
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΣΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ 

κοπόσ: Αντικείμενο τθσ εργαςίασ αποτελεί θ μελζτθ μίασ πράςινθσ εφοδι-

αςτικισ αλυςίδασ, ςτθν οποία παρουςιάηονται ςχζςεισ ςυνανταγωνιςμοφ, 

με τθ χριςθ μεκόδων δυναμικισ ςυςτθμάτων.  

Πρόβλημα: τθ ςυγκεκριμζνθ εφοδιαςτικι αλυςίδα υπάρχει μία επιχείρθ-

ςθ που είναι υπεφκυνθ για τθν καταςκευι και τθν ανακφκλωςθ ενόσ προϊό-

ντοσ, ενϊ υπάρχει και μία δεφτερθ επιχείρθςθ που αςχολείται με τθ διανο-

μι και τθν ανακαταςκευι του. Με τθ χριςθ προςομοίωςθσ γίνεται ανάλυ-

ςθ τθσ επίδραςθσ δφο παραγόντων ςτθ ςυμπεριφορά του ςυςτιματοσ. Ο 

πρϊτοσ παράγοντασ  αφορά ςτθν ποςότθτα αφξθςθσ τθσ δυναμικότθτασ 

καταςκευισ και ανακαταςκευισ, όταν κάκε επιχείρθςθ το κρίνει αναγκαίο 

και ο δεφτεροσ αφορά ςτο χρόνο αποςτολισ των παραγγελιϊν που δζχεται 

ο καταςκευαςτισ από το διανομζα. Επίςθσ, γίνεται πρόταςθ ςτρατθγικισ 

με βάςθ τουσ δφο αυτοφσ παράγοντεσ προσ όφελοσ του καταςκευαςτι. 

ενάρια: Σα ςενάρια A,B και C χρθςιμοποιικθκαν για τθ μελζτθ τθσ επί-

δραςθσ τθσ ποςότθτασ αφξθςθσ δυναμικότθτασ, ενϊ τα ςενάρια B, D και E 

για τθν επίδραςθ του χρόνου κακυςτζρθςθσ παραγγελίασ. 

υμπεράςματα: Η εξαγωγι ςυμπεραςμάτων βαςίςτθκε κυρίωσ ςτθ ςυμπε-

ριφορά τθσ διαφοράσ δυναμικότθτασ ανακαταςκευισ-ρυκμοφ ανακατα-

ςκευισ. Προζκυψε ότι με τθν αφξθςθ τθσ τιμισ οποιουδιποτε εκ των δφο 

παραγόντων, το κόςτοσ ανακαταςκευισ αυξάνεται.  

ενάριο Ποςότθτα αφξθςθσ δυναμικότθτασ Χρόνοσ κακυςτζρθςθσ ολοκλιρωςθσ 

A 10000 0 

B 25000 0 

C 40000 0 

D 25000 3 

E 25000 6 

F 40000 6 

Πρόταςη ςτρατηγικθσ: Ζπειτα, δθμιουργικθκε το ςυνδυαςτικό ςενάριο F 

με τισ μεγαλφτερεσ τιμζσ των δφο παραγόντων. Σο ςενάριο F ςυγκρίκθκε 

με τα ςενάρια με τα καλφτερα αποτελζςματα (ςενάρια C και Ε) και κρίκθκε 

ωσ θ καταλλθλότερθ ςτρατθγικι για τον καταςκευαςτι. 

υζθτηςη: Από τα ςυμπεράςματα προκφπτει, ότι ο καταςκευαςτισ επθ-

ρεάηοντασ  εςωτερικζσ διεργαςίεσ του, κατάφερε να μειϊςει τθν ανταγωνι-

ςτικότθτα του ανακαταςκευαςτι . Επιπλζον, μειϊνεται θ ανακαταςκευι 

και αυξάνεται το κόςτοσ τθσ, αυξάνοντασ το περιβαλλοντικό αντίκτυπο τθσ 

αλυςίδασ, ενϊ το κζρδοσ του καταςκευαςτι αυξάνεται. Ακόμα και αν ανα-

πτυχκεί θ ανακφκλωςθ από το κζρδοσ αυτό, θ περιβαλλοντικι ηθμιά δεν 

καλφπτεται. Σζλοσ, βελτιϊνεται θ εικόνα του καταςκευαςτι προσ τθν κοι-

νωνία, ςε αντίκεςθ με τθν εικόνα του ανταγωνιςτι του. 
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Διαφορά δυναμικότθτασ ανακαταςκευισ ρυκμοφ ανακαταςκευισ  για ςενάρια C,E  και F (καμπφλεσ 1,2 και 3 

αντίςτοιχα) 


