους 

210 τόνους σαλατών με δύο βάρδιες των 8 ωρών.  

Από τα Σχήματα (4.30) (4.31) (4.32) (4.33) μετά από υπολογισμούς  γίνεται 

εμφανές ότι για κάθε βήμα αύξησης της ζήτησης , αυξάνεται το ποσοστό παραγωγής 

και μειώνονται οι χρόνοι καθαρισμού και οι χρόνοι εγκατάστασης σε κάθε συσκευή. 

Το ποσοστό παραγωγής μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 15%. 
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Σχήμα 4.30: Διάγραμμα ποσοστιαίας μεταβολής του χρόνου επεξεργασίας, 

καθαρισμού, και ρύθμισης  συναρτήσει της αύξησης της ζήτησης στη συσκευή 

Monini1 

 

 

 

Σχήμα 4.31: Διάγραμμα ποσοστιαίας μεταβολής του χρόνου επεξεργασίας, 

καθαρισμού, και ρύθμισης  συναρτήσει της αύξησης της ζήτησης στη συσκευή 

Mondini2 
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Σχήμα 4.32: Διάγραμμα ποσοστιαίας μεταβολής του χρόνου επεξεργασίας, 

καθαρισμού, και ρύθμισης  συναρτήσει της αύξησης της ζήτησης στη συσκευή 

Grunwald 

 

 

 

Σχήμα 4.33: Διάγραμμα ποσοστιαίας μεταβολής του χρόνου επεξεργασίας, 

καθαρισμού, και ρύθμισης  συναρτήσει της αύξησης της ζήτησης στη συσκευή 

Monini3 
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4.3.2. Προσθήκη  δεύτερης συσκευαστικής μηχανής στη γραμμή συσκευασίας 

των δύο κιλών 

 

Στη περίπτωση της πρώτης ζήτησης η γραμμή συσκευασίας των 2κιλών 

παρατηρείται ότι είναι αρκετά «φορτωμένη»  συγκριτικά με τις γραμμές συσκευασίας 

των περιεκτών των 200g, 250g, 450g Σχήμα 4.2 . Για αυτό το λόγο εξετάστηκε η 

περίπτωση προσθήκης μίας δεύτερης συσκευαστικής ίδιας δυναμικότητας στη 

γραμμή συσκευασίας των 2 κιλών και  παρατηρήθηκαν οι αλλαγές στη παραγωγική 

διαδικασία αυξάνοντας την ζήτηση. 

 

 

Σχήμα 4.34: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για δύο  βάρδιες των 8h με 

προσθήκη δεύτερης συσκευαστικής 2 κιλών 

 

Στο σχήμα 4.34 βλέπουμε ότι οι απαιτήσεις της αρχικής ζήτησης μπορούν να 

καλυφθούν σε λιγότερο από δύο ημέρες. Από τα σχήματα 4.35-4.38  βλέπουμε ότι η 

μονάδα μπορεί να ανταπεξέλθει σε αύξηση της ζήτησης μέχρι και 220% σε χρονικό 

ορίζοντα 5 ημερών. Βλέποντας και κρίνοντας τα αποτελέσματα, η προμήθεια μιας 

δεύτερης συσκευαστικής για την παραγωγή σαλατών των 2 κιλών, κρίνεται ως 

μη απαραίτητη για τα σημερινά δεδομένα της εταιρείας. 
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Σχήμα 4.35: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για δύο  βάρδιες των 8h με 

προσθήκη δεύτερης συσκευαστικής 2 κιλών και αύξηση της ζήτησης κατά 60% 

 

Σχήμα 4.36: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για δύο  βάρδιες των 8h με 

προσθήκη δεύτερης συσκευαστικής 2 κιλών και αύξηση της ζήτησης κατά 120% 
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Σχήμα 4.37: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για δύο  βάρδιες των 8h με 

προσθήκη δεύτερης συσκευαστικής 2 κιλών και αύξηση της ζήτησης κατά 180% 

 

 

Σχήμα 4.38: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για δύο  βάρδιες των 8h με 

προσθήκη δεύτερης συσκευαστικής 2 κιλών και αύξηση της ζήτησης κατά 220% 
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4.3.3. Περιορισμός στον αποθηκευτικό χώρο των τελικών προϊόντων 

 

Με την αύξηση της ζήτησης και κατά συνέπεια και της παραγωγής, ενδέχεται 

να έχουμε την δημιουργία ενός δεύτερου bottleneck στα ψυγεία αποθήκευσης των 

ετοίμων προϊόντων. Με δεδομένη την χωρητικότητα τους σε έτοιμα προϊόντα και τη 

διαθεσιμότητα της εταιρείας σε μεταφορικά μέσα, τίθεται άμεσα ένας περιορισμός 

στην αύξηση της ζήτησης και συνεπώς της παραγωγής. Το πρόβλημα αυτό αρχικά θα 

μπορούσε να αντιμετωπιστεί με μείωση του αριθμού των ημερών παραμονής των 

σαλατών μέσα στα ψυγεία και διάθεση μεταφορικών μέσων πιο συχνά. Ως όριο 

τίθεται εδώ η παραμονή τους τουλάχιστον για μία μέρα, επειδή είναι απαραίτητο να 

ψυχθούν σε θερμοκρασίες κάτω των 7οC. Και σε περίπτωση που εξαντληθεί και το 

όριο αυτό θα πρέπει να τεθεί από την εταιρία μια ανώτατη αποδεκτή ποσότητα 

ζήτησης, στην οποία θα μπορεί να ανταποκριθεί.  

Ο αποθηκευτικός χώρος έχει δυναμικότητα 150 τόνων  και η εταιρεία διαθέτει 

μεταφορικά μέσα για τη διάθεση των προϊόντων στους πελάτες κάθε τέταρτη και 

έβδομη μέρα. Στη περίπτωση της πρώτης ζήτησης, με τη δημιουργία δεύτερης 

βάρδιας και την αύξηση της ζήτησης, συνάμα και της παραγωγής, πάνω από 40% , η 

μονάδα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλήρως λόγω αποθηκευτικού περιορισμού όπως 

φαίνεται στα Σχήματα 4.39,  4.40. 
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Σχήμα 4.39: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για δύο  βάρδιες των 8h και 

αύξηση της ζήτησης κατά 40% με περιορισμό στον αποθηκευτικό χώρο 

 

 
Σχήμα 4.40: Διάγραμμα Gantt της συνολικής παραγωγής για δύο  βάρδιες των 8h και 

αύξηση της ζήτησης κατά 60% με περιορισμό στον αποθηκευτικό χώρο 
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     Από τα Σχήματα 4.41 και 4.42 βλέπουμε το σύνολο των αποθηκευμένων 

προϊόντων σε κάθε χρονικό διάστημά για κάθε βήμα αύξησης της ζήτησης. Στο τέλος 

της τρίτης ημέρα  η συνολική αποθηκευμένη ποσότητα πλησιάζει στο όριο της 

αποθηκευτικής ικανότητας της μονάδας, για αυτό όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4.40 

η μονάδα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλήρως  

 

 

Σχήμα 4.41: Διάγραμμα του επιπέδου του συνόλου των αποθηκευμένων προϊόντων 

και αύξηση της ζήτησης κατά 40% 

 

 

 
Σχήμα 4.42: Διάγραμμα του επιπέδου του συνόλου των αποθηκευμένων προϊόντων 

και αύξηση της ζήτησης κατά 60% 
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Μεταβάλλοντας τις ημέρες διάθεσης των προϊόντων στους πελάτες,  

παράλληλα θέτοντας τουλάχιστον μία ημέρα παραμονής τους στο ψυγείο, το 

πρόβλημα εξαλείφεται και η μονάδα μπορεί να ανταπεξέλθει πλήρως μέχρι και σε 

αύξησης της ζήτησης 100% ( Βλέπε Σχήμα 4.2-4.7). Το επίπεδο του συνόλου των 

αποθηκευμένων προϊόντων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και δεν ξεπερνά τους 70 

τόνους  Σχήματα 4.43-4.48) 

 

 

 
Σχήμα 4.43: Διάγραμμα του επιπέδου του συνόλου των αποθηκευμένων προϊόντων 

 

 

 
Σχήμα 4.44: Διάγραμμα του επιπέδου του συνόλου των αποθηκευμένων προϊόντων 

και αύξηση της ζήτησης κατά 20% 
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Σχήμα 4.45: Διάγραμμα του επιπέδου του συνόλου των αποθηκευμένων προϊόντων 

και αύξηση της ζήτησης κατά 40% 

 

 

 

 
Σχήμα 4.46: Διάγραμμα του επιπέδου του συνόλου των αποθηκευμένων προϊόντων 

και αύξηση της ζήτησης κατά 60% 
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Σχήμα 4.47: Διάγραμμα του επιπέδου του συνόλου των αποθηκευμένων προϊόντων 

και αύξηση της ζήτησης κατά 80% 

 

 

 
Σχήμα 4.48: Διάγραμμα του επιπέδου του συνόλου των αποθηκευμένων προϊόντων 

και αύξηση της ζήτησης κατά 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1 2 3 4 5 6 7

Inventory Level

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1 2 3 4 5 6 7

Inventory Level



Κεφάλαιο 5. Συμπεράσματα και προτάσεις για παραπάνω μελέτη  

 

 

96 
 

Κεφάλαιο 5.                

Συμπεράσματα και προτάσεις για 

παραπάνω μελέτη 
 

5.1. Συμπεράσματα 

 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη  ενός 

μαθηματικού  μοντέλου προγραμματισμού και σχεδιασμού της παραγωγικής 

διαδικασίας ενός εργοστασίου τροφίμων. Το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να 

αξιοποιηθεί  για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων όπως θα ήταν ο σχεδιασμός της 

εβδομαδιαίας παραγωγής (πχ. αλληλουχία προϊόντων), η και η αύξηση της 

εβδομαδιαίας παραγωγής. Σημαντική είναι η ύπαρξη περιορισμών στο μαθηματικό 

μοντέλο, που αφορούν  το μέγεθος και την κατανομή των προϊόντων, χρονικοί 

περιορισμοί, περιορισμοί αλληλουχίας, ισοζύγιο μάζας  

 Στη συγκεκριμένη εργασία το μοντέλο εφαρμόστηκε σε ένα πρόβλημα 

βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας  της ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ ΕΠΕ και 

μελετήθηκαν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Το αρχικό πρόβλημα χωρίστηκε σε δύο 

υποπροβλήματα ανάλογά με την κατανομή των προϊόντων στο διαθέσιμο εξοπλισμό. 

Μελετήθηκαν επίσης οι αλλαγές στη παραγωγική διαδικασία, στη περίπτωση 

προσθήκης δεύτερης βάρδιας, η προσθήκη  μιας ακόμη μηχανής  στη γραμμή 

συσκευασίας των τελικών προϊόντων των 2 κιλών και οι αλλαγές στη περίπτωση 

περιορισμού του αποθηκευτικού χώρου των τελικών προϊόντων. 

 Έγινε σύγκρισή των αποτελεσμάτων με τα ρεαλιστικά δεδομένα που 

συλλέχθηκαν από την εταιρεία και λήφθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα. Η 

εταιρεία λειτουργεί με μία βάρδια των 8 ωρών και καθημερινά σημειώνεται 

τουλάχιστον μία ώρα υπερωρία. Στο μοντέλο εισάγονται ως δεδομένα εισόδου δύο 

βάρδιες των 8 ωρών, με αυτό τον τρόπο παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του 

συνολικού χρόνου  απασχόλησης του εξοπλισμού, μείωση στους χρόνους 

καθαρισμού και εγκατάστασης του εξοπλισμού , καθώς και εξάλειψη των υπερωριών. 

Εξετάστηκε η περίπτωση προσθήκης μίας δεύτερης συσκευαστικής ίδιας 

δυναμικότητας στη γραμμή συσκευασίας των 2 κιλών. Μελετήθηκαν διάφορα 
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σενάρια αύξησης της ζήτησης και παρατηρήθηκε ότι η οι δυο όμοιές συσκευές 

επιδέχονται αύξηση έως και 220% με χρονικό ορίζοντα πέντε ημέρες. Με βάση τα 

αποτελέσματα, η προμήθεια μίας δεύτερης συσκευαστικής κρίθηκε ως μη 

απαραίτητη.  

Επιπλέον μελετήθηκε ένα σενάριο περιορισμού στον  αποθηκευτικό χώρο των 

τελικών προϊόντων, μεταβάλλοντας την ζήτηση με βήμα +20%. Παρατηρήθηκε ότι σε 

αύξηση μεγαλύτερη του 40%, η μονάδα δεν ανταπεξέρχεται πλήρως λόγω του 

αποθηκευτικού περιορισμού και τη διάθεση μεταφορικών μέσων κάθε τέταρτη και 

έβδομη μέρα. Με προσθήκη μεταφορικών μέσων κάθε δύο ημέρες το πρόβλημα αυτό 

εξαλείφεται και η μονάδα μπορεί να ανταπεξέλθει πλήρως σε αύξηση της ζήτησης 

έως και 100%.  

Σε αυτό το σημείο θα ήταν σημαντικό να αναφέρουμε ότι στη περίπτωση της 

μίας βάρδιας γίνεται προφανές ότι η αύξηση της εβδομαδιαίας παραγωγής είναι πάρα 

πολύ δύσκολή και μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνο με την αύξηση του αριθμού των 

υπερωριών. Αυτό αν και με μια πρώτη ανάγνωση μπορεί να εξυπηρετεί την εταιρία 

επειδή φαίνεται ότι περιορίζει το εργατικό κόστος κυρίως λόγω του περιορισμού των 

εργοδοτικών εισφορών, σε βάθος χρόνου είναι τελείως ασύμφορο και 

αντιπαραγωγικό, επειδή οι υπερωρίες των εργαζομένων δημιουργούν μακροχρόνια 

και σημαντικά προβλήματα, τόσο στους εργαζόμενους όσο και στην ίδια την εταιρία.  

5.2 Προτάσεις για Περαιτέρω Μελέτη 

 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν, επειδή η δεύτερη βάρδια με τις διαδικαστικές 

παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν, ταυτόχρονα θα μειώσει σημαντικά τον 

αριθμό των ημερών της εβδομαδιαίας απασχόλησης του προσωπικού, που απαιτείται 

για την κάλυψη της σημερινής ζήτησης, θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα μιας 

στοχευμένη λειτουργίας της. Να αρχίσει πχ η λειτουργία της μόνο σε 2 γραμμές και 

να επεκταθεί στη συνέχεια και στις υπόλοιπες όταν θα αυξηθεί η ζήτηση. 

Θα ήταν ενδιαφέρουσα μια επέκταση του μαθηματικού μοντέλου ώστε να 

συμπεριλάβει και το ανθρώπινο δυναμικό. Η ταυτόχρονη βελτιστοποίηση των 

δραστηριοτήτων παραγωγής και αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινού δυναμικού, 

θα μπορούσε να βελτιώσει τη συνολική απόδοση και ευελιξία της εταιρείας .   

Άλλη μία  σημαντική κατεύθυνση της έρευνας είναι η εξέταση πιθανών 

αναθεωρήσεων στις παραγγελίες του πελάτη πριν από την αποστολή τους. Μία 
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πιθανή πρόταση για το θέμα αυτό είναι η ενσωμάτωση αποθεμάτων ασφαλείας ή / και 

χρόνων ασφαλείας στην μαθηματικό μοντέλο προγραμματισμού. Επίσης είναι δυνατό 

να γίνει επέκταση του μοντέλου ώστε να λαμβάνει υπόψιν αποφάσεις επανα-

προγραμματισμού της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο όταν υπάρχει τροποποίηση 

σε κάποιες παραγγελίες  

Σε πολλά περιβάλλοντα παραγωγής αρκετές πρώτες ύλες μεταποιούνται ‘όλες 

μαζί σε τελικά προϊόντα. Είναι δικαιολογημένο  σε τέτοια περιβάλλοντα, να 

υπάρχουν περιορισμοί στις πρώτες ύλες  Επομένως, είναι σημαντικό να επεκταθεί η 

τρέχουσα ανάλυση και το μοντέλο ώστε να υπάρχει πληροφορία για διαθεσιμότητα 

των πρώτων υλών. 

Τέλος ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να διερευνηθεί στην εταιρία είναι και 

αυτό της σήμανσης των προϊόντων για την εξυπηρέτηση της ιχνηλασιμότητας τους. 

Σήμερα, όλες οι ενδιάμεσες καταγραφές και σημάνσεις πραγματοποιούνται 

χειρωνακτικά με τη βοήθεια κυρίως εντύπων που ανέπτυξε η εταιρία στα πλαίσια της 

εφαρμογής του συστήματος HACCP. Η συμβολή του ανθρώπινου παράγονται στη 

διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά μεγάλη με αποτέλεσμα και την αύξηση της 

πιθανότητας του ανθρώπινου λάθους. Μια καλύτερη οργάνωση επομένως του 

συστήματος ιχνηλασιμότητας της εταιρίας θεωρείται επιβεβλημένη, ώστε να 

ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο ο χρονοπρογραμματισμός παραγωγής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Χαρακτηριστικά της μονάδας 

παραγωγής 
 

Α.1- Χαρακτηριστικά της μονάδας 

παραγωγής 
 

Πίνακας Α.1: Ζήτηση 1 τελικών προϊόντων 

Προϊόν 

  

Ζήτηση(Kg) Προϊόν Ζήτηση(Kg) 

Ρώσικη 2kgA 

 

4390 Τυροσαλάτα 2kgCt 524 

Ρώσικη 2kCt 

  

1481 Τυροσαλάτα 2kgLP 612 

Ρώσικη 2kgLP 

  

125 Τυροσαλάτα 200 g 0 

Ρώσικη 200g 

  

0 Τυροσαλάτα 250 g 1969 

Ρώσικη 250g 

  

2488 Τυροσαλάτα 450 g 6940 

Ρώσικη 450g 

  

4390 Κοτοσαλάτα2kgA 2450 

Λευκή Ταραμοσαλάτα 

2kgA 

85 Κοτοσαλάτα 2kgCt 0 

Λευκή Ταραμοσαλάτα 

2kgLP 

96 Πατατοσαλατα2kgA 1140 

Λευκή Ταραμοσαλάτα 

250 g 

0 Πατατοσαλατα 2kgCt 0 

Ταραμάς 2kgA 

  

141 Πατατοσαλατα 2kgLP 0 

Ταραμάς 2kgCt 

  

78 Ουγγαρέζα2kgA 137 

Ταραμάς 2kgLP 

  

0 Ουγγαρέζα 2kgCt 541 

Ταραμάς 200 g 

  

62 Ουγγαρέζα 2kglp 392 

Ταραμάς 250 g 

  

454 Ουγγαρέζα 250 g 249 

Ταραμάς 450 g 

 

1134 Ουγγαρέζα 450 g 0 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgA 

80 Αγγουρομαγιονέζα2kgΑ 240 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgCt 

459 Αγγουρομαγιονέζα 

2kgCat 

0 
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Πίνακας Α.1: Ζήτηση 1 τελικών προϊόντων 

Προϊόν 

 

Ζήτηση(Kg) Προϊόν Ζήτηση(Kg) 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgLP 

0 Αγγουρομαγιονέζα 

2kgLP 

0 

Μελιτζανοσαλάτα 200 

g  

0 Πάπρικα2kgA 311 

Μελιτζανοσαλάτα 250 

g  

2324 Πάπρικα 2kgCt 758 

Μελιτζανοσαλάτα 450 

g  

0 Πάπρικα 2kgLP 731 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgA 

26 Πάπρικα 250 g 5400 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgCt 

83 Κηπουρού2kgA 274 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgLP 

0 Κηπουρού 2kgCt 253 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 200 

g 

0 Κηπουρού 2kgLP 67 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 250 

g 

269 Κηπουρού 200 g 316 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 450 

g 

671 Κηπουρού 250 g 808 

Τζατζίκι2kgA 

  

649 Κηπουρού 450 g 3003 

Τζατζίκι 2kgCt 

  

261 Μαγιονέζα2kgA 0 

Τζατζίκι 2kgLP 

  

1473 Μαγιονέζα 2kgCt 0 

Τζατζίκι 200 g 

  

614 Μαγιονέζα 2kgLP 12480 

Τζατζίκι 250 g 

  

3716 Βουδαπέστη2kgA 0 

Τζατζίκι 450 g 

  

26721 Βουδαπέστη 2kgCat 0 

Χτυπητή 2kgA 

  

0 Βουδαπέστη 2kgLP 34 

Χτυπητή 2kgLP 

  

901 Βουδαπέστη 200 g 0 
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Πίνακας Α.1: Ζήτηση 1 τελικών προϊόντων 

Προϊόν 

 

Ζήτηση(Kg) Προϊόν Ζήτηση(Kg) 

Χτυπητή 250 g 

  

343 Βουδαπέστη 250 g 0 

Χτυπητή 450 g 

  

1646 Βουδαπέστη 450 g 1104 

Τυροκαυτερή2kgA 

  

78 Χούμους2kgA 0 

Τυροκαυτερή 2kgCt 

  

2218 Χούμους 2kgCt 0 

Τυροκαυτερή 2kgLP 

  

413 Χούμους 250 g 0 

Τυροκαυτερή 200 g 

  

0 Χούμους 450 g 0 

Τυροκαυτερή 250 g 

  

6474 Πατζαροσαλάτα2kgA 124 

Τυροκαυτερή 450 g 

  

6410 Πατζαροσαλάτα 2kgCt 120 

Τυροσαλάτα2kgA 

  

699 
  

 

 
 

Πίνακας Α.2: Ζήτηση 2 τελικών προϊόντων 

Προϊόν  

  

Ζήτηση(Kg)  Προϊόν  Ζήτηση(Kg)  

Ρώσικη 2kgA 371 Τυροσαλάτα 2kgCt 32 

Ρώσικη 2kCt 

  
1170 Τυροσαλάτα 2kgLP 195 

Ρώσικη 2kgLP 

  
1618 Τυροσαλάτα 200 g 0 

Ρώσικη 200g  740 Τυροσαλάτα 250 g 0 

Ρώσικη 250g 

  
504 Τυροσαλάτα 450 g 962 

Ρώσικη 450g 

  
9101 Κοτοσαλάτα2kgA 0 

Λευκή Ταραμοσαλάτα 

2kgA 
488 Κοτοσαλάτα 2kgCt 0 

Λευκή Ταραμοσαλάτα 

2kgLP 
195 Πατατοσαλατα2kgA 0 

Λευκή Ταραμοσαλάτα 

250 g 
1702 Πατατοσαλατα 2kgCt 0 

Ταραμάς 2kgA  5460 Πατατοσαλατα 2kgLP 0 
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Πίνακας Α.2: Ζήτηση 2 τελικών προϊόντων 

Προϊόν 

 

Ζήτηση(Kg) Προϊόν Ζήτηση(Kg) 

Ταραμάς 2kgCt 

  
1443 Ουγγαρέζα2kgA 0 

Ταραμάς 2kgLP 

  
1443 Ουγγαρέζα 2kgCt 0 

Ταραμάς 200 g 

  
1072 Ουγγαρέζα 2kglp 254 

Ταραμάς 250 g 

  
666 Ουγγαρέζα 250 g 163 

Ταραμάς 450 g 11218 Ουγγαρέζα 450 g 0 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgA  
1033 Αγγουρομαγιονέζα2kgΑ 0 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgCt  
370 

Αγγουρομαγιονέζα 

2kgCat 
0 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgLP  
0 

Αγγουρομαγιονέζα 

2kgLP 
0 

Μελιτζανοσαλάτα 200 

g  
0 Πάπρικα2kgA 190 

Μελιτζανοσαλάτα 250 

g  
925 Πάπρικα 2kgCt 185 

Μελιτζανοσαλάτα 450 

g  
0 Πάπρικα 2kgLP 80 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgA 

0 Πάπρικα 250 g 1058 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgCt 

411 Κηπουρού2kgA 0 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgLP 

0 Κηπουρού 2kgCt 375 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 200 

g 

252 Κηπουρού 2kgLP 0 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 250 

g 

1628 Κηπουρού 200 g 740 
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Πίνακας Α.2: Ζήτηση 2 τελικών προϊόντων 

Προϊόν 

 

Ζήτηση(Kg) Προϊόν Ζήτηση(Kg) 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 450g 

 

3256 

 

Κηπουρού 250 g 

 

200 

Τζατζίκι2kgA 

  
254 Κηπουρού 450 g 9620 

Τζατζίκι 2kgCt 

  
702 Μαγιονέζα2kgA 0 

Τζατζίκι 2kgLP 

  
624 Μαγιονέζα 2kgCt 0 

Τζατζίκι 200 g 

  
0 Μαγιονέζα 2kgLP 2067 

Τζατζίκι 250 g 

  
3404 Βουδαπέστη2kgA 0 

Τζατζίκι 450 g 

  
16576 Βουδαπέστη 2kgCat 0 

Χτυπητή 2kgA 

  
0 Βουδαπέστη 2kgLP 0 

Χτυπητή 2kgLP 

  
195 Βουδαπέστη 200 g 0 

Χτυπητή 250 g 

  
148 Βουδαπέστη 250 g 0 

Χτυπητή 450 g 

  
0 Βουδαπέστη 450 g 0 

Τυροκαυτερή2kgA 

  
487 Χούμους2kgA 60 

Τυροκαυτερή 2kgCt 

  
1482 Χούμους 2kgCt 0 

Τυροκαυτερή 2kgLP 

  
722 Χούμους 250 g 5032 

Τυροκαυτερή 200 g 

  
1502 Χούμους 450 g 0 

Τυροκαυτερή 250 g 

  
670 Πατζαροσαλάτα2kgA 0 

Τυροκαυτερή 450 g 

  
5402 Πατζαροσαλάτα 2kgCt 0 

Τυροσαλάτα2kgA 

  
0 
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Πίνακας Α.3: Ζήτηση 3 τελικών προϊόντων 

Προϊόν 

  

Ζήτηση(Kg)  Προϊόν  Ζήτηση(Kg)  

Ρώσικη 2kgA 2893 Τυροσαλάτα 2kgCt 0 

Ρώσικη 2kCt 

  
632 Τυροσαλάτα 2kgLP 263 

Ρώσικη 2kgLP 

  
342 Τυροσαλάτα 200 g 0 

Ρώσικη 200g 

  
0 Τυροσαλάτα 250 g 2030 

Ρώσικη 250g 

  
1815 Τυροσαλάτα 450 g 5870 

Ρώσικη 450g 

  
3070 Κοτοσαλάτα2kgA 0 

Λευκή Ταραμοσαλάτα 

2kgA 
1789 Κοτοσαλάτα 2kgCt 0 

Λευκή Ταραμοσαλάτα 

2kgLP 
686 Πατατοσαλατα2kgA 0 

Λευκή Ταραμοσαλάτα 

250 g 
971 Πατατοσαλάτα 2kgCt 0 

Ταραμάς 2kgA 

  
4787 Πατατοσαλάτα 2kgLP 1750 

Ταραμάς 2kgCt 

  
0 Ουγγαρέζα2kgA 0 

Ταραμάς 2kgLP 

  
2709 Ουγγαρέζα 2kgCt 0 

Ταραμάς 200 g 

  
0 Ουγγαρέζα 2kglp 690 

Ταραμάς 250 g 

  
14080 Ουγγαρέζα 250 g 223 

Ταραμάς 450 g 8744 Ουγγαρέζα 450 g 0 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgA  
0 Αγγουρομαγιονέζα2kgΑ 0 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgCt  
0 

Αγγουρομαγιονέζα 

2kgCat 
0 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgLP  
339 

Αγγουρομαγιονέζα 

2kgLP 
0 

Μελιτζανοσαλάτα 200 

g  
0 Πάπρικα2kgA 257 

Μελιτζανοσαλάτα 250 

g 
2297 Πάπρικα 2kgCt 0 
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Πίνακας Α.3: Ζήτηση 3 τελικών προϊόντων 

Προϊόν 

 

Ζήτηση(Kg) 

 

Προϊόν 

 

Ζήτηση(Kg) 

 

Μελιτζανοσαλάτα 450 

g 
5187 Πάπρικα 2kgLP 570 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgA 

895 Πάπρικα 250 g 0 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgCt 

447 Κηπουρού2kgA 0 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 

2kgLP 

0 Κηπουρού 2kgCt 0 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 200g 
0 Κηπουρού 2kgLP 206 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 250g 
0 Κηπουρού 200 g 0 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 450g 
0 Κηπουρού 250 g 408 

Τζατζίκι2kgA 

  
369 Κηπουρού 450 g 4150 

Τζατζίκι 2kgCt 

  
947 Μαγιονέζα2kgA 0 

Τζατζίκι 2kgLP 

  
448 Μαγιονέζα 2kgCt 0 

Τζατζίκι 200 g 

  
1482 Μαγιονέζα 2kgLP 2390 

Τζατζίκι 250 g 

  
12385 Βουδαπέστη2kgA 0 

Τζατζίκι 450 g 

  
12385 Βουδαπέστη 2kgCat 0 

Χτυπητή 2kgA 

  
0 Βουδαπέστη 2kgLP 0 

Χτυπητή 2kgLP 

  
395 Βουδαπέστη 200 g 0 

Χτυπητή 250 g 

  
334 Βουδαπέστη 250 g 0 

Χτυπητή 450 g 

  
0 Βουδαπέστη 450 g 2964 

Τυροκαυτερή2kgA 

  
868 Χούμους2kgA 0 

Τυροκαυτερή 2kgCt  1605 Χούμους 2kgCt 0 
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Πίνακας Α.3: Ζήτηση 3 τελικών προϊόντων 

Προιόν 

 

Ζήτηση(Kg) 

 

Προιόν 

 

Ζήτηση(Kg) 

 

Τυροκαυτερή 2kgLP 

  
710 Χούμους 250 g 1630 

Τυροκαυτερή 200 g 

  
0 Χούμους 450 g 0 

Τυροκαυτερή 250 g 

  
4891 Πατζαροσαλάτα2kgA 0 

Τυροκαυτερή 450 g 

  
1631 Πατζαροσαλάτα 2kgCt 0 

Τυροσαλάτα2kgA 

  
0 
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Πίνακας Α.4: Ελάχιστος χρόνος προετοιμασίας της κάθε σαλάτας 

Συνταγή Χρόνος προετοιμασίας(min) 

Ρώσικη 

 
10 

Λευκή Ταραμοσαλάτα 

 
9 

Ταραμάς 

 
9 

Μελιτζανοσαλάτα 

 
15 

Παραδοσιακή Μελιτζανοσαλάτα 

 
17 

Τζατζίκι 

 
10 

Χτυπητή 

 
20 

Τυροκαυτερή 

 
20 

Τυροσαλάτα 

 
20 

Κοτοσαλάτα 

 
15 

Πατατοσαλατα 

 
15 

Ουγγαρέζα 

 
11 

Αγγουρομαγιονέζα 

 
25 

Πάπρικα 

 
14 

Κηπουρού 

 
14 

Μαγιονέζα 

 
40 

Βουδαπέστη 

 
15 

Χούμους 

 
13 

Πατζαροσαλάτα 

 
15 
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Πίνακας Α.5: Χρόνος καθαρισμού συσκευής ανάλογα με την αλληλουχία των σαλατών 

  Ρώσικη 
Λευκή 

Ταραμοσαλάτα 
Ταραμας Μελιτζανοσαλάτα 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 
Τζατζίκι 

Ρώσικη 0 45 45 45 45 45 

Λευκή Ταραμοσαλάτα 45 0 8 45 45 45 

Ταραμας 45 10 0 45 45 45 

Μελιτζανοσαλάτα 45 45 45 0 40 45 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 
45 45 45 30 0 45 

Τζατζίκι 45 45 45 45 45 0 

Χτυπητή 45 45 45 45 45 45 

Τυροκαυτερή 45 45 45 45 45 45 

Τυροσαλάτα 45 45 45 45 45 45 

Κοτοσαλάτα 45 45 45 45 45 45 

Πατατοσαλάτα 45 45 45 45 45 45 

Ουγγαρέζα 45 45 45 45 45 45 

Πάπρικα 45 45 45 45 45 45 

Αγγουρομαγιονέζα 45 45 45 45 45 45 

Κηπουρού 45 45 45 45 45 45 

Μαγιονέζα 45 45 45 45 45 45 

Βουδαπέστη 45 45 45 45 45 45 

Χούμους 45 45 45 45 45 45 

Πατζαροσαλάτα 45 45 45 45 45 45 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

113 
 

 

Πίνακας Α.5: Χρόνος καθαρισμού συσκευής ανάλογα με την αλληλουχία των σαλατών 

  Χτυπητή Τυροκαυτερή Τυροσαλάτα Κοτοσαλάτα Πατατοσαλάτα Ουγγαρέζα 

Ρώσικη 45 45 45 45 45 45 

Λευκή Ταραμοσαλάτα 45 45 45 45 45 45 

Ταραμας 45 45 45 45 45 45 

Μελιτζανοσαλάτα 45 45 45 45 45 45 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 
45 45 45 45 45 45 

Τζατζίκι 45 45 45 45 45 45 

Χτυπητή 0 20 20 45 45 45 

Τυροκαυτερή 20 0 20 45 45 45 

Τυροσαλάτα 20 20 0 45 45 45 

Κοτοσαλάτα 45 45 45 0 45 45 

Πατατοσαλάτα 45 45 45 45 0 45 

Ουγγαρέζα 45 45 45 45 45 0 

Πάπρικα 45 45 45 45 45 45 

Αγγουρομαγιονέζα 45 45 45 45 45 45 

Κηπουρού 45 45 45 45 45 45 

Μαγιονέζα 45 45 45 45 45 45 

Βουδαπέστη 45 45 45 45 45 25 

Χούμους 45 45 45 45 45 45 

Πατζαροσαλάτα 45 45 45 45 45 45 
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Πίνακας Α.5: Χρόνος καθαρισμού συσκευής ανάλογα με την αλληλουχία των σαλατών 

  Πάπρικα Αγγουρομαγιονέζα Κηπουρού Μαγιονέζα Βουδαπέστη Χούμους Πατζαροσαλάτα 

Ρώσικη 45 45 45 45 45 45 45 

Λευκή Ταραμοσαλάτα 45 45 45 45 45 45 45 

Ταραμας 45 45 45 45 45 45 45 

Μελιτζανοσαλάτα 45 45 45 45 45 45 45 

Παραδοσιακή 

Μελιτζανοσαλάτα 
45 45 45 45 45 45 45 

Τζατζίκι 45 45 45 45 45 45 45 

Χτυπητή 45 45 45 45 45 45 45 

Τυροκαυτερή 45 45 45 45 45 45 45 

Τυροσαλάτα 45 45 45 45 45 45 45 

Κοτοσαλάτα 45 45 45 45 45 45 45 

Πατατοσαλάτα 45 45 45 45 45 45 45 

Ουγγαρέζα 45 45 45 45 25 45 45 

Πάπρικα 0 45 45 45 45 45 45 

Αγγουρομαγιονέζα 45 0 45 45 45 45 45 

Κηπουρού 45 45 0 45 45 45 45 

Μαγιονέζα 45 45 45 0 45 45 45 

Βουδαπέστη 45 45 45 45 0 45 45 

Χούμους 45 45 45 45 45 0 45 

Πατζαροσαλάτα 45 45 45 45 45 45 0 
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