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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η εργασία αυτή αποτελεί την διπλωματική μου εργασία (thesis) στα πλαίσια των 

υποχρεώσεων του 4ου εξαμήνου του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών 

σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Όπως μαρτυρά και ο τίτλος, πρόκειται για την παρουσίαση των αρχών του Activity 

Based Costing (ABC), και την εφαρμογή τους για την βέλτιστη κοστολόγηση και 

διαχείριση τεχνικών έργων. Για τον σκοπό αυτό παρουσιάζονται οι αρχές του ABC, 

οι τομείς της διαχείρισης τεχνικών έργων (Construction Management) όπου μπορεί να 

υπάρξει όφελος από τη χρήση του, το μοντέλο της εφαρμογής αυτής, και τελικά 

παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης (case study) της εφαρμογής του ABC για την 

διαχείριση και κοστολόγηση της κατασκευής ενός νέου εμπορικού καταστήματος του 

ΟΤΕ, με βάση τα στοιχεία που μου διατέθηκαν από την ανάδοχο εταιρία που 

πραγματοποίησε το έργο. 

Το ενδιαφέρον που έδειξα για τον χώρο του Project Management γενικότερα και του 

Construction Management ειδικότερα, μετά το τέλος των σπουδών μου ως Πολιτικός 

Μηχανικός ήταν μεγάλο. Μετά την κάλυψη σημαντικού μέρους της θεωρίας του 

Project Management κατά τις προπτυχιακές σπουδές αλλά και κατά το 2ο εξάμηνο 

του μεταπτυχιακού προγράμματος, και την προσωπική μελέτη του αντικειμένου εκτός 

των υποχρεώσεών μου ως φοιτητής, θέλησα η διπλωματική εργασία του 

μεταπτυχιακού μου να είναι σχετική με αυτόν τον χώρο. Έτσι, μετά την ανακοίνωση 

του επιβλέποντα καθηγητή κ. Ανδρέα Γεωργίου για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 

σχετικής με ABC, προέκυψε η ιδέα της χρήσης του στον τομέα του Construction 

Management που έχει σχέση με την διαχείριση κόστους των τεχνικών έργων. 

Η εργασία πραγματοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2001 μέχρι και τον Ιανουάριο 

του 2002. Αρχικά έγινε το πλάνο εκπόνησης της εργασίας, στη συνέχεια έγινε η 

συγγραφή των θεωρητικών κεφαλαίων, ακολούθησε η πραγματοποίηση του case 

study, και τελικά έγινε η συγγραφή της παρουσίασής του. 

Ευχαριστώ, λοιπόν, τον κ. Γεωργίου για την ανάθεση του θέματος, καθώς και για την 

συνεχή παρακολούθηση, καθοδήγηση, βοήθεια και παροχή βιβλιογραφίας. 

Ευχαριστώ, επίσης, τον φίλο και συνάδελφο πολιτικό μηχανικό Βαγγέλη Νεραντζά 

για την παροχή της οικονομικής μελέτης του έργου που εξετάζεται στο case study, 
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χωρίς την οποία θα ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση της εργασίας. Τέλος, αλλά πάνω 

από όλους, ευχαριστώ την οικογένειά μου για την αμέριστη συμπαράσταση, ενίσχυση 

και υποστήριξη. 

 

Φάνης Βαλιάζης 

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2002 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1  Γενικά 

Οι μέθοδοι και οι πρακτικές διοίκησης επιχειρήσεων έχουν αλλάξει τα τελευταία 10 

με 15 χρόνια και θα συνεχίσουν να αλλάζουν ακόμα περισσότερο τώρα που 

περάσαμε στον 21ο αιώνα. Το πέρασμα αυτό βρίσκει τον κόσμο των επιχειρήσεων σε 

μια διαρκή προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας τους. Ο όρος “Continuous 

Improvement” (διαρκής βελτίωση) είναι ένας όρος που ακούγεται ολοένα και 

περισσότερο στις μέρες μας, όπως επίσης και οι όροι Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

(Total Quality Management), Just In Time (JIT), Business Process Reengineering 

(BPR) και άλλοι που είναι παραδείγματα της αλλαγής νοοτροπίας στην διοίκηση. Ο 

σκοπός είναι η βελτίωση των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων της εταιρίας ώστε 

να ανταποκριθεί αποτελεσματικά ή και να ξεπεράσει τις προσδοκίες του πελάτη. Η 

προσπάθεια αυτή φυσικά γίνεται στα πλαίσια του αγώνα επιβίωσης της κάθε εταιρίας 

στο σύγχρονο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είναι γεγονός πλέον ότι αν μια 

εταιρία δεν βελτιώνει συνεχώς την λειτουργία της τότε δύσκολα θα τα καταφέρει να 

αντέξει. Πολλές μελέτες, μάλιστα, δείχνουν ότι η βελτίωση αυτή πρέπει όχι μόνο να 

υπάρχει, αλλά να είναι και μιας σημαντικής τάξης κάθε χρόνο, καθώς δεν αρκεί πλέον 

μια οριακή ανάπτυξη1. 

Στο δρόμο για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις 

υιοθετούν μια νέα φιλοσοφία, που είναι γνωστή σαν Activity Based Management 

(ABM) ή Διοίκηση Βάσει Δραστηριοτήτων. Όπως μαρτυρά και το όνομα της 

φιλοσοφίας αυτής, σκοπός είναι η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των 

δραστηριοτήτων που συμβαίνουν μέσα σε μια επιχείρηση. Αυτό συμβαίνει μέσω 

διαφόρων μεθόδων, βασικότερη εκ των οποίων είναι το Activity Based Costing (ABC) 

ή Κοστολόγηση Βάσει Δραστηριοτήτων. Το ABC είναι μια μέθοδος κοστολόγησης που 

αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ως μια εναλλακτική μέθοδος 

κοστολόγησης που παρουσίαζε κάποια πλεονεκτήματα  σε σχέση με την 

παραδοσιακή κοστολόγηση, και σήμερα έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικότατο 

εργαλείο όχι μόνο κοστολόγησης, αλλά και αξιολόγησης και ανασχεδιασμού των 

                                                 

1 Βιβλιογραφία 1, σελ. 1 
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διαδικασιών, παρέχοντας στους διοικούντες χρήσιμες πληροφορίες για το πραγματικό 

κόστος προϊόντων, υπηρεσιών, δραστηριοτήτων, συμβολαίων, έργων κλπ. 

 

1.2  Ο κλάδος των κατασκευών 

Ο κλάδος των κατασκευών αποτελεί έναν από τους βασικότερους κλάδους της 

σύγχρονης διεθνούς οικονομίας. Σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου 

κατασκευάζονται τεράστια σε μέγεθος και σε σημασία τεχνικά έργα, που δίνουν 

απασχόληση σε χιλιάδες ανθρώπους, χρησιμοποιούν εξοπλισμό υψηλού κόστους και 

τεχνολογίας και, φυσικά, τα ποσά που διακινούνται είναι τεράστια. Για παράδειγμα 

μπορούμε να αναφέρουμε μεγάλα έργα όπως η κατασκευή αεροδρομίων, μετρό, 

οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων, λιμένων, αρδευτικών έργων σε ξηρές περιοχές, 

αλλά και μεσαίου μεγέθους έργα όπως η κατασκευή εμπορικών κέντρων, 

νοσοκομείων, αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ.  Είναι, λοιπόν, προφανές ότι για να 

διαχειρισθούν αποδοτικά τέτοιου είδους έργα είναι αναγκαίο να αξιοποιηθούν 

πλήρως όλες οι σύγχρονες μορφές διοίκησης. Αυτό γιατί πρόκειται για τα 

πολυπλοκότερα έργα από άποψη πληθώρας διαδικασιών που πρέπει να συντονιστούν 

ώστε να αποπερατωθεί το έργο στον προβλεπόμενο χρόνο, εντός του 

προϋπολογισμού, και εντός των προδιαγραφών ποιότητας. 

Για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι που είναι γενικότερα 

γνωστές σαν μέθοδοι Construction Management (Μέθοδοι Διοίκησης Τεχνικών 

Έργων). Το Construction Management αποτελεί μια πιο εξειδικευμένη εκδοχή του 

γενικότερου προγραμματισμού κάθε είδους έργου (όπως πχ η εγκατάσταση ενός νέου 

πληροφοριακού συστήματος ή η ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ή φαρμάκου) που 

είναι γνωστός ως Project Management. Στα πλαίσια του Construction Management, 

έχουν αναπτυχθεί τρόποι διαχείρισης και ελέγχου τόσο του χρονοδιαγράμματος του 

έργου όσο και της πορείας των δαπανών αλλά και της ποιότητάς του. Ειδικά τα 

τελευταία χρόνια, με την αλματώδη ανάπτυξη των υπολογιστών, το Construction 

Management έχει αφεθεί σε αυτούς, δίνοντας έτσι στα διοικητικά στελέχη την 

δυνατότητα να προγραμματίζουν γρήγορα και αποτελεσματικά τα έργα, μελετώντας 

και διάφορα εναλλακτικά σενάρια για την πρόβλεψη κάποιων καταστάσεων που 

μπορεί να θέσουν εκτός τροχιάς την πορεία τους. 
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1.3  Ο σκοπός της παρούσας εργασίας 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί το Activity Based Costing 

ως μια μέθοδος η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βέλτιστη διαχείριση τεχνικών 

έργων κάθε είδους. Κατά πρώτο λόγο η χρήση του θα είναι στη βέλτιστη διαχείριση 

του κόστους του έργου, τόσο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, όσο και για την 

παρακολούθηση της πορείας των δαπανών. Όπως θα φανεί όμως στα επόμενα 

κεφάλαια, η χρήση του μπορεί να ξεπεράσει αυτά τα όρια και να βοηθήσει στον 

γενικότερο προγραμματισμό του έργου, δηλαδή στον προγραμματισμό του 

χρονοδιαγράμματος, του κόστους και της ποιότητας, αφού αυτά αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους. 

Σκοπός, επίσης, είναι να παρουσιαστεί το Activity Based Costing ως μια μέθοδος που 

δεν έρχεται να υποκαταστήσει τα υπάρχοντα συστήματα προγραμματισμού και 

διαχείρισης έργων, αλλά να συνεργαστεί μαζί τους για μια ακόμα 

αποτελεσματικότερη διαχείριση. 

Με βάση τα παραπάνω, στα επόμενα κεφάλαια θα παρουσιαστούν οι αρχές του 

Activity Based Management γενικότερα και του Activity Based Costing ειδικότερα. 

Θα παρουσιαστούν οι τρόποι με τους οποίους εφαρμόζεται καθώς και οι τρόποι με 

τους οποίους μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση πόρων. Στη συνέχεια θα 

παρουσιαστούν οι μέθοδοι του Construction Management. Αυτό βέβαια θα γίνει εν 

συντομία, καθώς πρόκειται για ένα ολόκληρο ερευνητικό κλάδο και η αναλυτική 

παρουσίασή του ξεφεύγει από τους σκοπούς αυτής της εργασίας. Απλώς θα 

παρουσιαστούν τα σημεία εκείνα όπου μπορεί να υπάρξει εφαρμογή του Activity 

Based Costing. Θα ακολουθήσει η ανάλυση του μοντέλου εφαρμογής του Activity 

Based Costing στον προγραμματισμό και διαχείριση των έργων και, τέλος, θα 

παρουσιαστεί και μια πρακτική εφαρμογή (case study) όλων των προηγούμενων για 

συγκεκριμένο πραγματικό τεχνικό έργο, το οποίο είναι η κατασκευή ενός εμπορικού 

καταστήματος για λογαριασμό του ΟΤΕ. 

 8



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ACTIVITY BASED COSTING (ABC) 

2.1 Γενικά 

Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός είναι πλέον μια πραγματικότητα για όλους τους τύπους 

επιχειρήσεων. Για να επιβιώσει μια εταιρία, δεν αρκεί μόνο η παραγωγή καινοτόμων 

προϊόντων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών, αλλά απαιτείται 

και η εξάλειψη της σπατάλης πόρων και της πλεονάζουσας προσπάθειας. Το 

χειρότερο ίσως πράγμα που μπορεί να κάνει μια εταιρία σήμερα είναι μια γενική 

περικοπή εξόδων καθ’ όλο το μήκος της. Και αυτό γιατί με τον τρόπο αυτό 

περικόπτει αδιάκριτα πόρους τόσο από τις παραγωγικές δραστηριότητές της όσο και 

από της ζημιογόνες. Οι γενικές περικοπές μπορεί να περιορίσουν ζωτικές 

δραστηριότητες με αποτέλεσμα την ακόμα χειρότερη απόδοση της εταιρίας. Αυτή η 

χειρότερη απόδοση μπορεί να οδηγήσει σε νέες περικοπές και ούτω καθ’ εξής, 

βάζοντας την εταιρία σε έναν φαύλο κύκλο που οδηγεί στην αποτυχία. 

Ο Michael Porter περιέγραψε τις επιχειρήσεις ως μια αλυσίδα δραστηριοτήτων που 

προσθέτουν κέρδος ή αξία για τον πελάτη μέσω της μετατροπής των πόρων σε 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες ή προϊόντα2. Υποστήριξε ότι το σημαντικό σημείο στο 

στρατηγικό σχεδιασμό μιας εταιρίας είναι ο ορθός και επαρκής καθορισμός της 

αλυσίδας αυτής. Αυτό συνεπάγεται την μείωση ή εξάλειψη των δραστηριοτήτων που 

δεν προσθέτουν αξία στην αλυσίδα αυτή, και την βελτίωση των δραστηριοτήτων που 

προσθέτουν αξία. Μια εταιρία με βελτιωμένη αλυσίδα αξίας θα μπορεί να αποκτήσει 

στρατηγικό πλεονέκτημα στους τομείς του κόστους και της ποιότητας, καθώς θα είναι 

σε θέση να ανταποκριθεί ή και να ξεπεράσει τις προσδοκίες του πελάτη στο 

χαμηλότερο κόστος. Αυτή είναι μια ισχυρή αρχή που υιοθετούν ολοένα και 

περισσότεροι οργανισμοί. 

Με βάση, λοιπόν, το παραπάνω σκεπτικό, αναπτύχθηκε μια νέα φιλοσοφία διοίκησης 

που έγινε γνωστή ως Activity Based Management. Προφανώς, το ενδιαφέρον 

εστιάστηκε στη βέλτιστη διαχείριση των δραστηριοτήτων, και το κύριο εργαλείο με 

το οποίο πραγματοποιήθηκε ονομάστηκε Activity Based Costing. Οι πρώτες 
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πειραματικές εφαρμογές άρχισαν να πραγματοποιούνται στα μέσα της δεκαετίας του 

’80. Αυτά τα πρώτα πειράματα εστιάστηκαν στη βελτίωση της ακρίβειας 

κοστολόγησης των υπηρεσιών και προϊόντων μέσω της ποσοτικοποίησης της σχέσης 

μεταξύ των δραστηριοτήτων και του κόστους.  

Παρά το γεγονός όμως ότι η φιλοσοφία αυτή υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, δεν 

είναι παρά τα τελευταία χρόνια που έχει γνωρίσει ανάπτυξη και αποδοχή, χάρη στην 

ανάπτυξη της πληροφορικής τεχνολογίας. Επιπλέον, έπρεπε να κατανοήσουν και οι 

managers την συμβατότητα της θεωρίας του Porter με το ABC ώστε να βρούνε ένα 

σημαντικό κίνητρο για να αναπτύξουν τέτοιου είδους συστήματα. Αυτή η στροφή 

δηλώνει την πεποίθηση ότι η κατανόηση των βασικών δραστηριοτήτων, δομής, 

στρατηγικής και κόστους μιας επιχείρησης, μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένο 

σχεδιασμό και αποδοτικότητα, καθώς επίσης και σε βελτιωμένη κοστολόγηση 

υπηρεσιών και προϊόντων, στοιχεία που θεωρούνται κλειδί στην στρατηγική επιτυχία. 

Στις υπόλοιπες παραγράφους του κεφαλαίου αυτού θα παρουσιαστούν τα βασικά 

σημεία της φιλοσοφίας του ABC, τα αποτελέσματα που παράγει ένα τέτοιο σύστημα, 

οι χρήσεις και οι ωφέλειές του, η μεθοδολογία του ABC, το πώς μπορούμε να 

μειώσουμε το κόστος χάρη στο ABC, και ο τρόπος εφαρμογής του. Επίσης, θα γίνει 

μια σύγκριση με τους παραδοσιακούς τρόπους κοστολόγησης και, τέλος, θα 

παρουσιαστούν οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί ένα πληροφοριακό σύστημα 

ABC. 

 

2.2 Οι δραστηριότητες ως κοινός παρονομαστής 

Ο κοινός παρονομαστής σε κάθε είδους οργανισμό είναι οι δραστηριότητες, είτε 

πρόκειται για βιομηχανίες, είτε για παροχείς υπηρεσιών, για εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς, κυβερνητικές υπηρεσίες, νοσοκομεία κλπ. Σε διάφορους βαθμούς, κάθε 

οργανισμός έχει διαδικασίες και δραστηριότητες που μετατρέπουν τους πόρους 

(κεφάλαιο, εργασία, υπηρεσίες) στις υπηρεσίες ή προϊόντα που απαιτούν οι πελάτες 

του. Παράλληλα, υπάρχουν τα μέτρα απόδοσης για τις δραστηριότητες, τις 

διαδικασίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για 

να κριθεί κατά πόσο λειτουργεί αποδοτικά. 

Οι διαδικασίες και οι δραστηριότητες αποτελούν το κεντρικό νευρικό σύστημα της 
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επιχείρησης και αναπαριστούν την ουσία του τι κάνει αυτή για να παράξει έργο για 

τους πελάτες και τους μετόχους της. Ο ανταγωνισμός βασίζεται στην απόδοση των 

προϊόντων και των υπηρεσιών στην αγορά, και καθοδηγείται από την απόδοση των 

δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται για να σχεδιαστούν, παραχθούν και 

παραδοθούν τα προϊόντα αυτά. Στην ουσία οι ανταγωνιστές ανταγωνίζονται στο 

επίπεδο των δραστηριοτήτων και των διαδικασιών. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 

είναι το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων και των διαδικασιών αυτών. 

Πολλές επιχειρήσεις τελικά ανακαλύπτουν ότι όταν συγκριθούν με τους 

ανταγωνιστές, έχουν πρόσβαση στα ίδια υλικά, κεφάλαιο, τεχνολογία, εξοπλισμό, 

προμηθευτές, εργάτες και πελάτες. Σε αυτήν την περίπτωση οι ανταγωνιστές 

διαφοροποιούνται βασικά σε επίπεδο παραγωγικότητας δραστηριοτήτων και 

διαδικασιών, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος απόκτησης ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Ακόμα και εταιρίες που κυριαρχούν στον χώρο τους, πρέπει να 

βελτιώνουν διαρκώς τις δραστηριότητές τους αν θέλουν να παραμείνουν κυρίαρχες 

μακροπρόθεσμα. 

Η παραγωγικότητα των δραστηριοτήτων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος και ο κοινός 

παρονομαστής των αρχών βελτίωσης. Τα προηγούμενα χρόνια, η βελτίωση 

πραγματοποιείτο μόνο μέσω της επίλυσης προβλημάτων. Σήμερα, η βελτίωση 

επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης των δραστηριοτήτων ώστε να μην παρουσιαστούν 

καν τα προβλήματα. 

Το Activity Based Costing είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει 

τις επιχειρήσεις, παρέχοντας πληροφορίες και δεδομένα απαραίτητα στον σχεδιασμό, 

διαχείριση και έλεγχο των δραστηριοτήτων, ώστε να βελτιωθούν αυτές, τα προϊόντα, 

οι υπηρεσίες, να εξαλειφθούν οι σπατάλες και γενικά να πραγματοποιηθούν οι 

στρατηγικές της επιχείρησης. 

Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να πούμε ότι το Activity Based Costing είναι μια 

μεθοδολογία που μετρά το κόστος και την απόδοση των δραστηριοτήτων, των πόρων 

και των προϊόντων ή υπηρεσιών. Η διαφορά με την παραδοσιακή κοστολόγηση είναι 

ότι στο Activity Based Costing οι πόροι δεν καταναλώνονται απευθείας από τα 

προϊόντα, αλλά οι δραστηριότητες είναι αυτές που καταναλώνουν πόρους μέσω των 

οδηγών κατανάλωσης πόρων (resource drivers), και στη συνέχεια τα προϊόντα 

καταναλώνουν τις δραστηριότητες μέσω των οδηγών κατανάλωσης δραστηριοτήτων 
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(activity drivers).  

Με την απλή αυτή, ως ιδέα, προσθήκη, μπορούμε να πάρουμε όλες αυτές τις 

πληροφορίες που προαναφέρθηκαν, καθώς το κόστος ανάγεται απευθείας στην 

δραστηριότητα που το προκαλεί. Διάφορα κόστη που δεν μπορούσαν να αποδοθούν 

απευθείας στο προϊόν (γνωστότερα ως overhead costs) και έδιναν συνήθως 

παραπλανητική εικόνα για την λειτουργία της επιχείρησης, μπορούν μέσω του 

Activity Based Costing να αποδοθούν με ακρίβεια στις δραστηριότητες που τα 

προκαλούν. Στη συνέχεια, η επιχείρηση μπορεί λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις 

πληροφορίες να ανασχεδιάσει τον τρόπο λειτουργίας της μειώνοντας όλα τα 

παραπάνω κόστη. 

Σε πολύ γενικές γραμμές, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το Activity Based 

Costing βοηθά τις επιχειρήσεις. Φυσικά, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά στην 

πράξη, και αυτό θα φανεί στις επόμενες παραγράφους, όπου θα υπάρξει εκτενέστερη 

ανάλυση. 

 

2.3 Τα αποτελέσματα ενός συστήματος ABC 

Υπάρχουν οι εξής πέντε βασικές κατηγορίες αποτελεσμάτων που περιμένει να πάρει 

μια επιχείρηση από ένα σύστημα Activity Based Costing3: 

1. Το κόστος των δραστηριοτήτων και των επιχειρησιακών διαδικασιών 

2. Το κόστος των δραστηριοτήτων μη προστιθέμενης αξίας 

3. Μέτρα απόδοσης βάσει δραστηριοτήτων 

4. Το ακριβές κόστος των προϊόντων ή υπηρεσιών (cost objects) 

5. Οι οδηγοί κόστους (cost drivers) 

 

Το κόστος των δραστηριοτήτων και των επιχειρησιακών διαδικασιών 

Αφού οι δραστηριότητες μορφώνουν τον πυρήνα της λειτουργίας της επιχείρησης, το 

βασικό αποτέλεσμα που περιμένει αυτή από το σύστημα είναι ο ακριβής καθορισμός 
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του κόστους κάθε σημαντικής δραστηριότητας. Όπως έχει οριστεί διεθνώς, 

δραστηριότητα είναι: (1) έργο που παράγεται μέσα σε μια επιχείρηση και (2) η 

άθροιση ενεργειών που συμβαίνουν (είτε από ανθρώπους είτε από μηχανές) για να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών. Διαδικασία είναι μια σειρά δραστηριοτήτων 

που ενώνονται διαδοχικά για την επίτευξη κάποιου αντικειμενικού στόχου. Για 

παράδειγμα, η συναρμολόγηση μιας τηλεόρασης είναι μια διαδικασία που περικλείει 

πολλών ειδών δραστηριότητες. 

Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης αναφέρουν τι ποσά καταναλώνονται που 

και από ποιόν, αλλά αποτυγχάνουν να δώσουν το κόστος των δραστηριοτήτων και 

διαδικασιών. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το κόστος της επιχείρησης είναι το ίδιο. Η 

εφαρμογή του Activity Based Costing δε σημαίνει ότι αυτόματα το υπολογιζόμενο 

κόστος είναι μικρότερο. Είναι απλώς μια διαφορετική οπτική γωνία των πραγμάτων, 

που μπορεί όμως να δώσει σημαντικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν στον 

ανασχηματισμό της λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να μειωθεί στη συνέχεια το 

κόστος. 

 

Το κόστος των δραστηριοτήτων μη προστιθέμενης αξίας 

Μερικές δραστηριότητες προσθέτουν αξία στο προϊόν ή την υπηρεσία ενώ κάποιες 

άλλες όχι. Μια δραστηριότητα μη προστιθέμενης αξίας είναι μια δραστηριότητα που 

θεωρείται ότι δεν προσφέρει τίποτα στις ανάγκες του πελάτη ή της επιχείρησης. Ο 

ορισμός αυτός δίνει την πεποίθηση ότι οι δραστηριότητες αυτές μπορούν είτε να 

ανασχεδιασθούν, είτε να ελαχιστοποιηθούν, είτε να καταργηθούν χωρίς να 

επηρεαστεί η ποιότητα του προϊόντος. Αντιθέτως, μια δραστηριότητα προστιθέμενης 

αξίας δεν μπορεί να καταργηθεί, μειωθεί ή ανασχεδιαστεί χωρίς να επηρεαστεί το 

τελικό προϊόν. 

Για παράδειγμα, σε μια βιομηχανία, το κόστος και ο χρόνος για δραστηριότητες όπως 

μετακίνηση αντικειμένων, η επισκευή ελαττωματικών αντικειμένων κλπ, είναι 

κλασικά παραδείγματα δραστηριοτήτων μη προστιθέμενης αξίας. Οι δραστηριότητες 

αυτές αντιπροσωπεύουν την σπατάλη, δηλαδή πόρους που καταναλώνονται από  μη 

απαραίτητες, μη επαρκείς ή ανεπιθύμητες δραστηριότητες. 

Ο εντοπισμός, λοιπόν, των δραστηριοτήτων αυτών, είναι πολύ μεγάλης σημασίας για 

τη διοίκηση της επιχείρησης. Αυτό γιατί παρέχει ένα βασικό σημείο εστίασης των 
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προσπαθειών για βελτίωση των δραστηριοτήτων και εξάλειψη της σπατάλης. 

Επιπλέον, σχεδόν κάθε χρήσιμη δραστηριότητα περιέχει και ενέργειες μη 

προστιθέμενης αξίας. Έτσι, το ABC μπορεί να βοηθήσει ακόμα και στην βελτίωση 

μιας δραστηριότητας μη προστιθέμενης αξίας, μέσω της βελτίωσης των ενεργειών 

αυτών. 

 

Μέτρα απόδοσης βάσει δραστηριοτήτων 

Επιπρόσθετα στις πληροφορίες κόστους για τις επιχειρησιακές διαδικασίες και 

δραστηριότητες, ένα σύστημα ABC πρέπει να παρέχει πληροφορίες και στοιχεία για 

την απόδοση των δραστηριοτήτων. Το να γνωρίζουμε μόνο το κόστος μιας 

δραστηριότητας είναι ανεπαρκές στο να μετρήσουμε την απόδοσή της. Είναι 

απαραίτητο να γνωρίζουμε την ποιότητα, τον χρόνο ενός κύκλου παραγωγής (cycle 

time), την παραγωγικότητα, το ποσοστό αξιοποίησης (utilization) και διάφορα άλλα 

μέτρα που απαιτούνται για να κρίνουμε την απόδοση μιας δραστηριότητας. 

Τα μέτρα απόδοσης ορίζονται ως δείκτες της εργασίας που πραγματοποιήθηκε και 

των αποτελεσμάτων που προέκυψαν. Τα μέτρα μπορεί να είναι οικονομικά ή μη. Για 

παράδειγμα, ένα μέτρο απόδοσης θα μπορούσε να είναι ο αριθμός των 

ελαττωματικών εξαρτημάτων ανά εκατομμύριο ή το ποσοστό κέρδους επί των 

πωλήσεων. 

Το σύστημα ABC εστιάζεται στην μέτρηση της απόδοσης των δραστηριοτήτων και 

των διαδικασιών, αποτιμώντας την ποιότητα, τον χρόνο κύκλου, την 

παραγωγικότητα, την ικανοποίηση του πελάτη και άλλα. Κάθε ένα από τα στοιχεία 

αυτά έχει λίγη αξία όταν εξετασθεί μεμονωμένα, αφού δεν μπορούμε να πάρουμε 

σαφή εικόνα για την απόδοση. Για παράδειγμα, μια βελτίωση της παραγωγικότητας 

δεν σημαίνει τίποτα αν ταυτόχρονα αυξηθεί σημαντικά ο χρόνος κύκλου ή 

ελαχιστοποιηθεί η ικανοποίηση του πελάτη. Τα μέτρα αυτά πρέπει να εξετάζονται 

συνολικά ώστε να κριθεί ορθά η υπό εξέταση δραστηριότητα. 

 

Το ακριβές κόστος των προϊόντων ή υπηρεσιών (cost objects) 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες προωθούνται στην αγορά μέσω διάφορων καναλιών 

διανομής ή μέσω συμβολαίων. Επειδή τα προϊόντα και οι υπηρεσίες καταναλώνουν 
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πόρους σε διάφορους βαθμούς, και χρειάζονται διαφορετικού είδους υποστήριξη, το 

κόστος πρέπει να καθορίζεται με ακρίβεια. Γι αυτό και το ακριβές κόστος αποτελεί 

ένα από τα βασικότερα αποτελέσματα που παίρνουμε από το ABC. Για παράδειγμα, 

στον κατασκευαστικό τομέα, η υπερκοστολόγηση κάποιου έργου μπορεί να οδηγήσει 

στην απώλεια της δημοπρασίας ανάληψής του, ενώ η υποκοστολόγηση θα 

προκαλούσε οικονομική ζημιά στην εταιρία, αφού αυτή θα ήταν δεσμευμένη από το 

συμβόλαιο σχετικά με το ποσό που θα εισπράξει, άσχετα με το πόσο θα κόστιζε 

τελικά το έργο. 

Το πραγματικό κόστος είναι η άθροιση όλων των πόρων που καταναλώθηκαν κατά 

τον σχεδιασμό, παραγωγή, υποστήριξη και παράδοση του προϊόντος. Οι πληροφορίες 

που παίρνουμε από το ABC περικλείουν κόστη πέρα από τον χώρο παραγωγής, όπως 

το κόστος διανομής και υποστήριξης. Το σύστημα παρέχει ακριβείς πληροφορίες 

κόστους συνδέοντας την κατανάλωση των δραστηριοτήτων απευθείας στα προϊόντα 

που καταναλώνουν την δραστηριότητα. 

Στον κόσμο του ABC, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αναφέρονται ως αντικείμενα 

κόστους (cost objects) και δύνανται να είναι οποιοδήποτε προϊόν, πελάτης, υπηρεσία, 

συμβόλαιο, έργο κλπ για το οποίο απαιτείται μια μέτρηση κόστους. Αυτός ο όρος 

χρησιμοποιείται γιατί οι αρχές του ABC εφαρμόζονται και πέρα από την 

κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Οδηγοί κόστους (cost drivers) 

Ένα βασικό αποτέλεσμα ενός συστήματος ABC είναι οι πληροφορίες για τους 

οδηγούς κόστους. Οδηγός κόστους είναι οποιοσδήποτε παράγοντας προκαλεί αλλαγή 

στο κόστος μιας δραστηριότητας. Λόγου χάρη, το ποσοστό των εξαρτημάτων που 

είναι ελαττωματικά είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για το κόστος της 

δραστηριότητας που τα χρησιμοποιεί. Εννοείται ότι μια δραστηριότητα μπορεί να 

έχει πολλούς οδηγούς κόστους. 

Να ένα παράδειγμα:  

Μια επιχειρησιακή διαδικασία μιας εταιρίας που παρέχει δημογραφικά και 

στατιστικά στοιχεία σε άλλες εταιρίες, μπορεί να είναι η είσοδος των στοιχείων σε 

μια βάση δεδομένων. Οι πελάτες παρέχουν τις πληροφορίες σε μορφή καρτών. Η 

παραγωγικότητα σε αυτήν την εταιρία θα μπορούσε να μετράται ως το κόστος ανά 
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κάρτα ή ως το κόστος εισαγωγής μιας απάντησης ενός πελάτη. Οι προσπάθειες 

βελτίωσης εστιάστηκαν στο να λειτουργούν αποτελεσματικότερα οι υπάλληλοι 

εισαγωγής στοιχείων στη βάση. Η εταιρία πραγματοποίησε μια ανάλυση για τους 

οδηγούς κόστους. Προέκυψε ότι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ο σχεδιασμός της 

κάρτας εισαγωγής στοιχείων είναι αυτός που επηρεάζει την απόδοση των υπαλλήλων. 

Έτσι, η προσπάθεια βελτίωσης εστιάστηκε στον βέλτιστο σχεδιασμό των καρτών, 

ώστε να διευκολύνονται οι υπάλληλοι στην εισαγωγή των στοιχείων4. 

Όπως φάνηκε στο παραπάνω παράδειγμα, με το να αναγνωρισθούν σωστά οι οδηγοί 

κόστους, η διοίκηση προσανατολίστηκε σε περιοχές όπου οι προσπάθειες βελτίωσης 

απέδωσαν τα μέγιστα. Όταν οι οδηγοί κόστους είναι μετρήσιμοι (πχ αριθμός 

εξαρτημάτων), οι προσπάθειες βελτίωσης εστιάζονται στην μείωση του αριθμού 

αυτού. 

Είναι προφανές απ’ όλα τα παραπάνω, ότι όλα τα αποτελέσματα ενός συστήματος 

ABC πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα για να συνεισφέρουν στην βελτίωση 

του τρόπου διοίκησης της επιχείρησης, παρέχοντας πληροφορίες κόστους και 

λειτουργίας για τις δραστηριότητές της. Το ABC, δηλαδή, είναι αυτό που κάνει την 

αριθμητική για λογαριασμό του ABM. 

 

2.4 Χρήσεις και ωφέλειες 

Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν το ABM και κατά προέκταση το ABC 

γιατί θεωρούν ότι θα μπορούν να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις, να βελτιώσουν την 

απόδοσή τους, και να αυξήσουν το ποσοστό κέρδους. Μερικά διοικητικά στελέχη 

επικεντρώνονται στα μέτρα απόδοσης ως έναν τρόπο να επηρεάσουν την νοοτροπία 

της διοίκησης προς το καλύτερο. Άλλοι στοχεύουν στην βελτίωση των διαδικασιών, 

την μείωση του κόστους ή στην αύξηση των πωλήσεων, ενώ μερικοί ακόμα 

στοχεύουν στην γρηγορότερη ανάπτυξη νέων προϊόντων5. 

Άσχετα από την φιλοσοφία κάθε επιχείρησης ή τον τρόπο προσέγγισης των 

πραγμάτων, είναι απαραίτητες οι πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην λήψη 

                                                 

4 Βιβλιογραφία 1, σελ. 10 

5 Βιβλιογραφία 1, σελ. 15 
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αποφάσεων, την ιεράρχηση αναγκών, την επίβλεψη ενεργειών κλπ. Τα συστήματα 

ABC υπάρχουν για να ανταποκριθούν σε αυτήν την ανάγκη για τέτοιου είδους 

πληροφορίες.  

Παρακάτω θα αναφερθούν μερικές συγκεκριμένες αλλά και γενικές χρήσεις του 

ABM, ενώ στο τέλος θα παρουσιαστούν και οι ωφέλειες. 

 

Συγκεκριμένες χρήσεις 

Επιγραμματικά μπορούμε να αναφέρουμε τις παρακάτω χρήσεις. Ο κατάλογος δεν 

είναι ούτε αποκλειστικός ούτε εξαντλητικός: 

♦ Ακριβής καθορισμός κόστους προϊόντων / υπηρεσιών 

♦ Βελτίωση της απόδοσης δραστηριοτήτων και επιχειρησιακών διαδικασιών 

♦ Μέτρηση επιδόσεων 

♦ Εκτίμηση εξωτερικής συνεργασίας 

♦ Καθορισμός κόστους δραστηριοτήτων προστιθέμενης και μη προστιθέμενης αξίας 

♦ Περικοπές 

♦ Προϋπολογισμός έργων 

♦ Διαχείριση έργων και συμβολαίων 

♦ Εντοπισμός οδηγών κόστους 

♦ Καθορισμός κόστους – στόχου  

 

Η παραπάνω λίστα μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις βασικούς τομείς, ώστε να γίνει 

μια καλύτερη επισκόπηση των πραγμάτων:  

♦ Καθορισμός κόστους προϊόντος  

♦ Η υποστήριξη των προσπαθειών βελτίωσης 

♦ Περικοπή εξόδων 

♦ Όλες οι υπόλοιπες γενικές χρήσεις.  

Ας δούμε συνοπτικά κάθε έναν από αυτούς τους τομείς. 
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Καθορισμός κόστους προϊόντος 

Οι περισσότερες εφαρμογές τέτοιων συστημάτων μέχρι σήμερα, έχουν 

προσανατολιστεί στην κοστολόγηση. Τα αποτελέσματα μερικές φορές είναι 

εκπληκτικά. Οι επιχειρήσεις πολλές φορές ανακαλύπτουν ότι: 

1. Τα συστήματα παραδοσιακής κοστολόγησης υπολογίζουν το κόστος των 

προϊόντων μεγάλου όγκου παραγωγής σε μεγαλύτερα ποσά από τα πραγματικά. 

Είναι συχνά τα σφάλματα της τάξης του 10 με 15%. Αντιθέτως, τα μικρού όγκου 

παραγωγής προϊόντα υποκοστολογούνται, και έχουν παρατηρηθεί σφάλματα 

μέχρι και 50% ! Αυτό οφείλεται στην άνιση κατανομή κόστους ανάμεσα στα 

διάφορα αντικείμενα κόστους6. 

2. Ένα μικρό ποσοστό εσόδων από προϊόντα (γύρω στο 40%) παράγει το 

μεγαλύτερο μέρος των κερδών (γύρω στο 70%) 

3. Χρησιμοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες του ABC, το κόστος προϊόντος μπορεί 

να υπολογιστεί με ακρίβεια για κάθε κανάλι διανομής, γεωγραφική περιοχή κλπ. 

Μπορούμε να έχουμε το κόστος διανομής, πώλησης, τιμολόγησης και διάφορων 

άλλων γενικών και διοικητικών εξόδων που δεν μπορούν συμπεριληφθούν στα 

παραδοσιακά συστήματα. Συχνά οι επιχειρήσεις ανακαλύπτουν ότι ένα μόνο 

τμήμα πελατών ή μια μόνο γεωγραφική περιοχή που αντιστοιχεί πχ στο 60%, 

προσφέρει το 100% των κερδών. 

 

Βελτίωση της απόδοσης δραστηριοτήτων και επιχειρησιακών διαδικασιών 

Αρκετοί χρησιμοποιούν το ABM  ως έναν δομημένο τρόπο επιλογής και ελέγχου 

εκείνων των δραστηριοτήτων που θεωρούνται ζωτικές για την επιχείρηση. Αρχικά οι 

δραστηριότητες ορίζονται, αναλύονται και κοστολογούνται ώστε να καθοριστεί η 

κατάσταση ως έχει. Στη συνέχεια μπορούν να επιλεγούν οι δραστηριότητες που 

φαίνεται να έχουν την μεγαλύτερη προοπτική για βελτίωση, και να γίνουν ενέργειες 

για αυτόν τον σκοπό. Ταυτόχρονα, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την 

                                                 

6 Βιβλιογραφία 1, σελ 17 
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επίβλεψη της προόδου των προσπαθειών βελτίωσης7. 

 

Περικοπές 

Αυτή είναι η πιο άχαρη πλευρά του ABM. Εντούτοις, το ABC είναι ένα πολύ 

αποτελεσματικό και αποδοτικό εργαλείο περικοπής κόστους. 

Όταν το απαιτήσουν οι συνθήκες, και κάποια οικονομικά μεγέθη είναι μη αποδεκτά 

για την επιχείρηση και τους μετόχους της, είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες 

περικοπές εξόδων, όπως απολύσεις, κλείσιμο εγκαταστάσεων, αδρανοποίηση 

εξοπλισμού κλπ. Σπάνια όμως είναι αποδοτικές. Αν δεν μειωθεί και ο όγκος 

παραγωγής, οι περικοπές αυτές απλώς αφήνουν την ίδια εργασία να διεκπεραιωθεί 

από μικρότερο πλήθος προσωπικού και εξοπλισμού, και αυτό δυσχεραίνει την 

λειτουργία της επιχείρησης8. 

Με τη βοήθεια του ABC μπορούν να περικοπούν οι δραστηριότητες που χρειάζεται. 

Περικόπτοντας δραστηριότητες, θα ακολουθήσει και το κόστος. 

 

Διάφορες χρήσεις 

Υπάρχουν ακόμα πολλές και διάφορες χρήσεις του ABC, μερικές εκ των οποίων 

αναφέρονται στην προηγούμενη λίστα (όπως για παράδειγμα η εκτίμηση εξωτερικής 

συνεργασίας ή ο καθορισμός κόστους – στόχου), η παρουσίασή τους όμως ξεφεύγει 

από τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. Έτσι, παρουσιάζεται συνοπτικά μόνο η 

χρησιμοποίηση του ABC στη διαχείριση έργων. 

 

Το ABM / ABC στη διαχείριση έργων:  

Ένα έργο είναι μια σειρά δραστηριοτήτων σχεδιασμένων να πραγματοποιήσουν έναν 

συγκεκριμένο σκοπό. Η διαχείριση των έργων προϋποθέτει την διαχείριση των 

δραστηριοτήτων αυτών. Το σύστημα ABC μπορεί να βοηθήσει και στη διαχείριση 

του έργου αλλά και στον τρόπο λειτουργίας της τεχνικής επιχείρησης. Για 

                                                 

7 Βιβλιογραφία 1, σελ 18 

8 Βιβλιογραφία 1, σελ 18 
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παράδειγμα, σε μια εταιρία που εκπονεί τεχνικά έργα, καταγράφηκαν όλες οι 

δραστηριότητες του προσωπικού και των μηχανημάτων. Τελικά προέκυψε ότι ο 

διόρθωση ατελειών κατανάλωνε σημαντικότατο ποσοστό του κόστους. Ήταν δηλαδή 

οικονομικότερη η χρήση εξοπλισμού μεγαλύτερης αξίας και απόδοσης, όπως επίσης 

και πιο εξειδικευμένου προσωπικού ώστε να βελτιωθεί η δραστηριότητα της 

διόρθωσης9. 

Περισσότερες λεπτομέρειες θα αναφερθούν στα επόμενα κεφάλαια. 

 

Γενικές χρήσεις 

Οι συγκεκριμένες χρήσεις που προαναφέρθηκαν μπορούν να χωρισθούν σε 4 βασικές 

κατηγορίες που ανταποκρίνονται σε διάφορες καταστάσεις. Οι καταστάσεις αυτές 

αντικατοπτρίζουν τις πιο συχνές χρήσεις των πληροφοριών ενός συστήματος ABC, 

δεδομένου του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, και περιλαμβάνουν10: 

1. Αναπτυσσόμενες / Επεκτεινόμενες επιχειρήσεις 

2. Μη αναπτυσσόμενες ή σταθερές επιχειρήσεις 

3. Φθίνουσες επιχειρήσεις 

4. Επιχειρήσεις περιορισμένης δυναμικότητας 

 

Αναπτυσσόμενες / Επεκτεινόμενες επιχειρήσεις 

Η πρώτη κατάσταση είναι αυτή όπου η επιχείρηση αναπτύσσεται ή επεκτείνεται. Σε 

αυτή την κατάσταση, το κέρδος και η παραγωγικότητα βελτιώνονται όταν οι αυξήσεις 

πωλήσεων είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις κόστους. Οι προσπάθειες εστιάζονται 

στην μείωση ή κατάργηση δραστηριοτήτων μη προστιθέμενης αξίας, ώστε οι πόροι 

που θα εξοικονομηθούν να χρησιμοποιηθούν από τις δραστηριότητες προστιθέμενης 

αξίας. Ο σκοπός είναι να αποφευχθεί ή να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη για προσθήκη 

προσωπικού και εξοπλισμού. Επίσης, σκοπός είναι να εντοπισθούν οι σημαντικές για 

την μελλοντική ανάπτυξη δραστηριότητες, ώστε να χρηματοδοτηθούν επαρκώς. 

                                                 

9 Βιβλιογραφία 1, σελ. 19 

10 Βιβλιογραφία 1, σελ. 25 
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Μη αναπτυσσόμενες ή σταθερές επιχειρήσεις 

Στην περίπτωση αυτή, το κέρδος και η παραγωγικότητα αυξάνονται χρησιμοποιώντας 

λιγότερους πόρους για να επιτευχθεί ο ίδιος όγκος παραγωγής και πωλήσεων. Κι εδώ 

σημασία δίνεται στην μείωση ή κατάργηση δραστηριοτήτων μη προστιθέμενης αξίας, 

ώστε οι πόροι που θα εξοικονομηθούν να χρησιμοποιηθούν από τις δραστηριότητες 

προστιθέμενης αξίας. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί η επιχείρηση να εξοικονομήσει 

επιπλέον δυναμικότητα. 

Υπάρχουν δυο επιλογές. Η παραγωγικότητα και η κερδοφορία μπορούν να αυξηθούν 

βραχυπρόθεσμα, καταργώντας την δυναμικότητα που εξοικονομήθηκε. Αυτό για 

παράδειγμα μπορεί να σημαίνει πάγωμα προσλήψεων ή και απολύσεις. Εναλλακτικά, 

οι εξοικονομηθέντες πόροι, μπορούν να τροφοδοτήσουν άλλους τομείς όπου θα 

μπορούσαν να σηματοδοτήσουν περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης. 

 

Φθίνουσες επιχειρήσεις 

Στην περίπτωση αυτή, μείωση πωλήσεων σημαίνει ότι υπάρχει λιγότερη εργασία για 

να πραγματοποιηθεί, άρα πρέπει να μειωθεί το κόστος και η δυναμικότητα ώστε να 

ισοσταθμιστεί η μείωση των πωλήσεων. Καθώς ο κύκλος εργασιών μειώνεται, πρέπει 

να συμβεί το ίδιο με τις δραστηριότητες. Έτσι, και πάλι τα διοικητικά στελέχη 

χρησιμοποιούν το ABC για να πάρουν πληροφορίες για τις δραστηριότητες ώστε να 

επιλέξουν ποιες θα περικοπούν και κατά πόσο, ανάλογα με τις απαιτήσεις των 

πελατών και την στρατηγική της επιχείρησης. Τελικά, το αποτέλεσμα είναι μια 

συνετή και χρήσιμη περικοπή εξόδων και δραστηριότητας. 

 

Επιχειρήσεις περιορισμένης δυναμικότητας 

Μερικές επιχειρήσεις και οργανισμοί αντιμετωπίζουν το ευχάριστο πρόβλημα της 

υπερβολικής ζήτησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους, ώστε να μη μπορούν να 

αντεπεξέλθουν. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διοικούντες χρησιμοποιούν το ABC για 

δυο κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι η ακριβής κοστολόγηση, καθώς υπάρχει ο 

κίνδυνος να πωλούνται τα προϊόντα σε ελάχιστο ή αρνητικό ποσοστό κέρδους. Ο 

δεύτερος είναι ο καθορισμός της δυναμικότητας κάθε δραστηριότητας ώστε να 
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εντοπισθούν τα σημεία που πιθανώς δημιουργούν την περιορισμένη δυναμικότητα 

(στενώσεις - bottlenecks). Οι προσπάθειες βελτίωσης μπορούν τότε να εστιαστούν 

στην εξάλειψη των στενώσεων ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητα. 

 

Ωφέλειες από την εφαρμογή του ABC 

Η αξία και το όφελος από το ABC μπορούν να μετρηθούν μόνο από τις αποφάσεις, 

τις ενέργειες και τις βελτιώσεις που προήλθαν από την χρήση του. Όλες αυτές οι 

πληροφορίες που δίνει ένα σύστημα ABC μπορεί να είναι μηδενικής αξίας αν κανείς 

δεν τις εκμεταλλευθεί. 

Η αξία και τα οφέλη ενός συστήματος ABC μπορούν να συνοψισθούν σε τρεις 

βασικούς τομείς που είναι γνωστοί σαν Κύκλος Αξίας (Value Cycle) του ABM. 

Ταξινομούνται ως Οφέλη Διαδικασίας, Λήψης Αποφάσεων, και Μέτρων Απόδοσης. 

Καθώς το σύστημα ABC ωριμάζει, οι επιχειρήσεις μεταναστεύουν σε διάφορες 

εφαρμογές του. Αυτό είναι σημαντικό γιατί η μονομερής χρήση του συστήματος δεν 

αποδίδει αρκετή αξία ώστε να αντισταθμιστεί το κόστος της επένδυσης για την 

εφαρμογή και συντήρησή του11. 

Προϋπόθεση για να ωφεληθεί μια επιχείρηση από το ABC είναι να υπάρχει η διάθεση 

να αναληφθεί η ευθύνη για τις αποφάσεις, τις ενέργειες και τις αλλαγές που θα 

πραγματοποιηθούν. Οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν και οι ενέργειες πρέπει να 

γίνουν. Συγκεκριμένες ευθύνες πρέπει να ανατεθούν για τον εντοπισμό και την 

μείωση δραστηριοτήτων μη προστιθέμενης αξίας, την βελτίωση δραστηριοτήτων 

προστιθέμενης αξίας, και την μείωση ή εξάλειψη των σχετικών οδηγών κόστους. 

Το όφελος είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί. Το αποτέλεσμα κάποιων 

δραστηριοτήτων είναι δυνατό να ποσοτικοποιηθεί, ενώ κάποιων άλλων όχι. Είναι 

αναμενόμενο επίσης, να θέλουν διάφοροι άνθρωποι να πιστωθούν τις προσπάθειες 

βελτίωσης. Υποστηριχτές του Total Quality Management ή του Business Process 

Reengineering θα πουν ότι η βελτίωση οφείλεται σε αυτές τις αρχές, ακόμα και αν 

έχουν καθοδηγηθεί από τα αποτελέσματα του συστήματος ABC. Το σίγουρο είναι 

πάντως, ότι το σύστημα ABC υποστηρίζει όλες τις αρχές βελτίωσης, άσχετα από το 

                                                 

11 Βιβλιογραφία 1, σελ 28 
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ακρωνύμιό τους. Εντοπίζει τις προόδους, και μπορεί να δώσει στο κάθε μεμονωμένο 

στέλεχος ή ομάδα διοίκησης πληροφορίες κόστους και λειτουργίας βάσει 

δραστηριοτήτων, ώστε να κρίνουν το αποτέλεσμα των αποφάσεων και προσπαθειών 

τους. 

 

2.5 Η κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και των προϊόντων 

Το κόστος δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών είναι το βασικό αποτέλεσμα 

ενός συστήματος ABC. Η μεθοδολογία του ABC, συγκρινόμενη με αυτή του 

παραδοσιακού τρόπου κοστολόγησης, παρουσιάζει μια θεμελιώδη διαφορά. Οι 

υπηρεσίες και τα προϊόντα δεν καταναλώνουν απευθείας τους πόρους, αλλά 

καταναλώνουν δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες, με τη σειρά τους, είναι αυτές που 

καταναλώνουν τους πόρους. Στην παραδοσιακή κοστολόγηση δεν υπολογίζεται 

καθόλου το κόστος των δραστηριοτήτων. Η μεθοδολογία του ABC εφαρμόζεται σε 

δυο στάδια: Αρχικά, οι πόροι αποδίδονται στις δραστηριότητες που τους 

καταναλώνουν, και στη συνέχεια το κόστος των δραστηριοτήτων αποδίδεται στα 

προϊόντα, ανάλογα με τον βαθμό που αυτά έχουν καταναλώσει κάθε δραστηριότητα. 

Υπάρχουν πέντε βασικά συστατικά στη μεθοδολογία αυτή: οι πόροι (resources), οι 

οδηγοί πόρων (resource drivers), οι δραστηριότητες (activities), οι οδηγοί 

δραστηριοτήτων (activity drivers), και τα αντικείμενα κόστους (cost objects). 

 

Οι πόροι 

Πόροι είναι οτιδήποτε για το οποίο η επιχείρηση δαπανά χρήματα. Ως πόρος ορίζεται 

ένα οικονομικό στοιχείο το οποίο εφαρμόζεται ή χρησιμοποιείται από κάποιες 

δραστηριότητες. Οι μισθοί και οι πρώτες ύλες, για παράδειγμα, είναι πόροι που 

χρησιμοποιούνται από δραστηριότητες. Άλλοι πόροι θα μπορούσαν να είναι τα κόστη 

μετακίνησης, τα ενοίκια εγκαταστάσεων, οι αποσβέσεις, τα κόστη ασφάλισης και 

άλλα. Τα περισσότερα συστήματα ABC δεν περιλαμβάνουν κόστη του τύπου «φόρος 

εισοδήματος» και άλλα που δεν χρησιμοποιούνται από δραστηριότητες. 
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Οι οδηγοί πόρων 

Οι οδηγοί πόρων είναι η βάση για την απόδοση των πόρων στις δραστηριότητες. Ως 

οδηγός πόρου ορίζεται ένα μέτρο της ποσότητας των πόρων που καταναλώνονται από 

την δραστηριότητα. Οδηγός πόρων, για παράδειγμα, είναι το ποσοστό της έκτασης 

της εγκατάστασης σε τετραγωνικά μέτρα που απασχολείται από μια δραστηριότητα. 

Έτσι μπορούμε να αποδώσουμε το μερίδιο του κόστους λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων στην κάθε δραστηριότητα. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται μερικά παραδείγματα πόρων και των αντίστοιχων 

οδηγών τους. 

 

Πόρος Οδηγός πόρου 

Μισθοί - Ποσοστό ανθρωποωρών που δαπανώνται σε κάθε 

δραστηριότητα 

Ενοίκιο 

εγκαταστάσεων 

- Τετραγωνικά μέτρα που απασχολεί η δραστηριότητα 

- Κυβικά μέτρα αποθήκης που απασχολεί η δραστηριότητα 

Απόσβεση 

εξοπλισμού 

- Μηχανοώρες κάθε δραστηριότητας 

Γενικά αγαθά   (πχ 

ηλεκτρικό) 

- Κιλοβατώρες κατανάλωσης από την δραστηριότητα 

- Εμβαδόν εγκαταστάσεων 

 

 

Οι δραστηριότητες 

Όπως ορίστηκε προηγουμένως, οι δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν έργο που 

παράγεται μέσα στην επιχείρηση. Το κόστος τους καθορίζεται ανάγοντας τους 

πόρους, μέσω των οδηγών πόρων, σε αυτές. Για παράδειγμα, στο τμήμα παραλαβών 

μιας βιομηχανίας οι δραστηριότητες είναι οι εξής: παραλαβή υλικών, εκφόρτωση 

οχημάτων, μετακίνηση υλικών, προγραμματισμός παραλαβών, καθαρισμός υλικών 

και διόρθωση σφαλμάτων. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μόνο ένας οδηγός πόρων, το 

ποσοστό χρόνου που αφιερώνουν οι εργαζόμενοι σε κάθε δραστηριότητα, και έστω 
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ότι τα ποσοστά αυτά είναι αντίστοιχα 10%, 20%, 10%, 15%, 20%, 25%. Αν το 

σύνολο των μισθών είναι 1,000,000$, τότε το κόστος κάθε δραστηριότητας είναι 

αντίστοιχα 100,000$, 200,000$, 100,000$, 150,000$, 200,000$, 250,000$. Φυσικά, 

αυτό είναι ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα και εννοείται ότι είναι πολύ σπάνιο να 

υπάρχει μόνο ένας οδηγός πόρων. Επίσης, η επιλογή αυτού του οδηγού ήταν τυχαία, 

αφού θα μπορούσαμε για παράδειγμα να επιλέξουμε ως οδηγό τον αριθμό των 

εργατών που απασχολούνται σε κάθε δραστηριότητα.  

Έτσι, αφού έχουμε υπολογίσει το κόστος κάθε δραστηριότητας, μπορούμε να το 

αποδώσουμε στα αντικείμενα κόστους μέσω των οδηγών δραστηριοτήτων που 

επεξηγούνται στη συνέχεια. 

 

Οι οδηγοί δραστηριοτήτων 

Σε συνέργια με τους οδηγούς πόρων, οι οδηγοί δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται 

για να αποδώσουν το κόστος των δραστηριοτήτων στα αντικείμενα κόστους. Ο 

οδηγός δραστηριότητας ορίζεται ως ένα μέτρο της συχνότητας και της έντασης με την 

οποία τα αντικείμενα κόστους απαιτούν τις δραστηριότητες. Παραδείγματα οδηγών 

δραστηριοτήτων είναι ο αριθμός εξαρτημάτων, που δείχνει την κατανάλωση 

δραστηριοτήτων σχετικές με τα εξαρτήματα, και ο αριθμός των παραγγελιών, που 

δείχνει την κατανάλωση των δραστηριοτήτων καταχώρησης της παραγγελίας. 

Μερικές φορές οι οδηγοί δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται και ως μια ένδειξη του 

προϊόντος μιας δραστηριότητας, όπως ο αριθμός παραλαβών που έγιναν στο τμήμα 

παραλαβών. 

 

Τα αντικείμενα κόστους 

Όπως ορίστηκε και σε προηγούμενες παραγράφους, αντικείμενο κόστους μπορεί να 

είναι οποιοσδήποτε πελάτης, υπηρεσία, προϊόν, συμβόλαιο, έργο ή άλλο αντικείμενο 

για το οποίο επιθυμείται μια χωριστή εκτίμηση κόστους. Το πιο σύνηθες αντικείμενο 

κόστους είναι το κόστος των προϊόντων και των υπηρεσιών. Οι οδηγοί 

δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται για να προσάψουν το κόστος των 

δραστηριοτήτων στα αντικείμενα κόστους. 

Για παράδειγμα, έστω το τμήμα πωλήσεων μιας εταιρίας, το οποίο εξυπηρετεί τρεις 
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κατηγορίες πελατών, μεγάλους, μεσαίους και μικρούς, οι οποίοι αποτελούν τα 

αντικείμενα κόστους. Η δραστηριότητα του τμήματος πωλήσεων είναι η 

πραγματοποίηση τηλεφωνημάτων. Ο οδηγός δραστηριότητας είναι ο αριθμός των 

τηλεφωνημάτων. Αν ο σκοπός είναι να υπολογίσουμε το κόστος για κάθε κατηγορία 

πελατών, το συνολικό κόστος της δραστηριότητας είναι 250,000$ και για κάθε 

κατηγορία πελατών γίνονται αντίστοιχα 1000, 500, 3500 τηλεφωνήματα, τότε με 

απλά μαθηματικά βρίσκουμε ότι το κόστος για κάθε κατηγορία είναι 50,000$, 

25,000$, 175,000$. 

Όπως και προηγουμένως, αυτό το παράδειγμα είναι πολύ απλοϊκό. Στην πράξη είναι 

σχεδόν απίθανο να έχουμε μόνο έναν οδηγό δραστηριοτήτων ή μόνο μια 

δραστηριότητα. Θα μπορούσαμε στο παράδειγμα να είχαμε προσθέσει και 

δραστηριότητες όπως η προετοιμασία προτάσεων, απάντηση αιτήσεων και άλλες 

ώστε να βρούμε το πραγματικό κόστος. 

 

Σχόλιο 

Όλα τα παραπάνω απλά παραδείγματα είχαν απλώς ως στόχο να καταδείξουν τις 

βασικές ιδέες του ABC. Στην πράξη η εφαρμογή συνήθως είναι πολύ πιο πολύπλοκη, 

και γι αυτό το ABC γνώρισε άνθιση μόλις πρόσφατα, καθώς τώρα η πληροφορική 

τεχνολογία το έκανε πιο προσιτό. Ακόμα και οι πλέον απλές των εφαρμογών 

περιλαμβάνουν 5 έως 10 πόρους, 20 ή και περισσότερες δραστηριότητες και 10 έως 

15 αντικείμενα κόστους. Γι αυτό και είναι σημαντικό να μην προχωρήσει η ανάλυση 

και ο καθορισμός δραστηριοτήτων και οδηγών σε υπερβολική λεπτομέρεια, καθώς το 

σύστημα κινδυνεύει να γίνει υπερβολικά πολύπλοκο, ειδικά στα πρώτα στάδια της 

εφαρμογής. Ο σκοπός του ABC είναι να δώσει πληροφορίες χρήσιμες για την λήψη 

αποφάσεων, την μέτρηση της απόδοσης και άλλα, και όχι να κάνει δύσκολη την ζωή 

των διοικητικών στελεχών. Η σχετικότητα πρέπει να επικρατήσει της ακρίβειας, και η 

ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις δυο απαιτεί ανάπτυξη του ταλέντου στη 

μοντελοποίηση. 

 

2.6 Πως το ABC μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του κόστους 

Ένας τρόπος να γίνει πιο ανταγωνιστική μια εταιρία, είναι η υιοθέτηση της 
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φιλοσοφίας της διαρκούς βελτίωσης (continuous improvement) των προϊόντων και 

διαδικασιών. Η διαρκής βελτίωση των προϊόντων αναφέρεται στο σχεδιασμό 

προϊόντων και υπηρεσιών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 

καταναλωτών, αλλά ταυτόχρονα να μπορούν να κατασκευαστούν ή να παρέχονται 

ευκολότερα και γρηγορότερα. Η διαρκής βελτίωση των διαδικασιών σημαίνει την 

συνεχή έρευνα για πιθανή κατασπατάληση πόρων και τη προσπάθεια για εξάλειψη 

αυτής της σπατάλης. Οι προοπτικές μείωσης κόστους χάρη στην διαρκή βελτίωση 

είναι σημαντικές. Πολλές επιχειρήσεις έχουν εκτιμήσει ότι περίπου το 70% ή και 

περισσότερο του κόστους κατά τον κύκλο ζωής του προϊόντος καθορίζεται από τις 

αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τον σχεδιασμό12. 

Τα συστήματα ABC μπορούν να εντοπίσουν και να κοστολογήσουν δραστηριότητες 

για τις οποίες δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε οδηγό κόστους. Μερικές 

δραστηριότητες καθυστερούν ή περιορίζουν τις διαδικασίες χωρίς όμως να είναι 

απαραίτητες από κάποιο συγκεκριμένο προϊόν. Για παράδειγμα, το κόστος έναρξης ή 

διακοπής μιας διαδικασίας που εξυπηρετεί διάφορα προϊόντα, δεν μπορεί να 

συσχετισθεί με κάποιο συγκεκριμένο προϊόν. Εντούτοις το κόστος αυτής της 

δραστηριότητας είναι υπαρκτό, και προσφέρει μια ευκαιρία για μείωση κόστους. 

Αυτή η μείωση μπορεί να επιτευχθεί χάρη στις επιπρόσθετες πληροφορίες που 

παρέχει το σύστημα ABC για τις δραστηριότητες και τους οδηγούς κόστους. 

Γενικά, υπάρχουν τέσσερις τρόποι με τους οποίους οι προσπάθειες διαρκούς 

βελτίωσης μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση κόστους: 

1. Μείωση δραστηριότητας – Ελαχιστοποίηση του χρόνου και της προσπάθειας που 

απαιτείται για να ολοκληρωθεί η δραστηριότητα. 

2. Κατάργηση δραστηριότητας – Πλήρης κατάργηση της δραστηριότητας. 

3. Επιλογή δραστηριότητας – Επιλογή της οικονομικότερης λύσης από ένα σύνολο 

εναλλακτικών επιλογών. 

4. Κοινή χρήση δραστηριότητας – Τροποποίηση των δραστηριοτήτων ώστε να 

μπορούν να τις μοιραστούν και άλλες διαδικασίες ή προϊόντα. 

 

                                                 

12 Βιβλιογραφία 6 

 27



Μείωση δραστηριότητας 

Βασικό σημείο της προσπάθειας διαρκούς βελτίωσης είναι η ελαχιστοποίηση του 

χρόνου και της προσπάθειας που καταβάλλεται. Λιγότερος χρόνος και προσπάθεια 

συνεπάγεται εξοικονόμηση πόρων. Επίσης, μπορεί να μειωθεί το κόστος της 

παραγωγής ποικιλίας προϊόντων, δίνοντας έτσι ευκινησία και στρατηγικό 

πλεονέκτημα στην εταιρία, αφού αυτή μπορεί να ανταποκριθεί σε μεγαλύτερη 

ποικιλία απαιτήσεων των πελατών, χωρίς να μειωθεί η κερδοφορία της. 

Για παράδειγμα, το κόστος της αρχικοποίησης μιας μηχανής που παράγει παρτίδες 

εξαρτημάτων, μπορεί να μειωθεί εφόσον μειωθεί ο χρόνος αρχικοποίησης. Αυτό 

μπορεί να γίνει είτε με καλύτερη εκπαίδευση των υπαλλήλων, καλύτερη οργάνωση 

στην ανάθεση της εργασίας αυτής, και τοποθέτηση των απαραίτητων εργαλείων και 

εξαρτημάτων σε πιο βολικό σημείο, είτε με ανασχεδιασμό του προϊόντος. Είναι 

προφανές ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία λύσεων, και η τελική επιλογή είναι θέμα της 

ικανότητας και της φαντασίας της διοίκησης. Τέτοιου είδους προσπάθειες μπορεί να 

γίνουν ιδιαίτερα επικερδείς, και δεν είναι λίγες οι αναφορές ακόμα και για μειώσεις 

κόστους της τάξης του 80% ή και περισσότερο13. 

Τα συστήματα ABC αποδίδουν τη μείωση κόστους, που προκαλείται από τη μείωση 

της δραστηριότητας, στα προϊόντα που επωφελούνται από τη μείωση αυτή. Στο 

παραπάνω παράδειγμα, το κόστος αρχικοποίησης της μηχανής αποδίδεται στα 

αντίστοιχα προϊόντα μέσω ενός οδηγού κόστους, όπως οι ώρες αρχικοποίησης ή ο 

αριθμός των αρχικοποιήσεων. Έτσι, τα προϊόντα μικρού όγκου παραγωγής θα πάρουν 

το μερίδιο που τους αναλογεί από το κόστος αυτό, και όχι το ίδιο με τα άλλα 

προϊόντα μεγάλου όγκου παραγωγής. Αντιθέτως, τα παραδοσιακά συστήματα δεν 

αποδίδουν τη μείωση κόστους εκεί που πραγματικά συμβαίνει, δίνοντας έτσι 

παραπλανητική εικόνα στην διοίκηση.  

 

Κατάργηση δραστηριότητας 

Αλλαγές στην διαδικασία παραγωγής ή στα προϊόντα μπορούν να καταργήσουν την 

ανάγκη για κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες. Δραστηριότητες σχετικές με 

                                                 

13 Βιβλιογραφία 6 
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αποθήκευση υλικών, για παράδειγμα, μπορούν να καταργηθούν αν γίνουν κάποιες 

συγκεκριμένες αλλαγές, όπως η παράδοση των υλικών στον τόπο παραγωγής. 

Αλλαγές στον προμηθευτή ή στην ποιότητα των υλικών μπορεί να καταργήσουν την 

ανάγκη για επανέλεγχο ή επιδιόρθωση. Καταργώντας τέτοιου είδους δραστηριότητες 

μειώνεται το κόστος των προϊόντων που κατανάλωναν αυτές τις δραστηριότητες. 

Τα συστήματα ABC δίνουν μια καλή εκτίμηση τόσο του συνολικού κόστους όσο και 

του κόστους των καταργηθέντων δραστηριοτήτων. Τα παραδοσιακά συστήματα 

αδυνατούν να αποκαλύψουν την πραγματική μείωση κόστους από την κατάργηση 

δραστηριοτήτων, αλλά την τοποθετούν σε μια μεγάλη γενική κατηγορία εξόδων 

(overhead costs) όπου δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει από πού προήλθε η μείωση. 

 

Επιλογή δραστηριότητας 

Ένα προϊόν ή μια διαδικασία μπορούν πολλές φορές να σχεδιασθούν με διάφορους 

τρόπους, από τους οποίους κάθε εναλλακτική πρόταση έχει το δικό της σύνολο από 

δραστηριότητες και κόστος. Άρα η προσπάθεια διαρκούς βελτίωσης μπορεί να 

εστιαστεί στην επιλογή της οικονομικότερης από τις εναλλακτικές, χωρίς να 

επηρεαστεί η ποιότητα του προϊόντος. 

Ο σχεδιαστής μιας ηλεκτρονικής πλακέτας, για παράδειγμα, μπορεί να επιλέξει τον 

τρόπο με τον οποίο κάποια εξαρτήματα, όπως π.χ. οι πυκνωτές, μπορούν να 

τοποθετηθούν στην πλακέτα (είτε αυτόματα είτε με το χέρι). Κάθε ένας από αυτούς 

τους τρόπους είναι συσχετισμένος με διαφορετικούς πόρους. Η χειροκίνητη 

δραστηριότητα είναι συσχετισμένη με πόρους σχετικούς με το προσωπικό. Η 

αυτόματη τοποθέτηση απαιτεί εξοπλισμό, λογισμικό, ρύθμιση των διάφορων 

συσκευών που χρησιμοποιούνται, και επιπλέον εκπαίδευση. Επίσης, υπάρχουν 

διάφοροι τρόποι αυτόματης τοποθέτησης. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια πληθώρα 

εναλλακτικών λύσεων, κάθε μια εκ των οποίων εμπεριέχει τις δικές της 

δραστηριότητες και απαιτήσεις σε πόρους. 

Τα συστήματα ABC παρέχουν καλές εκτιμήσεις του κόστους των διάφορων 

εναλλακτικών επιλογών, επειδή χρησιμοποιούν οδηγούς κόστους που δείχνουν τη 

σχέση της δραστηριότητας με το προϊόν, και το πλεονέκτημα αυτό φαίνεται κυρίως 

στην απόδοση μη μετρήσιμων οδηγών κόστους, όπως για παράδειγμα την 

αρχικοποίηση μιας μηχανής. 
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Τα παραδοσιακά συστήματα από την άλλη, χρησιμοποιούν μόνο μετρήσιμους 

οδηγούς κόστους. Έτσι, παρέχουν ανακριβή αποτελέσματα για το κόστος των 

εναλλακτικών λύσεων, ειδικά όταν αυτές περιέχουν και μη μετρήσιμους οδηγούς 

κόστους. Αυτό οδηγεί συνήθως τα διοικητικά στελέχη στην επιλογή της εναλλακτικής 

λύσης που απλώς καταναλώνει λιγότερο κάποιον πόρο (συνήθως εργασία), αντί να 

οδηγήσει στην επιλογή της πραγματικά οικονομικότερης λύσης. 

 

Κοινή χρήση δραστηριότητας 

Ο σχεδιαστής κάποιου προϊόντος ή διαδικασίας μπορεί να επιλέξει κάποια 

εναλλακτική δραστηριότητα που να επιτρέπει την χρήση της και από άλλα προϊόντα. 

Η κοινή χρήση δραστηριοτήτων μπορεί να προσφέρει οικονομίες κλίμακας στη 

χρήση τους. Αυτό γιατί η ποσότητα του οδηγού δραστηριότητας αυξάνεται ενώ το 

συνολικό κόστος μένει σταθερό. Έτσι, το κόστος ανά μονάδα οδηγού μειώνεται. 

Ένας τρόπος για να αυξηθεί η κοινή χρήση των δραστηριοτήτων είναι η 

χρησιμοποίηση κοινών εξαρτημάτων και εξοπλισμού για την κατασκευή των 

προϊόντων. Πράγματι, διάφορες δραστηριότητες σχετικές με τα εξαρτήματα αυτά 

(όπως για παράδειγμα η προμήθειά τους, η διατήρηση αρχείου κλπ) έχουν ήδη 

πραγματοποιηθεί και δεν χρειάζεται να επαναληφθούν. Αν χρησιμοποιηθεί όμως 

κάποιο νέο εξάρτημα, τότε απαιτείται ένα νέο πλήρες σύνολο δραστηριοτήτων. 

Τα συστήματα ABC μπορούν να κάνουν ακριβείς εκτιμήσεις για την μείωση κόστους 

των προϊόντων όπου συμβαίνει η κοινή χρήση δραστηριοτήτων, αφού με την βοήθεια 

των κατάλληλων οδηγών, μπορούμε να αποδώσουμε το μερίδιο κόστους από την 

δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε κάθε προϊόν ή υπηρεσία. 

Αντιθέτως, τα παραδοσιακά συστήματα αποδίδουν την μείωση κόστους από την 

κοινή χρήση δραστηριοτήτων σε όλα τα προϊόντα, ανεξάρτητα από το ποια είναι αυτά 

που επωφελούνται, βασιζόμενα στη σχετική χρήση της εργασίας. Έτσι, προϊόντα που 

απαιτούν περισσότερη εργασία φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη μείωση κόστους, 

ακόμα κι αν δεν τα επηρεάζει καν η κοινή χρήση κάποιων δραστηριοτήτων. 

 

Συμπέρασμα 

Οι προσπάθειες διαρκούς βελτίωσης προϊόντων και υπηρεσιών μπορούν να 
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αποφέρουν σημαντικές μειώσεις κόστους. Αλλάζοντας τον σχεδιασμό ενός προϊόντος 

μπορούμε να το κατασκευάσουμε ευκολότερα και γρηγορότερα. 

Το ABC είναι μια νέα προσέγγιση στην κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών. 

Αναγνωρίζει τις δραστηριότητες που συμβαίνουν, βρίσκει το κόστος των πόρων που 

καταναλώνονται από αυτές, και αποδίδει το κόστος αυτό στα προϊόντα που τις 

καταναλώνουν. Αυτό παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες, 

καθώς αυτές δεν αναλύονται επαρκώς στα παραδοσιακά συστήματα. Με τις 

πληροφορίες αυτές, η διοίκηση μπορεί να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις, και να 

εξετάσει τις επιπτώσεις από διάφορες εναλλακτικές επιλογές. 

 

2.7 Η εφαρμογή του ABC 

Γενικά 

Ένα πλήρες σύστημα ABM συγκεντρώνει και αναφέρει πληροφορίες βάσει 

δραστηριοτήτων σε περιοδική βάση για όλη την επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι οι 

επιχειρησιακές διαδικασίες και οι δραστηριότητες έχουν καθοριστεί και αποτυπωθεί 

επαρκώς. Τα συστήματα ABC είναι σε θέση να συλλέξουν τόσο πραγματικά στοιχεία 

για τις δραστηριότητες όσο και στοιχεία προϋπολογισμού. Οι πληροφορίες 

παρέχονται σε μια μορφή και μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο που τα κάνουν χρήσιμα 

για την λήψη αποφάσεων και για την μέτρηση της απόδοσης. Επιπλέον, ένα πλήρες 

σύστημα ABM θα έχει πληροφορίες σχετικές με τις σημαντικές δραστηριότητες 

συγκεντρωμένες σε ένα «λεξικό δραστηριοτήτων». 

Το επίπεδο λεπτομέρειας των πληροφοριών που παρέχονται για  μια δραστηριότητα 

μπορεί να παρουσιαστεί καλύτερα με ένα παράδειγμα για μια δραστηριότητα που 

περιλαμβάνεται σε ένα λεξικό δραστηριοτήτων. Το παράδειγμα αναφέρεται στην 

δραστηριότητα της συντήρησης ενός αρχείου πληρωμών, η οποία είναι κοινή στις 

περισσότερες επιχειρήσεις και ασχολείται με την διαχείριση πληροφοριών για τους 

εργαζομένους (προσωπικά στοιχεία, μισθός, οικογενειακή κατάσταση κλπ) που είναι 

απαραίτητες για τις πληρωμές και την κατάρτιση αναφορών. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται πληροφορίες για την παραπάνω δραστηριότητα, 

όπως αυτές θα μπορούσαν να περιέχονται σε ένα λεξικό δραστηριοτήτων. 
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ΛΕΞΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Συντήρηση κεντρικού αρχείου πληρωμών 

ΕΠΙΧ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαχείριση πληρωμών και ανθρώπινων πόρων 

ΑΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ. 113 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συντήρηση αρχείου κατάστασης υπαλλήλων 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Εισαγωγή αλλαγών, διορθώσεις και «τρέξιμο» αρχείου

ΚΟΣΤΟΣ / ΕΤΟΣ $ 306,000 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ανανεωμένο αρχείο 

ΜΕΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθμός αρχείων υπαλλήλων που ανανεώθηκαν 

ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΤΕΛ. Πλήρες ανανεωμένο αρχείο για τους 6000 υπαλλήλους

ΚΟΣΤΟΣ / ΜΟΝΑΔΑ $ 46.36 ανά εργαζόμενο ανά έτος 

ΧΡΗΣΤΗΣ Διοίκηση, κρατικές υπηρεσίες  

VALUE ADDED Ναι 

Ποιότητα: Αριθμός ορθών διορθώσεων με την πρώτη 

Χρόνος: Χρόνος ανανέωσης φακέλου 

ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Παραγωγικότητα: Κόστος ανά ανανέωση φακέλου 

Αλλαγή νομοθεσίας 

Συχνότητα αλλαγής δεδομένων 

ΟΔΗΓΟΙ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Σφάλματα 

 

Μια πλήρης εφαρμογή συστήματος ABM θα περιέχει αυτό το επίπεδο πληροφοριών 

για όλες τις δραστηριότητες που ανιχνεύθηκαν από το σύστημα. 

Το παράδειγμα αυτό δείχνει άλλο ένα σημαντικό σημείο κατά την εφαρμογή του 

ABM: Ο βαθμός λεπτομέρειας που απαιτείται από το σύστημα εξαρτάται από την 

χρήση και την εφαρμογή της πληροφορίας. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, 

περισσότερη λεπτομέρεια και ακρίβεια συνεπάγεται περισσότερη προσπάθεια και 

πολυπλοκότητα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο βαθμός λεπτομέρειας είναι αυτός 
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που απαιτείται ώστε να οδηγήσει την διοίκηση στην βελτίωση της διαδικασίας. Αυτή 

η δραστηριότητα μπορεί να είναι μόνο μια από μια σειρά δραστηριοτήτων που 

εκτελεί το τμήμα πληρωμών. Εάν ο σκοπός ήταν απλά και μόνο η κοστολόγηση των 

προϊόντων και των υπηρεσιών, ίσως να μπορούσαν όλες αυτές οι διαδικασίες να 

οριστούν ως μια δραστηριότητα: πληρωμή υπαλλήλων. 

Η εφαρμογή ενός συστήματος ΑΒΜ σε έναν πολύ μεγάλο οργανισμό μπορεί να πάρει 

ακόμα και χρόνια, ενώ σε μια μικρού μεγέθους επιχείρηση μόνο μερικές εβδομάδες. 

Εκτός από το μέγεθος της επιχείρησης, σημαντικός παράγοντας κατά την εφαρμογή 

είναι το σημείο αρχής. Μερικές επιχειρήσεις δεν έχουν προσδιορίσει ποτέ τις βασικές 

δραστηριότητές τους ενώ μερικές άλλες έχουν πλήρη διαγράμματα. Η εκκίνηση από 

μηδενική βάση είναι σημαντικό εμπόδιο. Άλλος ένας παράγοντας που επηρεάζει την 

εφαρμογή είναι ο βαθμός ακρίβειας που απαιτείται, η συχνότητα των αναφορών, και 

η ποικιλία των αναγκών της διοίκησης. Συστήματα που απαιτούν μεγάλη λεπτομέρεια 

σε μηνιαία βάση σαφώς απαιτούν μεγαλύτερη προσπάθεια κατά την εγκατάσταση. 

Γενικά, πάντως, τα βήματα εφαρμογής είναι τα εξής: αρχικά πρέπει να εντοπιστούν 

και να καθοριστούν οι δραστηριότητες που απαρτίζουν τις διαδικασίες, έπειτα πρέπει 

να οριστούν τα απαιτούμενα αποτελέσματα και μέτρα απόδοσης, πρέπει να γίνει μια 

κρίση της αξίας κάθε δραστηριότητας, να αποδοθεί το κόστος στις δραστηριότητες 

και στη συνέχεια στα προϊόντα, και τέλος, πρέπει να δημιουργηθεί και να 

εγκατασταθεί το σύστημα. 

 

Μια συνήθης προσέγγιση εφαρμογής 

Η συνήθης πρακτική κατά την αρχική ή πιλοτική εφαρμογή τέτοιου είδους 

συστημάτων, για τις περισσότερες εταιρίες που πρωτοεφάρμοσαν το ABM, ήταν η 

ανάθεση σε μικρές ομάδες πέντε ως επτά ατόμων, από διάφορα τμήματα της 

επιχείρησης, της εφαρμογής των αρχών και των μεθόδων του ABM σε κάποιο τμήμα 

της. Η ομάδα αποτελείτο είτε από εσωτερικούς υπαλλήλους (που αφιέρωναν το 25% 

του χρόνου τους) είτε από εξωτερικούς συνεργάτες είτε και τα δυο ταυτόχρονα14. 

Σε μια τυπική εφαρμογή, τα μέλη της ομάδας είναι υπεύθυνα για την προετοιμασία 

                                                 

14 Βιβλιογραφία 1, σελ. 34 
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ενός σχεδίου εφαρμογής ώστε να καλύψουν τα βήματα που απαιτούνται από την 

ανάλυση των δραστηριοτήτων και την κοστολόγησή τους. Συλλέγονται δεδομένα από 

συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια και εισάγονται στο αντίστοιχο λογισμικό. Στη 

συνέχεια, συντάσσεται μια αναφορά που περιέχει τα βασικά συμπεράσματα, 

παρατηρήσεις, συστάσεις και τα επόμενα βήματα που απαιτούνται. 

Υπάρχουν κυρίως δυο τύποι αναφορών συστάσεων. Ο πρώτος τύπος έχει να κάνει με 

την πραγματοποίηση ενεργειών σχετικών με την βελτίωση της απόδοσης της 

επιχείρησης. Ο δεύτερος τύπος συστάσεων έχει να κάνει με τα επόμενα βήματα που 

πρέπει να πραγματοποιηθούν για την εφαρμογή του συστήματος.  

Οι επιτυχείς πιλοτικές προσπάθειες οδηγούν σε επιπλέον φάσεις εφαρμογής. Η γνώση 

και οι πληροφορίες που αποκτούνται χρησιμοποιούνται για την σωστή 

χρησιμοποίηση των πόρων και την επιτάχυνση της εφαρμογής. Αυτή είναι μια πολύ 

πρακτική προσέγγιση για να ξεκινήσει η προσπάθεια. Δεν έχει νόημα να ξεκινήσει 

μια μεγάλη προσπάθεια πλήρους εφαρμογής αν δεν είναι σίγουρο ότι θα έχει χρήσιμα 

αποτελέσματα. 

Παρόλο που είναι ένας πρακτικός τρόπος εκκίνησης της διαδικασίας, η βασική του 

αδυναμία είναι ότι συχνά αποτυγχάνει να αναγνωρίσει και να ξεπεράσει τα 

υπάρχοντα συστήματα, διαδικασίες και μεθόδους συλλογής και αναφοράς 

πληροφοριών. Χωρίς έγκαιρη, ακριβή και συνεχή ενημέρωση, η εφαρμογή θα 

αποτύχει. Άλλη μια αδυναμία είναι η δυσκολία αναγνώρισης των αναγκών της 

επιχείρησης, και της κατάρτισης ενός πλήρους σχεδίου εφαρμογής. Οι πιλοτικές 

εφαρμογές δεν απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση για την επιχείρηση. Ως εκ τούτου, 

υπάρχουν πτυχές γνώσης του ABM που απομονώνονται. 

Για να επιτύχει πλήρως το σύστημα πρέπει να ενοποιηθεί με τα κεντρικά 

πληροφοριακά συστήματα και την κουλτούρα και τις ανάγκες της επιχείρησης. Όπως 

συμπεράνανε και οι περισσότερες επιχειρήσεις που κάνανε πιλοτικές εφαρμογές, 

απαιτείται μια πιο ολιστική και σφαιρική προσέγγιση εφαρμογής15. 

 

                                                 

15 Βιβλιογραφία 1, σελ 35 
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2.7.1 Προτεινόμενη προσέγγιση εφαρμογής 

Μέχρι στιγμής έχει αναλυθεί η φιλοσοφία, οι χρήσεις και οι ωφέλειες του ΑΒΜ. Για 

τους περισσότερους οργανισμούς και επιχειρήσεις, αυτές οι πληροφορίες είναι 

αρκετές για να αποφασισθεί η πλήρης εφαρμογή ή η ανάπτυξη ενός πιλοτικού 

συστήματος. Αν αποφασισθεί η πιλοτική εφαρμογή τότε προτείνεται η προηγούμενη 

συνήθης προσέγγιση ανάπτυξης του συστήματος. Αν όμως αποφασισθεί η πλήρης 

ανάπτυξη συστήματος ABM, τότε απαιτείται μια πιο σφαιρική και πλήρης 

προσέγγιση. 

Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός απαιτούνται σημαντικές δεσμεύσεις. Αυτές οι 

δεσμεύσεις συνήθως είναι σημαντικότερες από αυτές που απαιτούνται κατά την απλή 

βελτίωση των υπαρχόντων συστημάτων. Η διαφορά είναι ότι τώρα απαιτείται αλλαγή 

νοοτροπίας στη διοίκηση, από αυτή της διοίκησης πόρων σε αυτή της διοίκησης των 

δραστηριοτήτων. Επιπλέον, το ABM προϋποθέτει την θέληση της ανάπτυξης μιας 

στρατηγικής που να βελτιώνει τις διαδικασίες της επιχείρησης. Χωρίς προσπάθεια 

βελτίωσης, οι πόροι που θα αφιερωθούν στην εφαρμογή θα πάνε χαμένοι. 

Για την πλήρη εφαρμογή ενός συστήματος ABM προτείνονται τα παρακάτω βήματα: 

1. Πραγματοποίηση μιας γενικής συνολικής αποτίμησης, και προετοιμασία ενός 

ολικού γενικού σχεδίου εφαρμογής. 

2. Διαχωρισμός της επιχείρησης σε επιμέρους διαχειρίσιμα τμήματα. 

3. Ανάπτυξη ενός βιώσιμου (οικονομικά) συστήματος συλλογής και αναφοράς 

δεδομένων. 

 

Συνολική αποτίμηση και σχέδιο εφαρμογής 

Η ανάπτυξη ενός συστήματος απαιτεί σημαντική προσπάθεια και επαρκή σχεδιασμό. 

Όπως συμβαίνει σε κάθε σημαντικό έργο, πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι, οι 

συνολικές απαιτήσεις, να οργανωθούν και να προγραμματισθούν οι εργασίες, να 

αναγνωρισθούν οι πόροι, να ανατεθούν υπευθυνότητες, και να οριστούν 

προτεραιότητες. Επίσης πρέπει να συλλεχθούν οι πληροφορίες που θα οδηγήσουν 

στην ανάπτυξη και καταγραφή του πλάνου εφαρμογής. Το αποτέλεσμα θα είναι μια 

προκαταρκτική κατανόηση των απαιτήσεων, των πόρων και των χρονικών ορίων που 

απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή και εγκατάσταση του συστήματος. Η 
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αποτίμηση αυτή παρέχει τα εξής: 

1. Τον χάρτη όλων των επιχειρησιακών σχέσεων και την καταγραφή και 

αιτιολόγηση όλων των βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών, και των μεταξύ 

τους σχέσεων. 

2. Προκαταρκτική λίστα όλων των σημαντικών δραστηριοτήτων. Αναγνώριση σε 

αρχικό στάδιο των κεντρικών δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνοντας και πιθανά 

μέτρα απόδοσης καθώς και πιθανούς οδηγούς κόστους. 

3. Προκαταρκτική κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και διαδικασιών. 

4. Εκτιμήσεις των δραστηριοτήτων μη προστιθέμενης αξίας και κοστολόγησή τους. 

5. Συσχέτιση των επιχειρηματικών διαδικασιών και των δραστηριοτήτων με το 

στρατηγικό πλάνο της επιχείρησης. 

6. Την εφαρμοσιμότητα του ABC. 

7. Την διαθεσιμότητα των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών. 

8. Τις δυνατότητες των υπαρχόντων συστημάτων, και την δυνατότητα ενοποίησης 

με τις πληροφορίες για τις δραστηριότητες. 

9. Προκαταρκτικές χρήσεις των πληροφοριών βάσει δραστηριοτήτων. 

10. Διαθέσιμους πόρους και απαιτήσεις για την εφαρμογή. 

11. Συστάσεις για την εφαρμογή, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν και το 

χρονικό όριο. 

 

Τυπικά, η αποτίμηση παίρνει λίγες εβδομάδες για να ολοκληρωθεί και γίνεται 

συνήθως από εξωτερικούς συμβούλους που ειδικεύονται στο ABM. Οι περισσότερες 

επιχειρήσεις δυσκολεύονται να την κάνουν εσωτερικά λόγω έλλειψης της 

κατάλληλης εμπειρίας και ειδίκευσης. Η αποτίμηση παρέχει μια καλύτερη κατανόηση 

των αναγκών και των απαιτήσεων πριν από την δέσμευση κάποιων πόρων. Τέλος, η 

αποτίμηση δίνει την δυνατότητα στην διοίκηση να θέσει προτεραιότητες και να 

οδηγήσει την εφαρμογή σε εκείνους του τομείς όπου οι προσπάθειες θα αποφέρουν το 

μέγιστο όφελος. 
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Διάγραμμα δομής τεσσάρων βημάτων 

Τα γενικά βήματα που ακολουθούνται σε μια εφαρμογή του ABM μπορούν να 

εκφρασθούν με διάφορους τρόπους και να πραγματοποιηθούν σε διάφορες χρονικές 

σειρές. Έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται μοντέλα τεσσάρων, έξι, οκτώ κλπ 

βημάτων. Κάθε μοντέλο περιλαμβάνει βήματα που περιέχουν τον σχεδιασμό, την 

συλλογή δεδομένων, την ανάλυση των δραστηριοτήτων, και την κοστολόγησή τους. 

Η επιλογή συγκεκριμένου μοντέλου είναι υποκειμενική υπόθεση. Τα περισσότερα 

μοντέλα πάντως, δίνουν παρόμοια τελικά αποτελέσματα. 

Η βασική διαφορά στα διάφορα μοντέλα εντοπίζεται στον τομέα της υπευθυνότητας 

των δράσεων. Η διαφορά είναι στην αντίληψη του τρόπου με τον οποίο το ABM 

ταιριάζει στην επιχείρηση. Μερικοί το βλέπουν μόνο ως ένα πληροφοριακό σύστημα 

διοίκησης, το οποίο χρησιμεύει μόνο αφού πάρουν τις πληροφορίες οι υπεύθυνοι για 

την λήψη αποφάσεων καθώς και οι υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες, 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Με άλλα λόγια, το βλέπουν ως ένα εργαλείο 

υποστήριξης των αρχών διαρκούς βελτίωσης. Άλλοι βλέπουν το ABM ως μια 

μεθοδολογία βελτίωσης, όπου τα διάφορα βήματα εφαρμογής απαιτούν μεγαλύτερες 

υπευθυνότητες για την λήψη αποφάσεων, την δράση, και τις αλλαγές. 

Στην εργασία αυτή, η άποψη που υιοθετείται είναι αυτή που θεωρεί το ABM ως ένα 

πληροφοριακό σύστημα που σχεδιάζεται για να βελτιώσει την διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, και να υποστηρίξει τις προσπάθειες διαρκούς βελτίωσης, άσχετα από το 

ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την προσπάθεια. Στην ουσία αυτή 

είναι μια μέση άποψη ανάμεσα στις δυο προηγούμενες. Το ABM πρέπει να κάνει 

περισσότερα από την απλή υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Πρέπει να οδηγήσει 

στην βελτίωση. Δεν είναι μια εναλλακτική πρόταση για φιλοσοφίες όπως το TQM, το 

BPR, το JIT κτλ. Είναι ένα βασικό εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει όλες αυτές τις 

φιλοσοφίες. 

Το μοντέλο που επιλέχθηκε σε αυτήν την εργασία έχει απλοποιηθεί για να περιλάβει 

όλες τις εργασίες που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την ανάλυση δραστηριοτήτων, 

την κοστολόγηση δραστηριοτήτων και προϊόντων, και την τεκμηρίωση των 

αποτελεσμάτων. Το μοντέλο αυτό φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Όπως φαίνεται, η 

διαδικασία της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων είναι μέρος κάθε βήματος. 
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 ΒΗΜΑΤΩΝ 

Συλλογή και ανάλυση δεδομένων (οριζόντια δράση) 

Σχεδιασμός 
Ανάλυση 

δραστηριοτήτων 

Κοστολόγηση 

δραστηριοτήτων 

Τεκμηρίωση 

αποτελεσμάτων 

Σκοπός 

Στόχοι 

Αντικείμενο 

Χρόνος 

Πόροι 

Προσδοκίες 

Ανάπτυξη 

ομάδας 

Διαδικασίες και 

δραστηριότητες  

Αποτελέσματα και 

μέτρα απόδοσης 

Ανάλυση 

προστιθέμενης 

αξίας 

Αναγνώριση 

οδηγών κόστους 

Απόδοση 

δραστηριοτήτων 

Επιλογή /ανάπτυξη 

λογισμικού 

Ορισμός οδηγών 

πόρων 

Ορισμός οδηγών 

δραστηριοτήτων 

Ανίχνευση κόστους

Ανάπτυξη 

μοντέλου 

κοστολόγησης 

Προετοιμασία 

αναφορών 

Συστάσεις 

Ανάθεση 

καθηκόντων 

Βελτίωση 

δεδομένων 

Αναγνώριση 

επόμενων 

βημάτων 

Ανίχνευση 

αποτελεσμάτων 

βελτίωσης 

 

Παρακάτω γίνεται μια σύντομη αναφορά σε κάθε ένα από τα παραπάνω βήματα16: 

 

Σχεδιασμός 

Το μοντέλο τεσσάρων βημάτων περιλαμβάνει λεπτομερή σχεδιασμό για να 

καθοριστεί ο σκοπός, οι στόχοι και οι προσδοκίες κάθε μέρους της εφαρμογής. Ένα 

σημαντικό μέρος του σχεδιασμού περιλαμβάνει ένα λεπτομερές πλάνο της εφαρμογής 

                                                 

16 Βιβλιογραφία 1, σελ. 35 
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με χρονοδιάγραμμα, ανάθεση αρμοδιοτήτων, προσδιορισμό των απαιτούμενων 

πόρων, και επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων. Επίσης τεκμηριώνονται οι μέθοδοι 

με τις οποίες θα συλλεχθούν τα δεδομένα. Παρόλο που ο σχεδιασμός καταναλώνει 

ένα σχετικά μικρό μέρος της συνολικής προσπάθειας (5% ως 15%) έχει μεγάλη 

επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα. 

 

Ανάλυση δραστηριοτήτων 

Η ανάλυση των δραστηριοτήτων είναι η καρδιά της εφαρμογής του ABM. Η 

αναγνώριση των δραστηριοτήτων και των διαδικασιών, η αναγνώριση των οδηγών 

κόστους, η τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων και των μέτρων απόδοσης, και η 

ανάλυση προστιθέμενης αξίας αναπαριστούν μεγάλο μέρος της εργασίας που πρέπει 

να γίνει. Η ανάλυση των δραστηριοτήτων μπορεί να απαιτήσει μέχρι και το 50% με 

55% της προσπάθειας. 

 

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων και προϊόντων 

Η κοστολόγηση είναι το πιο μηχανικό μέρος της διαδικασίας. Εδώ γίνεται η 

ανάπτυξη ή χρήση κατάλληλου λογισμικού για την εισαγωγή, εξαγωγή και αποδοχή 

των απαραίτητων για την κοστολόγηση δεδομένων. Το λογισμικό που αναπτύσσεται 

ή επιλέγεται σε αυτό το στάδιο είναι αυτό που θα χρησιμοποιηθεί για την συνεχή 

αναφορά πληροφοριών για τις δραστηριότητες. Εκτός αν προκύψουν σημαντικά 

προβλήματα, το βήμα αυτό δεν πρέπει να καταναλώσει πάνω από 25 με 30% της 

συνολικής προσπάθειας. 

 

Τεκμηρίωση αποτελεσμάτων 

Αυτό είναι το τελικό στάδιο της εφαρμογής και περιλαμβάνει την περιγραφή της 

δουλειάς που έγινε, με αποτελέσματα, συστάσεις και συμπεράσματα. Είναι ένα 

σημαντικό στάδιο που συχνά παραμελείται. Για να υπάρξει επιτυχία πρέπει να 

υπάρξει δράση με βάση τη γνώση που αποκτήθηκε. Για να είναι χρήσιμη η εργασία 

που έγινε πρέπει να έχει τεκμηριωθεί επαρκώς. Αυτό το βήμα πρέπει να απασχολήσει 

τουλάχιστον κατά το 10% της προσπάθειας. 
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Συλλογή και ανάλυση δεδομένων 

Αυτό είναι ένα βήμα που συμπεριλαμβάνεται ως εσωτερικό στοιχείο σε όλα τα άλλα 

βήματα. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την συλλογή δεδομένων και πληροφοριών για 

τον σκοπό, τους στόχους κλπ. Επίσης, η συλλογή δεδομένων παίζει σημαντικότατο 

ρόλο στην ανάλυση των δραστηριοτήτων. Για να γίνει η κοστολόγηση των 

δραστηριοτήτων απαιτούνται πληροφορίες για τους οδηγούς κόστους, την 

κατανάλωση πόρων κλπ. Τελικά, τα δεδομένα και οι πληροφορίες πρέπει να 

αναλυθούν για την παραγωγή των συστάσεων, των συμπερασμάτων και της 

τεκμηρίωσης. Η συλλογή, λοιπόν, και η ανάλυση δεδομένων απαιτούν από ένα τρίτο 

ως ένα δεύτερο της προσπάθειας κάθε βήματος. 

 

Ανάπτυξη βιώσιμου συστήματος συλλογής και αναφοράς δεδομένων 

Το τελευταίο στάδιο της προτεινόμενης προσέγγισης για την εφαρμογή του ABM 

είναι η ανάπτυξη ενός βιώσιμου και επιτυχημένου, οικονομικά, συστήματος. Το 

μοντέλο τεσσάρων βημάτων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει πληροφορίες για τις 

δραστηριότητες σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Για να είναι επιτυχημένο 

όμως το σύστημα, πρέπει η πληροφόρηση να είναι συνεχής. 

Υπάρχουν δυο στάδια εφαρμογής του συνεχούς αυτού συστήματος. Το πρώτο 

περιλαμβάνει την δημιουργία ενός συνόλου από διαδικασίες, συστήματα και 

μεθόδους συνεχούς συλλογής δεδομένων. Το δεύτερο σχετίζεται με τις απαιτήσεις 

συντήρησης του συστήματος αυτού. 

 

2.8 Πληροφοριακά συστήματα ABC 

Οι περισσότερες εφαρμογές ABM αποτυγχάνουν στο να δώσουν την απαραίτητη 

έμφαση στην εγκατάσταση των συστημάτων, των διαδικασιών και των μεθόδων που 

απαιτούνται για την συλλογή και αναφορά δεδομένων βάσει δραστηριοτήτων σε μια 

συνεχή βάση. Ως εκ τούτου, τα συστήματα, οι διαδικασίες και οι μέθοδοι που 

εγκαθίστανται συχνά καθίστανται αναξιόπιστα, δύσχρηστα, παρουσιάζουν δυσκολίες 

στη συντήρησή τους, και δεν ανταποκρίνονται στις αρχικές ανάγκες του χρήστη. Γι 

αυτό και δεν πρέπει να παραμεληθεί ο τομέας της εφαρμογής και εγκατάστασης των 

συστημάτων και του λογισμικού. Αντιθέτως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. 
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Εξάλλου τι νόημα έχει η εφαρμογή του ABM αν οι πληροφορίες που παρέχονται δεν 

είναι χρήσιμες, έγκυρες και έγκαιρες, και μάλιστα σε συνεχή βάση;  

Ο λόγος που πολλοί οργανισμοί δίνουν ελλιπή έμφαση στον τομέα αυτό, βρίσκεται 

στην ιστορία του. Μέχρι πρόσφατα οι περισσότερες εφαρμογές ήταν πιλοτικές ή 

αφορούσαν ένα μικρό μέρος της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης. Οι επιλογές 

των συστημάτων αφορούσαν τις μικρές αυτές εφαρμογές. Λίγες ήταν οι εταιρίες ή 

οργανισμοί που πραγματοποίησαν πλήρεις μακροπρόθεσμες εφαρμογές. Γι αυτό σε 

αυτήν την ενότητα θα προταθεί μια πιο σφαιρική προσέγγιση εφαρμογής, που δίνει 

έμφαση στην επιλογή και ανάπτυξη οικονομικών και αποτελεσματικών συστημάτων 

συνεχούς συλλογής και αναφοράς δεδομένων, με την ακρίβεια και τη συχνότητα που 

απαιτούν οι χρήστες των πληροφοριών. 

 

Παραδείγματα συστημάτων ABM 

Τα παραδείγματα εφαρμογής ποικίλουν από απλά υπολογιστικά φύλλα (spreadsheets) 

που χρησιμοποιούνται από ένα άτομο με ένα απλό PC, μέχρι πλήρεις βάσεις 

πληροφοριών ABM εγκατεστημένες σε δίκτυα, που χρησιμοποιούνται από διάφορους 

ανθρώπους σε διάφορες τοποθεσίες. 

Μερικές επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει απλά συστήματα χρησιμοποιώντας απλά 

γνωστά προγράμματα όπως το Excel. Τα φύλλα χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν 

πόρους στις δραστηριότητες, και κόστη δραστηριοτήτων στα αντικείμενα κόστους. 

Συχνά τα φύλλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους για εισάγουν και να εξάγουν δεδομένα 

από και προς άλλα συστήματα. Αυτά τα μικρά συστήματα λειτουργούν αρκετά 

ικανοποιητικά στην αρχική φάση της ανάλυσης, αλλά δεν αποτελούν μια 

ικανοποιητική μακροπρόθεσμη λύση γιατί οι πληροφορίες που δίνουν περιορίζονται 

στο κόστος και μόνο. Οδηγοί κόστους, μέτρα απόδοσης και πληροφορίες για τις 

δραστηριότητες δεν αναφέρονται. 

Ο μεγαλύτερος αριθμός των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το ABM χρησιμοποιούν 

λογισμικό ABM που κυκλοφορεί στο εμπόριο ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Γενικά, 

αυτά τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν ακόμα και τις 

πολυπλοκότερες περιπτώσεις. Ελαχιστοποιούν τον χρόνο εφαρμογής και είναι 

αποτελεσματικά και ικανά για την συνεχή συλλογή και αναφορά δεδομένων. 

Ως ένα παράδειγμα μεγάλης εφαρμογής του ABM μπορούμε να αναφέρουμε τον 
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οργανισμό EDS (Electronics Detection Systems), που ανέπτυξε ένα σύστημα 

βασισμένο σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων, εγκατεστημένη στα κεντρικά γραφεία, 

και σε διάφορους σταθμούς επεξεργασίας σε διάφορα σημεία του κόσμου17. 

Συνολικά, το σύστημα διαχειρίζεται κόστη ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Οι 

αρχές του ABM εστιάζονται σε δυο τομείς. Ο πρώτος περιλαμβάνει βασικές 

εφαρμογές του ABM όπως η βελτίωση διαδικασιών, η μείωση κόστους, η μέτρηση 

απόδοσης, ο προϋπολογισμός κλπ. Ο δεύτερος επικεντρώνεται στο κόστος των 

υπηρεσιών και την εκτίμηση κόστους. Οι πληροφορίες που απαιτούνται από το 

προσωπικό για την βελτίωση της λειτουργίας και τη μέτρηση της απόδοσης, 

προκύπτουν από την αναφορά πληροφοριών για περίπου 1600 δραστηριότητες. Το 

βασικό σύστημα είναι μια σχεσιακή βάση δεδομένων που λειτουργεί σε συνεχές 

περιβάλλον client – server και κάτω από διάφορες πλατφόρμες όπως Macintosh, 

Windows, Unix. Διάφορα μέσα έχουν αυτοματοποιηθεί για τη συνεχή παροχή 

δεδομένων στο σύστημα. Η βάση παρέχει συνεχείς αναφορές για προϊόντα, ποιότητα, 

οδηγούς κόστους, δραστηριότητες και προστιθέμενη αξία. Ο σχεδιασμός ήταν τέτοιος 

ώστε τα δεδομένα κόστους του ABC να είναι σύμφωνα με αυτά των υπαρχόντων 

συστημάτων. Οι πληροφορίες που παρέχονται χρησιμοποιούνται από περισσότερους 

από 500 χρήστες σε 70 τοποθεσίες της EDS παγκοσμίως. Οι χρήστες είναι από 

διευθυντικά στελέχη έως και απλοί υπάλληλοι. 

Τα παραπάνω παραδείγματα ήθελαν να δείξουν ότι υπάρχουν πολλών ειδών 

εφαρμογές, άρα και εναλλακτικές λύσεις στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των 

συστημάτων. Πολλές από τις εναλλακτικές λύσεις θα οδηγηθούν από τον σκοπό 

συλλογής και την χρήση των πληροφοριών. Για παράδειγμα, ένα σύστημα όπως της 

EDS θα ήταν άχρηστο για μια εφαρμογή αναφοράς κόστους σε ετήσια βάση. Πρέπει, 

λοιπόν, να ληφθούν υπόψη διάφορες παράμετροι. 

 

Στάδια εφαρμογής 

Υπάρχουν δυο στάδια στην εφαρμογή συνεχών συστημάτων. Το πρώτο στάδιο 

περιλαμβάνει τον καθορισμό του βασικού συνόλου διαδικασιών, συστημάτων και 

μεθόδων συλλογής πληροφοριών. Το δεύτερο περιλαμβάνει τον καθορισμό των 

                                                 

17 Βιβλιογραφία 1, σελ. 180 
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απαιτήσεων συντήρησης του συστήματος. 

Κατά το πρώτο στάδιο, πρέπει να αναπτυχθούν οι διαδικασίες, τα συστήματα και οι 

μέθοδοι συνεχούς αναφοράς πληροφοριών. Αυτό συχνά περιλαμβάνει την δημιουργία 

διαδικασιών συλλογής δεδομένων για πρώτη φορά, όπως και εκ νέου παροχής 

πληροφοριών και δεδομένων από υπάρχοντα συστήματα. Το στάδιο αυτό απαιτεί 

εκτενή εκπαίδευση του προσωπικού που θα απασχοληθεί. Επειδή πρέπει να 

καθορισθούν ημερομηνίες και χρονοδιαγράμματα, η διαδικασία αυτή θα πρέπει να 

προτυποποιηθεί. 

Το πρώτο στάδιο θεωρείται ολοκληρωθέν όταν: 

1. Η συλλογή και αναφορά των πληροφοριών για κάθε δραστηριότητα έχει 

καταγραφεί σε ένα λεξικό δραστηριοτήτων, με την απαραίτητη για τον χρήστη 

μορφή. 

2. Η διοίκηση κρίνει ότι η κοστολόγηση των προϊόντων έχει γίνει ικανοποιητικά, και 

οι πληροφορίες παρέχονται με τη συχνότητα που πρέπει. 

 

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την συνεχή συντήρηση του συστήματος. Εξ 

ορισμού, το στάδιο αυτό δεν ολοκληρώνεται ποτέ αφού οι δραστηριότητες αλλάζουν 

με την πάροδο του χρόνου. Μια και οι δραστηριότητες είναι η βάση του συστήματος, 

αυτό πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς ώστε να περιλάβει αυτές τις αλλαγές. Αν 

χρησιμοποιούνται εκτιμήσεις, θα πρέπει να αντικατασταθούν με πραγματικά 

δεδομένα. Η βελτίωση του συστήματος μπορεί να επιτευχθεί με τον ακριβέστερο 

καθορισμό των οδηγών δραστηριοτήτων και πόρων. Επίσης πρέπει να 

κοστολογηθούν και τυχόν νέα προϊόντα, ενώ τα μέτρα απόδοσης μπορεί να αλλάξουν. 

 

2.8.1 Στοιχεία σχεδιασμού συστήματος 

Το πρώτο που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό του συστήματος είναι ο 

σκοπός και η χρήση τους. Το σύστημα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις του οργανισμού. Αν ο οργανισμός έχει αναπτύξει ένα πλήρες σχέδιο 

εφαρμογής, όπως προτείνεται, τότε ο σκοπός και η χρήση θα πρέπει να έχουν 

τεκμηριωθεί ήδη. Αν όχι, τότε αυτό πρέπει να γίνει ώστε να υπάρχει κάποιο πλαίσιο 
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ανάπτυξης του συστήματος. 

Ο σκοπός και η χρήση του συστήματος ABM θα καθορίσουν την ποσότητα και το 

επίπεδο λεπτομέρειας των πληροφοριών που πρέπει να συλλεχθούν. Γενικά, οι 

εφαρμογές που έχουν σχέση με τις διαδικασίες και την απόδοση όπως η βελτίωση 

διαδικασιών, ο ανασχεδιασμός, και η διαχείριση έργων, απαιτούν μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια και συχνότητα πληροφόρησης από τις εφαρμογές που έχουν σκοπό την 

λήψη αποφάσεων όπως η κοστολόγηση. 

Εκτός από τον σκοπό και την χρήση, υπάρχουν πολλοί ακόμα παράγοντες που πρέπει 

να ληφθούν υπόψη. Αυτοί οι παράγοντες είναι για παράδειγμα η ακρίβεια, η 

συχνότητα ανανέωσης και η σχετικότητα, που περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

Ακρίβεια 

Το επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται είναι σημαντικό στοιχείο 

που λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό. Η ακρίβεια αυτή είναι συνάρτηση της 

λεπτομέρειας των δεδομένων που εισάγονται στο σύστημα. Τα στοιχεία από τα 

παραδοσιακά συστήματα συχνά παρουσιάζουν προβλήματα που τα κάνουν 

αναξιόπιστα. Το ίδιο συμβαίνει με δεδομένα από άλλα συστήματα. Η ακρίβεια, όπως 

αυτή απαιτείται, πρέπει να επιβληθεί. Υψηλά επίπεδα ακρίβειας απαιτούν 

πραγματικά, αξιόπιστα στοιχεία. 

Η επιλογή και χρήση οδηγών πόρων και δραστηριοτήτων θα επηρεάσει επίσης την 

ακρίβεια του συστήματος. Οι οδηγοί αυτοί συνήθως είναι απλές εκτιμήσεις. Μια 

συνήθης περίπτωση οδηγού πόρων σχετικών με τους μισθούς, είναι εκτιμήσεις 

ανθρώπων σχετικά με το πώς καταναλώνουν τον χρόνο τους. Μπορεί όμως αυτές οι 

εκτιμήσεις να είναι λανθασμένες. Μπορεί δηλαδή οι εργαζόμενοι να ξοδεύουν τον 

χρόνο τους με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που νομίζουν ότι τον ξοδεύουν. Γι αυτό 

και σε πολλούς οργανισμούς, όπου απαιτείται υψηλή ακρίβεια, οι εργαζόμενοι 

περνούν από τακτικές συνεντεύξεις ώστε να αναθεωρήσουν τις εκτιμήσεις για την 

κατανάλωση του χρόνου τους. 

 

Συχνότητα ενημέρωσης 

Μερικές επιχειρήσεις βλέπουν το ABM μόνο ως ένα στρατηγικό εργαλείο. Έτσι, οι 
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πληροφορίες ανανεώνονται και χρησιμοποιούνται σε αραιή, ετήσια ίσως, βάση. 

Άλλες επιχειρήσεις, το χρησιμοποιούν σε τριμηνιαία βάση για να επιβλέψουν την 

απόδοση των δραστηριοτήτων και την κοστολόγηση των προϊόντων. Υπάρχουν όμως 

και άλλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σε μηνιαία βάση ώστε να 

υποστηριχθούν τα διοικητικά στελέχη στην διοίκηση, ενώ υπάρχουν δραστηριότητες 

που απαιτούν ακόμα και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο ή σε ωριαία, 

ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση. 

Η συχνότητα ενημέρωσης είναι βασικά μια συνάρτηση του σκοπού του συστήματος. 

Θα μπορούσε στο ίδιο σύστημα να υπάρχει ωριαία αναφορά για κάποιες 

δραστηριότητες και τριμηνιαία για κάποιες άλλες. Αν εξαιρέσουμε την χρονική 

διάρκεια, κατά τα άλλα οι δραστηριότητες εκφράζουν παρόμοια πράγματα. 

Πρέπει να υπάρξει στάθμιση ανάμεσα στην ακρίβεια των πληροφοριών και την 

συχνότητα ενημέρωσης, η οποία εξαρτάται πάντα από τον σκοπό του συστήματος. Η 

δημιουργία ενός πλήρους συστήματος αναφορών για τους εργαζόμενους δεν θα είχε 

νόημα αν ο σκοπός είναι η χρήση των πληροφοριών σε ετήσια βάση. Αντιθέτως, η 

χρήση των εκτιμήσεων για το πώς ξοδεύουν τον χρόνο τους οι εργαζόμενοι είναι 

εξαιρετικά επικίνδυνη για την επιτυχία του συστήματος, εφόσον δεν ενημερώνεται σε 

συχνή (πχ μηνιαία) βάση. 

 

Σχετικότητα 

Για να είναι χρήσιμο ένα νέο σύστημα, πρέπει να εστιαστούν οι βασικοί τομείς της 

εταιρίας, σε ένα επίπεδο αναγκαίο για την βελτίωση των διαδικασιών και για την 

λήψη αποφάσεων. Ακρογωνιαίος λίθος για την ανάπτυξη ενός επιτυχούς συστήματος 

είναι η αποφυγή της πολυπλοκότητας όπου είναι δυνατόν. Όσο πιο απλή είναι μια 

διαδικασία, τόσο πιο εύκολο είναι να εφαρμοστεί και τόσο πιο χρήσιμη θα είναι για 

τους διοικούντες. Αντιθέτως, η πολυπλοκότητα προσθέτει κόστος, δεν προάγει την 

λειτουργικότητα και πρέπει να αποφευχθεί κατά τον σχεδιασμό. 

Ο σχεδιασμός ενός πολύπλοκου συστήματος κάνει σίγουρη την δυσκολία 

μελλοντικής τροποποίησης, βελτίωσης και οποιασδήποτε άλλης αλλαγής. Ένας 

βασικός κανόνας κατά τον σχεδιασμό πρέπει να είναι ο ακόλουθος: Αν οι χρήστες 

των αποτελεσμάτων δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν τις βασικές λειτουργίες και 

χρήσεις του συστήματος, τότε το σύστημα είναι πολυπλοκότερο από ότι πρέπει. 
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2.8.2 Κριτήρια επιλογής λογισμικού 

Το βασικό δίλημμα κατά την εφαρμογή είναι το αν θα γίνει η εφαρμογή off line μέσω 

ενός μεμονωμένου ή δικτυωμένου υπολογιστή που βρίσκεται εκτός των άλλων 

συστημάτων, ή αν θα γίνει ενοποίηση της εφαρμογής στο υπάρχοντα συστήματα. Οι 

περισσότερες επιχειρήσεις, αρχικά τουλάχιστον, επιλέγουν το πρώτο και αποκτούν 

κάποιο από τα λογισμικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο για ABM. Η προσέγγιση 

αυτή επιτρέπει την απόκτηση εμπειρίας και πειραματισμούς, χωρίς να δεσμεύει την  

εταιρία στο σύνολό της. 

Τα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνουν κατ’ αρχήν το κόστος του πακέτου, καθώς 

παρατηρούνται μεγάλες διαφορές. Επιπλέον κριτήρια είναι οι διαθέσιμες 

δυνατότητες, η υποστήριξη προϊόντος και πελάτη από τον προμηθευτή και η ευκολία 

χρήσης. Δυνατότητες όπως η κοστολόγηση προϊόντων, προϋπολογισμός, ανάλυση 

κερδοφορίας πελατών θεωρούνται σημαντικές. Μερικά πακέτα πωλούνται 

μεμονωμένα ενώ κάποια άλλα έρχονται μαζί με υπηρεσίες συμβούλων. Το επίπεδο 

της υποστήριξης που απαιτείται από το πακέτο είναι επίσης ένα σημαντικό κριτήριο. 

Άλλο ένα κριτήριο, ίσως το πιο σημαντικό, είναι η παροχή της δυνατότητας 

μελλοντικής αναβάθμισης και επέκτασης του συστήματος. Η χρήση του ABM 

εξαπλώνεται γρήγορα και όπως φαίνεται θα συνεχίσει να επεκτείνεται κι άλλο. Έτσι 

πρέπει να δοθεί σημασία όχι μόνο στο τι συμβαίνει σήμερα αλλά και στο μέλλον. Η 

ικανότητα του προμηθευτή να ανταποκριθεί στις μελλοντικές απαιτήσεις κρίνεται 

ιδιαίτερα σημαντική. 

Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα κριτηρίων για την επιλογή ενός συστήματος 

λογισμικού ABM: 

Χαρακτηριστικά προμηθευτή: Διάρκεια ύπαρξης στον χώρο, δημόσιος ή ιδιωτικός 

χαρακτήρας, όγκος πωλήσεων κατά την τελευταία οικονομική περίοδο, πλήθος 

τεχνικού προσωπικού, χρόνια εμπειρίας, εξοπλισμός, γλωσσική επάρκεια. 

Γενικά: Πελατειακή βάση, τιμή για όλο το πακέτο, τι περιλαμβάνεται την τιμή, 

περιορισμοί στην χρήση ή και πώληση του πακέτου, απαιτούμενος εξοπλισμός, 

χρησιμοποιούμενη γλώσσα, εκτιμούμενος κύκλος ζωής 

Τεκμηρίωση που παρέχεται: Διάγραμμα ροής συστήματος, λογικό διάγραμμα, λίστα 
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προγράμματος, αρχεία, μορφές εισόδου εξόδου δεδομένων, εγχειρίδια χρήσης 

Κόστος μετατροπής: Επιπλέον προγράμματα  που απαιτούνται, μετατροπή αρχείων, 

απαιτούμενη προσπάθεια, απαιτούμενη επιμόρφωση 

Κόστος νέου συστήματος: Κόστος επεξεργασίας, αλλαγές εξοπλισμού, επιπρόσθετα 

περιφερειακά, προετοιμασία εισόδου δεδομένων, διαχείριση εξόδου δεδομένων, 

κόστος ελέγχου, εκπαίδευση προσωπικού, τροποποίηση προγράμματος, επιπλέον 

τεκμηρίωση 

Ένα τελικό στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί είναι η μελέτη που πραγματοποίησε το 

North Carolina State University το 1991, σχετικά με την βαρύτητα των διαφόρων 

κριτηρίων18. Η έρευνα αυτή έγινε με την βοήθεια εταιριών που είχαν ήδη 

εγκαταστήσει συστήματα ABM και έδειξε ότι οι σημαντικότεροι 5 παράγοντες κατά 

την επιλογή λογισμικού, σύμφωνα με την βαρύτητά τους, είναι οι εξής: 

♦ Γνώση, από τον προμηθευτή, του ABC (82% βαρύτητα) 

♦ Ευελιξία στην διαχείριση διαφορετικών μεθοδολογιών για την ανίχνευση κόστους 

(66%) 

♦ Καμπύλη εμπειρίας (65%) 

♦ Τρόπος παρουσίασης των αναφορών του συστήματος (60%) 

♦ Ιστορικό αναβαθμίσεων του προϊόντος από τον προμηθευτή (60%) 

 

                                                 

18 Βιβλιογραφία 1, σελ. 189 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – CONSTRUCTION MANAGEMENT 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα βασικά στοιχεία της διαχείρισης τεχνικών 

έργων (Construction Management ή CM εν συντομία). Το CM αποτελεί πλέον ένα 

ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο. Είναι προφανές ότι η πλήρης ανάπτυξη του CM και 

των μεθόδων του ξεφεύγει από τους σκοπούς αυτής της εργασίας, γι αυτό και θα 

παρουσιαστούν μόνο τα στοιχεία εκείνα όπου μπορεί να υπάρξει εφαρμογή του ABC. 

Θεωρείται ότι ο αναγνώστης είναι εξοικειωμένος με τα βασικά στοιχεία που αφορούν 

τη διαχείριση έργων (project management), όπως για παράδειγμα τα διαγράμματα 

PERT/CPM και Gantt, τα οποία στο κεφάλαιο αυτό θα θεωρηθούν γνωστά και δεν θα 

αναπτυχθούν. Η προσοχή θα επικεντρωθεί κυρίως στις μεθόδους διαχείρισης 

κόστους, και μέσω αυτών θα διαφανεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να επηρεαστεί 

και το χρονοδιάγραμμα και η ποιότητα. 

 

3.1 Ορισμός 

Ως έργο (project) μπορούμε να ορίσουμε μια συγκεκριμένη σειρά δραστηριοτήτων που 

γίνεται για μια και μοναδική φορά, έχει συγκεκριμένη αρχή, μέση και τέλος, και 

περιορίζεται από συγκεκριμένο προϋπολογισμό, πόρους και προδιαγραφές ώστε να 

επιτευχθεί κάποιος συγκεκριμένος στόχος σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

Ο ορισμός αυτός είναι γενικός και καλύπτει έργα που μπορεί να γίνονται σε πολλών 

ειδών κλάδους. Έργο, λοιπόν, θα μπορούσε να είναι η δημιουργία νέας έκδοσης 

κάποιου λογισμικού, η ανάπτυξη κάποιου νέου φαρμάκου η κατασκευή ενός 

γηπέδου, μιας γέφυρας ή ενός αεροδρομίου, αλλά και η συγγραφή μιας διατριβής, το 

ανέβασμα μιας παράστασης ή το γύρισμα μιας ταινίας. 

 

3.2 Τι πρέπει να διαχειρισθεί σε ένα έργο 

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει τους βασικούς τομείς 

δραστηριότητας που πρέπει να καθοριστούν ή να διοικηθούν σε ένα έργο. Αυτό θα 

γίνει με ιδιαίτερη αναφορά στον κλάδο των κατασκευών, αν και οι αρχές αυτές έχουν 

εφαρμογή σε πολλών ειδών κλάδους. 
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Παρακάτω παρουσιάζεται μια συνοπτική λίστα μερικών τομέων που πρέπει να 

καθοριστούν ή να διοικηθούν: 

♦ Σκοπός: Ποιο είναι το συγκεκριμένο έργο; Πως καθορίζεται; 

♦ Χρόνος: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και πως θα επιβληθεί; 

♦ Κόστος: Ποιος είναι ο προϋπολογισμός και πως θα ελεγχθεί; 

♦ Ποιότητα: Καθορισμός προδιαγραφών. 

♦ Ανθρώπινο δυναμικό 

 

Σκοπός 

Θεμέλιος λίθος στην οργάνωση ενός έργου, ειδικά στην περίπτωση ενός 

κατασκευαστικού έργου, είναι ο καθορισμός του σκοπού του. Για τον σκοπό αυτό 

πρέπει να γίνονται ορισμένα ερωτήματα όπως: ποιος είναι ο πελάτης, ποια η χρήση, 

ποιες είναι οι συνθήκες χρηματοδότησης και διάφορα άλλα. Απαντώντας στα 

ερωτήματα αυτά καθορίζεται ο σκοπός του έργου, πράγμα σημαντικό καθώς ο 

σκοπός μπορεί να καθορίσει το είδος των δραστηριοτήτων που θα 

πραγματοποιηθούν. Για παράδειγμα, στην περίπτωση κάποιου κτιριακού έργου, θα 

καθορίσει τα φυσικά του όρια, τον τρόπο σύνδεσης με τα άλλα κτίρια και 

εγκαταστάσεις, διάφορες υπηρεσίες που μπορεί να παρέχονται, τις οικονομικές και 

νομικές απαιτήσεις και περιορισμούς, και πολλά άλλα πράγματα. 

Είναι πιθανό ο καθορισμός του σκοπού να δημιουργήσει την ανάγκη προσθήκης 

επιπλέον δραστηριοτήτων στο έργο. Για παράδειγμα, στην κατασκευή και λειτουργία 

ενός αεροδρομίου μπορεί να κριθεί αναγκαία η ενσωμάτωση στο έργο της μεταφοράς 

και εγκατάστασης του εξοπλισμού, η  εκπαίδευση του προσωπικού κλπ. 

 

Χρόνος 

Ο χρόνος αποτελεί ένα από το βασικότερα στοιχεία στην διαχείριση ενός έργου. Είτε  

υπάρχει στο συμβόλαιο δέσμευση χρόνου είτε όχι, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

ολοκληρώνονται τα έργα στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα. Αν υπάρχει 

δέσμευση τότε προφανώς η κατασκευαστική εταιρία πρέπει να ολοκληρώσει 

εγκαίρως το έργο ώστε να αποφύγει τις ποινικές ρήτρες. Αν δεν υπάρχει δέσμευση, 
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πάλι θα πρέπει ο κατασκευαστής να ολοκληρώσει γρήγορα το έργο, ώστε η 

επιχείρηση να αποδεσμεύσει πόρους για τη λειτουργία της αναλαμβάνοντας το 

επόμενο. 

Παράλληλα, δεν αρκεί μόνο η πρόβλεψη της αρχής και του τέλους του έργου, αλλά 

είναι απαραίτητη και η παρακολούθηση της πορείας των έργων στην πράξη, ώστε να 

μπορεί να εντοπιστεί εγκαίρως και να διορθωθεί μια πιθανή καθυστέρηση σε κάποια 

δραστηριότητα που μπορεί να καθυστερήσει ολόκληρο το έργο. 

Για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι πρόβλεψης, διαχείρισης και 

επίβλεψης χρονοδιαγράμματος. Γνωστότερες μέθοδοι είναι η PERT/CPM και τα 

διαγράμματα Gantt. Όπως προαναφέρθηκε, για τους σκοπούς της εργασίας οι 

παραπάνω μέθοδοι θεωρούνται γνωστές και δεν θα αναλυθούν σε βάθος. Σκοπός 

είναι να παρουσιαστούν τρόποι βελτίωσης του χρονοδιαγράμματος με τη βοήθεια του 

ABC και αυτό θα γίνει στις επόμενες ενότητες. 

 

Κόστος 

Είναι γενική διαπίστωση στις μέρες μας ότι η επιτυχία ή όχι των περισσοτέρων 

πραγμάτων μετράται σε μονάδες κόστους. Το ερώτημα που κυριαρχεί σήμερα είναι 

το «Πόσο;». Ο παραδοσιακός τρόπος διαχείρισης κόστους είναι η κατάρτιση ενός 

προϋπολογισμού κατ’ αρχήν, και η σύγκρισή του στη συνέχεια με την πραγματική 

απόδοση κατά την πορεία. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο να παρουσιάζονται 

σημαντικές αποκλίσεις από τον προϋπολογισμό, οπότε αναζητείται η αιτία και 

λαμβάνονται μέτρα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε εκτενής αναφορά στους λόγους 

που προκαλούν τέτοια σφάλματα στους προϋπολογισμούς, και αυτός είναι τελικά 

ένας από τους βασικούς σκοπούς της εργασίας: Η κατάρτιση ενός προϋπολογισμού 

όσο το δυνατόν ακριβέστερου, ώστε να αποφεύγεται όλη αυτή η διαδικασία 

διόρθωσης των σφαλμάτων εκ των υστέρων. 

Συνήθως υπάρχουν δυο προσεγγίσεις στον έλεγχο του κόστους. Η πρώτη προτείνει 

τον καθολικό προγραμματισμό και μέτρηση κατανάλωσης των πόρων όπως τα υλικά, 

η ενέργεια, η εργασία. Μπορούν έτσι οι διοικούντες να έχουν άμεσο έλεγχο του 

συνολικού κόστους και να εντοπίσουν έγκαιρα διάφορες σπατάλες ή ακόμα και 

κλοπές, αλλά δεν μπορούν να έχουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τις 

δραστηριότητες, την απόδοσή τους κλπ. Η δεύτερη προσέγγιση προτείνει την 
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μέτρηση κόστους ανά μονάδα προϊόντος και τη σύγκρισή του με κάποιο γνωστό 

σταθερό κόστος ανά μονάδα, το οποίο θα είχαμε αν όλα πήγαιναν καλά. Και αυτήν η 

προσέγγιση παρουσιάζει άλλου είδους μειονεκτήματα όπως η δυσκολία καθορισμού 

αυτού του ιδανικού κόστους. 

Γενικά, η κατάρτιση προϋπολογισμού και η διαχείριση της πορείας των δαπανών στα 

έργα είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη υπόθεση καθώς εμπλέκονται 

διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες, λόγω της μοναδικότητας και πρωτοτυπίας κάθε 

έργου. Εκτενέστερη ανάλυση της διαχείρισης κόστους στα τεχνικά έργα θα 

ακολουθήσει στις επόμενες ενότητες. 

 

Ποιότητα 

Η διαχείριση της ποιότητας ενός έργου έχει έρθει στο προσκήνιο κυρίως τα τελευταία 

χρόνια, και αποτελεί πλέον βασικό σημείο ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Παλαιότερα, οι διάφορες περικοπές στο κόστος και οι τροποποιήσεις του 

χρονοδιαγράμματος ενός έργου ήταν συνήθως σε βάρος της ποιότητάς του. Σήμερα, 

αποτελεί βασικό ζητούμενο των επιχειρήσεων, και βασική αρχή των προσπαθειών 

διαρκούς βελτίωσης σε όλες τις επιχειρήσεις, η πραγματοποίηση του έργου στο 

χαμηλότερο κόστος, στον συντομότερο χρόνο και, πλέον, στην υψηλότερη δυνατή 

ποιότητα. Κλασσικό παράδειγμα αποτελεί η αυτοκινητοβιομηχανία, χωρίς να 

υστερούν οι άλλοι κλάδοι όπως οι κατασκευές. 

Η ανάγκη για διασφάλιση της ποιότητας γίνεται πιο επιτακτική στην περίπτωση των 

έργων, από ότι στην βιομηχανία, αφού σχεδόν πάντα τα έργα πραγματοποιούνται μια 

φορά και δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Έτσι, δεδομένης της διασφάλισης της 

ποιότητας, αυτήν πλέον αλληλεπιδρά με τον χρόνο και το κόστος του έργου. Πρέπει 

να υπάρξει στάθμιση ανάμεσα στις τρεις αυτές βασικές συνιστώσες της διαχείρισης 

των έργων, με υποχωρήσεις της μιας έναντι της άλλης, ώστε να έχουμε το βέλτιστο 

αποτέλεσμα. 

 

Ανθρώπινο δυναμικό 

Κάθε έργο απασχολεί έναν σημαντικό αριθμό ανθρώπων, ο καθένας εκ των οποίων 

προσφέρει τις δεξιότητες και τις γνώσεις του. Για να διαχειρισθεί κανείς το 
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ανθρώπινο δυναμικό απαιτείται ικανότητα ηγεσίας, επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης, 

επιλογής και εκπαίδευσης από την διοίκηση. Όσο το μέγεθος και η πολυπλοκότητα 

των έργων αυξάνει, τόσο περισσότερο απαιτείται η ορθή ανάθεση καθηκόντων στα 

κατάλληλα άτομα την κατάλληλη στιγμή. Ένα κλασικό παράδειγμα σφάλματος 

διαχείρισης προσωπικού στην ανέγερση οικοδομών είναι το εξής: Το συνεργείο 

τοιχοποιίας ξεκινά την εργασία του την Δευτέρα το πρωί και μέχρι την Τρίτη το 

μεσημέρι φαίνεται να είναι ένα άξιο συνεργείο, με καλή ταχύτητα, καλή ποιότητα 

τοποθέτησης των τούβλων, και ελάχιστες σπατάλες. Ήσυχος ο επιβλέπων, 

αποφασίζει να επιβλέψει κάποια άλλη δραστηριότητα, εμπιστευόμενος το συνεργείο, 

και όταν επιστρέφει την Πέμπτη διαπιστώνει ότι τα παράθυρα βρίσκονται σε λάθος 

σημείο! 

Είναι προφανές ότι αδυναμίες και σφάλματα στην διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού επιβαρύνουν το κόστος και το χρονοδιάγραμμα του έργου. 

 

Σημείωση 

Αυτοί είναι μερικοί μόνο από τους τομείς που πρέπει να υποστούν αποτελεσματική 

διαχείριση σε ένα έργο, είτε κατασκευαστικό είτε οποιοδήποτε άλλο. Υπάρχουν 

ακόμη τομείς όπως η διαχείριση του κινδύνου, των εγκαταστάσεων, ο έλεγχος 

επιτυχίας του έργου κ.α. Παρουσιάστηκαν όμως μόνο οι βασικότεροι τομείς, οι 

οποίοι αλληλεπιδρούν και μεταξύ τους, γιατί σε αυτούς θα επιχειρηθεί η εισαγωγή 

του ABC. 

 

3.3 Η διαχείριση του χρόνου 

Παραπάνω παρουσιάστηκαν μερικοί λόγοι που κάνουν αναγκαίο τον επαρκή 

καθορισμό του χρονοδιαγράμματος του έργου. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν 

μερικές τεχνικές κατάρτισης και παρακολούθησής του. Επισημαίνεται ότι δεν θα 

παρουσιαστούν τα βασικά στοιχεία της θεωρίας της διαχείρισης χρόνου, όπως οι 

μέθοδοι PERT/CPM και Gantt, οι οποίες θεωρούνται γνωστές, αλλά μόνο κάποιες 

τεχνικές οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεαστούν από ένα σύστημα ABC. 

Κατ’ αρχήν ας εξετάσουμε την φιλοσοφία των μεθόδων διαχείρισης χρόνου. 

Παρατηρούμε ότι σε όλες τις μεθόδους κοινός παρονομαστής είναι η αποσύνθεση 
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των έργων σε επιμέρους δραστηριότητες, οι οποίες στη θεωρία της διαχείρισης έργων 

αναφέρονται ως καθήκοντα (tasks). Σε αυτήν την εργασία οι όροι δραστηριότητα και 

καθήκον θεωρούνται ταυτόσημοι. Για κάθε δραστηριότητα ορίζεται μια πλέον πιθανή 

(αναμενόμενη) διάρκεια. Επίσης εκτιμώνται μια αισιόδοξη και μια απαισιόδοξη τιμή 

της διάρκειας. Τέλος, ορίζεται και το κόστος συμπίεσης του χρόνου διάρκειας της 

δραστηριότητας κατά μια χρονική μονάδα (μήνα, ημέρα, ώρα κλπ) εφόσον βέβαια 

αυτό είναι δυνατό. Με βάση αυτές τις διάρκειες μπορεί να καταρτιστεί το 

χρονοδιάγραμμα για πλέον πιθανές, αισιόδοξες και απαισιόδοξες συνθήκες 

αντίστοιχα. Επίσης, μπορούν να καταρτιστούν τα χρονοδιαγράμματα για διάφορες 

περιπτώσεις συμπίεσης των χρόνων κάποιων δραστηριοτήτων. 

Το ερώτημα που προκύπτει όμως είναι το εξής: Με ποιον τρόπο καθορίζονται αυτές 

οι διάρκειες; Αυτό είναι κάπως ασαφές ακόμα και στην βιβλιογραφία του 

Construction Management. Η συνηθέστερη εκδοχή είναι η χρήση στοιχείων από 

περασμένα παρόμοια έργα, με την προσθήκη κάποιου διαστήματος αβεβαιότητας ή 

κάποιας κατανομής πιθανοτήτων, που ιδίως στα τεχνικά έργα οφείλεται σε διάφορους 

αστάθμητους παράγοντες που συναντάμε στο εργοτάξιο, όπως οι κακές καιρικές 

συνθήκες ή το ακατάλληλο υπέδαφος. 

Αυτό όμως περιέχει ένα κενό: Γιατί, για παράδειγμα, για την πραγματοποίηση 

κάποιας δραστηριότητας να χρησιμοποιηθεί ο Χ τρόπος και όχι ο Υ; Θα μπορούσε να 

προκύψει από την ανάλυση κόστους ότι ο Υ τρόπος είναι οικονομικότερος και 

συμφέρει να γίνει έτσι η δραστηριότητα και ας πάρει λίγο χρόνο περισσότερο. Με το 

ίδιο σκεπτικό μπορούμε να πούμε ότι για κάποια άλλη δραστηριότητα μπορούμε να 

επιλέξουμε τον Χ τρόπο έναντι του Υ και ας είναι πιο δαπανηρός, επειδή προκαλεί 

τέτοια μείωση στο χρονοδιάγραμμα που τα οφέλη είναι περισσότερα. 

Είναι, λοιπόν, προφανές ότι τα πάντα είναι σχετικά στην επιλογή του τρόπου με τον 

οποίο θα πραγματοποιηθεί κάποια δραστηριότητα, και αυτό έχει επίπτωση στο 

χρονοδιάγραμμα. Το κόστος αλληλεπιδρά με τον χρόνο και τις προδιαγραφές 

ποιότητας. Η αλληλεπίδραση αυτή θα παρουσιαστεί σε επόμενες παραγράφους.  

Αν συνδυάσουμε αυτό το γεγονός με όσα αναφέρθηκαν στο 2ο κεφάλαιο, σχετικά με 

τον ρόλο του ABC στην βέλτιστη επιλογή του τρόπου με τον οποίο μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μια δραστηριότητα, μπορούμε να πάρουμε μια πρώτη ιδέα για το 

πώς το ABC μπορεί να βοηθήσει μέσω της κοστολόγησης στην κατάρτιση του 

 53



χρονοδιαγράμματος. 

 

3.4 Η διαχείριση του κόστους 

Υπάρχει μια έντονη τάση να μετρώνται τα πάντα σε όρους κόστους, κυρίως επειδή 

υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πληροφοριών που μετρώνται με τέτοιους όρους, όπως 

μισθοί, ενοίκια, φόροι, προμήθειες, κέρδη κλπ. Στη διαχείριση έργων υπάρχουν δύο 

τουλάχιστον ξεχωριστές χρήσεις του κόστους και πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός 

ανάμεσά τους. 

Κατ’ αρχήν, η βασικότερη ίσως χρήση είναι η κατάρτιση του προϋπολογισμού. Σε 

πρώτη φάση γίνεται ένας προσεγγιστικός υπολογισμός, χωρίς ιδιαίτερη ακρίβεια, για 

να ληφθεί η απόφαση ανάληψης του έργου ή όχι. Ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζεται 

ο προϋπολογισμός θα παρουσιαστεί σε επόμενη ενότητα. Εφόσον τα αποτελέσματα 

είναι ενθαρρυντικά, και η εταιρία αποφασίσει να αναλάβει το έργο, τότε γίνεται ένας 

λεπτομερέστερος υπολογισμός των εξόδων που αποτελεί και την βάση για την 

παρακολούθηση της πορείας του έργου.  

Αυτή είναι και η δεύτερη χρήση του κόστους. Η παρακολούθηση της προόδου των 

εξόδων του έργου. Με διάφορες μεθόδους παρακολουθείται η πορεία των εξόδων 

τόσο σε περιοδική όσο και σε συνολική βάση. Η γνωστότερη μέθοδος είναι η χάραξη 

των s-curves, τα οποία είναι διδιάστατα διαγράμματα που παριστάνουν την πορεία 

των δαπανών σε συνάρτηση με τον χρόνο. Στο ίδιο διάγραμμα χαράσσεται και η 

αναμενόμενη πορεία, με βάση των προϋπολογισμό. Έτσι κατασκευάζεται ένα πολύ 

εύχρηστο διάγραμμα που δίνει άμεση εικόνα των πραγμάτων, γιατί δια γυμνού 

οφθαλμού μπορούμε να διαπιστώσουμε αν η νέα καμπύλη βρίσκεται πάνω από αυτήν 

του προϋπολογισμού, οπότε το κόστος αρχίζει να ξεφεύγει από τα επιθυμητά όρια και 

πρέπει να ληφθούν μέτρα.  

Το κενό που παρουσιάζει αυτή η μέθοδος είναι ότι αυτό που παρακολουθείται είναι η 

πορεία των δαπανών και μόνο, και όχι η δημιουργία αξίας στο έργο. Όπου δημιουργία 

αξίας σε ένα τεχνικό έργο υπονοείται η ουσιαστική πρόοδος των εργασιών. Δεν είναι 

σπάνιο φαινόμενο να προκύπτει τελικά ότι αν και η πορεία των δαπανών είναι 

ικανοποιητική, η αξία που προστίθεται στο έργο είναι μικρή. Επίσης, άλλο ένα 

μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι το γεγονός ότι μπορεί να εντοπίσουμε κάποιο 
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πρόβλημα στην πορεία του έργου, αλλά δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε τι το 

προκαλεί. Ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος να συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα, γιατί 

το τρέχον κόστος συνήθως μετριέται από τα τρέχοντα μισθολόγια και τα τιμολόγια, 

ενώ ο προϋπολογισμός βασίζεται σε ολοκληρωμένες εργασίες. Άλλος ένας κίνδυνος 

σφάλματος είναι η πιθανότητα να κοστολογείται κάποια δραστηριότητα βάσει 

συμβολαίου ενώ η πραγματική της αξία είναι διαφορετική, δίνοντας έτσι 

παραπλανητική εικόνα. 

 

3.4.1 Ο προϋπολογισμός του συνολικού κόστους 

Αρχικά πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός του κόστους σε έμμεσο και άμεσο κόστος. 

Το συνολικό κόστος κάθε έργου είναι το άθροισμα του έμμεσου και του άμεσου 

κόστους. Το έμμεσο κόστος υπάρχει καθ’ όλη την διάρκεια του έργου. Έτσι, κάθε 

μείωση στη διάρκεια του έργου, προκαλεί μείωση του έμμεσου κόστους. Αντιθέτως 

το άμεσο κόστος αυξάνει όσο συμπιέζεται το χρονοδιάγραμμα. 

Γενικά, το έμμεσο κόστος περιλαμβάνει γενικά έξοδα (overhead costs) όπως η 

επίβλεψη, η διοίκηση, οι σύμβουλοι, οι αποθήκες, τα οδοιπορικά και διάφορα άλλα 

κόστη τα οποία δεν μπορούν να συσχετισθούν απευθείας με κάποια δραστηριότητα, 

εξ ου και ο όρος. Το έμμεσο κόστος είναι ευθέως ανάλογο με τον χρόνο. Έτσι, αν τα 

έμμεσα κόστη αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος τον εξόδων, τότε η συμπίεση 

του χρονοδιαγράμματος μπορεί να σημαίνει μια πολύ σημαντική εξοικονόμηση 

πόρων. 

Το άμεσο κόστος αντιπροσωπεύει την εργασία, τα υλικά, τον εξοπλισμό και μερικές 

φορές και τους εξωτερικούς συνεργάτες. Μπορεί να συσχετισθεί απευθείας με κάποια 

ή κάποιες δραστηριότητες. Η ιδανική υπόθεση είναι ότι το άμεσο κόστος 

αντιπροσωπεύει το κόστος μιας δραστηριότητας όταν αυτή πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και μέσα στο πλέον πιθανό χρονικό διάστημα. Όταν 

υπάρχουν λόγοι αλλαγής του χρονοδιαγράμματος τότε το άμεσο κόστος αλλάζει κι 

αυτό. Έτσι, όταν οι διάρκειες έχουν επιβληθεί από κάποιον άλλο παράγοντα, όπως για 

παράδειγμα μια πολιτική εξαγγελία, τότε το άμεσο κόστος αυξάνεται. 

Είναι σημαντικό, λοιπόν, να υπολογισθεί το συνολικό άμεσο κόστος για διάφορα 

σενάρια συμπίεσης του χρονοδιαγράμματος, γιατί υπάρχει ένα βέλτιστο σημείο για 
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την διάρκεια του έργου όπου το συνολικό άθροισμα του έμμεσου και άμεσου κόστους 

βελτιστοποιείται, δηλαδή ελαχιστοποιείται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, όπως 

προαναφέρθηκε, ότι το έμμεσο κόστος είναι ανάλογο ενώ το άμεσο κόστος 

αντιστρόφως ανάλογο του χρόνου. Προφανώς, η διαδικασία απαιτεί την επιλογή των 

δραστηριοτήτων που έχουν μικρότερο κόστος συμπίεσης. 

Ο προϋπολογισμός, τελικά, στα τεχνικά έργα καταρτίζεται αθροίζοντας όλα τα άμεσα 

και τα έμμεσα κόστη. Τα άμεσα κόστη συσχετίζονται άμεσα με τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα που τα προκαλεί. Όλα τα υπόλοιπα κόστη μπαίνουν στην κατηγορία 

των γενικών εξόδων, και η συνήθης πρακτική είναι να υπολογίζονται ως ένα ποσοστό 

του κόστους εργασίας. Τα γενικά αυτά έξοδα αποδίδονται στη συνέχεια στο κάθε 

έργο (αφού μια εταιρία μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα πολλά έργα) και στην κάθε 

δραστηριότητα εξίσου. 

Αυτή η πρακτική όμως φαίνεται να έχει αρκετά κενά τα οποία μπορούν να οδηγήσουν 

σε παραπλανητικά αποτελέσματα. Το βασικό πρόβλημα είναι αυτό της αδιάκριτης 

απόδοσης των γενικών εξόδων σε έργα και δραστηριότητες. Για παράδειγμα, τα 

έξοδα αποθήκευσης υλικών ενός έργου θα μπορούσαν εξαιτίας αυτής της πρακτικής 

να αποδοθούν και σε κάποιο άλλο έργο της ίδιας εταιρίας, ακόμα και αν το άλλο έργο 

δεν απασχολεί καθόλου τις αποθήκες. Επίσης, εσφαλμένα αποτελέσματα θα πάρουμε 

και αν η επιχείρηση δεν λειτουργεί σε πλήρη παραγωγική δυναμικότητα για το υπό 

μελέτη έργο. Αυτό γιατί με την απόδοση των γενικών εξόδων, τα οποία έχουν 

υπολογιστεί για πλήρη λειτουργία, η πορεία των εργασιών θα φαίνεται λιγότερο 

κερδοφόρα απ’ ότι είναι στην πραγματικότητα ή ακόμα και ζημιογόνος. Έτσι, μπορεί 

η εταιρία να οδηγηθεί στην απόρριψη κάποιων συμβολαίων νομίζοντας ότι δεν θα 

έχει κέρδος19. 

Άλλο ένα μειονέκτημα είναι ότι η κατάρτιση του προϋπολογισμού με τον 

παραδοσιακό τρόπο δεν παρέχει στους διοικούντες πολλές χρήσιμες πληροφορίες για 

λήψη αποφάσεων. Δεν φαίνεται δηλαδή η απόδοση κάποιων δραστηριοτήτων. Τέλος, 

να αναφέρουμε το μειονέκτημα ότι αν και μερικές δραστηριότητες καταναλώνουν 

κάποιους πόρους σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από κάποιες άλλες, 

κοστολογούνται δυσανάλογα, και αυτό μπορεί να οδηγήσει στην επιλογή 

                                                 

19 Βιβλιογραφία 9 
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λανθασμένων εναλλακτικών επιλογών. 

 

3.5 Η διαχείριση της ποιότητας 

Είναι σημαντικό να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στην καθημερινή χρήση της 

λέξης ποιότητα και στην ειδική χρήση που έχει όταν αναφερόμαστε σε έργα. Στα 

έργα ο όρος ποιότητα δηλώνει την σύγκριση ανάμεσα στις προδιαγραφές που 

τέθηκαν κατά τον σχεδιασμό και την ποιότητα που τελικά επιτεύχθηκε, και δεν 

αποτελεί ένδειξη χλιδής. Για παράδειγμα, σε μια οικοδομή δεν έχει σημασία αν 

τοποθετήθηκαν οι ακριβότερες και εντυπωσιακότερες πόρτες ασφαλείας εφόσον 

αυτές τοποθετήθηκαν με πρόχειρο τρόπο. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, η 

διαχείριση της ποιότητας δεν περιλαμβάνει μόνο τον έλεγχο της ποιότητας των 

υλικών, αλλά και τον έλεγχο της ποιότητας των αποφάσεων, του σχεδιασμού, και της 

κατασκευής. 

Είναι αναγκαία η σωστή διαχείριση και έλεγχος της ποιότητας, περισσότερο στα έργα 

από ότι στις βιομηχανίες συνεχούς παραγωγής (π.χ. σε ένα εργοστάσιο κατασκευής 

τηλεοράσεων), για τους παρακάτω λόγους: 

♦ Τα έργα, και ειδικά οι κατασκευές, είναι μοναδικά και δεν υπάρχει δεύτερη 

ευκαιρία, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί προηγούμενη εμπειρία για να βελτιωθεί 

η ποιότητα. Είναι σημαντικό να γίνουν τα πράγματα σωστά με την πρώτη 

προσπάθεια. Ο ρόλος του project management είναι να κάνει τα σωστά πράγματα, 

τη σωστή στιγμή και με τον σωστό τρόπο. 

♦ Ο αυτοματισμός στις κατασκευές είναι σχετικά μικρός. Η εργασία βασίζεται 

κυρίως στην απόδοση και τις επιλογές των ανθρώπων. Οι περισσότερες μηχανές 

είναι απλές και εκτελούν κάποια βαριά για τους ανθρώπους καθήκοντα. Είναι 

εύκολο, δηλαδή, να γίνουν ανθρώπινα λάθη τα οποία για να διορθωθούν απαιτούν 

χρόνο και χρήμα. 

♦ Το εργατικό δυναμικό στα έργα είναι μεταφερόμενο. Συνήθως πρόκειται για 

ομάδες εργατών που έχουν ειδικευθεί σε κάποια συγκεκριμένη εργασία, που μόλις 

ολοκληρώσουν αποχωρούν για να αναλάβει το επόμενο συνεργείο. Αυτό 

δημιουργεί τον κίνδυνο να μειωθεί η ποιότητα του έργου, αφού εμπλέκονται 

πολλοί στο έργο και κάποιοι από αυτούς μπορεί να αποδειχθούν ανεπαρκείς. 
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♦ Όταν γίνουν λάθη τότε είναι δύσκολο ή και αδύνατο μερικές φορές να 

διορθωθούν, και αυτό χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και πόρους  

Για τους παραπάνω λόγους έχουν καθιερωθεί διάφορες δραστηριότητες ελέγχου της 

ποιότητας. Βασικότερη είναι αυτή της εξέτασης δειγμάτων, στην οποία μπορούμε να 

κρίνουμε και τα υλικά και την ποιότητα της εργασίας. Σημαντικός τρόπος ελέγχου 

της ποιότητας εργασίας είναι και η επαρκής επίβλεψη των εργασιών. Αυτές οι 

ενέργειες όμως εμπεριέχουν κόστος, και εδώ είναι ένας ακόμα τομέας όπου υπάρχει 

προοπτική χρήσης του ABC. 

 

3.6 Η αλληλεπίδραση χρόνου – κόστους – ποιότητας 

Είναι αυτονόητο από τις προηγούμενες παραγράφους ότι οι τρεις βασικές συνιστώσες 

του construction management αλληλεπιδρούν. Είναι πρακτικά αδύνατο να επιτευχθεί 

σε ένα έργο η απόλυτη ποιότητα, στο ελάχιστο δυνατόν κόστος και μέσα στο 

ελάχιστο χρονικό διάστημα. Παλιότερα, οι αποφάσεις που λαμβάνονταν ήταν 

συνήθως σε βάρος της ποιότητας. Σήμερα υπάρχει η τάση να καθορίζονται από την 

αρχή κάποιες βασικές προδιαγραφές που δεν θα πρέπει να παραβιαστούν για κανέναν 

λόγο, και θα πρέπει να αναζητηθούν άλλοι τρόποι μείωσης κόστους ή χρόνου, εφόσον 

προκύψει τέτοια ανάγκη. 

Η αλληλεπίδραση συμβαίνει προς όλες τις κατευθύνσεις. Είναι δυνατόν να μειωθεί ο 

χρόνος δαπανώντας περισσότερα για τη συμπίεση κάποιων εργασιών ή 

υποβιβάζοντας κάποιες προδιαγραφές. Προφανώς είναι δυνατόν να μειωθεί το κόστος 

με τη χαλάρωση του χρονοδιαγράμματος ή / και της ποιότητας και, τέλος, δύναται να 

βελτιωθεί η ποιότητα με την αύξηση της κατανάλωσης χρόνου και πόρων. Η λύση 

που θα υιοθετηθεί τελικά εμπεριέχει και υποκειμενική προσέγγιση και αποτελεί και 

την τελική απόφαση του εκάστοτε project management. 

Με τη χρήση του ABC παρέχεται η δυνατότητα ελαχιστοποίησης του υποκειμενικού 

παράγοντα. Αυτό γιατί υπάρχει πλέον η δυνατότητα εντοπισμού του βέλτιστου 

συνδυασμού πραγματοποίησης των εργασιών. Αυτό θα παρουσιαστεί εκτενέστερα 

στα επόμενα κεφάλαια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ABC ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

4.1 Το σκεπτικό της εφαρμογής του ABC στο CM 

Όπως παρουσιάστηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια, τόσο στο ABC όσο και στο 

Construction Management το κύριο βάρος αποδίδεται στην ανάλυση των 

δραστηριοτήτων.  Στο μεν ABC γίνεται ανάλυση όλων των δραστηριοτήτων με 

σκοπό την κοστολόγηση, την αξιολόγηση, τον ανασχεδιασμό, την κατάργηση ή και 

την συγχώνευσή τους. Στο δε CM γίνεται ανάλυση των δραστηριοτήτων με σκοπό 

την διαχείριση του χρονοδιαγράμματος, του κόστους και της ποιότητας ενός έργου. 

Εκ πρώτης και μόνο όψεως είναι προφανές ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ABC σε 

εκείνο το τμήμα του CM που ασχολείται με τη διαχείριση κόστους. Όπως θα φανεί 

παρακάτω όμως, η εφαρμογή δεν σταματά μόνο εκεί αλλά μπορεί να φτάσει ακόμα 

και στο χρονοδιάγραμμα και την ποιότητα. 

Πολλοί θεωρητικοί του ABC υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή του ταιριάζει καλύτερα 

σε επιχειρήσεις με υψηλό ποσοστό γενικών εξόδων. Αυτό είναι κάτι που πράγματι 

συμβαίνει στον κλάδο των κατασκευών, αν δούμε τα γενικά έξοδα και τα έξοδα 

διοίκησης ως ένα ποσοστό του συνολικού κόστους. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι το 

ABC πρέπει να εφαρμόζεται σε κλάδους με μεγάλη διαφοροποίηση στα προϊόντα. 

Όμως ποιο άλλο είδος επιχείρησης έχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση από τις 

κατασκευές, όπου αποκλείεται να υπάρξουν δυο εντελώς όμοια έργα;20

Έτσι, με βάση τα παραπάνω προέκυψε η ιδέα, που ίσως μακροπρόθεσμα αποδειχθεί 

ανάγκη, εφαρμογής του ABC στην διαχείριση τεχνικών έργων. Αν συνυπολογισθεί 

και το γεγονός ότι η εφαρμογή αυτή είναι ένα σχετικά ανεξερεύνητο και παρθένο 

έδαφος, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, τότε είναι προφανής η ευκαιρία 

απόκτησης στρατηγικού πλεονεκτήματος για τις κατασκευαστικές εταιρίες που θα 

πρωτοπορήσουν και θα εφαρμόσουν πρώτες το ABC. 

 

                                                 

20 Βιβλιογραφία 9 
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4.2 Οι εφαρμογές του ABC στη βέλτιστη διαχείριση τεχνικών έργων 

Γενικά, με την εφαρμογή του ABC στη διαχείριση τεχνικών έργων υπάρχει η 

δυνατότητα: 

♦ Κατάρτισης ακριβέστερου γενικού προϋπολογισμού του έργου. 

♦ Επιλογής της βέλτιστης από μια σειρά εναλλακτικών επιλογών 

υλοποίησης κάποιας δραστηριότητας. 

♦ Ανασχεδιασμού, κατάργησης ή συγχώνευσης δραστηριοτήτων που 

φαίνεται να μη γίνονται αποδοτικά ή δεν προσθέτουν αξία στο έργο (non-

value added). 

♦ Διαρκούς παρακολούθησης κατά την διάρκεια των εργασιών τόσο των 

εξόδων, όσο και της αξιοποίησης των πόρων. 

♦ Χρήσης των αποτελεσμάτων, σε σύγκριση με τα τελικά πραγματικά ποσά, 

για την καλύτερη διαχείριση του επόμενου έργου. 

Προφανώς, υπάρχει και η δυνατότητα εφαρμογής του ABC με τον τρόπο που αυτό 

χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε άλλο είδος επιχείρησης ή οργανισμό. Να 

χρησιμοποιηθεί δηλαδή για την πλήρη αξιολόγηση και αναδιοργάνωση ολόκληρης 

της επιχείρησης. Να μελετηθούν τόσο οι οργανωσιακές της δομές, όσο και οι 

διάφορες διαδικασίες, ασχέτως αν έχουν σχέση με την κατασκευή των έργων. Αυτό 

ίσως αποτελεί και την καλύτερη προσέγγιση για την μέγιστη αποκομιδή ωφελειών, 

γιατί μια τεχνική εταιρία δεν παύει να είναι μια εταιρία που λειτουργεί σε ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, γεγονός που κάνει αναγκαίες τις προσπάθειες διαρκούς 

βελτίωσης. 

Μια τέτοια ανάλυση όμως ξεφεύγει από τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, αφού 

θα μπορούσε να είναι το αντικείμενο μιας διατριβής σχετικής με αναδιοργάνωση 

επιχειρησιακών διαδικασιών. Εδώ θα παρουσιαστεί μόνο η πτυχή της χρήσης του 

ABC για την βέλτιστη διαχείριση τεχνικών έργων, που εκφράζεται κυρίως μέσω των 

παραπάνω εφαρμογών. 

 

Κατάρτιση προϋπολογισμού 

Η κατάρτιση ενός ακριβούς προϋπολογισμού είναι ένα από τα βασικά οφέλη που 
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μπορούμε να αποκομίσουμε από την χρήση ενός συστήματος ABC. Στο προηγούμενο 

κεφάλαιο είδαμε τον τρόπο με τον οποίο κοστολογούνται παραδοσιακά τα έργα, όπως 

επίσης και τις βασικές αδυναμίες που παρουσιάζει. 

Η βασική φιλοσοφία του ABC με την προσθήκη στο σύστημα κοστολόγησης των 

οδηγών πόρων και δραστηριοτήτων, μπορεί να αποδώσει με ακρίβεια τα διάφορα 

είδη εξόδων, που πρώτα αποδίδονταν στην κατηγορία των γενικών εξόδων, στην 

δραστηριότητα που τα προκαλεί. Αυτό βέβαια προϋποθέτει τον επαρκή καθορισμό 

των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα, και μάλιστα με τον απαραίτητο βαθμό 

λεπτομέρειας. Δηλαδή δεν θα πρέπει  ούτε να ορισθούν εντελώς απλοποιητικά οι 

δραστηριότητες, αλλά ούτε και σε υπερβολικό βαθμό λεπτομέρειας.  

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση του ABC για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι το ποσό που θα προκύψει θα είναι 

μικρότερο από αυτό της παραδοσιακής κοστολόγησης, χωρίς βέβαια να αποκλείεται 

και αυτό το γεγονός. Δηλαδή, η απλή αποτύπωση των διαδικασιών δεν αποφέρει 

άμεσα την βελτιστοποίηση. Για να προκύψει μειωμένος προϋπολογισμός πρέπει να 

αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που παρέχει το ABC, όπως ο ανασχεδιασμός 

δραστηριοτήτων κλπ που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους.  

Ίσως η καλύτερη πρακτική να είναι η εξής: Αρχικά να γίνεται ο καθορισμός των 

δραστηριοτήτων και των διαδικασιών που θα πραγματοποιηθούν, στο επιθυμητό 

επίπεδο λεπτομέρειας. Να ακολουθεί η κατάρτιση ενός προκαταρκτικού 

προϋπολογισμού, και στη συνέχεια να αξιοποιούνται και οι υπόλοιπες δυνατότητες 

που παρέχει το ABC. Έτσι, στη συνέχεια θα πρέπει να ανασχεδιάζονται κάποιες 

δραστηριότητες ή να καταργούνται ή να συγχωνεύονται, μέσω των κατάλληλων 

αποφάσεων. Τελικά, θα πρέπει να καταρτίζεται εκ νέου ο λεπτομερέστερος 

προϋπολογισμός. 

 

Επιλογή τρόπου εκτέλεσης εργασιών 

Αναφέρθηκε στο κεφάλαιο περί ABC ότι μια σημαντική χρήση του, που μπορεί να 

οδηγήσει και σε μείωση του κόστους, είναι η επιλογή της βέλτιστης από μια σειρά 

εναλλακτικών επιλογών. Αυτή η χρήση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στον 

κλάδο των κατασκευών, αφού λαμβάνουν χώρα πολυδάπανες δραστηριότητες που 

δύναται να εκτελεσθούν με διάφορους τρόπους. 
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Κάθε βασική δραστηριότητα πρέπει να μπει στο μικροσκόπιο του ABC και να 

αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται, οι εναλλακτικές επιλογές που υπάρχουν, οι 

πόροι που καταναλώνει κάθε εναλλακτική λύση και η επίπτωση που έχει στο 

χρονοδιάγραμμα και την ποιότητα του έργου. Έχοντας ανά χείρας αυτά τα δεδομένα, 

η διοίκηση μπορεί εύκολα πλέον να επιλέξει την βέλτιστη. Για παράδειγμα, στην 

περίπτωση ενός κτιριακού έργου, μπορεί να προτιμηθεί η αγορά έτοιμου 

συναρμολογημένου σκελετού υποστυλωμάτων από την αγορά μεμονωμένων 

μεταλλικών ράβδων, γιατί αν και ακριβότερος ελαχιστοποιεί τον χρόνο τοποθέτησης, 

εγγυάται την ποιότητα κατασκευής, και μειώνει πολύ το κόστος της εργασίας. 

 

Ανασχεδιασμός τρόπου εκτέλεσης εργασιών 

Με τον όρο αυτό μπορούν να συμπεριληφθούν όλες οι υπόλοιπες μέθοδοι μείωσης 

κόστους με τη βοήθεια του ABC, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.6. 

Αυτές είναι η μείωση δραστηριότητας, η κατάργηση και η κοινή χρήση 

δραστηριότητας. 

Με τη χρήση του ABC μπορούν να εντοπισθούν κάποιες δραστηριότητες που ίσως να 

καταναλώνουν περισσότερους πόρους από ότι θα έπρεπε. Μπορούν τότε να 

εστιαστούν οι προσπάθειές στον ανασχεδιασμό του τρόπου με τον οποίο αυτές 

γίνονται, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση πόρων. Για παράδειγμα, μπορεί να μειωθεί 

η δραστηριότητα ελέγχου και διόρθωσης του χρωματισμού ενός κτιρίου, είτε 

αλλάζοντας εξοπλισμό βαφής είτε προσλαμβάνοντας καλύτερο συνεργείο. 

Είναι πιθανό, μάλιστα, εφόσον η δραστηριότητα είναι μη προστιθέμενης αξίας, να 

υπάρξει η δυνατότητα κατάργησής της. Μια δραστηριότητα μπορεί να καταργηθεί 

είτε με τον ανασχεδιασμό του τρόπου με τον οποίο γίνεται κάποια άλλη 

δραστηριότητα που την προκαλεί, είτε απλά με την περικοπή της, εφόσον αυτή δεν 

επηρεάζει κάποιες επιπλέον δραστηριότητες. Στο παραπάνω παράδειγμα, αν ο 

ανασχεδιασμός είναι τόσο επιτυχής που παρέχει τη βεβαιότητα ότι το αποτέλεσμα του 

χρωματισμού θα είναι αυτό που πρέπει, τότε μπορεί να καταργηθεί η δραστηριότητα 

του ελέγχου και της διόρθωσης. 

Τέλος, ανασχεδιασμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών μπορεί να γίνει με την 

κοινή χρήση πόρων από κάποιες δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η 

πλεονάζουσα προσπάθεια ή η σπατάλη πόρων όπως ο χρόνος ή το κεφάλαιο. Είναι 

 62



δυνατό να εντοπισθούν κάποιες δραστηριότητες που έχουν αρκετά κοινά σημεία και 

θα μπορούσαν ίσως να χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα κάποιον εξοπλισμό ή τους 

εργάτες. Για παράδειγμα, σε μια οικοδομή, θα ήταν δυνατόν αντί της ενοικίασης μιας 

μηχανής που ανυψώνει αντικείμενα μέσα στο κτίριο και μιας μηχανής που φορτώνει 

τα άχρηστα υλικά σε φορτηγά, να προτιμηθεί η ενοικίαση μιας μηχανής που μπορεί 

να κάνει και τα δυο ταυτόχρονα.  

Ο ρόλος του ABC σε όλα τα παραπάνω είναι να δώσει τόσο το αρχικό κόστος των 

δραστηριοτήτων, ώστε να εντοπισθούν αυτές για τις οποίες θα γίνει προσπάθεια 

ανασχεδιασμού, όσο και να δώσει το κόστος μετά τον ανασχεδιασμό, για να κρίνει ο 

υπεύθυνος τελικά αν αξίζει τον κόπο να γίνει ο ανασχεδιασμός. Αυτό γιατί θα 

μπορούσε κάποια φαινομενικά πολύ καλή ιδέα να μην εξοικονομεί τελικά τόσους 

πόρους όσο ήταν το αναμενόμενο ή να επιβαρύνει το χρονοδιάγραμμα. Επίσης, είναι 

προφανές ότι τυχόν ανασχεδιασμός δραστηριοτήτων θα επηρεάσει και το 

χρονοδιάγραμμα, αφού θα καταργηθούν ή θα μειωθούν κάποιες δραστηριότητες. 

 

Παρακολούθηση εξόδων και αξιοποίησης πόρων 

Με την εφαρμογή συστήματος ABC στην διαχείριση του κόστους, υπάρχει η 

δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της πορείας των δαπανών, καθώς επίσης και 

της χρησιμοποίησης των πόρων. Αυτό φυσικά είναι δυνατόν μόνο εφόσον το 

σύστημα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

Έτσι, είναι δυνατό να μετρηθεί τόσο το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε μέχρι τη 

στιγμή μέτρησης, όσο και το σύνολο των πόρων που έχει καταναλώσει κάθε 

δραστηριότητα. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να εντοπισθούν έγκαιρα εκείνες οι 

δραστηριότητες που είτε καταναλώνουν περισσότερους πόρους από το αναμενόμενο, 

άρα πρέπει να ληφθούν μέτρα, είτε καταναλώνουν τελικά λιγότερους πόρους από ότι 

είχε προβλεφθεί, δίνοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης αυτών των πόρων από άλλες 

δραστηριότητες που φαίνεται να τους έχουν ανάγκη. 

 

Χρήση αποτελεσμάτων 

Σημαντική αλλά όχι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή όλων των παραπάνω 

χρήσεων του ABC στην διαχείριση τεχνικών έργων, είναι η ύπαρξη στοιχείων από 
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προηγούμενη χρήση του. Με τη ύπαρξη στοιχείων από προηγούμενα έργα παρέχεται 

η δυνατότητα εντοπισμού εκ των προτέρων κάποιων δραστηριοτήτων που είτε είναι 

σύνηθες να προκαλούν προβλήματα είτε λόγω κάποιου σφάλματος δεν έγιναν όσο 

αποδοτικά έπρεπε. 

Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μετά από λίγες χρήσεις του συστήματος ABC δεν θα 

υπάρχει πια λόγος ύπαρξής του, καθώς οι δραστηριότητες θα έχουν βελτιστοποιηθεί 

σε σημαντικό βαθμό και δεν θα δικαιολογούνταν η περαιτέρω επένδυση στο 

σύστημα. Αυτή η άποψη όμως είναι λάθος για διάφορους λόγους. Κατ’ αρχήν, όπως 

έχει αναφερθεί, κανένα τεχνικό έργο δεν είναι πανομοιότυπο με κάποιο άλλο, παρά 

τα κοινά σημεία. Έτσι, τα προηγούμενα στοιχεία μπορούν να χρησιμεύσουν μόνο ως 

αρχική πυξίδα για το διοικητικό στέλεχος και τον project manager και δεν μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν εκ νέου ως έχουν. Άλλος ένας βασικός λόγος είναι ότι με το 

πέρασμα του χρόνου εξελίσσονται τόσο η τεχνολογία όσο και η γνώση και η 

απαιτούμενη εκπαίδευση. Έτσι αλλάζουν τόσο οι εναλλακτικές επιλογές για τον 

εξοπλισμό όσο και τα προσόντα των εργαζομένων. Όλα αυτά πρέπει να εξετάζονται 

εκ νέου σε κάθε έργο, κάνοντας έτσι επιβεβλημένη την συνέχιση ύπαρξης του 

συστήματος ABC. 

 

Σχόλιο 

Ίσως τελικά η παρουσίαση των παραπάνω να έγινε με αντίστροφη σειρά από αυτήν 

που θα έπρεπε, με βάση την χρονική σειρά. Όντως, αρχικά θα έπρεπε να 

αξιοποιηθούν προηγούμενα δεδομένα από άλλα έργα, εφόσον βέβαια αυτά υπάρχουν, 

στη συνέχεια να αναγνωρισθούν και να ανασχεδιασθούν οι δραστηριότητες, να 

πραγματοποιηθούν οι βέλτιστες επιλογές, και τελικά να καταρτιστεί ο 

προϋπολογισμός.  

Η παρουσίαση όμως έγινε με αυτή τη σειρά λόγω της σημαντικότητας των παραπάνω 

ενεργειών. 

Άλλη μια υπενθύμιση που πρέπει να γίνει σε αυτό το σημείο είναι ότι τελικά ο 

σκοπός είναι να χρησιμοποιηθεί το σύστημα ABC παράλληλα με τις καθιερωμένες 

πρακτικές του Construction Management, δηλαδή τις μεθόδους PERT/CPM, Gantt, 

τις καμπύλες παρακολούθησης κόστους (S-curves) κλπ, και όχι να τις 

αντικαταστήσει. Αυτό πλέον είναι ιδιαίτερα εφικτό χάρη στην πληροφορική 
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τεχνολογία, η οποία επιτρέπει την δημιουργία ηλεκτρονικών γεφυρών ανταλλαγής 

πληροφοριών ανάμεσα στα συστήματα, χωρίς να επηρεαστούν τα αρχικά δεδομένα. 

Η υιοθέτηση του ABC δεν συνεπάγεται απαραιτήτως την δημιουργία ενός πλήρους 

νέου εκτενούς συνόλου αναφορών. Αντιθέτως, τα συστήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί 

έτσι ώστε να αναδεικνύουν τα θέματα που πραγματικά έχουν σημασία, και να 

παρέχουν ένα μέσο ορισμού προτεραιοτήτων σε τομείς όπου απαιτείται βελτίωση. 

Μέχρι σήμερα, το αρθογραφικό υλικό που αναφέρεται στην εφαρμογή του ABC στην 

διαχείριση τεχνικών έργων, στην βιβλιογραφία και στο internet, είναι σχετικά 

περιορισμένο. Παρ’ όλα αυτά όμως, είναι προφανής η στρατηγική ευκαιρία που 

παρουσιάζεται. Σε λίγα χρόνια από τώρα είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν πολύ 

περισσότερες αναφορές επί του θέματος, όμως ίσως να έχει χαθεί η ευκαιρία 

απόκτησης πλεονεκτήματος, αφού θα είναι πλέον αρκετοί οι κατασκευαστές που θα 

έχουν ασπαστεί το ABC και το ABM γενικότερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (CASE STUDY) 

5.1 Γενικά 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια πρακτική εφαρμογή όλων των προηγούμενων 

θεωρητικών στοιχείων. Θα χρησιμοποιηθεί δηλαδή το ABC για την κοστολόγηση και 

τον ανασχεδιασμό κάποιου συγκεκριμένου πραγματικού τεχνικού έργου. Το έργο 

αυτό αφορά στην κατασκευή ενός νέου εμπορικού καταστήματος για λογαριασμό του 

ΟΤΕ, και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων, 

συνολικού προϋπολογισμού περί τα 120 εκατομμύρια δραχμές. Πρόκειται δηλαδή για 

ένα έργο μικρομεσαίου μεγέθους, που προσφέρεται όμως για μια επίδειξη των 

δυνατοτήτων του ABC. 

Όπως σε κάθε τεχνικό έργο τέτοιου είδους, οι εργασίες χωρίζονται σε κατηγορίες 

όπως οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές, υδραυλικές κλπ. Κατά την εφαρμογή θα 

δοθεί σημασία μόνο στην κατηγορία των οικοδομικών εργασιών, καθώς αυτή αρκεί 

για να γίνει η επίδειξη που προαναφέρθηκε. Η ανάλυση και των υπολοίπων 

κατηγοριών εργασιών δεν έχει να προσφέρει τίποτα ουσιώδες στους σκοπούς της 

εργασίας και το μόνο που θα προσθέσει είναι πολυπλοκότητα. Άλλωστε υπάρχει 

τέτοια πληθώρα δραστηριοτήτων στην κατηγορία αυτή που είναι ήδη πολύπλοκη η 

εφαρμογή. Επιπλέον, αυτή η κατηγορία εργασιών καταναλώνει το σημαντικότερο 

μέρος των εξόδων, και παρουσιάζει μια ευκαιρία για μείωση κόστους. 

Στην πραγματική του μορφή, το συγκεκριμένο έργο χαρακτηρίζεται από πολλούς 

σχεδιαστικούς περιορισμούς, αφού πρόκειται για κρατικό έργο και έχει προηγηθεί μια 

τεχνική μελέτη που έχει δώσει συγκεκριμένες τεχνικές πραγματοποίησης των 

εργασιών. Στην εργασία αυτή θα αγνοηθούν οι περιορισμοί αυτοί ώστε να φανούν οι 

δυνατότητες που προσφέρει το ABC στην επιλογή βέλτιστου τρόπου εκτέλεσης 

εργασιών. Θα θεωρηθεί δηλαδή ότι η μελέτη γίνεται από την αρχή, και τα στοιχεία 

που υπάρχουν θα χρησιμοποιηθούν για σύγκριση. 

Συνοψίζοντας, πρέπει να αναφερθεί ότι σκοπός τελικά είναι η χρήση του ABC α) για 

την επιλογή βέλτιστου τρόπου εκτέλεσης των εργασιών, β) ανασχεδιασμό του τρόπου 

εκτέλεσης κάποιων άλλων εργασιών, και γ) για την βέλτιστη προκοστολόγηση του 

έργου ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή προσφορά προς την αναθέτουσα αρχή. Όπως 
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προαναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, οι παραπάνω χρήσεις δεν επηρεάζουν 

μόνο το κόστος του έργου, αλλά έχουν επίπτωση τόσο στο χρονοδιάγραμμα όσο και 

στην ποιότητά του. Έτσι προκύπτει εμμέσως άλλη μια χρήση του ABC που όπως θα 

φανεί παρακάτω, στην παρουσίαση του σεναρίου, είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς 

υπάρχουν ποινικές ρήτρες τόσο για την παραβίαση του χρονοδιαγράμματος όσο και 

για την χαμηλή ποιότητα κατασκευής. 

Πριν όμως από την μελέτη της συγκεκριμένης περίπτωσης είναι απαραίτητο να γίνει 

μια παρουσίαση του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε. 

 

5.2 Το λογισμικό εφαρμογής του ABC: ARIS Toolset v4.1 

Γενικά 

Όλα όσα αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, σχετικά με τη φιλοσοφία και τις 

μεθόδους του ABC, καθώς και με την χρήση του στη βέλτιστη διαχείριση τεχνικών 

έργων, θα ήταν μικρής αξίας εάν η πληροφορική τεχνολογία δεν είχε προοδεύσει 

τόσο ώστε να παρέχει τα εργαλεία πρακτικής εφαρμογής του. Ακόμα και οι πλέον 

απλές περιπτώσεις περιλαμβάνουν δεκάδες δραστηριότητες, πόρους, αντικείμενα 

κόστους και οδηγούς, κάνοντας τους υπολογισμούς να είναι μια ιδιαίτερα πολύπλοκη 

διαδικασία. Μόλις τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκαν πληροφοριακά συστήματα 

ικανά να εφαρμόσουν το ABC και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η χρήση του 

βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο. 

Σήμερα κυκλοφορούν στο εμπόριο αρκετά πακέτα λογισμικού εφαρμογής ABC. Για 

την εφαρμογή όσων προαναφέρθηκαν στα θεωρητικά κεφάλαια της παρούσας 

εργασίας, χρησιμοποιήθηκε ένα ιδιαίτερα ισχυρό πακέτο μοντελοποίησης 

επιχειρησιακών διαδικασιών, το ARIS Toolset της Γερμανικής εταιρίας IDS – Scheer. 

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει την φιλοσοφία του εν λόγω 

πακέτου, τις βασικές του λειτουργίες, τις εφαρμογές στις οποίες μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από κάποια επιχείρηση, και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε 

για την διαχείριση της μελέτης του τεχνικού έργου που εξετάζεται αργότερα σ’ αυτό 

το κεφάλαιο. 
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Η φιλοσοφία του ARIS Toolset 

Υπάρχουν εκατοντάδες αντικείμενα ή καταστάσεις που μπορεί να περιληφθούν σε 

ένα μοντέλο αποτύπωσης επιχειρησιακών διαδικασιών. Αυτά μπορεί να είναι 

δραστηριότητες, γεγονότα, εξοπλισμός, υλικά, ανθρώπινο δυναμικό, κατηγορίες 

γνώσης, πληροφοριακά συστήματα, κατηγορίες εξόδων, οδηγοί κόστους, 

περιορισμοί, κανόνες και δεκάδες ακόμα κατηγορίες αντικειμένων, τα οποία μάλιστα 

είναι δυνατό να συνδεθούν μεταξύ τους με πολλών ειδών σχέσεις. Είναι προφανές ότι 

η πλήρης αποτύπωση των διαδικασιών είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Για τον λόγο αυτό 

η φιλοσοφία του ARIS προτείνει την ομαδοποίηση των αντικειμένων σε διάφορες 

περιγραφικές όψεις και περιγραφικά επίπεδα, ώστε να είναι ευκολότερη η αποτύπωσή 

τους. 

Το όνομα ARIS αποτελεί το ακρωνύμιο της φράσης “ARchitecture of integrated 

Information Systems” που προέκυψε από μια ολιστική προσέγγιση ανάλυσης 

επιχειρησιακών διαδικασιών21.  

Το πρώτο βήμα στη δημιουργία της αρχιτεκτονικής αυτής ήταν η δημιουργία ενός 

μοντέλου επιχειρησιακών διαδικασιών, το οποίο περιέγραφε όλα τα χαρακτηριστικά 

τους. Το αποτέλεσμα ήταν ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο μοντέλο το οποίο χωρίστηκε σε 

διάφορες περιγραφικές όψεις, ώστε να μειωθεί η πολυπλοκότητά του. Χάρη σε αυτόν 

τον διαχωρισμό, έγινε δυνατό να περιγραφούν καλύτερα τα περιεχόμενα κάθε όψης 

από συγκεκριμένες μεθόδους, χωρίς να χρειαστεί να ληφθούν υπόψη οι πολυάριθμες 

σχέσεις και εξαρτήσεις μεταξύ των αντικειμένων των διάφορων όψεων. Τελικά, 

ενσωματώθηκαν στο μοντέλο και οι σχέσεις αυτές ώστε να πραγματοποιηθεί μια 

συνολική ανάλυση των διαδικασιών. 

Μια ακόμα προσέγγιση μείωσης της πολυπλοκότητας ήταν η ανάλυση των 

διαδικασιών σε διαφορετικά περιγραφικά επίπεδα, σε σχέση με τον τρόπο εφαρμογής 

τους από τα πληροφοριακά συστήματα. Με τον τρόπο αυτό, έγινε ευκολότερη η 

τεχνική υλοποίηση προβλημάτων διοίκησης επιχειρήσεων. Η προσθήκη των 

περιγραφικών επιπέδων είχε ως αποτέλεσμα την χρήση της αρχιτεκτονικής του ARIS 

σαν ένα μοντέλο αποτύπωσης, ανάλυσης και αξιολόγησης επιχειρησιακών 

διαδικασιών. 

                                                 

21 Βιβλιογραφία 10, σελ. 23 
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Όλα αυτά θα γίνουν πιο κατανοητά στη συνέχεια, με την ανάλυση των περιγραφικών 

όψεων και επιπέδων. 

 

Περιγραφικές όψεις 

Για να γίνει πιο κατανοητή η ανάλυση των περιγραφικών όψεων, ας υποτεθεί το 

παρακάτω παράδειγμα: 

Σε μια επιχείρηση υπάρχει μια διαδικασία που ασχολείται με την άφιξη και 

επεξεργασία μιας παραγγελίας. Η έναρξή της σηματοδοτείται από το γεγονός της 

άφιξης της παραγγελίας, οπότε και αρχίζει η διαδικασία επεξεργασίας της. Για την 

επεξεργασία είναι απαραίτητα κάποια δεδομένα όπως για παράδειγμα τα στοιχεία του 

πελάτη. Η επεξεργασία πραγματοποιείται από κάποιους υπαλλήλους, οι οποίοι 

ανήκουν σε κάποιο τμήμα της επιχείρησης και χρησιμοποιούν κάποιο τεχνολογικό 

εξοπλισμό (υπολογιστές, εκτυπωτές κλπ.). Στη συνέχεια, το γεγονός επιβεβαίωσης της 

παραγγελίας σηματοδοτεί την έναρξη των δραστηριοτήτων επεξεργασίας και 

αποστολής των προϊόντων. 

Αν αποτυπωθεί κάθε διαδικασία της επιχείρησης με αυτόν τον τρόπο, είναι βέβαιο ότι 

θα γίνει ιδιαίτερα περίπλοκη η αποτύπωση τόσο των διαδικασιών όσο και των μεταξύ 

τους σχέσεων, και είναι βέβαιη η παρουσία πλεονασμών κατά την περιγραφή 

(redundancies). Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς ότι είναι δυνατό να 

ορισθούν μερικές περιγραφικές όψεις που να αντιπροσωπεύουν διακριτές όψεις 

μοντελοποίησης, οι οποίες είναι δυνατό να διαχειρισθούν ανεξάρτητα η μια από την 

άλλη. Οι όψεις αυτές καθορίζονται έτσι ώστε οι σχέσεις μεταξύ των συστατικών τους 

να είναι πολύ στενές, ενώ μεταξύ των συστατικών διαφορετικών όψεων να είναι 

χαλαρές. 

Οι όψεις αυτές είναι τέσσερις: 

♦ Δεδομένα (Data view): Περιλαμβάνει οτιδήποτε αλλάζει την κατάσταση των 

πληροφοριών της επιχείρησης, ή αντιπροσωπεύει αυτές τις πληροφορίες. Στο 

παραπάνω παράδειγμα, τα γεγονότα και οι πληροφορίες ανήκουν στην όψη αυτή. 

♦ Δραστηριότητες (Function view): Περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες, 

καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις. 

♦ Οργάνωση (Organization view): Περιλαμβάνει όλους τους χρήστες, τα τμήματα 
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στα οποία ανήκουν και τις οργανωσιακές δομές. 

♦ Πόροι: Περιλαμβάνει όλους τους πόρους που χρησιμοποιούνται από την 

επιχείρηση. Στο παραπάνω παράδειγμα, πόροι είναι οι υπολογιστές και οι 

εκτυπωτές. Αυτή η όψη μελετάται ξεχωριστά από τις υπόλοιπες, καθώς όλες οι 

άλλες όψεις περιγράφονται σχετικά με αυτή. 

Χωρίζοντας τη διαδικασία σε διάφορες περιγραφικές όψεις, έγινε δυνατό να μειωθεί 

η πολυπλοκότητα, παρά την επιπλέον προσπάθεια που απαιτείται για τον ορισμό των 

σχέσεων μεταξύ των όψεων. Για να συμπληρωθεί το μοντέλο και να αποτυπωθούν 

και αυτές οι σχέσεις, εισήχθη ακόμα μια όψη, η όψη Ελέγχου (Control view). Μέσω 

αυτής της όψης είναι δυνατό να ενοποιηθούν όλες οι υπόλοιπες, χωρίς πλεονασμούς 

(redundancies). Πρόκειται δηλαδή για το μέσο αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

υπόλοιπων τριών όψεων. 

Με βάση τον παραπάνω διαχωρισμό, η αρχιτεκτονική του ARIS μπορεί να 

παρουσιαστεί από το παρακάτω σχήμα, που είναι γνωστό σαν το «Σπίτι του ARIS» 

(ARIS House). 

Εικόνα 1: Το Σπίτι του ARIS 

 

Περιγραφικά επίπεδα 

Για να απλοποιηθεί περισσότερο η αποτύπωση των διαδικασιών, οι παραπάνω όψεις 

χωρίστηκαν περαιτέρω σε τρία περιγραφικά επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά είναι: 

♦ Καθορισμός απαιτήσεων (Requirements definition): Το επίπεδο αυτό είναι 
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πολύ στενά συνδεδεμένο με την περιγραφή του προβλήματος. 

♦ Καθορισμός σχεδιασμού (Design specification): Αυτό το επίπεδο αναφέρεται 

στην αποτύπωση του προβλήματος, δηλαδή των διαδικασιών αλλά και των 

μεταξύ τους σχέσεων. 

♦ Περιγραφή εφαρμογής (Implementation description): Εδώ περιγράφεται ο 

φυσικός δεσμός του μοντέλου με την πληροφορική τεχνολογία. 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η ενσωμάτωση των περιγραφικών επιπέδων στο 

«Σπίτι του ARIS»: 

Εικόνα 2: Τα περιγραφικά επίπεδα 

 

Οι μέθοδοι μοντελοποίησης του ARIS Toolset 

Με βάση τους παραπάνω διαχωρισμούς, το ARIS έχει κατατάξει τα διάφορα 

αντικείμενα στην όψη που τους ταιριάζει και παρέχει στη διάθεση του χρήστη 

συγκεκριμένους τύπους μοντέλων, εντός των οποίων μπορούν να μοντελοποιηθούν 

μόνο συγκεκριμένοι τύποι αντικειμένων. Έτσι, για παράδειγμα η οργανωσιακή δομή 

της επιχείρησης μπορεί να μοντελοποιηθεί σε ένα Organizational Chart, οι οδηγοί 

κόστους σε ένα Cost Driver Chart, η απόδοση κέντρων κόστους σε συγκεκριμένες 

δραστηριότητες μπορεί να γίνει σε ένα Function Allocation Diagram και ούτω καθ’ 
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εξής για τους υπόλοιπους τύπους αντικειμένων. Στην οθόνη παρουσιάζονται μόνο τα 

διαθέσιμα προς μοντελοποίηση αντικείμενα και όχι τα εκατοντάδες άλλα που διαθέτει 

το ARIS, διευκολύνοντας τον χρήστη. 

Για κάθε τι που πρέπει να μοντελοποιηθεί υπάρχει ο αντίστοιχος τύπος διαγράμματος. 

Πολλά από τα διαγράμματα αυτά είναι προαιρετικά, όμως αν δεν κατασκευασθούν 

τότε τα αντίστοιχα αντικείμενα θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλα σε ένα κεντρικό 

μοντέλο εκτέλεσης δραστηριοτήτων, οδηγώντας στην δημιουργία ενός τεράστιου σε 

μέγεθος και δυσανάγνωστου μοντέλου. Το μεγάλο πλεονέκτημα του ARIS είναι 

αυτός ακριβώς ο διαχωρισμός των αντικειμένων. Ο χρήστης μπορεί εύκολα και 

γρήγορα να κατασκευάσει ευανάγνωστα μοντέλα, τα οποία καλεί το πρόγραμμα 

αυτόματα κατά τους υπολογισμούς. 

Επιγραμματικά μπορούν να αναφερθούν οι βασικότεροι τύποι μοντέλων: 

♦ Organization View: Organizational chart, Shift calendar, Technical resources 

κλπ. 

♦ Function View: Function tree, Objective diagram, Application system diagram 

κλπ. 

♦ Data View: Cost driver diagram, Cost category diagram, Material diagram, 

Knowledge structure diagram, Relations Diagram κλπ. 

♦ Control View: Event driven process chain (EPC), Value added chain diagram, 

Function allocation diagram, Material flow, Information flow, Product tree, 

Process selection matrix κλπ. 

Άλλο ένα βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος είναι η δυνατότητα ιεραρχικής 

κατανομής μοντέλων του ίδιου ή παραπλήσιου τύπου, δηλαδή η δυνατότητα 

απόδοσης σε κάποιο αντικείμενο ενός ή περισσοτέρων διαγραμμάτων. Για 

παράδειγμα, σε ένα διάγραμμα αποτύπωσης των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, η 

κάθε δραστηριότητα μπορεί να αντιπροσωπεύει μια ολόκληρη διαδικασία. Κάθε 

διαδικασία μπορεί να μοντελοποιηθεί σε ξεχωριστό διάγραμμα το οποίο θα 

επισυνάπτεται στο αρχικό αντικείμενο, και το πρόγραμμα θα το λαμβάνει υπόψη 

αυτόματα κάθε φορά που θα ασχολείται με την αρχική δραστηριότητα. Με αυτόν τον 

τρόπο τα διαγράμματα γίνονται πολύ πιο εύχρηστα και κατανοητά, αφού ο χρήστης 

βλέπει μόνο την ποσότητα πληροφοριών που τον ενδιαφέρει. 
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Όλα αυτά θα γίνουν πιο κατανοητά και θα παρουσιαστούν εκτενέστερα στην ενότητα 

ανάλυσης του σεναρίου που μελετάται στο κεφάλαιο αυτό. 

 

Τομείς εφαρμογής του ARIS Toolset 

Το πρόγραμμα ARIS είναι σε θέση να αποτυπώσει σχεδόν οποιαδήποτε κατάσταση ή 

διαδικασία που συμβαίνει σε μια επιχείρηση. Ακόμα και στην σπάνια περίπτωση να 

μην υπάρχει αντίστοιχο αντικείμενο για την μοντελοποίηση κάποιας κατάστασης, με 

λίγη φαντασία ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τους διαθέσιμους τύπους 

μοντέλων και αντικειμένων αναπληρώνοντας το κενό. Με αυτόν τον τρόπο, το 

πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς, από την απλή 

αποτύπωση της οργανωσιακής δομής και των διαδικασιών, για τους σκοπούς μιας 

παρουσίασης, μέχρι την πλήρη αξιολόγηση, κοστολόγηση και μέτρηση απόδοσής 

τους. 

Συνοπτικά αναφέρονται μερικοί από τους βασικούς τομείς όπου μπορεί να 

αξιοποιηθεί το ARIS: 

♦ Αποτύπωση διαδικασιών, οργανωσιακής δομής, πόρων, οδηγών κόστους κλπ. 

♦ Με τη βοήθεια του ARIS ABC, μέτρηση κόστους οποιουδήποτε κέντρου 

κόστους, τμήματος της επιχείρησης, ομάδας ατόμων, μεμονωμένων ατόμων, αλλά 

και δραστηριοτήτων, διαδικασιών, πόρων, και γενικά οποιουδήποτε αντικειμένου 

επιθυμεί ο χρήστης. 

♦ Δυναμική επισκόπηση της πορείας των διαδικασιών, με τη βοήθεια 

προσομοίωσης, όπου επιπλέον μπορεί να ενσωματωθεί στα μοντέλα και η 

παράμετρος του χρόνου. 

 

Οι παραπάνω χρήσεις δίνουν στην επιχείρηση πολύτιμες πληροφορίες για λήψη 

αποφάσεων σχετικών με: 

♦ Ανασχεδιασμό, περικοπές ή συγχωνεύσεις διαδικασιών 

♦ Διαχείριση του προσωπικού 

♦ Διαχείριση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
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♦ Διαχείριση χρόνου 

 

Το περιβάλλον του ARIS Toolset 

Το πακέτο ARIS Toolset περιλαμβάνει μια ομάδα προγραμμάτων. Το βασικό 

εργαλείο είναι το ARIS Easy Design, μέσω του οποίου γίνεται η μοντελοποίηση. Όλα 

τα υπόλοιπα προγράμματα προσφέρονται με την μορφή των πρόσθετων 

υποπρογραμμάτων (add-on modules) που χρησιμοποιούνται μέσω του Easy Design. 

Τα πρόσθετα αυτά υποπρογράμματα είναι το ARIS ABC, το ARIS Simulation, το 

ARIS for R/3 και κάποια ακόμα που χρησιμεύουν ως ηλεκτρονικές γέφυρες 

ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ του ARIS και των γνωστών συστημάτων διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων ή του internet.  

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε μόνο το υποπρόγραμμα 

ARIS ABC παράλληλα με το Easy Design. Θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί και 

το ARIS Simulation, καθώς είναι γεγονός ότι ο καλύτερος συνδυασμός για την 

ανάλυση και την αξιολόγηση επιχειρησιακών διαδικασιών είναι η ταυτόχρονη χρήση 

ABC και προσομοίωσης. Σκοπός της εργασίας όμως είναι η επίδειξη των 

δυνατοτήτων του ABC και γι αυτό αποφεύχθηκε η χρήση των μεθόδων της 

προσομοίωσης. 

 

Το ARIS Easy Design 

Αυτό είναι το βασικό εργαλείο του πακέτου και είναι αυτό το οποίο συναντούμε όταν 

καλέσουμε το πρόγραμμα. Πρόκειται για μια εξ ολοκλήρου παραθυρική εφαρμογή, 

που σαν πρώτη εντύπωση παραπέμπει στα γνωστά ευρέως διαδεδομένα 

προγράμματα, καθώς το περιβάλλον κρίνεται ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη. 

Η πρώτη εικόνα που συναντά ο χρήστης είναι το παράθυρο του ARIS Explorer, το 

οποίο λειτουργεί στα πρότυπα του γνωστού Explorer των Windows, και προφανώς 

ασχολείται με την διαχείριση των φακέλων στους οποίους αποθηκεύονται τα 

μοντέλα, τα αντικείμενα, και οι πίνακες που δημιουργούνται. Στην κορυφή της 

ιεραρχίας του Explorer βρίσκονται οι διάφοροι servers που έχει εγκατασταθεί το 

σύστημα. Ακολουθούν οι βάσεις δεδομένων στις οποίες αποθηκεύονται τα πάντα. Ο 

χρήστης μπορεί να επιλέξει σε ποια βάση επιθυμεί να εργαστεί, εφόσον έχει το 
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δικαίωμα χρήσης της συγκεκριμένης βάσης από τον διαχειριστή του συστήματος 

(administrator). Στο επόμενο επίπεδο της ιεραρχίας βρίσκονται ορισμένοι φάκελοι εξ 

ορισμού, και μπορούν να προστεθούν όσοι ακόμα επιθυμεί ο χρήστης. Οι εξ ορισμού 

φάκελοι χρησιμεύουν στην ρύθμιση των προτιμήσεων, της γλώσσας επικοινωνίας, 

και των δικαιωμάτων που παρέχονται σε συγκεκριμένους χρήστες, ενώ υπάρχει και 

ένας εξ ορισμού φάκελος αποθήκευσης δεδομένων ο οποίος δεν μπορεί να διαγραφεί 

σε καμία περίπτωση. Βέβαια ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύει σε όποιο φάκελο θέλει. 

Στο δεξί μέρος του Explorer φαίνονται τα περιεχόμενα του επιλεγμένου φακέλου, 

κατηγοριοποιημένα σε μοντέλα, αντικείμενα και πίνακες. 

 

Εικόνα 3: ARIS Explorer 

 

Το επόμενο βήμα, είναι είτε η δημιουργία ενός νέου μοντέλου, είτε το άνοιγμα 

κάποιου αποθηκευμένου, είτε το άνοιγμα κάποιου πίνακα υπολογισμών ABC, μέσω 

του Explorer, με τον γνωστό τρόπο του διπλού κλικ στο επιθυμητό αντικείμενο, ή 

μέσω των μενού τα οποία είναι ιδιαίτερα λιτά και απέριττα. 

Αν επιλεγεί η δημιουργία νέου μοντέλου, αυτομάτως εμφανίζεται στην οθόνη ένας 

οδηγός βοήθειας που καθοδηγεί τον χρήστη στη δημιουργία αυτή. Ο οδηγός 

παρουσιάζει μια λίστα με όλες τις κατηγορίες μοντελοποίησης που παρουσιάστηκαν 

προηγουμένως, ταξινομημένες αναλόγως με την περιγραφική όψη στην οποία 
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ανήκουν. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ο χρήστης να επιλέξει την κατάλληλη 

μέθοδο αποτύπωσης. Στη συνέχεια ορίζεται ένα όνομα για το νέο μοντέλο και έτσι 

ολοκληρώνεται η δημιουργία του, ενώ το ARIS αυτομάτως εμφανίζει το περιβάλλον 

μοντελοποίησης. 

Αυτό το περιβάλλον είναι κενό, ενώ σε διάφορα σημεία της οθόνης εμφανίζονται 

αυτομάτως κάποιες γραμμές εργαλείων. Αν αρχικά ο χρήστης είχε επιλέξει την 

εμφάνιση κάποιου αποθηκευμένου μοντέλου θα κατέληγε απευθείας σ’ αυτό το 

περιβάλλον. Ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο μοντελοποίησης εμφανίζεται στην 

οθόνη η σημαντικότερη γραμμή εργαλείων, που είναι η γραμμή που περιέχει τα 

διαθέσιμα προς μοντελοποίηση αντικείμενα, τα οποία φυσικά διαφέρουν για κάθε 

μέθοδο. Αυτό είναι και το βασικό προσόν του ARIS: Η εμφάνιση μόνο των 

απαραίτητων αντικειμένων. Θα ήταν ιδιαίτερα κοπιαστικό για τον χρήστη να θέλει 

για παράδειγμα να κάνει ένα απλό διάγραμμα οδηγών κόστους και να αναζητά το 

απαραίτητο αντικείμενο ανάμεσα στα εκατοντάδες που είναι διαθέσιμα. Με αυτόν 

τον τρόπο διευκολύνεται κατά πολύ η αποτύπωση.s 

Εικόνα 4: Το περιβάλλον μοντελοποίησης 

 

Τέλος, εάν ο χρήστης έχει επιλέξει την εμφάνιση κάποιου πίνακα ABC εμφανίζεται ο 
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επιλεγμένος πίνακας με όλα του τα περιεχόμενα. Στη συνέχεια είναι δυνατό να 

ενημερωθεί ο πίνακας με νέα δεδομένα ή να πραγματοποιηθούν εκτιμήσεις, 

αναλύσεις, υπολογισμοί, γραφικές παραστάσεις και αναφορές μέσω του πρόσθετου 

υποπρογράμματος ARIS ABC, που παρουσιάζεται παρακάτω. Αν είναι επιθυμητό, 

είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένας νέος πίνακας υπολογισμού μέσω ABC, από 

μηδενική βάση, με την επιλογή των επιθυμητών προς ανάλυση μοντέλων και του 

τρόπου ανάλυσης και παρουσίασής τους. 

Μια καλύτερη παρουσίαση των μοντέλων και των πινάκων ABC περιλαμβάνεται στο 

παράρτημα της εργασίας, όπου επισυνάπτονται οι εκτυπώσεις των μοντέλων και των 

πινάκων που δημιουργήθηκαν κατά την ανάλυση περίπτωσης. 

 

Το ARIS ABC 

Όπως προαναφέρθηκε, το ARIS ABC δεν είναι αυτόνομο πρόγραμμα. Πρόκειται για 

πρόσθετο υποπρόγραμμα του πακέτου, το οποίο ενεργοποιεί τις δυνατότητες χρήσης 

του ABC, και πραγματοποιεί τους υπολογισμούς και τις αναλύσεις, μέσω του 

περιβάλλοντος του Easy Design. 

Προαναφέρθηκε ότι στο δεξί μέρος της οθόνης του Explorer υπάρχουν τρεις 

κατηγορίες: τα μοντέλα, τα αντικείμενα και οι πίνακες. Η χρήση του ABC είναι 

εφικτή μόνο μέσα από την κατηγορία των πινάκων, οι οποίοι δεν είναι τίποτα άλλο 

από τους πίνακες που παράγουν οι υπολογισμοί. 

Περνώντας στην κατηγορία των πινάκων, ο χρήστης καλείται να επιλέξει είτε την 

κλήση κάποιου έτοιμου πίνακα ABC είτε την δημιουργία νέου. Αν επιλέξει τη 

δημιουργία νέου πίνακα, τότε εμφανίζεται στην οθόνη ο οδηγός δημιουργίας 

πινάκων. Εκεί πρέπει να οριστούν τα μοντέλα που θα συμπεριληφθούν στους 

υπολογισμούς. Σε κάθε πίνακα είναι υποχρεωτικό να συμπεριληφθεί ένα τουλάχιστον 

διάγραμμα πορείας διαδικασιών, ενώ καλό θα είναι να υπάρχουν έτοιμα και τα 

διαγράμματα κέντρων κόστους, οδηγών κόστους και κατηγοριών κόστους, ώστε να 

εισαχθούν αυτόματα και να μη χρειαστεί η εισαγωγή στοιχείων με πληκτρολόγηση. 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων είτε από κάποιον άλλο πίνακα 

είτε από το Excel, οπότε δεν απαιτείται ο εκ νέου ορισμός των μοντέλων. 

Στη συνέχεια, ο οδηγός ζητά από τον χρήστη να ορίσει την μέθοδο υπολογισμού. 

Αυτό γίνεται με την δήλωση του χρήστη των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του. 
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Μπορεί ο χρήστης να γνωρίζει το κόστος ανά μονάδα για τα κέντρα κόστους ή τις 

δραστηριότητες, ή να γνωρίζει το συνολικό κόστος για μια συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο. Αφού ο χρήστης δηλώσει τα διαθέσιμα στοιχεία, το πρόγραμμα επιλέγει 

αυτόματα τη μέθοδο υπολογισμού και προχωρά στη δημιουργία του πίνακα. 

Ανοίγοντας κάποιο συγκεκριμένο πίνακα, ο χρήστης καλείται να επιλέξει ανάμεσα 

στον πίνακα κέντρων κόστους και στον πίνακα διαδικασιών. Η μεθοδολογία απαιτεί, 

τουλάχιστον την πρώτη φορά, να ανοίγει πρώτα ο πίνακας κέντρων κόστους, ώστε να 

οριστούν για κάθε κέντρο κόστους οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει, οι 

κατηγορίες κόστους, οι οδηγοί κόστους και να γίνει ο υπολογισμός κόστους για κάθε 

κέντρο. Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να περάσει στον πίνακα διαδικασιών, όπου το 

κόστη κάθε κέντρου κόστους αποδίδονται στις διαδικασίες που τα προκαλούν. 

Εικόνα 5: ABC Wizard 

 

Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες και υπολογιστούν τα επιθυμητά 

κόστη, υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων με διάφορους 

τρόπους όπως η δημιουργία γραφικών παραστάσεων, αναφορών, αναλύσεων, ενώ 

παράλληλα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ταξινομήσει τους πίνακες κατά το 

μέγεθος που επιθυμεί (κόστος ανά μονάδα, συνολικό κόστος, ποσοστό αξιοποίησης 

κλπ). Υπάρχει, δηλαδή, η δυνατότητα πλήρους απεικόνισης των αποτελεσμάτων, 

ώστε αυτά να γίνουν ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των διοικούντων. 
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Η χρήση του ARIS Toolset για την βέλτιστη διαχείριση τεχνικού έργου 

Το ARIS μπορεί να προσφέρει σε όλους τους τομείς εφαρμογής του ABC στα τεχνικά 

έργα, όπως αυτοί ορίστηκαν στην ενότητα 4.2. Μέσω του ARIS ABC είναι δυνατό να 

καταρτιστεί ακριβής προϋπολογισμός, να αξιολογηθούν διάφορα σενάρια 

ανασχεδιασμού κάποιων διαδικασιών, να μετρηθεί η απόδοση και το κόστος των 

δραστηριοτήτων και διαδικασιών, να μετρηθεί το κόστος δραστηριοτήτων μη 

προστιθέμενης αξίας, να γίνει παρακολούθηση της πορείας των δαπανών του έργου, 

και γενικά να γίνει οποιαδήποτε μέτρηση κόστους ή απόδοσης επιθυμεί ο χρήστης, 

είτε πρόκειται για διαδικασίες είτε πρόκειται για πόρους, ανθρώπινο δυναμικό, 

εξοπλισμό, εγκαταστάσεις κλπ. 

Επιπλέον, το ARIS μπορεί να συνεισφέρει και στην κατάρτιση και παρακολούθηση 

του χρονοδιαγράμματος, με τη βοήθεια του πρόσθετου υποπρογράμματος της 

προσομοίωσης (ARIS Simulation). Με τη χρήση των κατάλληλων κατανομών 

πιθανοτήτων, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μια ιδιαίτερα ρεαλιστική εκτίμηση 

του χρόνου ολοκλήρωσης μιας δραστηριότητας, καθώς και το εύρος στο οποίο είναι 

πολύ πιθανό να διακυμανθεί αυτός ο χρόνος. Μπορεί, δηλαδή, να προβλεφθούν με 

μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας η αναμενόμενη, η αισιόδοξη και η απαισιόδοξη 

εκτίμηση του χρόνου, παράμετροι που είναι ιδιαίτερα σημαντικές στις μεθόδους του 

CM. 

Τα οφέλη μπορεί να είναι ακόμα περισσότερα αν χρησιμοποιηθεί η προσομοίωση 

ταυτόχρονα με το ABC, ώστε μέσω της ανάλυσης κόστους να επιλεγούν οι τρόποι 

εκτέλεσης των διαδικασιών για τους οποίους ο συνδυασμός κόστους – χρόνου γίνεται 

βέλτιστος για τις απαιτήσεις των διοικούντων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς 

οι απαιτήσεις ποικίλουν και δεν έχουν απαραίτητα ως στόχο την ελαχιστοποίηση του 

κόστους. Μπορεί για παράδειγμα να έχει καθυστερήσει το χρονοδιάγραμμα του έργου 

και οι διοικούντες να αναζητούν τον οικονομικότερο τρόπο με τον οποίο μπορούν να 

το συμπιέσουν. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει μέσω προσομοίωσης να 

εκτιμηθούν οι χρόνοι που μπορούν να εξοικονομηθούν, και στη συνέχεια να 

κοστολογηθούν μέσω ABC τα διάφορα εναλλακτικά σενάρια. 
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5.3 Σενάριο 

Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά το σενάριο, με βάση τα κεντρικά σημεία της  

διακήρυξης που δημοσίευσε ο ΟΤΕ:  

Το τηλεπικοινωνιακό διαμέρισμα Χαλκιδικής του ΟΤΕ διακηρύσσει ότι θα προβεί σε 

ανοικτή δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή 

τηλεπικοινωνιακού εμπορικού καταστήματος και αναβάθμιση – διαρρύθμιση κτιρίου 

τηλεπικοινωνιακού κέντρου Πολυγύρου Χαλκιδικής». 

Προϋπολογισμός: 107.391.650 δρχ (Οικοδομικές εργασίες: 63.732.000 δρχ και Η/Μ 

εργασίες: 43.653.650 δρχ) 

Προβλέπεται και επιπλέον ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 15% (107.391.650 + 

16.108.748 = 123.500.398 δρχ συνολικός προϋπολογισμός). 

Η συνολική προθεσμία ολοκληρώσεως του έργου είναι 170 ημερολογιακές ημέρες, 

και αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης, η οποία αποτελεί την αφετηρία όλων των 

προθεσμιών. Επίσης, η προθεσμία αποπεράτωσης του μέρους του έργου που αφορά 

στην κατασκευή του εμπορικού καταστήματος είναι 70 ημερολογιακές ημέρες. 

Ποινικές ρήτρες: Για κάθε ημέρα υπερβάσεως της συνολικής προθεσμίας, 

οφειλόμενης σε αποκλειστική υπαιτιότητα του εργολάβου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 

10% της υπολογιζόμενης ημερήσιας αξίας του έργου (συμβατικό κόστος / συμβατική 

διάρκεια έργου). Για κάθε εργασία που θα διαπιστωθεί ότι δεν έγινε σύμφωνα με τα 

τεύχη τεχνικών υποχρεώσεων, ο εργολάβος υποχρεούται να την επαναλάβει μέχρι το 

αποτέλεσμα να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές. 

 

Σχόλιο 

Εννοείται ότι η διακήρυξη του έργου περιλαμβάνει κι άλλες παραγράφους, οι οποίες 

όμως δεν παρουσιάζονται καθώς είναι οι τυπικές παράγραφοι που υπάρχουν στις 

περισσότερες διακηρύξεις και δεν επηρεάζουν την εφαρμογή του μοντέλου. 

 

5.4 Ανάλυση 

Οι εργασίες για την αποπεράτωση του παραπάνω έργου, χωρίζονται σε οικοδομικές 
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και ηλεκτρομηχανολογικές, όπως φαίνεται και από το σενάριο. Η κάθε κατηγορία 

χωρίζεται επιπλέον σε εργασίες Α’ και Β’ ομάδας. Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών 

είναι: οικοδομικές εργασίες Α’ ομάδας, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες Α’ ομάδας, 

οικοδομικές εργασίες Β’ ομάδας, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες Β’ ομάδας. Στην 

παρούσα ενότητα γίνεται ανάλυση για τις οικοδομικές εργασίες Β’ ομάδας. Η 

ανάλυση και των υπολοίπων ομάδων εργασιών μπορεί να γίνει κατά παρόμοιο τρόπο, 

και η παρουσίασή τους δεν έχει να προσφέρει κάτι επιπλέον στους σκοπούς της 

εργασίας. Οι εργασίες που αποτελούν την Β’ ομάδα παρουσιάζονται στο Παράρτημα 

Β μαζί με τα οικονομικά στοιχεία που είχε προϋπολογίσει και τα ποσά που τελικά 

δαπάνησε η ανάδοχος εταιρία. 

Η επιλογή ανάλυσης των οικοδομικών εργασιών Β’ ομάδας έγινε διότι 

περιλαμβάνονται οι βασικότερες εργασίες, οι οποίες είναι σύνηθες να υπάρχουν 

στους περισσότερους τύπους κατασκευαστικών έργων (π.χ. σκυροδέτηση), και επίσης 

διότι καταναλώνουν ένα σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού (περίπου 30 

εκατομμύρια δραχμές). Κρίθηκε ότι η ομάδα αυτή προσφέρεται περισσότερο από τις 

υπόλοιπες για την επίδειξη της εφαρμογής του ABC. 

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε μέσω του πακέτου ARIS Toolset που παρουσιάστηκε 

προηγουμένως. Αρχικά θα παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η 

μοντελοποίηση των εργασιών, ενώ όσον αφορά τη χρήση του ABC θα παρουσιαστεί: 

♦ Ο προϋπολογισμός με τη χρήση ABC. 

♦ Η παρακολούθηση της πορείας των δαπανών κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

♦ Η μέτρηση της απόδοσης του εξοπλισμού, του εργατικού δυναμικού και των 

δραστηριοτήτων. 

♦ Η αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων πραγματοποίησης κάποιων εργασιών. 

 

Η μοντελοποίηση των εργασιών 

Το πρώτο βήμα που απαιτείται για την ανάλυση μέσω του ARIS είναι η 

μοντελοποίηση των δραστηριοτήτων. Για τον σκοπό αυτό είναι διαθέσιμοι δεκάδες 

τύποι διαγραμμάτων, όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 5.2. Από όλους αυτούς τους 

τύπους, για την εφαρμογή του ABC απαιτείται η δημιουργία τουλάχιστον των 

παρακάτω: 
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♦ Event driven Process Chain (EPC): Τα EPC’s είναι τα βασικότερα διαγράμματα 

που διαθέτει το ARIS και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα οποιασδήποτε μελέτης. 

Στο διάγραμμα αυτό αποτυπώνονται όλες οι δραστηριότητες, κάθε μια εκ των 

οποίων καθορίζεται από ένα γεγονός αρχής και ένα γεγονός τέλους (εξ ου και ο 

όρος Event Driven). Σε κάθε δραστηριότητα είναι δυνατό να αποδοθεί μια σειρά 

αντικειμένων όπως υλικά, πληροφοριακά συστήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός, 

πληροφορίες, κέντρα κόστους, υπάλληλοι, τμήματα της επιχείρησης και διάφορα 

άλλα τα οποία εμπλέκονται στην ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Τα EPC’s 

στην ουσία είναι μια υπερκατηγορία που μπορεί να αντικαταστήσει την 

δημιουργία ξεχωριστών διαγραμμάτων για την σειρά των δραστηριοτήτων, την 

απόδοση κέντρων κόστους σε δραστηριότητες, την κατανάλωση πόρων, την 

αποτύπωση της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας κλπ. Σε περίπτωση βέβαια που η 

προς μοντελοποίηση διαδικασία ή κατάσταση οδηγεί σε ένα ιδιαίτερα ογκώδες 

EPC, τότε προτείνεται η χρήση των επιμέρους διαγραμμάτων. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση που εξετάζεται στο κεφάλαιο αυτό, το μοντέλα που δημιουργήθηκαν 

δεν ήταν ιδιαίτερα ογκώδη, και η χρήση του EPC κάλυψε όλες τις ανάγκες. 

♦ Organizational chart: Τα διαγράμματα αυτά είναι τα αμέσως επόμενα στην 

ιεραρχία σπουδαιότητας. Εδώ μπορούν να μοντελοποιηθούν όλα εκείνα τα 

αντικείμενα για τα οποία απαιτείται μια μέτρηση απόδοσης ή κόστους. Επίσης, τα 

διαγράμματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μοντελοποίηση της 

ιεραρχίας των διάφορων τμημάτων μιας επιχείρησης, από την γενική διεύθυνση 

μέχρι τους κατώτερους υπάλληλους. Στην παρούσα εφαρμογή, αυτός ο τύπος 

διαγράμματος χρησιμοποιήθηκε για την αποτύπωση της ιεραρχίας των κέντρων 

κόστους, τα οποία ορίστηκε να είναι το προσωπικό, τα υλικά και ο εξοπλισμός. Η 

δημιουργία του θεωρητικά είναι προαιρετική, καθώς τα διάφορα κέντρα κόστους 

αποτυπώνονται και στο EPC για την απόδοσή τους σε συγκεκριμένες 

δραστηριότητες. Όμως στην πράξη είναι απαραίτητο διαγράμμα καθώς μόνο εδώ 

μπορεί να αποτυπωθεί η ιεραρχία των κέντρων κόστους και των τμημάτων της 

επιχείρησης. Για παράδειγμα, μπορεί να απαιτείται μια μέτρηση κόστους για 

κάποια δραστηριότητα, σχετικά με διάφορες κατηγορίες όπως οι μισθοί, τα υλικά 

κλπ. Εάν δεν υπάρχει αυτό το διάγραμμα, τότε θα πρέπει στο EPC να 

αποτυπωθούν όλα εκείνα τα κέντρα κόστους, κάνοντας ιδιαίτερα δυσανάγνωστο 

το μοντέλο. Αντιθέτως,  με την ιεράρχηση των κέντρων κόστους το μόνο που 

 82



απαιτείται στο EPC είναι η απόδοση του ιεραρχικά ανώτερου κέντρου στις 

δραστηριότητες. 

♦ Cost category diagram: Στο διάγραμμα αυτό αποτυπώνεται η ιεραρχική δομή 

των διάφορων κατηγοριών εξόδων. Στην κορυφή της ιεραρχίας προφανώς 

τοποθετείται το συνολικό κόστος, το οποίο στα χαμηλότερα επίπεδα 

αποσυντίθεται στο μέγιστο βαθμό, ο οποίος είναι οι κατηγορίες κόστους που 

αντιπροσωπεύουν κόστη του ίδιου τύπου (π.χ. Μισθός μηχανικού ή Αγορά 

σκυροδέματος). Αυτό το διάγραμμα είναι υποχρεωτικό να δημιουργηθεί για την 

χρήση του ABC, καθώς μέσω αυτού το πρόγραμμα κατηγοριοποιεί τα κόστη και 

τα αθροίζει όσο περνάει σε υψηλότερο επίπεδο. Για παράδειγμα, αφού 

υπολογιστούν τα κόστη για κάθε τύπο εργαζόμενου (μηχανικός, τεχνίτης, εργάτης 

κλπ), το πρόγραμμα θα υπολογίσει αυτόματα το ποσό που δαπανήθηκε από την 

επιχείρηση για μισθούς, εφόσον βέβαια αυτό έχει μοντελοποιηθεί κατ’ αυτόν τον 

τρόπο στο Cost category diagram. Στην ουσία, και σύμφωνα με τον ορισμό που 

δόθηκε στο 2ο κεφάλαιο για τους πόρους, εδώ αποτυπώνονται οι πόροι που 

καταναλώνονται, αφού πόρος είναι οτιδήποτε για το οποίο η επιχείρηση δαπανά 

χρήματα. 

♦ Cost drivers diagram: Προφανώς, στο διάγραμμα αυτό αποτυπώνονται οι οδηγοί 

κόστους, και η μεταξύ τους σχέση, ιεραρχικά και ποσοτικά. Και αυτό το 

διάγραμμα είναι υποχρεωτικό για τους υπολογισμούς ABC. Αποτυπώνοντας τη 

σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων και των αντικείμενων κόστους, το πρόγραμμα 

μπορεί να υπολογίζει αυτόματα το κόστος των διαδικασιών, αφού ολοκληρωθεί ο 

υπολογισμός των δραστηριοτήτων. 

 

Προφανώς θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κι άλλοι τύποι διαγραμμάτων, όπως για 

παράδειγμα ένα Function allocation diagram, το οποίο αποδίδει τα κέντρα κόστους, 

τα υλικά και διάφορα άλλα αντικείμενα στις δραστηριότητες. Όπως προαναφέρθηκε 

όμως, αυτή η ανάγκη καλύπτεται από το EPC. Άλλωστε, σκοπός της εργασίας δεν 

είναι η παρουσίαση μεθόδων μοντελοποίησης, αλλά η χρήση του ABC στη 

διαχείριση τεχνικών έργων. Η μοντελοποίηση έγινε διότι αυτό απαιτείται από το 

ARIS για τους υπολογισμούς πινάκων ABC. Αν είχε χρησιμοποιηθεί κάποιο άλλο 

πακέτο, πιθανότατα να μην υπήρχε η ανάγκη για μοντελοποίηση, καθώς στα 
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περισσότερα πακέτα αρκεί η απευθείας εισαγωγή των δεδομένων σε πίνακες. 

Το στάδιο της μοντελοποίησης ολοκληρώθηκε με την κατασκευή του EPC, του 

Organizational chart, του Cost category diagram, και του Cost driver diagram. Στην 

δημιουργία των δυο πρώτων χρησιμοποιήθηκε η δυνατότητα απόδοσης διαγράμματος 

σε κάποιο αντικείμενο, καθώς τα μοντέλα που προέκυπταν ήταν δυσανάγνωστα. 

Έτσι, δημιουργήθηκε ένα κεντρικό EPC στο οποίο αποτυπώνονται όλες οι βασικές 

διαδικασίες οι οποίες αποτελούν την Β’ ομάδα οικοδομικών εργασιών. Στη συνέχεια, 

σε κάθε διαδικασία αποδόθηκε το αντίστοιχο EPC το οποίο περιέγραφε τις επί μέρους 

δραστηριότητες κάθε διαδικασίας. Το ίδιο έγινε και για το Organizational chart όπου 

αποτυπώθηκαν οι διαδικασίες ως κέντρα κόστους, η δομή του συνεργείου και οι 

κατηγορίες των υλικών. Οι διαδικασίες και τα υλικά αποτυπώθηκαν σε αυτό το 

διάγραμμα γιατί έτσι παρέχεται η δυνατότητα μέτρησης της απόδοσης και της 

κατανάλωσης αντίστοιχα. Τέλος, δημιουργήθηκε το Cost driver και το Cost category 

diagram. 

Όλα τα διαγράμματα παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α. 

 

Προϋπολογισμός κόστους 

Αφού ολοκληρώθηκε η δημιουργία των διαγραμμάτων, άρχισε η επεξεργασία των 

στοιχείων μέσω πινάκων ABC. Αυτό έγινε όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 5.2 

μέσω του υποπρογράμματος ARIS ABC. Η πρώτη εφαρμογή ήταν ο προϋπολογισμός 

του κόστους. 

Αρχικά, μέσω του ABC Wizard επιλέχθηκαν τα κατάλληλα διαγράμματα. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι στην περίπτωση που υπάρχουν διαγράμματα που έχουν αποδοθεί σε 

αντικείμενα, δεν απαιτείται να επιλεγούν και αρκεί η επιλογή του ιεραρχικά 

ανώτερου διαγράμματος για να συμπεριληφθούν στους υπολογισμούς. Αφού 

επιλέχθηκαν τα απαραίτητα διαγράμματα, ορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού. Αυτό 

γίνεται με τη δήλωση των δεδομένων που υπάρχουν (κόστος ανά μονάδα ή συνολικό 

κόστος κλπ). Με την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, το πρόγραμμα 

δημιούργησε τον πίνακα ABC τον οποίο καλείται ο χρήστης να συμπληρώσει ώστε 

να ολοκληρωθούν οι υπολογισμοί. 

Για τον προϋπολογισμό του κόστους απαιτήθηκε η παρακάτω διαδικασία: 

 84



Από όλα τα διαθέσιμα κέντρα κόστους επιλέχθηκε μόνο το ιεραρχικά ανώτερο, το 

οποίο ονομάστηκε «Οικοδομικές εργασίες». Στη συνέχεια προστέθηκαν στον πίνακα 

όλες οι κατηγορίες κόστους που ορίστηκαν στο Cost category diagram, ώστε να 

μετρηθούν όλα τα κόστη και να αθροιστούν στη συνέχεια αυτόματα για να προκύψει 

ο συνολικός προϋπολογισμός. Για κάθε κατηγορία κόστους που μπορεί να οριστεί το 

κόστος ανά μονάδα, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής του, καθώς επίσης 

και του συνολικού αριθμού ενεργοποιήσεων του κέντρου κόστους. Για παράδειγμα, 

ορίζοντας τον αριθμό ενεργοποιήσεων 100 στην κατηγορία «Ωριαίος μισθός 

μηχανικού», υπονοείται ότι θα υπολογιστεί το κόστος αμοιβής 100 ωρών εργασίας 

ενός μηχανικού. 

Με τη συμπλήρωση των στοιχείων και το απλό πάτημα ενός πλήκτρου, το πρόγραμμα 

υπολόγισε τον συνολικό προϋπολογισμό κόστους της Β’ ομάδας εργασιών. Επιπλέον, 

στον πίνακα παρουσιάζεται, εκτός του συνολικού ποσού, και το προϋπολογιζόμενο 

κόστος ανά κατηγορία. Ο πίνακας αυτός παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β.  

Εκ πρώτης όψεως, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτή η διαδικασία ήταν μια 

συνηθισμένη διαδικασία που μπορεί να πραγματοποιηθεί και από άλλα προγράμματα 

όπως το Excel. Πράγματι, αυτό θα μπορούσε να γίνει, όμως το συγκεκριμένο σενάριο 

είναι ιδιαίτερα απλό και η μοντελοποίηση ήταν επίσης απλή και χωρίς μεγάλο βαθμό 

λεπτομέρειας. Σε πραγματικές συνθήκες οι δραστηριότητες και οι κατηγορίες 

κόστους θα ήταν πολύ περισσότερες. Το αποτέλεσμα στο Excel θα ήταν ένας 

ογκώδης και δύσχρηστος πίνακας, ενώ με την αυτοματοποίηση που προσφέρει το 

ARIS η διαδικασία αυτή είναι εύκολη και σύντομη. Επιπλέον, με τη χρήση του ABC 

υπολογίστηκε αυτόματα όχι μόνο το συνολικό ποσό, αλλά και το κόστος ανά 

κατηγορία, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό καθώς δίνει στη διοίκηση μια πρώτη εικόνα 

κατανομής του κόστους, ώστε να εστιαστούν οι προσπάθειες βελτίωσης εκεί που 

πρέπει. 

Τέλος, στον πίνακα λεπτομερειών για κάθε κέντρο κόστους, υπολογίστηκε το κόστος 

που προκαλεί η κάθε δραστηριότητα, και μάλιστα κατηγοριοποιημένο και πάλι ανά 

κατηγορία κόστους. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι η διαδικασία κατασκευής 

οπτοπλινθοδομών προϋπολογίστηκε στις 857.000 δρχ οι οποίες κατανέμονται σε 

475.000 δρχ για τα υλικά, 252.000 δρχ για μισθούς εργατών, 60.000 δρχ για μισθούς 

μηχανικών και 70.000 δρχ για μισθούς τεχνιτών. Έτσι, ο διαχειριστής του έργου θα 

μπορούσε να εστιάσει τις προσπάθειες για βελτίωση, στην εύρεση οικονομικότερου 
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υλικού ή στην υιοθέτηση τρόπων μείωσης των απαιτούμενων εργατοωρών. 

 

Παρακολούθηση της πορείας των εξόδων 

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη διαδικασία, όμως εκεί 

που πραγματικά μπορεί να φανεί το ουσιαστικό όφελος από την εφαρμογή του ABC 

είναι στις υπόλοιπες χρήσεις του. Σημαντικότατη χρήση του ABC είναι η 

παρακολούθηση τόσο των εξόδων όσο και τη χρησιμοποίησης των πόρων. 

Αφού καταρτίστηκε ο πίνακας προϋπολογισμού του κόστους, δημιουργήθηκε ένας 

ακόμα πίνακας με βάση τον πρώτο. Ο πίνακας παρουσιάζει το σενάριο όπου οι 

εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και η διοίκηση κάνει τον απολογισμό των πόρων που 

χρησιμοποιήθηκαν. Προφανώς, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας τέτοιος πίνακας 

σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή κατά την πορεία των εργασιών, και γι αυτό πρόκειται 

για πίνακες παρακολούθησης της πορείας των εξόδων. 

Στον πίνακα αυτό εισήχθησαν όλα τα κέντρα κόστους που είχαν σχέση με υλικά, 

εργατικό δυναμικό και εξοπλισμό, ώστε να μετρηθεί τόσο το ποσό που έχει 

δαπανηθεί για κάθε ένα από αυτά, όσο και το ποσοστό που έχει καταναλωθεί σε 

σχέση με την συνολική ποσότητα που προϋπολογίστηκε για κάθε πόρο. Αυτό έγινε με 

τη βοήθεια του πίνακα λεπτομερειών (detail table). Ο πίνακας αυτός είναι μοναδικός 

για κάθε κέντρο κόστους και περιλαμβάνει τις δραστηριότητες οι οποίες 

ενεργοποιούν το κέντρο κόστους. Για παράδειγμα, το κέντρο κόστους «Τεχνίτης» 

ενεργοποιείται από όσες δραστηριότητες απασχολούν για κάποιες ώρες κάποιον ή 

κάποιους τεχνίτες. Για κάθε κέντρο κόστους ορίστηκαν οι δραστηριότητες που το 

ενεργοποιούν καθώς και το πλήθος των εκτελέσεων της κάθε δραστηριότητας. Με 

τον τρόπο αυτό στον πίνακα λεπτομερειών υπολογίζεται το ποσό που τελικά στοίχισε 

το κάθε κέντρο κόστους πραγματικά. Παράλληλα, οι υπολογισμοί μεταφέρονται 

αυτόματα και στον αρχικό πίνακα, οπότε το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα το 

ποσοστό του κέντρου κόστους που τελικά χρησιμοποιήθηκε, καθώς στον αρχικό 

πίνακα είχε δηλωθεί το πλήθος των ενεργοποιήσεών του, που στην πράξη πρόκειται 

για την ποσότητα που προϋπολογίστηκε. Λόγου χάρη, υπολογίστηκε ότι αν και ο 

ασφαλτοστρωτήρας μισθώθηκε για δυο ημέρες, ολοκλήρωσε την εργασία του μόνο 

σε μια ημέρα και μισή. Έτσι, το ποσοστό αξιοποίησης αυτού του πόρου προέκυψε να 

είναι 75%, δίνοντας την πληροφορία ότι θα μπορούσε να μισθωθεί κάποιος 
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ασφαλτοστρωτήρας με μικρότερη δυναμικότητα και προφανώς μικρότερο κόστος. 

Αφού έγιναν οι παραπάνω υπολογισμοί, δόθηκε η δυνατότητα αξιολόγησης του 

προϋπολογισμού, άρα και του προγραμματισμού που είχε γίνει αρχικά. Το ARIS 

προσφέρει διάφορες μεθόδους αξιολόγησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο πίνακας 

ταξινομήθηκε με βάση το επί τοις εκατό ποσοστό χρησιμοποίησης των κέντρων 

κόστους.  

Για παράδειγμα, μερικά αρχικά συμπεράσματα είναι τα εξής: 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα που παρατίθεται στο Παράρτημα Β, έγινε κακός 

προϋπολογισμός για τις απαιτούμενες ανθρωποώρες εργατών και τεχνιτών, αφού δεν 

αξιοποίηθηκαν παρά μόνο τις μισές από τις ώρες που είχε αρχικά υπολογιστεί. Ο ίδιος 

πίνακας δείχνει ότι έγινε κακός προϋπολογισμός και για την ποσότητα χρώματος και 

ασφλατομίγματος που απαιτείται, υπό την έννοια όμως ότι οι αρχικές ποσότητες δεν 

ήταν αρκετές, αφού οι ποσότητες που καταναλώθηκαν υπερβαίνουν το 110% του 

αρχικού. 

Όπως προαναφέρθηκε, αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε 

οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να υπολογιστεί στο τέλος 

της πρώτης από τις τέσσερις εβδομάδες που διαρκούν οι οικοδομικές εργασίες Β’ 

ομάδας, ότι οι ανθρωποώρες που καταναλώθηκαν ήταν πολύ λιγότερες από τις 

αναμενόμενες, άρα θα μπορούσε να μειωθεί το απασχολούμενο εργατικό δυναμικό. 

Παράλληλα, θα υπολογίζονταν το ποσό που θα είχε δαπανηθεί μέχρι στιγμής, 

βοηθώντας στην παρακολούθηση των εξόδων. 

Όλα τα παραπάνω παραδείγματα αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος των πληροφοριών 

που μπορούν να προκύψουν από τον πίνακα ABC. Είναι όμως προφανής η 

χρησιμότητά τους για την βέλτιστη διαχείριση του έργου. Ουσιαστικά, παρέχεται η 

δυνατότητα υπολογισμού οποιουδήποτε κόστους ή απόδοσης επιθυμεί ο υπεύθυνος 

του έργου για την λήψη αποφάσεων, και μάλιστα ανά πάσα χρονική στιγμή. 

 

Αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων 

Βασική εφαρμογή του ABC στη διαχείριση τεχνικών έργων είναι και η αξιολόγηση 

των εναλλακτικών προτάσεων εκτέλεσης κάποιων εργασιών. Για την παρουσίαση 

αυτής της εφαρμογής επιλέχθηκε η διαδικασία της σκυροδέτησης, καθώς όχι μόνο 
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προσφέρεται για ανασχεδιασμό αλλά είναι και μια πολύ κοινή διαδικασία που 

λαμβάνει χώρα στους περισσότερους τύπους τεχνικών έργων. 

Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένας νέος πίνακας υπολογισμού ABC με βάση το 

διάγραμμα EPC για την διαδικασία της σκυροδέτησης, τα προηγούμενα διαγράμματα 

κατηγοριών και οδηγών κόστους, και με την προσθήκη ενός λεπτομερέστερου 

Organizational chart, ώστε να μετρηθεί καλύτερα η απόδοση ορισμένων πραγμάτων. 

Αρχικά, δηλώθηκαν στον πίνακα τα στοιχεία ως είχαν στον πρώτο πίνακα για τον 

προϋπολογισμό. Δηλώθηκαν δηλαδή οι ανθρωποώρες που καταναλώθηκαν από κάθε 

κατηγορία εργαζόμενου με το αντίστοιχο κόστος ανά ώρα, ο χρόνος ενοικίασης 

εκτοξευτήρα σκυροδέματος (σε ημέρες) με το αντίστοιχο ενοίκιο ανά ημέρα, η 

ποσότητα σκυροδέματος που προϋπολογίστηκε, και η ποσότητα μεταλλικού 

οπλισμού που απαιτείται. 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με την κατάρτιση του προϋπολογισμού, 

υπολογίστηκε ότι το κόστος της σκυροδέτησης ανέρχεται σε 1.625.000 δρχ περίπου. 

Το κόστος αυτό κατανέμεται ως εξής: 

♦ 240.000 δρχ το ενοίκιο του εκτοξευτήρα (2 ημέρες * 120.000 δρχ) 

♦ 135.000 δρχ οι μισθοί των εργατών (48 ώρες * 2.800 δρχ) 

♦ 150.000 δρχ οι μισθοί των μηχανικών (30 ώρες * 5.000 δρχ) 

♦ 120.000 δρχ οι μισθοί των τεχνιτών (40 ώρες * 3.000 δρχ) 

♦ 100.000 δρχ η αγορά οπλισμού (500 χιλιόγραμμα * 200 δρχ/χλγ) 

♦ 880.000 δρχ η αγορά του σκυροδέματος (40 κυβικά μέτρα * 22.000 δρχ/κ.μ.) 

♦ 1.625.000 δρχ Σύνολο 

 

Η εναλλακτική μέθοδος σκυροδέτησης που εξετάστηκε είναι η χρήση έτοιμου 

συναρμολογημένου οπλισμού. Η διοίκηση θεώρησε ότι η λύση αυτή θα μείωνε πολύ 

τις απαιτούμενες εργατοώρες, καθώς η τοποθέτησή του είναι ιδιαίτερα απλή και 

γρήγορη, και ζητήθηκε να γίνει μια εκτίμηση του κόστους για να φανεί αν το όφελος 

από τις εργατοώρες ισοσταθμιστεί από το αυξημένο κόστος του έτοιμου οπλισμού 

(250 δρχ/χλγ από 200 δρχ/χλγ). 

Δημιουργήθηκε ένας νέος πίνακας με βάση τον πρώτο και απλώς αντικαταστάθηκαν 
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οι τιμές κατανάλωσης εργατοωρών και η τιμή του οπλισμού. Τα στοιχεία που 

προέκυψαν έδειξαν τα εξής: 

♦ 240.000 δρχ το ενοίκιο του εκτοξευτήρα (2 ημέρες * 120.000 δρχ) 

♦ 68.000 δρχ οι μισθοί των εργατών (24 ώρες * 2.800 δρχ) 

♦ 80.000 δρχ οι μισθοί των μηχανικών (16 ώρες * 5.000 δρχ) 

♦ 72.000 δρχ οι μισθοί των τεχνιτών (24 ώρες * 3.000 δρχ) 

♦ 125.000 δρχ η αγορά οπλισμού (500 χιλιόγραμμα * 250 δρχ/χλγ) 

♦ 880.000 δρχ η αγορά του σκυροδέματος (40 κυβικά μέτρα * 22.000 δρχ/κ.μ.) 

♦ 1.465.000 δρχ Σύνολο 

 

Είναι προφανής η εξοικονόμηση που επιτεύχθηκε, παρά το μεγαλύτερο κατά 25% 

κόστος του έτοιμου οπλισμού, αφού ελαχιστοποιήθηκαν οι εργατοώρες. Επίσης, από 

τον πίνακα φαίνεται ότι υπάρχει επιπλέον δυνατότητα εξοικονόμησης κόστους, 

καθώς ο εκτοξευτήρας που επιλέχθηκε δύναται να ολοκληρώσει την εργασία σε 12 

ώρες (1,5 ημέρες) αν και μισθώθηκε για δυο ημέρες. Το 25% δηλαδή του ενοικίου 

δαπανάται άσκοπα. Μπορεί να μισθωθεί κάποιος εκτοξευτήρας μικρότερης 

δυναμικότητας που θα έχει μικρότερο ενοίκιο. 

Επιπλέον, από τον πίνακα λεπτομερειών για το κέντρο κόστους «Σκυροδέτηση» 

φαίνεται ότι καταργήθηκε η δραστηριότητα «Σύνδεση ράβδων οπλισμού» η οποία 

πλέον ήταν περιττή, αφού οι ράβδοι παραλαμβάνονται συναρμολογημένες. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο εξοικονομήθηκαν περίπου 100.000 δρχ που αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 8% του συνολικού κόστους της δραστηριότητας. 

Σ’ αυτό το παράδειγμα φάνηκε η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει το ABC στον 

ανασχεδιασμό διαδικασιών και την επιλογή βέλτιστου τρόπου εκτέλεσης των 

εργασιών. Επίσης, φάνηκε και η χρήση του στην κατάργηση δραστηριοτήτων μη 

προστιθέμενης αξίας. Κατά παρόμοιο τρόπο, ο διαχειριστής του έργου μπορεί να 

λάβει με τη βοήθεια του ABC παρόμοιες πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες 

του έργου, και να λάβει της βέλτιστες αποφάσεις για τη διαχείρισή του. Στην 

περίπτωση που παρουσιάστηκε, οι δυνατότητες ανασχεδιασμού και αξιολόγησης δεν 

εξαντλήθηκαν, καθώς θα μπορούσε να υπάρξει μοντελοποίηση και ανάλυση σε πολύ 
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μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρειας, όπως η αξιολόγηση της ανάθεσης των εργασιών σε 

συγκεκριμένα άτομα.  Παρουσιάστηκαν μόνο αυτές γιατί κρίθηκε ότι καλύπτουν ένα 

ευρύ φάσμα των εφαρμογών του ABC. 

Όλα τα μοντέλα και οι πίνακες που αναφέρθηκαν σ’ αυτή την ενότητα 

παρουσιάζονται στα Παραρτήματα Α και Β.  

 

5.5 Συμπεράσματα - προτάσεις 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε η εφαρμογή των αρχών του Activity Based 

Management γενικότερα, και του Activity Based Costing ειδικότερα, στην βέλτιστη 

διαχείριση τεχνικών έργων. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε μέσω του πακέτου 

αποτύπωσης και μέτρησης απόδοσης επιχειρησιακών διαδικασιών ARIS Toolset. 

Παρά το γεγονός ότι η ανάλυση του συγκεκριμένου τεχνικού έργου που μελετήθηκε 

ήταν λιτή και απέριττη και δεν προχώρησε σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας, είναι 

προφανή τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια κατασκευαστική εταιρία από την 

ενσωμάτωση του συστήματος ABC στον προγραμματισμό και τη διαχείριση των 

έργων. 

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού φάνηκε η ικανότητα του ABC να αποδώσει 

τα κόστη εκεί που πραγματικά προκαλούνται, δίνοντας σαφή εικόνα των πραγμάτων 

στη διοίκηση, και κατευθύνοντας τις προσπάθειες βελτίωσης προς το σωστό δρόμο. 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η δυνατότητα παρακολούθησης των εξόδων και της 

αξιοποίησης των πόρων. Όπως φάνηκε, το ABC προσφέρει τη δυνατότητα 

ουσιαστικής παρακολούθησης των εξόδων και των πόρων, αφού ανά πάσα στιγμή 

μπορεί να υπολογίσει το κόστος και τους πόρους που έχει καταναλώσει κάθε 

δραστηριότητα, δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για άμεση επέμβαση όπου 

απαιτείται. Τέλος, παρουσιάστηκε η χρήση του ABC στην αξιολόγηση εναλλακτικών 

μεθόδων πραγματοποίησης διαδικασιών, στον ανασχεδιασμό τους, στην κατάργηση 

δραστηριοτήτων μη προστιθέμενης αξίας, και τελικά στην επιλογή της βέλτιστης 

λύσης. Η χρήση αυτή φαίνεται να είναι και η σημαντικότερη εφαρμογή του ABC στα 

τεχνικά έργα, αφού σε συνδυασμό και με άλλες μεθόδους της επιχειρησιακής 

έρευνας, όπως η προσομοίωση, μπορεί να επεκτείνει τα οφέλη μέχρι και την βέλτιστη 

κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών. 
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Για την αποκομιδή των μέγιστων ωφελειών από την ανάπτυξη ενός συστήματος ABC 

σε μια τεχνική εταιρία, προτείνεται η πλήρης εφαρμογή του, όχι μόνο για τον 

προγραμματισμό των έργων άλλα και για την γενική αναδιοργάνωση της δομής της. 

Ο κλάδος των κατασκευών γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικός, γεγονός που κάνει 

επιτακτική την υιοθέτηση φιλοσοφιών που οδηγούν την επιχείρηση σε βελτίωση. 

Στην εποχή μας δεν αρκεί μόνο ο επαρκής προγραμματισμός των έργων, αλλά 

απαιτείται και η αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης, με την ανάπτυξη ευέλικτης 

δομής και την εξάλειψη της σπατάλης. 

Ειδικά στην περίπτωση του Ελληνικού χώρου αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς 

με την ολοκλήρωση των ολυμπιακών έργων και το τέλος του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μεγάλα έργα θα ελαχιστοποιηθούν. Έτσι οι 

τεχνικές εταιρίες, και οι ειδικά οι εταιρίες μεγάλου μεγέθους, θα πρέπει να ξεφύγουν 

από την κατασκευή και μόνο των έργων, και να αναπτύξουν δράση σε νέους τομείς 

όπως το Real Estate ή στους υπόλοιπους κρίκους της κατασκευαστικής αλυσίδας 

(ιδέα, μελέτη, κατασκευή, πώληση, συντήρηση). Αυτό επιβεβαιώνεται και από την 

εξέλιξη των τεχνικών εταιριών σε άλλα κράτη μετά τη λήξη της στήριξης από την 

Ευρώπη22. Για την μετανάστευση στους νέους τύπους δραστηριότητας, το ABC 

μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο, κατευθύνοντας την αναδιοργάνωση αυτή. 

Όσον αφορά την εφαρμογή του ABC για τον προγραμματισμό και την διαχείριση 

τεχνικών έργων, προτείνεται η εφαρμογή του με τη σειρά που αναφέρθηκε στο 

σχόλιο της ενότητας 4.2. Δηλαδή προτείνεται: 

1. Η αποτύπωση των διαδικασιών που αποτελούν το έργο. 

2. Ο σαφής και ευέλικτος καθορισμός των οδηγών κόστους και των οδηγών πόρων. 

3. Η κατάρτιση ενός προκαταρκτικού προϋπολογισμού, ώστε να εντοπιστούν τα 

σημεία εστίασης των προσπαθειών βελτίωσης. 

4. Η ανάλυση κάθε σημαντικής δραστηριότητας, ώστε να αξιολογηθούν οι 

εναλλακτικοί τρόποι πραγματοποίησής της, οι δυνατότητες ανασχεδιασμού και οι 

δυνατότητες εξοικονόμησης πόρων από την κατάργηση δραστηριοτήτων μη 

προστιθέμενης αξίας. 

                                                 

22 Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σε άρθρο στο «ΒΗΜΑ της Κυριακής» στις 3 

Φεβρουαρίου 2002. 
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5. Η επιλογή της βέλτιστης λύσης για κάθε δραστηριότητα. 

6. Η κατάρτιση του τελικού προϋπολογισμού. 

7. Η παρακολούθηση της πορείας των εξόδων και της αξιοποίησης των πόρων κατά 

τη διάρκεια του έργου. 

8. Η αξιολόγηση του τρόπου αποπεράτωσης του έργου, μετά το τέλος των εργασιών. 

Για μια φορά ακόμα επισημαίνεται ότι πολύ σημαντικό όφελος δύναται να υπάρξει 

από την ταυτόχρονη χρήση ABC και προσομοίωσης, στο βήμα 4 της παραπάνω 

προτεινόμενης προσέγγισης. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού, 

εκτός από το κόστος, και του αντίστοιχου χρόνου που απαιτεί κάθε εναλλακτική 

λύση, για αναμενόμενες, αισιόδοξες και απαισιόδοξες συνθήκες. Έτσι, κατά τον 

προγραμματισμό του έργου θα είναι δυνατό να επιλεγούν οι βέλτιστες εναλλακτικές 

λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν. 

Αυτή ίσως είναι και η μέγιστη παρέμβαση που μπορεί να κάνει το ABC στον 

προγραμματισμό έργων, γιατί ελαχιστοποιεί τον υποκειμενικό παράγοντα στην 

υπόθεση της επιλογής διαδικασιών. Ελαχιστοποιώντας τον υποκειμενικό παράγοντα, 

ελαχιστοποιείται και ο κίνδυνος αποτυχίας του προγραμματισμού, πράγμα που είναι 

βασικό ζητούμενο στο Construction Management. 

Παρουσιάζεται, λοιπόν, μια σημαντική ευκαιρία απόκτησης στρατηγικού 

πλεονεκτήματος για τις κατασκευαστικές εταιρίες που θα πρωτοπορήσουν και θα 

υιοθετήσουν πρώτες την φιλοσοφία του Activity Based Management. Αναφέρθηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο ότι μέχρι αυτή τη στιγμή, οι αναφορές επί του θέματος είναι 

ελάχιστες, τόσο στη βιβλιογραφία όσο και στο internet, πράγμα που επιβεβαιώνει ότι 

πρόκειται για παρθένο και ανεξερεύνητο έδαφος, άρα για στρατηγική ευκαιρία. 

Βέβαια, αυτό είναι και μειονέκτημα καθώς δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία, αλλά 

οι προοπτικές επιτυχίας είναι μεγάλες. Άλλωστε, σε όλους τους τομείς της ζωής 

υπάρχει μια πρώτη φορά. 

Ο τολμών νικά… 

 92



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. John A. Miller, “Implementing Activity Based Management in daily operations”, 

Wiley & Sons Inc., 1996 

2. Clifford Gray, Erik Larson, “Project Management : The managerial process”, Mc 

Grow – Hill, 2000 

3. Mackenzie Kyle, “Making it happen : A non technical guide to project 

management ”, Wiley & Sons Inc., 1998 

4. Avraham Shtub, Jon Bard, Shlomo Globerson, “Project Management : 

Engineering, Technology & Implementing”, Prentice Hall, 1994 

5. John Woodward, “Construction Project Management”, Telford, 1992 

6. Peter B.B. Turney, “How ABC helps reduce cost”, Journal of Cost Management, 

Winter 1991, pages 29 – 35. 

7. Peter B.B. Turney, “What an Activity Based Cost Model looks like”, Journal of 

Cost Management, Winter 1992, pages 54 – 60. 

8. Frank H. Selto, “Implementing Activity Based Management”, Journal of Cost 

Management, Summer 1995, pages 36 – 49. 

9. Kirk Matteson, “ABC offers competitive advantage in the construction industry”, 

The Daily Journal of Commerce, 2000. Ανατύπωση μέσω της ιστοσελίδας 

WWW.ABCTECH.COM της ABC Technologies Inc. 

10. IDS – Scheer, “ARIS methods manual”. Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού ARIS. 

 93



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ARIS 

 94



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΠΙΝΑΚΕΣ ABC

 95



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β’ 

ΟΜΑΔΑΣ 

 96


	eksofyllo.doc
	Thesis-ABC.doc
	ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
	 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
	 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
	1.1  Γενικά 
	1.2  Ο κλάδος των κατασκευών 
	1.3  Ο σκοπός της παρούσας εργασίας 
	 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ACTIVITY BASED COSTING (ABC) 
	2.1 Γενικά 
	2.2 Οι δραστηριότητες ως κοινός παρονομαστής 
	2.3 Τα αποτελέσματα ενός συστήματος ABC 
	Το κόστος των δραστηριοτήτων και των επιχειρησιακών διαδικασιών 
	Το κόστος των δραστηριοτήτων μη προστιθέμενης αξίας 
	Μέτρα απόδοσης βάσει δραστηριοτήτων 
	Το ακριβές κόστος των προϊόντων ή υπηρεσιών (cost objects) 
	Οδηγοί κόστους (cost drivers) 

	2.4 Χρήσεις και ωφέλειες 
	Συγκεκριμένες χρήσεις 
	Καθορισμός κόστους προϊόντος 
	Βελτίωση της απόδοσης δραστηριοτήτων και επιχειρησιακών διαδικασιών 
	Περικοπές 
	Διάφορες χρήσεις 
	Το ABM / ABC στη διαχείριση έργων:  


	Γενικές χρήσεις 
	Αναπτυσσόμενες / Επεκτεινόμενες επιχειρήσεις 
	Μη αναπτυσσόμενες ή σταθερές επιχειρήσεις 
	Φθίνουσες επιχειρήσεις 
	Επιχειρήσεις περιορισμένης δυναμικότητας 

	Ωφέλειες από την εφαρμογή του ABC 


	2.5 Η κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και των προϊόντων 
	Οι πόροι 
	Οι οδηγοί πόρων 
	Οι δραστηριότητες 
	Οι οδηγοί δραστηριοτήτων 
	Τα αντικείμενα κόστους 
	Σχόλιο 

	2.6 Πως το ABC μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του κόστους 
	Μείωση δραστηριότητας 
	Κατάργηση δραστηριότητας 
	Επιλογή δραστηριότητας 
	Κοινή χρήση δραστηριότητας 
	Συμπέρασμα 

	2.7 Η εφαρμογή του ABC 
	Γενικά 
	Μια συνήθης προσέγγιση εφαρμογής 
	2.7.1 Προτεινόμενη προσέγγιση εφαρμογής 
	Συνολική αποτίμηση και σχέδιο εφαρμογής 
	Διάγραμμα δομής τεσσάρων βημάτων 
	Σχεδιασμός 
	Ανάλυση δραστηριοτήτων 
	Κοστολόγηση δραστηριοτήτων και προϊόντων 
	Τεκμηρίωση αποτελεσμάτων 
	Συλλογή και ανάλυση δεδομένων 

	Ανάπτυξη βιώσιμου συστήματος συλλογής και αναφοράς δεδομένων 



	2.8 Πληροφοριακά συστήματα ABC 
	Παραδείγματα συστημάτων ABM 
	Στάδια εφαρμογής 
	2.8.1 Στοιχεία σχεδιασμού συστήματος 
	Ακρίβεια 
	Συχνότητα ενημέρωσης 
	Σχετικότητα 


	2.8.2 Κριτήρια επιλογής λογισμικού 


	 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – CONSTRUCTION MANAGEMENT 
	3.1 Ορισμός 
	3.2 Τι πρέπει να διαχειρισθεί σε ένα έργο 
	Σκοπός 
	Χρόνος 
	Κόστος 
	Ποιότητα 
	Ανθρώπινο δυναμικό 
	Σημείωση 

	3.3 Η διαχείριση του χρόνου 
	3.4 Η διαχείριση του κόστους 
	3.4.1 Ο προϋπολογισμός του συνολικού κόστους 

	3.5 Η διαχείριση της ποιότητας 
	3.6 Η αλληλεπίδραση χρόνου – κόστους – ποιότητας 

	 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ABC ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
	4.1 Το σκεπτικό της εφαρμογής του ABC στο CM 
	4.2 Οι εφαρμογές του ABC στη βέλτιστη διαχείριση τεχνικών έργων 
	Κατάρτιση προϋπολογισμού 
	Επιλογή τρόπου εκτέλεσης εργασιών 
	Ανασχεδιασμός τρόπου εκτέλεσης εργασιών 
	Παρακολούθηση εξόδων και αξιοποίησης πόρων 
	Χρήση αποτελεσμάτων 
	Σχόλιο 


	 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (CASE STUDY) 
	5.1 Γενικά 
	5.2 Το λογισμικό εφαρμογής του ABC: ARIS Toolset v4.1 
	Γενικά 
	Η φιλοσοφία του ARIS Toolset 
	Περιγραφικές όψεις 
	Περιγραφικά επίπεδα 
	Οι μέθοδοι μοντελοποίησης του ARIS Toolset 
	Τομείς εφαρμογής του ARIS Toolset 
	Το περιβάλλον του ARIS Toolset 
	Το ARIS Easy Design 
	Το ARIS ABC 
	Η χρήση του ARIS Toolset για την βέλτιστη διαχείριση τεχνικού έργου 



	5.3 Σενάριο 
	Σχόλιο 

	5.4 Ανάλυση 
	Η μοντελοποίηση των εργασιών 
	Προϋπολογισμός κόστους 
	Παρακολούθηση της πορείας των εξόδων 
	Αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων 

	5.5 Συμπεράσματα - προτάσεις 

	 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ARIS 
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΠΙΝΑΚΕΣ ABC  
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β’ ΟΜΑΔΑΣ 



