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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα τη ανάλυση της χρήσης
εξειδικευμένων πακέτων στη διαχείριση μεγάλων έργων υποδομής. Θα μελετηθεί
ειδικότερα η χρήση του Primavera Project Planner στην εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η
εισαγωγή στη διαχείριση έργων και η ανάλυση των εννοιών οικονομικής διαχείρισης,
διαχείρισης ελέγχου προόδου του έργου και ποιοτικού ελέγχου και η διαχείριση
μελετών και κατασκευών. Στη συνέχεια περιγράφεται η έννοια του χρονικού
προγραμματισμού, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται και η χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή στη διαχείριση έργων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το λογισμικό διαχείρισης έργων Primavera
Project Planner το οποίο χρησιμοποιεί η Εγνατία Οδός. Αναλύεται η διαδικασία
προγραμματισμού και ελέγχου, ο τρόπος που γίνεται η ενημέρωση των
χρονοδιαγραμμάτων και διάφορα βασικά χαρακτηριστικά του λογισμικού όπως η
ανάθεση και η εξισορρόπηση πόρων, η ιεραρχική δομή εργασιών, το πρόγραμμα
«στόχος», η διαχείριση αλλαγών κλπ.
Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται ειδικά στην Εγνατία Οδό. Αρχικά
παρατίθεται η περιγραφή της εταιρίας και του έργου της και στην συνέχεια αναλύεται
το Τμήμα Χρονικού Προγραμματισμού και Κόστους και ο τρόπος που παρακολουθεί
όλες τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων. Στη συνέχεια αναφέρονται τα νέα
αντικείμενα του Τμήματος, το βασικότερο από τα οποία είναι η αναλυτική
παρακολούθηση των έργων κατασκευής και η κοστολόγηση των μεμονωμένων
οντοτήτων κατασκευής όπως γέφυρες, σήραγγες κλπ. Τέλος, το κεφάλαιο κλείνει με
εκτενή αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τμήμα Χρονικού
Προγραμματισμού και Κόστους.
Στο τελευταίο κεφάλαιο δίνονται προτάσεις με στόχο την επίλυση των προβλημάτων
που αντιμετωπίζει το Τμήμα Χρονικού Προγραμματισμού και Κόστους μέσω του
ανασχεδιασμού των λειτουργιών του και της υλοποίησης του νέου συστήματος
παρακολούθησης των έργων κατασκευής.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο καθηγητής του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Aachen Georg Garbotz, ο Πάπας των
Δομικών Μηχανών και της Οργάνωσης των Εργοταξίων, όπως τον ονόμαζαν στην
εποχή του, σε διάλεξη του στις αρχές της δεκαετίας του 50, όταν η Γερμανία
κατέβαλλε τεράστιες προσπάθειες να ανοικοδομήσει τα 600 εκατ. κυβ. μέτρα ερείπια
από τις καταστροφές του πολέμου, αυτό που ονομάστηκε «Γερμανικό οικονομικό
θαύμα» είχε πει σε διάλεξη του τα εξής: «Εμείς οι Γερμανοί είμαστε ακόμη πολύ
φτωχοί για να επιτρέψουμε στα έργα μας κακή οργάνωση. Από τότε έβαλε τα θεμέλια
της ολοκληρωμένης οργάνωσης των κατασκευών με τα πρωτόγονα διαγράμματα
Gantt και στη συνέχεια με τα πρώτα κατά βέλη προσανατολισμένα δικτυωτά
γραφήματα. Ακολούθησε το πρόγραμμα της NASA για την αποστολή επανδρωμένων
διαστημοπλοίων στο διάστημα το 1958 του οποίου η επιτυχία σύμφωνα με σχετικές
ανακοινώσεις οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στις βελτιωμένες μεθόδους
χρονικού προγραμματισμού οι οποίες χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα.
Είναι πλέον γεγονός ότι ο προγραμματισμός συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτυχία
των βασικών στόχων του έργου που είναι το τρίπτυχο κόστος - χρόνος - ποιότητα.
Για να είναι όμως αυτό δυνατό θα πρέπει ο υπεύθυνος μηχανικός να γνωρίζει με
ποια στοιχεία θα τροφοδοτήσει το σύστημα χρονικού προγραμματισμού και τι
στοιχεία μπορεί να πάρει μετά την επεξεργασία των εισαγόμενων στοιχείων.
Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη διαχείριση έργου και το χρονικό
προγραμματισμό. Ειδικότερα, εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο χρονικός
προγραμματισμός στην εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., παρουσιάζει τις μεθόδους και
τα συστήματα που χρησιμοποιούνται, αναλύει τα προβλήματα που υπάρχουν και
τέλος κάνει κάποιες προτάσεις, οι οποίες πιστεύεται ότι θα φέρουν θετικά
αποτελέσματα και θα μειώσουν την επίδραση των προβλημάτων για τον
αποτελεσματικό χρονικό προγραμματισμό της εταιρίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

1.1.1 Εισανωνή
Τα τεχνικά έργα όλων σχεδόν των κατηγοριών είναι έργα υποδομής τα οποία
συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη μιας χώρας και στη βελτίωση της
κοινωνικής ευημερίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κυβερνήσεις τοποθετούν
στην κορυφή του οικονομικού σχεδιασμού τα τεχνικά έργα παράλληλα με τις δαπάνες
για την άμυνα, την υγεία και την παιδεία. Η επιτυχής πραγματοποίηση ενός έργου
εξαρτάται σημαντικά από τον προσεκτικό και συνεχή σχεδίασμά του. Στη συνέχεια
του κεφαλαίου αυτού θα αναφερθούμε στη σημασία της διαχείρισης των τεχνικών
έργων αλλά κυρίως στη σπουδαιότητα του χρονικού προγραμματισμού.

1.1.2 Ορισιιοί
Έργο (project) είναι μία μοναδική συλλογική προσπάθεια με συγκεκριμένο στόχο, με
ορισμένη αρχή και τέλος και με αυστηρά καθορισμένο προϋπολογισμό. Αν το έργο
θεωρείται σύνθετο μπορεί να χωριστεί σε μικρότερα υπο-έργα τα οποία θα πρέπει να
ολοκληρωθούν όλα για να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου. Υπάρχει πολύ μεγάλη
ποικιλία έργων στη σημερινή εποχή που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως
παραδείγματαιτα στρατιωτικά έργα, έργα κατασκευαστικών εταιριών που μπορεί να
είναι κτιριακά ή έργα υποδομής (δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια κλπ), ή ακόμη και η
ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου αυτοκινήτου από μία εταιρία παραγωγής.
Γενικά, τα έργα εκτελούνται από πρόσωπα διαφόρων ειδικοτήτων με οριακή
εμπειρία, τα οποία συνεργάζονται σε ομάδες εργασίας. Οι περιορισμοί ως προς τον
αριθμό και την εμπειρία των εργαζομένων και τη διαχείριση των πολύμορφων μέσων
παραγωγής κάνουν συνήθως τη διαχείριση του έργου (project management)
δύσκολη και πολύπλοκη. Η λύση, όσο είναι εφικτό, των προβλημάτων που
παρουσιάζονται στην πράξη, είναι η εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης
έργων.
Ποτέ δύο έργα δεν είναι απολύτως ίδια. Ακόμη κι αν πρόκειται για ένα
επαναλαμβανόμενο έργο είναι σίγουρο πως θα υπάρχουν διαφορές είτε από τη φύση
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του έργου, είτε οικονομικές, διαχειριστικές κλπ. Τα έργα σύμφωνα με το D. Lock
(1992) θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις ομάδες:

Α. Έργα πολιτικού μηχανικού, κατασκευαστικά, πετροχημικά, μεταλλευτικά,λατομεία.
Τα έργα αυτής της κατηγορίας έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό το γεγονός ότι
πραγματοποιούνται σε κάποιο εργοτάξιο, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σε
εξωτερικούς χώρους και συνήθως μακριά από τα κεντρικά γραφεία του
κατασκευαστή τους.
Τα έργα αυτά συνήθως εμπεριέχουν κινδύνους και προβλήματα οργάνωσης και
επικοινωνίας. Απαιτούν συνήθως μεγάλη επένδυση κεφαλαίου και αυστηρή
παρακολούθηση της προόδου, του κόστους και της ποιότητας. Πολλές φορές το
μέγεθος της επένδυσης είναι τόσο μεγάλο σε πόρους και χρήματα που είναι δύσκολο
να χρηματοδοτηθεί από μία μεμονωμένη πηγή. Τότε η οργάνωση και η επικοινωνία
μεταξύ των εμπλεκομένων γίνονται ακόμη πιο περίπλοκες από τη συμμετοχή
περισσότερων κατασκευαστών ή πηγών χρηματοδότησης.

Β. Βιομηχανικά έργα
Τα βιομηχανικά έργα έχουν στόχο την παραγωγή ενός τεμαχίου εξοπλισμού

ή

μηχανήματος πλοίου, αεροσκάφους, οχήματος ή κάποιου άλλου αντικειμένου που
απαιτεί ειδικό σχεδίασμά. Το τελικό προϊόν μπορεί να είναι για κάποιον συγκεκριμένο
πελάτη, ή μπορεί να δημιουργείται και να χρηματοδοτείται από κάποια εταιρία με
στόχο τη μαζική παραγωγή και πώληση. Τα έργα αυτά συνήθως πραγματοποιούνται
μέσα σε κάποιο εργοστάσιο ή εσωτερικό χώρο όπου η επίβλεψη γίνεται άμεσα και
επί τόπου. Αυτό βέβαια δε συμβαίνει πάντα με συνέπειες στον κίνδυνο, την
επικοινωνία, το συντονισμό, και τον έλεγχο. Επίσης τα έργα αυτά μπορεί να
περιλαμβάνουν και εργασία εκτός της βάσης δημιουργίας τους, για παράδειγμα στην
εγκατάσταση, στην προμήθεια, στην εκκίνηση, στην εκπαίδευση, στις αναγκαίες
υπηρεσίες και στη συντήρηση.
Γ. Διοικητικά έργα
Αυτή η κατηγορία των έργων αποδεικνύει ότι οποιαδήποτε εταιρία οποιουδήποτε
μεγέθους θα χρειαστεί διαχείριση έργου έστω και μία φορά στη ζωή της. Αυτά είναι τα
έργα που προκύπτουν όταν μία επιχείρηση αλλάζει έδρα ή μετακομίζει, αναπτύσσει ή
εισάγει ένα καινούριο λογισμικό, ετοιμάζεται για μία έκθεση, ετοιμάζει μια μελέτη
σκοπιμότητας ή οποιαδήποτε άλλη μελέτη, οργανώνει μία παρουσίαση, γενικά
εμπλέκεται σε μία διαδικασία όπου απαιτείται διαχείριση και συντονισμός κάποιων
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δραστηριοτήτων για να παραχθεί ένα τελικό αποτέλεσμα το οποίο δεν μπορεί να
χαρακτηριστεί ως προϊόν ή κατασκευή.

Δ. Ερευνητικά έργα
Τα έργα που αφορούν καθαρή έρευνα μπορεί να δαπανήσουν πάρα πολλά
χρήματα, να διαρκέσουν πάρα πολλά χρόνια και να λήξουν με αποτελέσματα που
μπορεί να προκαλέσουν χαρά, έκπληξη, απογοήτευση, ή να παράγουν κάτι
μηδενικής αξίας. Τα έργα αυτά εμπεριέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο γιατί επιχειρούν
να σπάσουν τα σύνορα της υπάρχουσας γνώσης της επιστήμης. Σε αντίθεση με όλα
τα προηγούμενα είδη έργων στα ερευνητικά έργα είναι δύσκολο εξαρχής να οριστεί
το αποτέλεσμα και η ημερομηνία λήξης τους. Έτσι σ' αυτά τα έργα είναι δυνατόν να
μην εφαρμοστεί αυστηρά η διαχείριση έργου όπως θα την ορίσουμε στη συνέχεια.
Εντούτοις, κάποιο είδος ελέγχου είναι δυνατόν να εφαρμοστεί. Τα κόστη μπορούν να
οριοθετηθούν ανάλογα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση καθώς και να ελεγχθούν με
κατάλληλα σχεδιασμένους μηχανισμούς.

Διαχείριση έργου (project management) είναι η εξασφάλιση αξιόπιστης
επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων παραγωγής με τον κύριο φορέα υλοποίησης του
έργου (δημόσιος ή ιδιωτικός) σχετικά με ότι έχει γίνει, τι πρόκειται να γίνει και με ποια
μεθόδευση, τι μπορεί να συμβεί, τι μέτρα θα ληφθούν σε κάθε περίπτωση και τι
μπορεί να αλλάξει για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής του έργου. Το
αποτέλεσμα είναι η παροχή οδηγιών για την άμεση και αποδοτική ενεργοποίηση των
ομάδων εργασίας.
Η διαχείριση του έργου είναι ο προγραμματισμός, ο έλεγχος προόδου, η διοίκηση, η
επικοινωνία και η ορθή σκέψη για τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων. Ο στόχος είναι να
πραγματοποιηθεί το έργο σύμφωνα με το προγραμματισμένο κόστος και χρόνο και
σε υψηλή στάθμη τεχνικής ποιότητας. (X. Εφραιμίδης, 2001)

Ένα έργο θεωρείται επιτυχημένο εάν καταφέρει να πετύχει τους στόχους που
τέθηκαν από τον πελάτη, γίνεται πράξη αυτό που είχε προγραμματιστεί να γίνει, ή
επιλύει ένα πρόβλημα που είχε επισημανθεί, μέσα σε καθορισμένους περιορισμούς
χρόνου, κόστους και ποιότητας. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, ο διαχειριστής
του έργου (project manager) χρησιμοποιεί κατά κανόνα συστήματα διοίκησης έργου
για τον αποτελεσματικό σχεδίασμά (planning), προγραμματισμό (scheduling) και
έλεγχο (control) του έργου. (R. Burke, J. Wiley, 1993)
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1.1.3 Ανάλυση ενοτήτων διαχείρισης έργου

Οι κύριες κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται η Διαχείριση Έργου είναι η Οικονομική
Διαχείριση, η Πρόοδος Έργου και ο Έλεγχος Ποιότητας. Ειδικότερα η Διαχείριση
Κατασκευών περιλαμβάνει και άλλες δύο κατηγορίες: τη Διαχείριση Μελετών και τη
Διαχείριση Κατασκευών. Η ανάλυση τους φαίνεται στη συνέχεια (Χ.Εφραιμίδης,
2001):

Οικονομική Διαχείριση
•

Οικονομική διάρθρωση της επιχείρησης

•

Εμπορική διάρθρωση της επιχείρησης

•

Προγραμματισμός οικονομικής ανάπτυξης

•

Διαχείριση οικονομικής ροής

•

Οικονομικές εκθέσεις και αναφορές

•

Οικονομικοί ισολογισμοί

•

Διαπραγματεύσεις συμβολαίων

•

Σύνταξη συμβάσεων

Έλεγχος Ποιότητας και Πρόοδος Έργου
•

Καθορισμός στόχων έργου

•

Εκτίμηση κόστους κατασκευής

•

Προγραμματισμός ελέγχων προόδου

•

Σχέδιο πραγματοποίησης ελέγχου

•

Συστήματα παρουσίασης αποτελεσμάτων

•

Διαδικασίες παρακολούθησης έργου

•

Συστήματα κινήσεων πληροφοριών

•

Συστήματα πληροφορικής

•

Συστήματα ελέγχου ποιότητας
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Διαχείριση μελετών

•

Προδιαγραφές για τη σύνταξη μελετών

•

Καθορισμός στοιχείων τυποποίησης σχεδιασμού

•

Ανάλυση κατασκευαστικών δραστηριοτήτων

•

Ανάλυση σχεδιασμού σε κατηγορίες

•

Προγραμματισμός μελετών

•

Συμβάσεις ανάθεσης μελετών

•

Υπηρεσίες υποστήριξης μελετών

•

Έλεγχος ποιότητας μελετών

•

Εκθέσεις προόδου μελετών

•

Αποτίμηση

Διαχείριση κατασκευών
•

Μελέτη προγραμματισμού έργου σε στάθμη εφαρμογής

•

Καθορισμός των στοιχείων τυποποίησης

•

Ομαδοποίηση κατασκευαστικών δραστηριοτήτων

•

Διαχείριση μέσων παραγωγής

•

Εκθέσεις προόδου κατασκευών

•

Επίβλεψη εργοταξιακών δραστηριοτήτων

•

Ασφάλεια εργαζομένων

•

Ασφάλεια έργου

•

Διοίκηση εργοταξίου

•

Παρακολούθηση συμβάσεων

•

Παρουσίαση προόδου έργου

•

Παρακολούθηση πιστοποιήσεων

•

Αποτίμηση
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1.1.3.1. Οικονομική διαχείριση

Αναφέρεται στη χρηματοοικονομική διαχείριση του φορέα κατασκευής. Οι κεντρικοί
στόχοι της ομάδας οικονομικής διαχείρισης είναι :
•

Εξασφάλιση των απαιτού μενών κεφαλαίων, με τους καλύτερους δυνατούς όρους,
για να διασφαλιστούν οι συνθήκες απρόσκοπτης κατασκευής του έργου χωρίς
καθυστερήσεις ή υποβίβαση της τεχνικής ποιότητας.

•

Εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων, βέλτιστη εκμετάλλευση των οικονομικών
κονδυλίων και ελαχιστοποίηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων και
υποχρεώσεων του κυρίου του έργου.

•

Συντονισμός των θεμάτων που έχουν σχέση με τη χρηματοδότηση και τις ομάδες
που είναι υπεύθυνες για τη μελέτη και κατασκευή με στόχο την ελαχιστοποίηση
των δαπανών του έργου.

•

Εξασφάλιση αποτελεσματικής υποστήριξης σε θέματα οικονομικής διαχείρισης με
την τακτική υποβολή λεπτομερών εκθέσεων οικονομικών στοιχείων, τα οποία
προκύπτουν από συστήματα υπολογισμών, αναλύσεων και εισηγήσεων.

1.1.3.2. Διαχείριση ελέγχου προόδου έργου
Είναι ο έλεγχος του έργου ως προς το χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό, η
διαχείριση των δαπανών και προμηθειών, η διαχείριση της σύμβασης, οι διαδικασίες
που αφορούν στην απρόσκοπτη ροή των δραστηριοτήτων του έργου και η
οργάνωση αρχειοθέτησης των εγγράφων
Το σύστημα παρακολούθησης της προόδου του έργου βασίζεται στα εξής στοιχεία:
•

Ανάλυση των εργασιών με επιμερισμό των στοιχείων του έργου για να είναι

δυνατή στη συνέχεια η παρουσίαση, η αξιολόγηση και ο έλεγχος. Η διάρκεια των
δραστηριοτήτων δεν καθορίζεται αυθαίρετα αλλά με βάση τα διαθέσιμα μέσα
παραγωγής. Κάθε δραστηριότητα, η οποία χρησιμοποιεί μέσα παραγωγής, συνδέεται
με χρόνο και κόστος.
•
Βασικό πρόγραμμα κατασκευών και χρονικός προϋπολογισμός για την
υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με την ανάλυση εργασιών
•

Σύστημα που να υπηρετεί τη συνεχή αξιολόγηση της απόδοσης των εργασιών

σε σύγκριση με το αρχικό πρόγραμμα (target plan)
•
Πίνακα προόδου του έργου με τα στοιχεία του προγραμματισμού για κάθε
δραστηριότητα, πακέτα έργου για κάθε χρονική περίοδο και ομάδα εργασιών
χωριστά,
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μηχανοώρες)

που

έχει

πραγματοποιηθεί μέσα στην θεωρούμενη χρονική περίοδο για κάθε δραστηριότητα,
συνολική ποσότητα εργασίας που έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη θεωρούμενη χρονική
περίοδο, μέσα παραγωγής που δαπανήθηκαν και τις αντίστοιχες χρονικές και
οικονομικές αποκλίσεις. Με βάση τα στοιχεία αυτά γίνονται εκτιμήσεις (προβλέψεις)
για το χρόνο και το τελικό κόστος κατασκευής. Ο πίνακας αυτός είναι ένα δυναμικό
εργαλείο, το οποίο δίνει συνεχείς ενδείξεις για την τρέχουσα και μελλοντική εξέλιξη
του έργου.
Τα συστήματα αυτά υποστηρίζουν τη σύνταξη εκθέσεων προόδου (progress reports)
για τις ομαδοποιημένες δραστηριότητες και για το συνολικό έργο.
Η επιτυχία του ελέγχου προόδου του έργου εξαρτάται από τον αντικειμενικό χρονικό
και οικονομικό προγραμματισμό. Η αντικειμενικότητα αναφέρεται στο θεμελιωμένο
υπολογισμό-εκτίμηση των χρονικών διαρκειών και του κόστους.
Ο έλεγχος αναφέρεται επίσης στην τήρηση των νομικών διαδικασιών σύμφωνα με τη
σύμβαση του έργου και στην παρουσίαση θετικής εικόνας για το έργο με εκθέσεις
προόδου των δαπανών και των χρονοδιαγραμμάτων καθώς και με η διαμόρφωση
ενός αποτελεσματικού προγράμματος προστασίας του περιβάλλοντος και δημοσίων
σχέσεων.
Η βασική γραμμή για τον έλεγχο των δαπανών και των χρονοδιαγραμμάτων είναι ο
καθορισμός του τι πρέπει να γίνει, μέσα σε ποια χρονικά πλαίσια, με ποια μέσα
παραγωγής και σε τι κόστος. Αυτή η βασική γραμμή χρησιμοποιείται στη συνέχεια για
την παρακολούθηση των μελλοντικών δραστηριοτήτων για τον προσδιορισμό των
πιθανών αποκλίσεων και για την άμεση ενεργοποίηση διορθωτικών επεμβάσεων έτσι
ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενες καθυστερήσεις στο χρονικό προγραμματισμό και
υπερβάσεις στον προϋπολογισμό.
Ο έλεγχος αναφέρεται επίσης στην τήρηση των νομικών διαδικασιών σύμφωνα με τη
σύμβαση του έργου και η προώθηση θετικής εικόνας για το έργο, με εκθέσεις
ελέγχου των δαπανών και των χρονοδιαγραμμάτων καθώς και με τη διαμόρφωση
ενός αποτελεσματικού προγράμματος δημοσίων σχέσεων.
Η σύνθετη μορφή των δραστηριοτήτων συντονισμού, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται
πολλαπλοί κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς στην πραγματοποίηση του έργου, απαιτεί την
εφαρμογή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων συστημάτων ελέγχου για την αναφορά,
την παρακολούθηση, την αξιοποίηση των πληροφοριών και την εφαρμογή
διορθωτικών διαδικασιών. Προς την κατεύθυνση αυτή τα διάφορα λογισμικά
προγραμματισμού έργων προσφέρουν σοβαρές υπηρεσίες τόσο ώστε να είναι
σήμερα απαραίτητα για την ορθολογική διαχείριση των έργων.
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1.1.3.3. Διαχείριση ποιοτικού ελέγχου
Η κατασκευή ενός έργου στον προγραμματισμένο χρόνο και κόστος θα ήταν χωρίς
πρακτική σημασία αν στο τέλος το έργο δεν ανταποκρινόταν στις ποιοτικές
προδιαγραφές. Οι τρεις αυτές έννοιες, κόστος - χρόνος - ποιότητα είναι άρρηκτα
συνδεδεμένες και συνιστούν τους βασικούς άξονες της διαχείρισης του έργου.
Με αύξουσα συχνότητα αναφέρονται περιπτώσεις ανεπαρκούς ποιότητας, οι οποίες
οδηγούν σε αυξημένο κόστος παραγωγής, αστοχίες των κατασκευών πριν από την
περάτωση τους, επανάληψη εργασιών αποκατάστασης, καθυστερήσεις, ατυχήματα.
Επομένως είναι αναγκαία η καθιέρωση διεθνώς αποδεκτών προτύπων και
προδιαγραφών για τη διαχείριση και διασφάλιση της ποιότητας σε ενιαία μορφή.
Η ποιότητα στη γενική της έννοια, είναι ανταπόκριση της παραγωγής στις
προκαθορισμένες απαιτήσεις. Η ποιότητα στα τεχνικά έργα επιτυγχάνεται αν το έργο
που κατασκευάστηκε ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης στις εγχώριες και
διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας, στις διατάξεις ασφαλείας, στην τυποποίηση στους
κανονισμούς που ισχύουν και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η διασφάλιση ποιότητας δεν αναφέρεται μόνο στον ποιοτικό έλεγχο του προϊόντος ή
του παραγόμενου έργου αλλά σε ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής από το σχεδίασμά
μέχρι την κυκλοφορία ή τη λειτουργία του. Στόχος συνεπώς του συστήματος
διασφάλισης της ποιότητας είναι ο βέλτιστος συντονισμός όλων των ενεργειών που
έχουν σχέση ή επηρεάζουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων ή των
προσφερόμενων υπηρεσιών και δρα ανασταλτικά στην πρόληψη ποιοτικών
αστοχιών.
Για την καλύτερη εφαρμογή της διαχείρισης ποιότητας συντάσσεται το πρόγραμμα
διασφάλισης ποιότητας το οποίο είναι μία συστηματική προσέγγιση στον
προγραμματισμό, σχεδίασμά και έλεγχο της ποιότητας με την εφαρμογή σωστών
κατασκευαστικών γνώσεων και εμπειρίας. Ο στόχος του προγράμματος είναι να
λαμβάνονται από την αρχή τα σωστά μέτρα έτσι ώστε να προλαμβάνονται στη
συνέχεια επιζήμιες καταστάσεις για το έργο. Το πρόγραμμα πραγματοποιεί τους
στόχους του έργου με την υλοποίηση βασικών στοιχείων της ορθής διαχείρισης:
σχεδιασμός - οργάνωση - πραγματοποίηση - επανατροφοδότηση - διορθωτική
ενέργεια.
Στα τεχνικά έργα και τις κατασκευαστικές βιομηχανίες η ποιότητα γενικώς σημαίνει
την καταλληλότητα ενός έργου ή προϊόντος για χρήση και τη συμβατότητα του με τις
απαιτήσεις. Για μία οργάνωση που έχει στόχο την εξυπηρέτηση των κοινωνικών
αναγκών η καταλληλότητα για χρήση πρέπει να επιτυγχάνεται με συνεχή
προσπάθεια και με μία αποδοτική και οικονομική μέθοδο. Τα βασικά στοιχεία για την
επιτυχία των προδιαγραφών ποιότητας είναι:
Πετρούλα Μεντίζη
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•

Η διατύπωση των απαιτήσεων σε εργασιακά έγγραφα όπως π.χ. τεχνικές
προδιαγραφές, κατασκευαστικά σχέδια, μεθοδολογία κατασκευών και οδηγίες.

•

Συσχέτιση των εργασιακών εγγράφων με έγγραφα διαδικασίας ελέγχου των
τεχνικών και κατασκευαστικών διαδικασιών.

•

Εφαρμογή δραστηριοτήτων, οι οποίες επηρεάζουν την ποιότητα σε συμφωνία
με τις απαιτήσεις των εργασιακών εγγράφων.

•

Πιστοποίηση ότι οι προδιαγραφές τηρήθηκαν.

Για να είναι ένα έργο επιτυχές, ο διαχειριστής του έργου πρέπει να εφαρμόσει μία
ισοβαρή κατανομή μεταξύ χρονικού προγραμματισμού, κόστους και ποιότητας. Αν
π.χ. το κέντρο βάρους δοθεί στο χρονικό προγραμματισμό μπορεί το έργο να
ολοκληρωθεί στον προκαθορισμένο χρόνο αλλά με μεγαλύτερο κόστος και συνέπειες
στην ποιότητα. Για να επιτύχει την ισοβαρή κατανομή ο διαχειριστής του έργου
πρέπει να μελετήσει την ποιότητα σε συνάρτηση με τους δύο άλλους παράγοντες.
Για τη διατήρηση αυτής της ισορροπίας θα πρέπει να εφαρμοστούν από την αρχή
των κατασκευών τα κατάλληλα εργαλεία για το σχεδίασμά, προγραμματισμό,
διαχείριση ποιότητας και ελέγχου σε όλες τις φάσεις του έργου.

1.1.3.4. Διαχείριση μελετών
Η διαχείριση των μελετών έχει σκοπό να εξασφαλίσει τη σύνταξη μελετών υψηλής
ποιότητας και αξιοπιστίας οι οποίες να ανταποκρίνονται στους στόχους του έργου και
στις επιθυμίες του κυρίου του έργου (project owner). Με την κατάλληλη μεθοδολογία
διασφαλίζεται ο κύριος του έργου από περιττές μελλοντικές δαπάνες οι οποίες είναι
αποτέλεσμα ανεπαρκών ή ελαττωματικών μελετών. Η μεθοδολογία βασίζεται στο
συστηματικό έλεγχο όλων των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν το έργο. Ο έλεγχος
αναφέρεται στην τεχνολογία, στους υπολογισμούς, στη μέθοδο, στον
προγραμματισμό, στο κόστος κατασκευής και σε ότι άλλο αφορά στην ολοκλήρωση
του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Πρέπει να δίνεται έμφαση στην πληρότητα
των μελετών από άποψη ασφάλειας και κόστους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο
έλεγχος των μελετών γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό του συμβούλου
διαχείρισης ή από εξωτερικούς ειδικούς επιστήμονες.
Ο συστηματικός έλεγχος των μελετών βασίζεται στα εξής :
•

Καθορισμός τυποποιημένων ελέγχων, οι οποίοι θα οδηγούν αντικειμενικά στην
αποδοχή και έγκριση της μελέτης.
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•

Καθορισμός παραδοτέων εγγράφων και σχετικού περιεχομένου κειμένων και
σχεδίων.

•

Έλεγχοι των μέσων τα οποία χρησιμοποίησαν οι μελετητές για την εκπόνηση
της μελέτης (π.χ. μηχάνημα γεωτρήσεων, όργανα τοπογραφικών εργασιών
κλπ.)

•

Οικονομικοί περιορισμοί για τις μελέτες εφαρμογής

Η εκπόνηση νέων ή συμπληρωματικών μελετών θα γίνει με βάση τη διακήρυξη και
την ανάθεση συμβάσεων, τις οποίες εκδίδει ο σύμβουλος διαχείρισης.
Οι μελέτες ελέγχονται σε τέσσερις φάσεις :
•

Καθορισμός παραμέτρων των προδιαγραφών και της τυποποίησης και κριτήρια
σχεδιασμού.

•

Αρχικός έλεγχος. Σύγκριση στοιχείων μελέτης με τις βασικές διαστάσεις και
παραμέτρους του έργου.

•

Έλεγχος χρονικού προγραμματισμού έργου με βάση την ανάλυση της μελέτης
και τα αναγκαία κομβικά σημεία.

•

Λεπτομερής έλεγχος υπολογισμών διαστασιολογήσεως και προϋπολογισμού
έργου.

•

Έλεγχος περιβαλλοντικών επιπτώσεων

1.1.3.5. Διαχείριση κατασκευών
Αναφέρεται στην επίβλεψη του έργου ως μία ολοκληρωμένη ενότητα διαχείρισης
έργου. Κάθε τμήμα ενός έργου χαρακτηρίζεται από τα μέσα παραγωγής, τις
απαιτούμενες ποσότητες υλικών και εργατοωρών ή μηχανοωρών και από το
συντονισμό όλων των υποσυστημάτων για την πραγματοποίηση του έργου στον
επιθυμητό χρόνο, κόστος και ποιότητα.
Η διαχείριση των κατασκευών έχει τους εξής στόχους :
•

Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αξιόπιστου συστήματος παρακολούθησης των
χρονικών και οικονομικών μεγεθών του έργου.

•

Εγκατάσταση ενός αξιόπιστου συστήματος κυκλοφορίας πληροφοριών για την
υλοποίηση της συνεχούς παρακολούθησης
διορθωτικών επεμβάσεων όταν απαιτείται.

•

του

έργου

και

εφαρμογής

Παρακολούθηση θεμάτων ασφαλείας έργου, μηχανημάτων, και προσωπικού και
την εφαρμογή διαδικασιών ασφαλείας.
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•

Διαχείριση των μέσων παραγωγής για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας
των ομάδων εργασίας.

•

Έγκαιρος προσδιορισμός των προβλημάτων και σύνταξη εισηγήσεων για τη
λήψη διορθωτικών μέτρων.
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1.2 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
1.2.1 Γενικά
Στο περιοδικό Readers Digest (Μάρτιος 1998, σελ.49) ο Peter Drucker δηλώνει για
τον χρονικό προγραμματισμό: «τα προγράμματα αποτελούν απλώς καλές προθέσεις
εκτός και αν μετατραπούν σε σκληρή δουλειά» (“plans are only good intentions
unless they immediately degenerate into hard work”). To να γίνει κάτι τέτοιο στην
πράξη δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο ανεπαρκής χρονικός προγραμματισμός αποτελεί
ένα κλισέ για τη διαχείριση έργων. Κι αυτό επειδή πολλοί διαχειριστές έργων δε
δίνουν μεγάλη σημασία στο χρονικό προγραμματισμό, παρόλο που έχει αποδειχτεί
ότι ο προσεκτικός χρονικός προγραμματισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με την
επιτυχία ενός έργου. Από την άλλη πλευρά η υπερβολική ανάλυση μπορεί να
«σκοτώσει» ένα πρόγραμμα κάνοντας το δύσχρηστο τόσο στην ενημέρωση όσο και
στην εξαγωγή της πληροφορίας
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον
προγραμματισμό των έργων. Ο πρωταρχικός στόχος του προγραμματισμού είναι να
δώσει ξεκάθαρες οδηγίες και σε ικανοποιητική λεπτομέρεια στην ομάδα του έργου,
για το τι έχει να κάνει, πότε πρέπει να το κάνει, και τι πόρους θα χρησιμοποιήσει
ώστε να ολοκληρώσει με επιτυχία το έργο. Επίσης περιλαμβάνει το χρόνο και το
κόστος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί το έργο και να μείνει ευχαριστημένος ο
πελάτης. Επειδή ο προγραμματισμός είναι απλά μια εκτίμηση του τι πρέπει να γίνει,
εμπεριέχει πάντα κάποια αβεβαιότητα. Εντούτοις κάθε χρονοδιάγραμμα πρέπει να
επιτρέπει τα πιθανά ρίσκα που θα εμφανιστούν και να είναι ευέλικτο και
προσαρμόσιμο. Τέλος ένα χρονοδιάγραμμα, πρέπει να περιλαμβάνει μεθόδους ώστε
να εξασφαλίζει την ακεραιότητα του (integrity), που σημαίνει ότι πρέπει να
περιλαμβάνει μεθόδους ελέγχου των εργασιών που εμπεριέχει (J.R. Meredith, S.
Mantel, 2001).
Σύμφωνα με τον F.L. Harrison (1985) ο χρονικός προγραμματισμός είναι ένα μέσο

για :
•

Την οργάνωση των εργασιών σε ένα έργο

•

Να αποφασιστεί ποιος κάνει τι, πότε, πως και για πόσο

•

Να οριστούν οι απαιτούμενοι πόροι

•

Να κατανεμηθούν οι πόροι αυτοί στη βάση του χρόνου

•

Να οριστούν οι υπεύθυνοι σε κάθε τομέα του έργου

•

Την επικοινωνία μεταξύ όλων όσων εμπλέκονται σε ένα έργο
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•

Το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων και των ανθρώπων που
εμπλέκονται

•

Τον έλεγχο της προόδου

•

Την εκτίμηση του χρόνου ως την ολοκλήρωση του έργου

•

Το χειρισμό μη αναμενόμενων γεγονότων και αλλαγών

Ο χρονικός προγραμματισμός αποτελεί ακόμη :
•

Μία βάση για την εξουσία του διευθυντή του έργου

•

Μία βάση για τη χρηματοδότηση και τον οικονομικό έλεγχο του έργου

•

Μία βάση για αυτοανάλυση και μάθηση - εμπειρία

•

Ένα μέσο για να καθοδηγήσει-προσανατολίσει τους ανθρώπους να κοιτούν
μπροστά

•

Ένα μέσο για να δημιουργήσει και να διατηρήσει το αίσθημα του επείγοντος
και τη σημασία του χρόνου

1.2.2. Μέθοδοι PERT και CPM
Ο προγραμματισμός των έργων με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης γνωστός με
τα αρχικά CPM και PERT εφαρμόζεται με τεράστια επιτυχία σε πολλές αναπτυγμένες
χώρες από τη δεκαετία του 60. Ιστορικά, σημαντική ανάπτυξη των τεχνικών
προγραμματισμού σύνθετων έργων έγινε από ομάδες μελετητών στις ΗΠΑ και την
Ευρώπη χωριστά στο τέλος της δεκαετίας του 50. Όλοι οι μελετητές είχαν ως στόχο
την εύρεση ενός συστήματος προγραμματισμού που θα έλυνε το πρόβλημα της
ολοκλήρωσης ενός σύνθετου έργου στο μικρότερο δυνατό χρόνο και με τη χρήση
όσο το δυνατόν λιγότερων μέσων. Έτσι το 1957 η εταιρία DuPont ανέπτυξε τη
«μέθοδο της κρίσιμης διαδρομής» (Critical Path Method - CPM) για τον
προγραμματισμό και τον έλεγχο της κατασκευής και συντήρησης ενός χημικού
εργοστασίου, πετυχαίνοντας 37% μείωση του χρόνου συντήρησης των μηχανών και
εγκαταστάσεων του εργοστασίου. Παράλληλα το 1958, το Ναυτικό των ΗΠΑ
ανέπτυξε την «Τεχνική Αξιολόγησης και Αναθεώρησης Προγράμματος» (Program
Evaluation and Review Technique - PERT) για τον επιστημονικό προγραμματισμό
μεγάλων έργων, μεταξύ των οποίων και η κατασκευή του πυραυλικού συστήματος
Polaris. To PERT αναπτύχθηκε κυρίως ως εργαλείο διοίκησης για τη λήψη
αποφάσεων σχετικά με την παρακολούθηση και διοίκηση του έργου. Η εφαρμογή της
μεθόδου PERT λέγεται ότι μείωσε το χρόνο κατασκευής του Polaris κατά δυο χρόνια.
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Στον ελληνικό χώρο σήμερα, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα
που κατασκευάζονται και παρακολουθείται αυστηρά με τη βοήθεια του χρονικού
προγραμματισμού. Στη ελληνική νομοθεσία που αφορά τα δημόσια έργα
περιλαμβάνονται διατάξεις που επιβάλλουν την κατάστρωση χρονοδιαγράμματος για
κάθε έργο (άρθρο 5 Ν. 1418/84 και άρθρο 32 του ΠΔ 609/87).
Σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του έργου η εφαρμογή των μεθόδων CPM και PERT
της δικτυωτής ανάλυσης προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα όπως :
α) στο σχεδίασμά και προγραμματισμό παρέχει ένα αναλυτικό, πλήρες και
τεκμηριωμένο πρόγραμμα πριν την έναρξη εκτέλεσης του, με όλες τις δραστηριότητες
που το συνθέτουν με τις αλληλεξαρτήσεις και τους περιορισμούς. Προσδιορίζει το
συνολικό χρόνο εκτέλεσης, τις δραστηριότητες που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και
ονομάζονται κρίσιμες δραστηριότητες, τις αναμενόμενες ημερομηνίες έναρξης και
πέρατος όλων των δραστηριοτήτων και χρονικά περιθώρια εκτέλεσης των μη
κρίσιμων δραστηριοτήτων. Προσδιορίζει τους απαιτούμενους πόρους για την
ολοκλήρωση του έργου (προσωπικό, μηχανήματα, εξοπλισμός, κόστος) και τις
περιόδους απασχόλησης του. Βασικό όμως πλεονέκτημα εφαρμογής των μεθόδων
CPM και PERT είναι η δυνατότητα εξέτασης εναλλακτικών σεναρίων εκτέλεσης
επιμέρους δραστηριοτήτων και την επίδραση τους στο έργο.
β) στην επικοινωνία μεταξύ των αρμοδίων για την υλοποίηση επιμέρους τμημάτων
του έργου με τον καθορισμό συγκεκριμένων ημερομηνιών και των σχετικών χρονικών
περιθωρίων εκτέλεσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.
γ) στον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης του έργου με τη δυνατότητα αναγνώρισης των
δραστηριοτήτων που έχουν ολοκληρωθεί, αυτών που βρίσκονται σε εξέλιξη και
πρόκειται να ξεκινήσουν, τη δυνατότητα σύγκρισης των προγραμματισμένων και
πραγματοποιούμενων ημερομηνιών εκτέλεσης των δραστηριοτήτων, τη δυνατότητα
πρόγνωσης της πορείας προόδου του έργου, τη δυνατότητα καθορισμού ενδιάμεσων
στόχων και εξέτασης εναλλακτικών λύσεων κλπ.
Βασικότατο πλεονέκτημα εφαρμογής των μεθόδων είναι ότι επικεντρώνει την
προσοχή του διαχειριστή του έργου στις κρίσιμες δραστηριότητες που αποτελούν
συνήθως το 10-20% του συνολικού αριθμού των δραστηριοτήτων όλου του έργου.

1.2.3. Η χρήση Η/Υ στη Διαχείριση Έργων
Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σχεδίασμά, προγραμματισμό και τον
έλεγχο της πορείας υλοποίησης των έργων είναι απαραίτητη για να υπάρχει μια
ολοκληρωμένη χρονική και οικονομική εικόνα σε όλες τις φάσεις παραγωγής τους.
Ακόμη και για απλά έργα μικρού αριθμού επιμέρους δραστηριοτήτων, η όλη
Πετρούλα Μεντίζη
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διαδικασία είναι χρονοβόρα και πάντα υπάρχει κίνδυνος λαθών, κυρίως όταν εκτός
από τον παράγοντα χρόνο εξετάζονται και οι απασχολούμενοι πόροι. Στην
περίπτωση αυτή η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή κρίνεται απαραίτητη, γιατί
εξοικονομείται αρκετός χρόνος εξειδικευμένου προσωπικού, τα αποτελέσματα είναι
περισσότερο ακριβή και αξιόπιστα και η επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης
καθίσταται πρακτικά αδύνατη λόγω της τεράστιας έκτασης υπολογισμών που απαιτεί.
Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση Η/Υ στη διοίκηση έργων είναι πάρα
πολλά σε όλες τις φάσεις παραγωγής τους.
Επιλύει ταχύτατα το δίκτυο ενός έργου, όσο μεγάλο και πολύπλοκο κι αν είναι και
οπωσδήποτε χωρίς λάθη, εμφανίζει στην οθόνη του υπολογιστή πλήθος
διαγραμμάτων, ιστογραμμάτων, γραφημάτων με δυνατότητα εκτύπωσης ή και
σχεδίασης τους. Επίσης, για κάθε δραστηριότητα αλλά και για όλο το έργο, παρέχει
πλήθος αναφορών με όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως περιγραφή, διάρκεια,
νωρίτερο και αργότερο χρόνο λήξης, χρόνο έναρξης-πέρατος, απασχολούμενους
πόρους, κόστος κλπ. Στην παρακολούθηση της οικονομικής πορείας του έργου
βοηθάει στην ταχύτατη παροχή και επεξεργασία όλων των στοιχείων υπό μορφή
πινάκων, ιστογραμμάτων, στην επεξεργασία εναλλακτικών λύσεων, στην
αντιμετώπιση ενός έργου και στη δυνατότητα σύγκρισης και εκλογής της βέλτιστης
κατά περίπτωση λύσης από τον διαχειριστή του έργου. Στην παρακολούθηση της
πορείας υλοποίησης βοηθά με τη δυνατότητα δημιουργίας αρχείων του έργου και
σύγκρισης των αποτελεσμάτων για έλεγχο τήρησης των επιδιωκόμενων στόχων. Θα
πρέπει να τονιστεί βέβαια ότι ο Η/Υ δεν υποκαθιστά σε τίποτα τον διαχειριστή του
έργου, στη φάση του σχεδιασμού, της ενημέρωσης, της αναθεώρησης του δικτύου
του έργου και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Απλώς ο Η/Υ εκτελεί ταχύτατα
και χωρίς λάθη τους αριθμητικούς υπολογισμούς σύμφωνα με τα δεδομένα που του
έχουν δοθεί, και μας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε μεγάλη ποικιλία
μορφών (πίνακες, διαγράμματα κλπ), οι οποίες πρέπει να αναλυθούν και να
αξιολογηθούν για εξαγωγή συμπερασμάτων. Έτσι η φάση της ανάλυσης και του
σχεδιασμού του έργου πρέπει να γίνεται από έμπειρο πάντα πρόσωπο, το οποίο
σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί θα καθορίζει το βαθμό ανάλυσης του
έργου, τις δραστηριότητες που το συνθέτουν, τις αλληλεξαρτήσεις, τη διάρκεια τους,
σε συνδυασμό πάντα με τους απασχολούμενους πόρους και το κόστος τους.
Οι δυνατότητες χρονικού προγραμματισμού που παρέχονται στις μέρες μας δίνουν
τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τεχνικές διαχείρισης έργων που να κατευθύνουν
και να ελέγχουν ένα έργο με πολλή περισσότερη αξιοπιστία από ότι παλιότερα.
Εντούτοις, όπως προαναφέρθηκε, οποιαδήποτε τεχνική όσο επαρκής και αν
θεωρείται, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αξία της ανθρώπινης κρίσης. Τα
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αποτελέσματα είναι τόσο καλά όσο μεγαλύτερη είναι η προσπάθεια που έχει
οδηγήσει σ αυτά.
Για να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο, το χρονοδιάγραμμα πρέπει να αντανακλά την
πραγματικότητα και να αναθεωρείται συνεχώς ώστε να είναι ακριβές. Πάνω απ'όλα
για να είναι πραγματικά αποτελεσματικό, είναι απαραίτητος ο έλεγχος του από τη
διοίκηση. Η διοίκηση είναι αυτή που πρέπει πρώτα απ'όλα να καταλάβει και να δεχτεί
το χρονικό προγραμματισμό για να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία. Με προσπάθεια,
συμμετοχή και συνεργασία τα πλεονεκτήματα θα είναι πολλά. Παρακάτω φαίνονται
τα σημαντικότερα οφέλη από τη χρήση του (M.P.Spinner,1992):
•

Κάνει τους συμμετέχοντες να σκέφτονται το έργο σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

•

Βοηθά στην καλύτερη χρήση των πόρων όπως προσωπικό, εξοπλισμός,
χώροι, και χρήματα.

•

Δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα του έργου μέσω της οποίας μπορούν να
επικοινωνήσουν όλοι όσοι συμμετέχουν στο έργο ακόμη και το νέο
προσωπικό.

•

Επιτρέπει στη διοίκηση να παίρνει άμεσα μέτρα σε κρίσιμες καταστάσεις που
θα διακινδύνευαν την ολοκλήρωση του έργου.

•

Επιτρέπει τον πραγματικό έλεγχο των έργων που σε άλλες περιπτώσεις θα
ήταν δύσκολο να κατανοηθεί από όλους.

•

Παρέχει πληροφορίες στη διοίκηση τέτοιες ώστε να έχει τη δυνατότητα να
κάνει πλάνα μείωσης κόστους και αύξησης κερδών.

•

Με τον γρήγορο προγραμματισμό μπορούν να γίνουν άμεσα οι διορθώσεις και
να ληφθούν υπ' όψιν οι απρόβλεπτες καταστάσεις.

•

Μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων.

•

Είναι ένα έγκυρο σύστημα για προγραμματισμό, παρακολούθηση και έλεγχο
των έργων.

•

Παρέχει γραφική εικόνα του έργου, παρουσιάζοντας τις σωστές σχέσεις
μεταξύ των εργασιών.

Σύμφωνα με τον D. Lock (1992) στον προγραμματισμό των έργων εφτά είναι τα
βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθούνται:
1. Καθορισμός των στόχων (τεχνικοί,οικονομικοί, πρόγραμμα)
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Τεχνικές προδιαγραφές, κόστη αναπτυγμένα σε προϋπολογισμούς, απλά αλλά
βασιζόμενα σε προηγούμενη εμπειρία χρονοδιαγράμματα.
2. Διαίρεση του έργου σε μικρότερα υποτμήματα - δραστηριότητες εύκολες για
διοίκηση
Με την ετοιμασία καταλόγων των βασικών εργασιών που πρέπει να
εκτελεστούν και των τμημάτων που εμπλέκονται γίνεται εξαρχής μια
ομαδοποίηση των εργασιών.
3. Απόφαση με λεπτομέρειες του τι πρέπει να γίνει και σε ποια σειρά
Ετοιμασία των χρονοδιαγραμμάτων για τα μικρά και τα μεγαλύτερα έργα
αναλόγου πολυπλοκότητας.
4. Εκτίμηση της διάρκειας κάθε δραστηριότητας
Χωρίς να ληφθούν υπ όψιν οι πόροι σ αυτό το στάδιο πρέπει να εκτιμηθεί ο
χρόνος που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της κάθε εργασίας και των
δραστηριοτήτων της.
5. Χρήση των διαρκειών των δραστηριοτήτων για τον υπολογισμό της
εκτιμώμενης διάρκειας του έργου
Με τη χρήση ή όχι ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να υπολογιστεί ο
συνολικός χρόνος για την εκτέλεση του έργου και αν αυτός προκύψει
απαγορευτικός, να γίνουν οι απαραίτητες αναθεωρήσεις.
6. Ολοκλήρωση του προγράμματος
συγκεντρωθούν

με τους πόρους που

μπορούν να

Με τη χρήση ή όχι ηλεκτρονικού υπολογιστή ανάλογα με το μέγεθος του έργου,
μπορεί να γίνει η κατανομή των πόρων στις εργασίες.
7. Ανάθεση εργασιών σε άτομα ονομαστικά
Αυτό είναι καθήκον της επίβλεψης και όχι του χρονικού προγραμματισμού
Απαιτεί προσωπική γνωριμία με τον κάθε εργαζόμενο, τις τεχνικές του γνώσεις,
την ταχύτητα και την ακρίβεια της εργασίας του, και τα ειδικά του
χαρακτηριστικά.

Το πώς γίνεται ο χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός με τη χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και αναλυτική περιγραφή των λογισμικών που
χρησιμοποιούνται και ειδικότερα του Primavera Project Planner θα εξεταστούν στο
επόμενο κεφάλαιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΙ PRIMAVERA PROJECT PLANNER

2.1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
Στην αγορά σήμερα κυκλοφορούν πολλά λογισμικά πακέτα για διαχείριση έργων. Σε
σχέση με το βαθμό πολυπλοκότητας υπάρχουν από πολύ σύνθετα έως και πολύ
απλά που κάνουν απλά υπολογισμό της κρίσιμης διαδρομής. Η πλειονότητα των
προγραμμάτων αυτών είναι φιλικά προς το χρήστη και δουλεύουν σε όλους τους
υπολογιστές.
Σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1998 από το Project Management Institute
τα δέκα δημοφιλέστερα λογισμικά που χρησιμοποιούνται στην Αμερική για διαχείριση
έργων καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό χρηστών φαίνεται στον πίνακα 2.1:
Ποσοστό χρηστών

Ονομασία λογισμικού
Microsoft Project (Microsoft Corporation)

48.4%

Primavera Project Planner (Primavera Systems)

13.8%

Microsoft Excel (Microsoft Corporation)

8.5%

Project Workbench (Applied business Technology)

8.1%

Time Line (Time Line Solutions)

6.1%

Sure Trak (Primavera Systems)

5.3%

CA - Superproject (Computer Associates, Int'l)

2.8%

Project Scheduler (Scitor)

2.8%

Artemis Prestige (Lucas Management Systems)

2.0%

Fas Tracs (Applied Microsystems)

2.0%

Πίνακας 2.1. Λογισμικά χρονικού προγραμματισμού και ποσοστό χρηστών.

Όπως φαίνεται στον πίνακα το πλέον δημοφιλέστερο λογισμικό είναι το Microsoft
Project. Το αμέσως επόμενο είναι το Primavera Project Planner στο οποίο θα
αναφερθούμε εκτενώς στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου. To Primavera Project
Planner έχει περισσότερες δυνατότητες από το Microsoft Project. Χρησιμοποιείται δε,
σύμφωνα με την προαναφερθείσα έρευνα, κυρίως για μεγάλης διάρκειας και
κλίμακας έργα. Είναι όμως πολύ ακριβότερο συγκριτικά με το Microsoft Project και γι’
αυτό δεν χρησιμοποιείται παρά μόνο από μεγάλες επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα
τελευταία χρόνια οι χρήστες του συνεχώς αυξάνονται καθώς και το λογισμικό
βελτιώνεται περισσότερο μέσω των νέων εκδόσεων του.
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2.2. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PRIMAVERA PROJECT PLANNER (P3)
2.2.1 Σύντοιιη επισκόπηση
Πριν την εφαρμογή του Primavera Project Planner για τον προγραμματισμό των
έργων, οι χρήστες του πρέπει να κατανοήσουν τις διαδικασίες διαχείρισης των έργων
και τις σχετικές προτάσεις και παραδοχές που πρέπει να γίνουν για την εφαρμογή
του λογισμικού για την επίτευξη των στόχων υλοποίησης του έργου. Κατά την εξέλιξη
του έργου πρέπει να τυποποιήσουν τα απαιτούμενα βήματα για την ενημέρωση των
χρονοδιαγραμμάτων. Στα διάφορα στάδια της πορείας υλοποίησης ενός έργου τα
βασικά στοιχεία που καθορίζουν τη λήψη των αποφάσεων είναι ο προγραμματισμός,
ο έλεγχος και η σωστή διαχείριση.
Ποονοαυυατισυόα: ενός έργου σημαίνει σκέψη και απόφαση για το τι πρέπει να γίνει,
ορισμός και συντονισμός των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και εργασιών,
προετοιμασία χρονοδιαγραμμάτων, ανάθεση των αναγκαίων πόρων για την εκτέλεση
των εργασιών και ανάπτυξη ενός αποδεκτού προϋπολογισμού.
Έλεννος ενός έργου σημαίνει παρακολούθηση της πορείας του, μέτρηση της
απόδοσης, προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες όταν απαιτείται, αξιολόγηση των
εναλλακτικών λύσεων, ενημέρωση της ομάδας για την πρόοδο και συμβουλές για τη
βελτίωση της όταν αυτή δεν είναι ικανοποιητική. Τέλος, εκτέλεση των βελτιώσεων
από την ομάδα.
Διαγείοιση είναι η επικοινωνία στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο με τις ομάδες
εφαρμογής, τον κύριο του έργου και τη διοίκηση της επιχείρησης για το τι έχει συμβεί,
τι είναι πιθανό να συμβεί, τι μέτρα θα ληφθούν και τι μπορεί να αλλάξει για τη
βελτίωση της ροής του έργου. Με αυτόν τον τρόπο υποκινούνται και οι ομάδες
εφαρμογής να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

2.2.1.1.Διαδικασία προγραμματισμού και ελέγχου
Το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει περιληπτικά τα στάδια της διαδικασίας
προγραμματισμού και ελέγχου χρονοδιαγράμματος :
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Διάγραμμα 2.1 : Διαδικασία προγραμματισμού και ελέγχου χρονοδιαγράμματος
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2.2.1.2. Διαδικασία ενημέρωσης χρονοδιαγράμματος
Από τη στιγμή που το χρονοδιάγραμμα είναι έτοιμο η ομάδα του προγραμματισμού
γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσει μία συστηματική μέθοδο για την
παρακολούθηση και τον έλεγχο του. Η ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος σε μία
τακτική χρονική βάση και η σύγκριση του με το στόχο διασφαλίζει ότι οι πόροι
χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, ότι τα κόστη δεν ξεφεύγουν από τον καθορισμένο
προϋπολογισμό και είναι γνωστές οι πραγματικές ημερομηνίες και τα κόστη σε
περίπτωση που χρειαστεί η εφαρμογή ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης. To Primavera
Project Planner μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συνδυασμό με άλλα βοηθητικά
προγράμματα της ίδιας εταιρίας για καλύτερα αποτελέσματα.
Τα βήματα της
σχεδιάγραμμα :

διαδικασίας

ενημέρωσης

παρουσιάζονται

στο

Διάγραμμα 2.2: Διαδικασία ενημέρωσης χρονοδιαγράμματος
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παρακάτω

Αν και ο προγραμματισμός του έργου είναι το πρώτο σημαντικό βήμα στη διαχείριση
των έργων, ωστόσο θα αναφερθούμε στο σημείο αυτό στον κύκλο της ενημέρωσης
γιατί ακόμη και το πιο προσεκτικά οργανωμένο χρονοδιάγραμμα θα αποτύχει εάν δεν
παρακολουθείται και ενημερώνεται σε συστηματική βάση (εβδομαδιαία ή
δεκαπενθήμερη). Ο συντονιστής της ομάδας προγραμματισμού θα θέσει το χρόνο
της ενημέρωσης και θα φροντίσει να τηρείται αυστηρά.

1. Παρακολούθηση της προόδου στις δραστηριότητες του Ρ3
Η ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος περιλαμβάνει κατ' αρχήν την καταγραφή των
δραστηριοτήτων που ολοκληρώθηκαν και το κόστος τους. Επίσης περιλαμβάνει την
εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων που
είναι σε εξέλιξη. Τέλος, όταν απαιτείται συγκέντρωση των πληροφοριών από τα
απομακρυσμένα σημεία του έργου αυτές πρέπει να ελέγχονται για την ακρίβεια τους.

2. Προγραμματισμός του έργου στο Ρ3 (Scheduling)
Αναφέρεται στον υπολογισμό των χρονικών στοιχείων των δραστηριοτήτων και στην
ένταξη τους σε ένα συνεργάσιμο διαχειριστικό εργαλείο. Ο προγραμματισμός γίνεται
αφού συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ενημέρωση και μόνο από
τον χρονοπρογραμματιστή για την αποφυγή λαθών.

3. Σύγκριση της προόδου με το πρόγραμμα "στόχο”.
Αυτός είναι ο καλύτερος και απλούστερος τρόπος για να παρακολουθεί κανείς την
πορεία του έργου. Αν παρατηρούνται καθυστερήσεις σε σχέση με το αρχικό
πρόγραμμα - στόχο πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να προχωρήσει το έργο. Αν δεν
μπορούν να ληφθούν μέτρα για την επιτάχυνση του έργου πρέπει να ενημερωθούν οι
αρμόδιοι για την καθυστέρηση. Πολλές φορές βέβαια μια αρχική καθυστέρηση είναι
δυνατόν να κερδηθεί αργότερα από την επιτάχυνση των μελλοντικών εργασιών.

4. Κατανομή των πόρων για τη βέλτιστη χρήση τους
Πρέπει να γίνεται έλεγχος ώστε οι πόροι που απαιτούνται για την εκτέλεση των
εργασιών να μην υπερβαίνουν τους διαθέσιμους Αν αυτό συμβεί πρέπει να
τροποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα για να επιτευχθεί εξισορρόπηση, είτε χειρωνακτικά
είτε με εντολή που γίνεται από το πρόγραμμα αυτόματα.
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5. Παρουσίαση των δεδομένων
Μετά τον προγραμματισμό και την εξισορρόπηση των πόρων μπορούν να
σχεδιαστούν και να επιλεγούν οι εκθέσεις με τις οποίες θα παρουσιαστούν τα
δεδομένα. Μέσα από το πρόγραμμα υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν
κάποιες έτοιμες εκθέσεις ή να σχεδιαστούν από το χρήστη και να περιλαμβάνουν τα
στοιχεία που θέλει να προβάλλει, σε πίνακες, γραφήματα κλπ.
6. Βελτιώσεις
Αν μετά τον προγραμματισμό, την ενημέρωση, και την εξισορρόπηση πόρων το έργο
παρουσιάζει καθυστέρηση ή υπάρχει υπέρβαση κόστους χρειάζεται η εφαρμογή των
σχεδίων έκτακτης ανάγκης και η επαναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος στις
νέες συνθήκες.

Η σημαντικότερη βέβαια παράμετρος για την ενημέρωση είναι η καλή επικοινωνία. Αν
η ομάδα εργασίας δεν γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει, δεν είναι σε θέση να δουλέψει
αποτελεσματικά. Χρειάζεται να δομηθεί ένα σωστό κανάλι επικοινωνίας και οι
εκθέσεις προόδου να παρουσιάζονται συχνά, να είναι κατανοητές και να δείχνουν την
πρόοδο και τα προβληματικά σημεία του έργου. Επίσης, το επίπεδο λεπτομέρειας θα
πρέπει να είναι ανάλογο με το άτομο προς το οποίο απευθύνεται. Μόνο έτσι θα
επιτευχθούν οι στόχοι του έργου.
Στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού θα αναφερθούμε σε κάποιες βασικές λειτουργίες
του χρονικού προγραμματισμού και πως αυτές γίνονται μέσω του Primavera Project
Planner.

2.2.2.Σγεδιασμός και εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος

2.2.2.1. Ομαδοποίηση έργων
Η ομαδοποίηση περισσότερων του ενός έργων δίνει τη δυνατότητα του συντονισμού
των εργασιών σε όλα τα έργα και ομάδες ή ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Η ομάδα
έργων περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες των επί μέρους έργων και παρέχει
άμεση εποπτεία και πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους εργασίες. Το επιμέρους έργο
είναι τμήμα του ομαδοποιημένου έργου και μπορεί να ελέγχεται ανεξάρτητα από τα
άλλα έργα. Κάθε αλλαγή που γίνεται στο μερικό έργο, αντανακλάται αυτομάτως στο
ομαδικό έργο, όπως επίσης κάθε αλλαγή στο ομαδικό έργο αντανακλάται στα
επιμέρους έργα. Η σύνδεση των επιμέρους έργων γίνεται με τις σχέσεις αλληλουχίας
μεταξύ των δραστηριοτήτων τους. Εφόσον οι δραστηριότητες των επιμέρους έργων
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είναι μεταξύ τους συνδεδεμένες με σχέσεις αλληλουχίας έπεται ότι είναι δυνατή η
βελτιστοποίηση του ιστογράμματος κατανομής των μέσων παραγωγής στο σύνολο
των δραστηριοτήτων του ομαδικού έργου. Αυτό μέσω του Ρ3 υλοποιείται με τα
project και τα subproject των οποίων η χρήση διευκολύνει πολύ την ενημέρωση και
το χειρισμό των αρχείων από το χρήστη.

2.2.2.2. Προσθήκη δραστηριοτήτων
Στο Ρ3 μπορούν να προστεθούν δραστηριότητες στο χρονοδιάγραμμα είτε
βλέποντας την οθόνη GANTT (εικόνα 2.2) είτε Pert (εικόνα 2.1). Στην οθόνη GANTT
η προσθήκη των δραστηριοτήτων γίνεται σε μορφή πίνακα ενώ στην Pert ο χρήστης
βλέπει την αλληλουχία των εργασιών καθώς τη δημιουργεί γιατί έχει μπροστά του το
δίκτυο. Ο χρήστης του Ρ3 έχει τη δυνατότητα να επιλέξει όποια μέθοδο τον
διευκολύνει. Επίσης είναι πολύ εύκολο να τις συνδυάσει δημιουργώντας τις
δραστηριότητες στην οθόνη GANTT και κάνοντας τις συνδέσεις βλέποντας την οθόνη
Pert, αφού υπάρχει η δυνατότητα να επιλέγει μόνος του ποια οθόνη θέλει κάθε φορά
να βλέπει.

Εικόνα 2.1 : Οθόνη PERT
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Εικόνα 2.2 : Οθόνη GANTT
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2.2.2.3. Σύνδεση δραστηριοτήτων
Οι συνδέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων δείχνουν την εξάρτηση μεταξύ τους. Δύο
δραστηριότητες μπορούν να συσχετιστούν με έναν από τους τέσσερις τρόπους που
φαίνονται στην εικόνα 2.3 :

F
F
S
F

Α. Μία συσχέτιση λήξης με έναρξη (FS)

Β. Μία συσχέτιση λήξης με λήξη (FF)

σημαίνει ότι μία δραστηριότητα δεν μπορεί να

σημαίνει ότι μία δραστηριότητα δεν μπορεί να

αρχίσει αν δεν ολοκληρωθεί η προηγούμενη

τελειώσει μέχρι να ολοκληρωθεί η

της.

προηγούμενη της.

S

S
F

S

Γ.

Μία

συσχέτιση

έναρξης

με

λήξη

(SF)

Δ.

Μία

συσχέτιση

σημαίνει

τελειώσει

αρχίσει μόλις αρχίσει η προηγούμενη της

να

αρχίσει

η

προηγούμενη

μία

με έναρξη

σημαίνει ότι μία δραστηριότητα δεν μπορεί να
μέχρι

ότι

έναρξης

δραστηριότητα

(SS)

μπορεί

να

της.

Εικόνα 2.3: Περιπτώσεις σύνδεσης δραστηριοτήτων

Μεταξύ των δραστηριοτήτων μπορεί να υπάρχει και κάποια χρονική καθυστέρηση
θετική ή αρνητική όπως φαίνεται στην εικόνα 2.4 :

Εικόνα 2.4: Περιπτώσεις σύνδεσης δραστηριοτήτων με χρονική καθυστέρηση
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2.2.2.4. Προγραμματισμός (scheduling)
Μετά την εισαγωγή όλων των στοιχείων στο Ρ3 και με τη χρήση του πλήκτρου F9, το
πρόγραμμα εκτελεί αυτό που ονομάζεται scheduling και είναι οι υπολογισμοί των
νωρίτερων χρόνων έναρξης και λήξης ξεκινώντας από την πρώτη δραστηριότητα του
δίκτυου. Οι ημερομηνίες αυτές είναι οι νωρίτερες δυνατές που μπορεί να τελειώσει
μία δραστηριότητα αν όλες οι προηγούμενες της ολοκληρωθούν επίσης στους
νωρίτερους χρόνους τους. Αντίστοιχα οι βραδύτεροι χρόνοι έναρξης και λήξης
δείχνουν πόσο μπορεί να καθυστερήσει η ολοκλήρωση μιας εργασίας χωρίς να
καθυστερήσει το πέρας του έργου.
Κάποιες δραστηριότητες παρουσιάζουν χρονικό περιθώριο (float) που σημαίνει ότι η
έναρξη τους μπορεί να καθυστερήσει κατά το χρονικό αυτό περιθώριο. Συνολικό
χρονικό περιθώριο (total float) σημαίνει πόσο μπορούν να καθυστερήσουν οι
δραστηριότητες χωρίς να επηρεαστεί το πέρας του έργου. Αν παρακολουθείται και
ελέγχεται σωστά το χρονικό αυτό περιθώριο μπορεί να αποδειχθεί πάρα πολύ
χρήσιμο για τη ρύθμιση της χρήσης του προσωπικού, των υλικών του κόστους και
των άλλων πόρων.
Οι δραστηριότητες με μηδενικό χρονικό περιθώριο ονομάζονται κρίσιμες και δεν
έχουν καμία ευελιξία. Πρέπει να ξεκινήσουν και να τελειώσουν ακριβώς στον
προγραμματισμένο χρόνο τους ή νωρίτερα, ειδάλλως θα καθυστερήσει το σύνολο
του έργου. Το αρνητικό χρονικό περιθώριο προειδοποιεί ότι κάποιες δραστηριότητες
θα εκτελεστούν μετά το βραδύτερο χρόνο λήξης τους και συνεπώς το έργο θα
παρουσιάσει καθυστερήσεις, εκτός κι αν γίνουν αλλαγές. Όλοι αυτοί οι υπολογισμοί
των χρονικών περιθωρίων γίνονται αυτόματα από το Ρ3 κατά τη διαδικασία του
scheduling.
Οι κρίσιμες δραστηριότητες καθορίζουν τη διάρκεια του έργου. Όλες μαζί συνθέτουν
μία αλυσίδα συνεχόμενων δραστηριοτήτων με μηδενικό χρονικό περιθώριο η οποία
ονομάζεται κρίσιμη διαδρομή. Η κρίσιμη διαδρομή σε ένα χρονοδιάγραμμα του Ρ3

ξεχωρίζει εύκολα γιατί αυτόματα το πρόγραμμα αλλάζει το χρώμα των κρίσιμων
δραστηριοτήτων σε κόκκινο.
Στην εικόνα 2.5 φαίνονται σχηματικά όλα όσα περιγράψαμε παραπάνω:
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Εικόνα 2.5 Βασικά στοιχεία χρονοδιαγράμματος

Οι κόκκινες μπάρες αποτελούν την κρίσιμη διαδρομή που σημαίνει ότι οι
δραστηριότητες A,B,F,I είναι κρίσιμες και δεν μπορούν να καθυστερήσουν.

2.2.2.5. Τοποθέτηση κωδικών (Activity codes)
Το έργο που παρακολουθείται μέσω του Ρ3 μπορεί να έχει από μία έως χιλιάδες
δραστηριότητες. Όσες δραστηριότητες και να περιλαμβάνει θα πρέπει να υπάρχει η
δυνατότητα αυτές να ταξινομηθούν και να οργανωθούν σε ομάδες και κατηγορίες
ώστε να κάνουν πιο εύκολο τον προγραμματισμό και τη διαχείριση του έργου. Για
παράδειγμα, σε μία κτιριακή κατασκευή θα πρέπει οι εργασίες να διαχωριστούν σε
κλάδους, δηλ. αρχιτεκτονικά, μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά κλπ. Είναι πιθανό να
χρειάζεται επίσης οργάνωση ανά τοποθεσία ή ανά υπεύθυνο επίβλεψης. Η
κατηγοριοποίηση βοηθά στο φιλτράρισμα, στην ταξινόμηση και στην προβολή των
στοιχείων.
To Ρ3 παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησης κωδικών στις δραστηριότητες (εικόνα 2.6)
για την οργάνωση των έργων. Κατηγοριοποίηση είναι δυνατόν να γίνει μέχρι και 20
διαφορετικά επίπεδα όπως π.χ. υπεύθυνος, περιοχή, τμήμα, φάση, είδος εργασίας
κλπ.
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Activity Codes
Activity codes

Activity ID

Alias

Codes:

tt Name
1 DEPT
2 IRESP
3 iPHAS
4 ISTEP

Length |
Description
3! Department
5| Responsibility
5j Phase
5|Step

*

▼

41 characters remaining
Values:

DEPT

“FT
Value
ENG
PCH
ISD
CON

Description
Engineering Department
Purchasing Department
Information Systems Department
Construction Department

Order
1 ^
2
3
4
▼

Transfer...

Print...

Refresh

W When new code values occur in project, validate against dictionary
Close

|

Help

Εικόνα 2.6 Τοποθέτηση κωδικών στο Ρ3

2.2.2.6. Ανάθεση πόρων (μέσα παραγωγής) στις δραστηριότητες
Για τα τεχνικά έργα τα κύρια μέσα παραγωγής είναι το ανθρώπινο δυναμικό, ο
εξοπλισμός (μηχανήματα) και το διαθέσιμο κεφάλαιο. Τα υλικά είναι μέσα
παραγωγής αλλά θεωρούνται ως παράμετρος περιβάλλοντος ο οποίος δεν
επηρεάζει άμεσα το σύστημα διαχείρισης
Τα μέσα παραγωγής είναι οι κύριοι συντελεστές οι οποίοι διαμορφώνουν τη χρονική
διάρκεια και το κόστος των δραστηριοτήτων του έργου. Πρέπει όμως να δίνεται
ιδιαίτερη προσοχή στον προγραμματισμό και τη διαχείριση τους.
Για την απλοποίηση του προγραμματισμού με μέσα παραγωγής συνίσταται η εξής
διαδικασία: Ο φορέας κατασκευών συντάσσει ένα κοινό για όλα τα έργα Κατάλογο
Μέσων Παραγωγής. To Ρ3 το χαρακτηρίζει ως Resource Dictionary. Ο κατάλογος
περιέχει όλα τα μέσα παραγωγής τα οποία διαθέτει η επιχείρηση και άλλα τα οποία
υπάρχουν στην αγορά. Για κάθε μέσο εισάγεται το κόστος στη μονάδα του χρόνου.
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Το κόστος αυτό μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τις τιμές της αγοράς. Σε κάθε
έργο γίνεται η αντιστοίχιση των μέσων στις δραστηριότητες από τον Κατάλογο
Μέσων Παραγωγής.

2.2.2.7. Χρονοδιάγραμμα καθοδηγούμενο από τους πόρους
Η διαθεσιμότητα και η εμπειρία των πόρων (π.χ. εξειδικευμένο προσωπικό) είναι
πολλές φορές τα στοιχεία που καθοδηγούν την πορεία ενός έργου και το χρόνο
ολοκλήρωσης του. Όταν διάφορα έργα είναι σε εξέλιξη και απαιτούν τους ίδιους
πόρους τότε ο προγραμματισμός τους θα πρέπει να γίνει ανάλογα με τους πόρους.
Αυτό γίνεται μέσω του Ρ3 θέτοντας τους πόρους στις δραστηριότητες και δίνοντας
τους την ιδιότητα “driving” που σημαίνει ότι οι πόροι καθοδηγούν το χρονοδιάγραμμα
(εικόνα 2.7).

Εικόνα 2.7 : Τοποθέτηση πόρων στο Ρ3

2.2.2.Θ. Εξισορρόπηση πόρων (resource leveling)
Εάν οι πίνακες των πόρων δείχνουν ότι σε κάποια χρονική στιγμή οι πόροι που
απαιτούνται είναι περισσότεροι από αυτούς που διατίθενται για το έργο τότε το Ρ3
έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτόματη ανακατανομή των πόρων με συνέπεια βέβαια
την καθυστέρηση κάποιων δραστηριοτήτων ή ίσως και όλου του έργου. Πρέπει να
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σημειωθεί εδώ ότι η εξισορρόπηση πόρων δεν αλλάζει τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων ούτε τους πόρους που τους αντιστοιχούν.

2.2.3.

Ρυθμίσεις και τελειοποίηση του χρονοδιαγράμματος

2.2.3.1. Ιεραρχική δομή εργασιών- Work Breakdown Structure (WBS)
Μετά τον καθορισμό του τεχνικού αντικειμένου του έργου, μέσω του Ρ3 μπορεί να
δημιουργηθεί μία ιεραρχική δομή εργασιών (WBS) η οποία βοηθά στην ετοιμασία
των αναφορών και δίνει περιλήψεις του χρονοδιαγράμματος και του κόστους σε
διάφορα επίπεδα λεπτομέρειας. Γραφικά η ιεραρχική δομή εργασιών παριστάνεται
ως δέντρο, ξεκινώντας από το τελικό προϊόν και διαιρώντας το σε επίπεδα φτάνοντας
στο χαμηλότερο επίπεδο που είναι η δραστηριότητα. Οπτικά στην οθόνη του Ρ3 έχει
κανείς τη δυνατότητα να βλέπει όση λεπτομέρεια επιθυμεί «ανοίγοντας» και
«κλείνοντας» το δέντρο (εικόνα 2.8).

Εικόνα 2.8 :WBS

2.2.3.2. Τροποποίηση εργάσιμου χρόνου και ημερολογίων
Δημιουργώντας ένα καινούριο έργο στο Ρ3 αυτόματα αυτό αποκτά ένα ημερολόγιο
που ονομάζεται “calendar 1”, το οποίο έχει εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα ως
Παρασκευή και οκτάωρη εργασία ανά ημέρα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
τροποποιήσει το ημερολόγιο αυτό, αλλά και να δημιουργήσει όσα επιθυμεί αφού είναι
πιθανό κάποιες εργασίες να ακολουθούν διαφορετικά ημερολόγια από τις υπόλοιπες.
Πετρούλα Μεντίζη

Σελίδα - 40 -

(υπάρχουν εργασίες που δεν διακόπτονται τα Σαββατοκύριακα π.χ. η έγχυση
σκυροδέματος).
Τα ημερολόγια επίσης βοηθούν στη δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων για τις ίδιες
δραστηριότητες όπως για παράδειγμα εργασία με ή χωρίς υπερωρίες και κατανομή
των πόρων ανάλογα. Ένα έργο μπορεί να περιλαμβάνει έως και 30 διαφορετικά
ημερολόγια.

2.2.3.3. Χρονικοί περιορισμοί δραστηριοτήτων (constraints)
Η χρήση των χρονικών περιορισμών γίνεται σε δραστηριότητες που έχουν κάποια
πολύ συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης ή άλλους περιορισμούς που δεν μπορούν να
ακολουθήσουν τη λογική προγραμματισμού του χρονοδιαγράμματος.
Χρονικός περιορισμός δραστηριότητας χρησιμοποιείται όταν μία συγκεκριμένη
ημερομηνία ελέγχει την αρχή ή το τέλος μιας δραστηριότητας περισσότερο από τη
λογική του χρονοδιαγράμματος.
Στην εικόνα 2.9 φαίνεται το παράθυρο στο οποίο καταχωρείται ο χρονικός
περιορισμός.
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Εικόνα 2.9 : Τοποθέτηση χρονικών περιορισμών στο Ρ3

2.2.4 Ενημέρωση και διαχείριση του χρονοδιαγράμματος

2.2.4.1. Περίληψη διαδικασίας ενημέρωσης
Από τη στιγμή που το έργο ξεκινά είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώνεται
συστηματικά. Ένας βασικός λόγος είναι ότι τις περισσότερες φορές οι πραγματικές
ημερομηνίες διαφέρουν από τις εκτιμώμενες. Επίσης, η αλληλουχία των
δραστηριοτήτων μπορεί στην πορεία του έργου να αλλάξει όπως μπορεί να χρειαστεί
να προστεθούν ή να αφαιρεθούν δραστηριότητες. Η τακτική ενημέρωση και η
σύγκριση με το στόχο εξασφαλίζει ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά,

γίνεται η παρακολούθηση του κόστους σε σχέση με τον προϋπολογισμό, και
διατηρείται αρχείο των πραγματικών ημερομηνιών έναρξης και λήξης καθώς και του
κόστους ώστε να χρησιμοποιηθεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης αν απαιτηθεί.
Για την ενημέρωση των χρονοδιαγραμμάτων πρέπει να καθιερωθεί μία συγκεκριμένη
συστηματική διαδικασία. Πολλές φορές συμβαίνει να είναι ταυτόχρονα σε εξέλιξη
πολλά υποέργα και αυτό υπάρχει περίπτωση να εμπλέκεται ακόμη περισσότερο αν
οι διευθύνοντες, οι πόροι και οι εργαζόμενοι σε αυτά είναι γεωγραφικά διασπαρμένοι.
Όλοι αυτοί οι παράγοντες πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν για τη δημιουργία
οδηγιών ενημέρωσης.
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Για τη δημιουργία των οδηγιών αυτών θα πρέπει να απαντηθούν οι επόμενες
ερωτήσεις:
1. Τι είδους πληροφορίες πρέπει να συγκεντρώνονται για την ενημέρωση και
ποια μέθοδος πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη συγκέντρωση των
πληροφοριών;
2. Πόσο συχνά πρέπει να ενημερώνεται το χρονοδιάγραμμα ;
3. Οι πόροι βρίσκονται κοντά στο έργο ή είναι απομακρυσμένοι;
4. Σε ποια έργα διαμοιράζονται κοινοί πόροι;
5. Ποιος θα είναι υπεύθυνος από κάθε ομάδα εργασίας να συλλέγει τα στοιχεία
για την ενημέρωση;
6. Ποιοι θα βλέπουν τα αποτελέσματα
χρονοδιαγράμματος και κάθε πότε ;

από

την

ενημέρωση

του

7. Τι είδους πληροφορίες θα παράγονται και θα επιδεικνύουν την πρόοδο μετά
από κάθε ενημέρωση και πριν την επόμενη ;
Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά είναι πολύ σημαντικές για τον τρόπο με τον
οποίο θα γίνεται η ενημέρωση στο Ρ3.

2.2.4.2 Πρόγραμμα «στόχος»
Προτού ενημερωθεί το χρονοδιάγραμμα για πρώτη φορά η Primavera προτείνει τη
δημιουργία ενός προγράμματος στόχου. Ο πιο απλός τρόπος είναι να διατηρηθεί ένα
αντίγραφο του αρχικού χρονοδιαγράμματος και να χρησιμοποιείται για σύγκριση
ημερομηνιών, πόρων και κόστους με το χρονοδιάγραμμα σε εξέλιξη.
Στο Ρ3 μπορούν να δημιουργηθούν όσοι στόχοι επιθυμούμε, αλλά μέχρι δύο
μπορούν να φαίνονται στην οθόνη κάτω από τις μπάρες του χρονοδιαγράμματος
που ενημερώνεται (βλ. εικόνα 2.10) .

Εικόνα 2.10 Χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και στόχος
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Η κίτρινη μπάρα είναι το κανονικό χρονοδιάγραμμα και η γαλάζια είναι ο στόχος.

2.2.4.3. Διαχείριση αλλαγών
Σπανίως ένα έργο εξελίσσεται όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί. Το τεχνικό
αντικείμενο αλλάζει, κάποιες δραστηριότητες καθυστερούν ή αλλάζει η αλληλουχία
τους και οι απαιτήσεις πόρων αναθεωρούνται. Κατά τη πορεία υλοποίησης ενός
έργου πρέπει συνεχώς να αξιολογούνται όλα αυτά τα στοιχεία : ημερομηνίες, πόροι
και κόστη.
Ο διευθύνων του έργου θα πρέπει πάντα να έχει τη συνολική εικόνα του έργου αφού
οι αλλαγές σε μία περιοχή συνήθως επηρεάζουν κι άλλες περιοχές του έργου.
Επίσης θα πρέπει να είναι σε θέση να δίνει άμεσα λύσεις και απαντήσεις και σ' αυτό
μπορεί να βοηθήσει σημαντικά το Ρ3 με τις εκθέσεις και τα γραφήματα που μπορούν
να σχεδιαστούν.

2.2.5 Παρουσίαση στοιχείων - Εκθέσεις προόδου
Για την παρουσίαση των στοιχείων υπάρχουν διάφορες δυνατότητες προβολής που
βοηθούν σημαντικά ώστε οι εκθέσεις να είναι ευανάγνωστες και φιλικές γι' αυτόν που
θα τις παραλάβει. Στα παρακάτω χρονοδιάγραμμα φαίνονται αυτές τις δυνατότητες
σχηματικά:
•

Οργάνωση των στηλών των δραστηριοτήτων : Υπάρχει η δυνατότητα να
εμφανίζονται (εικόνα 2.11) και να κρύβονται στήλες (εικόνα 2.12) στοιχείων
ανάλογα με τι επιθυμεί να δείξει ο χρονοπρογραμματιστής.
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Εικόνα 2.11: Χρονοδιάγραμμα με εξαφανιζόμενες στήλες
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Εικόνα 2.12: Χρονοδιάγραμμα με κρυμμένες στήλες

Στην εικόνα 2.11 φαίνονται 10 στήλες με στοιχεία (ημερομηνίες, κόστη κλπ) ενώ στην
εικόνα 2.12 έχουν κρυφτεί αυτές που δεν χρειάζεται και φαίνονται μόνο τρεις (την
περιγραφή της δραστηριότητας και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της
δραστηριότητας).

•

Ρύθμιση της κλίμακας του χρόνου : Ανάλογα με την έκθεση προόδου,
υπάρχει η δυνατότητα να φαίνονται οι δραστηριότητες της επόμενης
εβδομάδας, μήνα κλπ. ή και όλες μέχρι το πέρας του έργου.

Εικόνα 2.13: Χρονοδιάγραμμα με κλίμακα χρόνου ανά εβδομάδα και μήνα
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Εικόνα 2.14: Χρονοδιάγραμμα με κλίμακα χρόνου ανά μήνα και έτος

Στις εικόνες 2.13 και 2.14 οι δραστηριότητες είναι οι ίδιες. Στην 2.13 η κλίμακα
χρόνου είναι ανά εβδομάδα και μήνα ενώ στην 2.14 ανά μήνα και έτος

•

Μορφοποίηση μπαρών : Οι μπάρες μπορούν να έχουν διαφορετικό
μέγεθος και χρώμα ανάλογα με το τι επιλέγει ο χρήστης

Εικόνα 2.15: Χρώμα και μέγεθος μπαρών 1

Εικόνα 2.16: Χρώμα και μέγεθος μπαρών 2

Ενώ πρόκειται για το ίδιο χρονοδιάγραμμα στις εικόνες 2.15 και 2.16 οι μπάρες έχουν
διαφορετικό μέγεθος και χρώμα.
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Εμφάνιση πληροφοριών στις μπάρες (Log record): Ημερομηνίες, σχόλια
κειμένου και ότι άλλο επιθυμεί ο χρήστης μπορεί να εμφανιστεί δεξιά,
αριστερά, πάνω ή κάτω από τη μπάρα της αντίστοιχης δραστηριότητας.
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Εικόνα 2.17: Πληροφορίες στις μπάρες

Στο παράδειγμα της εικόνας φαίνονται πάνω σε κάθε μπάρα οι ημερομηνίες έναρξης
και λήξης, η περιγραφή τους και κάποια σχόλια (“In progress”).

•

Περιλήψεις των δεδομένων (Summary bars): Υπάρχει η δυνατότητα να
φαίνονται όποια επίπεδα λεπτομέρειας επιθυμεί ο χρήστης.

Εικόνα 2.18: Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα
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Εικόνα 2.19: Συνεπτυγμένο χρονοδιάγραμμα

Στις εικόνες

2.18

και

2.19

φαίνονται

το αναλυτικό

και

το συνεπτυγμένο

χρονοδιάγραμμα αντίστοιχα.

•

Ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων ανά κωδικό : Το χρονοδιάγραμμα
μπορεί να ομαδοποιηθεί ανά οποιοδήποτε κωδικό θέλει ο παραλήπτης της
έκθεσης να παρακολουθεί την πρόοδο.

Εικόνα 2.20: Ομαδοποίηση ανά σύμβαση
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Εικόνα 2.21: Ομαδοποίηση ανά γεωγραφική περιοχή

Στην εικόνα 2.20 τα δεδομένα είναι ομαδοποιημένα ανά αριθμό σύμβασης ενώ
στην εικόνα 2.21 ανά γεωγραφικό τμήμα

•

Φιλτράρισμα έργων και δραστηριοτήτων (Filtering) : Για να δίνονται τα
στοιχεία που αφορούν κάθε φορά τον συγκεκριμένο παραλήπτη μπορούν να
δημιουργηθούν φίλτρα και να επιλέγονται οι επιθυμητές δραστηριότητες.
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Εικόνα 2.22: Χρονοδιάγραμμα χωρίς φίλτρο
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> 25ΑΠΡ05

Εικόνα 2.23: Χρονοδιάγραμμα με φίλτρο

Στην εικόνα 2.22 φαίνονται τα χρονοδιαγράμματα τριών συμβάσεων, ενώ στην εικόνα
2.23 έχουν φιλτραριστεί και φαίνεται μόνο τη μία από τις τρεις.

•

Δημιουργία εκθέσεων προόδου : Εκτός από την εκτύπωση στοιχείων
χρονοδιαγράμματος από την οθόνη μπορεί να σχεδιαστεί και ποικιλία άλλων
εκθέσεων σε μορφή πίνακα, γραφήματος κλπ. μέσα από το πρόγραμμα.

Όλοι οι παραπάνω τρόποι είναι απλώς κάποιες ιδέες με τις οποίες μπορούν να
δημιουργηθούν εκθέσεις προόδου και να προβληθεί το χρονοδιάγραμμα και οι
πληροφορίες του. Κάθε χρήστης αλλά και κάθε διαχειριστής του έργου μπορεί να
επιλέξει και να δημιουργήσει ποικιλία εκθέσεων ανάλογα με το τι χρειάζεται κάθε
φορά να προβληθεί, σε ποιον απευθύνεται, πόσο χρόνο έχει στη διάθεση του κλπ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3»
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PRIMAVERA ΣΤΗΝ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ»

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει εκτενής αναφορά στην εφαρμογή του λογισμικού της
Primavera στα έργα της Εγνατίας Οδού. Μετά τη σύντομη αναφορά στο έργο και την
εταιρία «Εγνατία Οδός», θα παρουσιαστεί το Τμήμα Χρονικού Προγραμματισμού και
Κόστους και στη συνέχεια θα αναλυθεί ο τρόπος παρακολούθησης όλων των
διαδικασιών υλοποίησης των έργων. Ξεκινώντας θα αναφερθούν τα βασικά εργαλείαλογισμικά που χρησιμοποιούνται, εκτός του Primavera Project Planner, οι πηγές
άντλησης πληροφοριών, και η στρατηγική προγραμματισμού για καθένα από τα
στάδια των εργασιών. Ακολούθως δίνονται πληροφορίες για το πως γίνεται η
σύνταξη και η παρακολούθηση του προϋπολογισμού, ποια είναι τα νέα αντικείμενα
του τμήματος και ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
3.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε»
3.1.1 Γενικά
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Εγνατία Οδός ενώνει τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα της Δύσης
με την Ανατολή. Ως συλλεκτήριος των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV, IX και X που
οδεύουν από Βορρά προς Νότο, αποκτά μεγάλη γεωστρατηγική σημασία για τα Βαλκάνια
και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Σε εθνικό επίπεδο είναι σαφές ότι έχει αποφασιστική επίδραση στην κοινωνικοοικονομική
και πολιτισμική ανάπτυξη όλης της Βόρειας Ελλάδας και γενικότερα για τον ελληνικό χώρο.
Ενδεικτικά σημειώνεται ότι η χρονοαπόσταση Ηγουμενίτσα - Κήποι μειώνεται από 11,5
ώρες σε 6,5 ώρες.
3.1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εννατίας Οδού
Η Εγνατία Οδός εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους στα
ελληνοτουρκικά σύνορα και έχει μήκος 680 χλμ. Μελετάται και κατασκευάζεται ως
κλειστός αυτοκινητόδρομος διεθνών προδιαγραφών με δυο κλάδους κυκλοφορίας και
κεντρική διαχωριστική νησίδα, συνολικού πλάτους 24,5 μ ή 22,0 μ σε ορισμένα
δυσχερή τμήματα. Κάθε κλάδος έχει δυο λωρίδες κυκλοφορίας και μια λωρίδα
έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ).
Η οδός περιλαμβάνει πολλές και μεγάλες δίδυμες γέφυρες που καλύπτουν 40 χλμ
αυτοκινητοδρόμου (δηλαδή 80 χλμ. μονού κλάδου), μεγάλο αριθμό δίδυμων
σηράγγων που καλύπτουν περισσότερα από 45 χλμ. αυτοκινητοδρόμου (δηλαδή 90
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χλμ. μονού κλάδου) και 50 ανισόπεδους κόμβους, 43 περάσματα ποταμών, 350 άνω
και κάτω διαβάσεις και 720 χλμ. βοηθητικές οδούς εξυπηρέτησης.
Επίσης περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή των εξής κάθετων αξόνων και
συνδέσεων:
•

Ιωάννινα - Κακαβιά (Αλβανία - Διευρωπαϊκός Άξονας)

•

Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή (Αλβανία - Διευρωπαϊκός Άξονας)

•

Κοζάνη - Φλώρινα - Νίκη (FYROM - Πανευρωπαϊκός Διάδρομος)

•

Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (FYROM - Πανευρωπαϊκός Διάδρομος)

•

Θεσσαλονίκη -

Σέρρες - Προμαχών (Βουλγαρία - Πανευρωπαϊκός

Διάδρομος)
•

Δράμα - Νευροκόπι - Εξοχή (Βουλγαρία)

•

Ξάνθη - Εχίνος (Βουλγαρία)

•

Κομοτηνή - Νυμφαία (Βουλγαρία)

•

Αρδάνιο - Ορμένιο (Βουλγαρία - Πανευρωπαϊκός Διάδρομος)

3.1.3 Σττουδαιότητα του έργου
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Εγνατία ενώνει τα βιομηχανικά κέντρα της Δύσης με την
Ανατολή. Όσο περισσότερο διαμορφώνεται ένας μεγάλος πολιτικός και οικονομικός
σχηματισμός, τόσο περισσότερο γίνονται αναγκαίες οι ακτινικές συνδέσεις από το
κέντρο, την εκάστοτε Ρώμη προς την περιφέρεια. Γι αυτό η Εγνατία χρηματοδοτείται
με μεγάλα ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Εγνατία λειτουργεί συγχρόνως ως συλλεκτήριος οδικός άξονας των μεταφορών της
Βαλκανικής και της Ν.Α. Ευρώπης. Σ αυτήν καταλήγουν οι πανευρωπαϊκοί διάδρομοι
IV (Βερολίνο-Σόφια-Θεσ/νίκη), IX (Ελσίνκι με κατάληξη την Αλεξ/πολη), X (ΒιέννηΒελιγράδι-Θεσ/νίκη) ενώ εννέα κάθετοι οδοί εξασφαλίζουν τη σύνδεση της Ελλάδας

με τις χώρες των Βαλκανίων.
Η γεωστρατηγική σημασία της Εγνατίας στην περιοχή είναι μεγάλη. Τρεις σημαντικές
γεννήτριες μεταφορικών κινήσεων είναι η Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο (Ανατολική
Μεσόγειος) και η Αδριατική/το Ιόνιο. Η σύνδεση καθεμίας με τις άλλες επιτυγχάνεται
μέσω ενός οδικού τετράπλευρου, που περιλαμβάνει την Εγνατία, δύο κάθετους
άξονες της Αρδάνιο-Ορμένιο-Πύργος (Μπουργκάς) και Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή Πόγραδετς - Τίρανα - Δυράχιο καθώς και τον πανευρωπαϊκό άξονα VIII Δυράχιο Σκόπια - Σόφια - Πύργος (Μπουργκάς) η λεγάμενη Παραεγνατία. Η άμεση
κατασκευή των τριών πλευρών, αφού ο άξονας VIII θα καθυστερήσει λόγω
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ουσιαστικής ανυπαρξίας χρηματοδότησης και επειδή διασχίζει περιοχή πολιτικά
ασταθή, θα επιτρέψει τη μεγάλη ανάπτυξη των μεταφορών.
Ακόμη, σε εθνικό επίπεδο η Εγνατία Οδός αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του συστήματος
μεταφορών της Β. Ελλάδας, βγάζει από την απομόνωση την Ήπειρο, τη Δυτική
Μακεδονία και τη Θράκη. Δίνει την ευκαιρία συμπληρωματικών επενδύσεων στον
τομέα των μεταφορών, της βιομηχανίας και του τουρισμού. Αποτελεί άξονα
ανάπτυξης της Β. Ελλάδας.

3.1.4 Η εταιοία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1995 κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ.
5 του Ν. 2229/94, για τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, συντήρηση, εξοπλισμό και
εκμετάλλευση της Εγνατίας οδού, των οδικών αξόνων που την εξυπηρετούν καθώς
και άλλων έργων εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας
Σύμφωνα με τις ιδρυτικές της διατάξεις, η εκπόνηση των μελετών και η εκτέλεση των
έργων της Εταιρίας υπόκειται μόνο στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Εγνατία οδός είναι εταιρία του Δημοσίου, λειτουργεί όμως αυτόνομα με
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται
από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. Ο Γενικός Διευθυντής προσλήφθηκε ύστερα από
ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό.
Τη Διαχείριση της κατασκευής του έργου κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού ανέλαβε
Σύμβουλος Διαχείρισης (Project Manager) που είναι ενσωματωμένος στην εταιρία. Ο
Σύμβουλος Διαχείρισης πλαισιώνεται από ελληνικό τεχνικό και διοικητικό προσωπικό
το οποίο έχει προσληφθεί από την ελληνική και διεθνή αγορά εργασίας. Παράλληλα
έχει αποσπαστεί από το Δημόσιο ένας αριθμός έμπειρων μηχανικών.
Η επίβλεψη της κατασκευής του έργου γίνεται από τρεις Συμβούλους Κατασκευής.
Πρόκειται για ξένους Οίκους εξειδικευμένους στην επίβλεψη κατασκευής μεγάλων
έργων που έχουν επιλεγεί κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού.
Σήμερα η Εταιρία απασχολεί 300 εργαζόμενους περίπου, όπου περιλαμβάνεται και ο
Σύμβουλος Διαχείρισης. Από αυτούς 2/3 είναι μηχανικοί και 1/3 διοικητικό και
οικονομικό προσωπικό. Οι τρεις Σύμβουλοι Επίβλεψης απασχολούν 230 περίπου
εργαζόμενους, το 90% των οποίων είναι μηχανικοί.
Το σύνολο των εργαζομένων για την υλοποίηση του έργου, στις εργοληπτικές
εταιρίες και στα γραφεία μελετών, ανέρχεται σε 8.000 περίπου.
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3.1.5 KaivoTOuiec tnc «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
1.

Βασική καινοτομία στη διοίκηση των δημοσίων έργων, αποτελεί η
ανάθεση της αρμοδιότητας κατασκευής και εκμετάλλευσης του έργου σε μια
εξειδικευμένη Ανώνυμη Εταιρία, την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) και στο
πλαίσιο αυτό η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) των
υπηρεσιών Διαχείρισης Έργου (Project Management) και Επίβλεψης Έργου

2.

(Construction Management).
Για την εξασφάλιση της ποιότητας στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων
της Εταιρίας και της ποιότητας του κατασκευαζόμενου έργου, η ΕΟΑΕ
εφαρμόζει ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.). Το
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΟΑΕ ικανοποιεί τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 9001 και για το λόγο αυτό ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.
(ΕΛΟΤ) χορήγησε στην ΕΟΑΕ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος
Ποιότητας την 18/05/2001, το οποίο έχει 3ετή ισχύ.

3.

Η Εταιρία, για την καλύτερη διαχείριση των συμβάσεών της, έχει συντάξει:
•
•

Περιγραφικό Τιμολόγιο για περίπου 900 άρθρα εργασιών
Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΣΜΕΟ) που
περιλαμβάνουν αρχές σχεδιασμού, προδιαγραφές, στάδια μελετών,
υποβλητέα τεύχη ανά στάδιο κλπ για κάθε είδους μελέτη που αφορά στην
κατασκευή της οδού.

•

Οδηγίες Σχεδιασμού Αποκατάστασης Τοπίου (ΟΣΑΤ) που περιλαμβάνουν
τις απαιτήσεις της Εταιρίας από μελετητές και κατασκευαστές για την
προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση του τοπίου.

•

Διακήρυξη,
Ειδική
Συγγραφή
Υποχρεώσεων
(ΥΣΕ),
Τεχνικές
Προδιαγραφές Σηράγγων και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών, Πρότυπα
Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ).
4. Καθιέρωσε την ασφάλιση των μελετών και των κατασκευών του συνόλου του
έργου της έναντι επαγγελματικής και αστικής ευθύνης των συμβαλλόμενων
μελετητών και κατασκευαστών.
5. Απευθύνεται σε ειδικούς (experts) από τον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο, τους
οποίους προσκαλεί προκειμένου να γνωματεύσουν για τον τρόπο επίλυσης
προβλημάτων μελέτης ή κατασκευής με ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες.
6.
Ειδικότερα η Εταιρία για την καλύτερη διαχείριση των μελετών της:
■

Καθιέρωσε το θεσμό του ανεξάρτητου ελεγκτή μελετών μεγάλων γεφυρών,
σηράγγων και Η-Μ εγκαταστάσεων της οδού.

■

Εφάρμοσε την τακτική των προθεσμιακών συμβάσεων με μελετητές (γεφυρών,
σηράγγων, γεωτρήσεων, τοπογραφικών), τους οποίους επιλέγει με διεθνή
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■
■

διαγωνισμό, για την άμεση ανάθεση του μεγάλου αριθμού των μελετών που
απαιτούνται.
Καθιέρωσε το θεσμό των Εξωτερικών Συμβούλων Μελετών, με αρμοδιότητα τη
διαχείριση, την επισκόπηση κλπ. μελετών κυρίως των Κάθετων Αξόνων.
Ανέπτυξε σύστημα προγραμματισμού - εκτέλεσης - επίβλεψης - αξιολόγησης
των γεωτεχνικών ερευνών, διαχωρίζοντας τις επί τόπου του έργου και τις
εργαστηριακές έρευνες από τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων τους που επιτελεί ο γεωτεχνικός μελετητής του έργου.

7.

Συστήματα Εποπτείας - Παρακολούθησης - Διαχείρισης Έργου. Η
Εταιρία έχει αναπτύξει συστήματα καταχώρησης πληροφοριών, παρακολούθησης
δεδομένων, ελέγχου και διαχείρισης, που αφορούν στο έργο που κατασκευάζεται
και στις διαδικασίες που ακολουθούνται. Μερικά από αυτά είναι:
•

Συστήματα τυποποίησης της παρακολούθησης προόδου

•

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS),

•

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης
αρχείου και σύνταξης εκθέσεων, που περιλαμβάνει και κάθε είδος
υποβαλλόμενων τεχνικών μελετών.

•

Ηλεκτρονική διακίνηση και παρακολούθηση υλοποίησης των αποφάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνουσας Επιτροπής.

•

Ηλεκτρονική παρακολούθηση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.

•

Εσωτερικός Έλεγχος της ΕΟΑΕ
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3.2 ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ
Το γενικό οργανόγραμμα της εταιρίας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. φαίνεται στο διάγραμμα
3.1. Περιλαμβάνει τρεις βασικούς τομείς τον Τομέα Έργων, τον Τομέα Λειτουργίας Εκμετάλλευσης - Συντήρησης (ΛΕΣ) και τον Τομέα Υποστήριξης (αν θεωρήσουμε ότι
ο σύμβουλος διαχείρισης έργου αναφέρεται μόνο στον τομέα έργων). Αντικείμενο του
Τομέα Έργων αποτελούν όλες εκείνες οι εργασίες που έχουν να κάνουν με τη μελέτη
και κατασκευή των έργων, ενώ του Τομέα ΛΕΣ όλες εκείνες που έπονται της
κατασκευής. Τέλος ο Τομέας Υποστήριξης περιλαμβάνει τη Διεύθυνση Συμβάσεων
και Υπηρεσιών Έργου, την Οικονομική Διεύθυνση και τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων
Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας. Το Τμήμα Χρονικού Προγραμματισμού και Κόστους
ανήκει στον Τομέα Υποστήριξης και τη Διεύθυνση Συμβάσεων και Υπηρεσιών Έργου
(διάγραμμα 3.2). Η Διεύθυνση Συμβάσεων και Υπηρεσιών Έργου περιλαμβάνει
ακόμη δύο τμήματα Συμβάσεων Μελετών-Υπηρεσιών και Έργων-Προμηθειών, το
Τμήμα Εκτίμησης Κόστους, το Τμήμα Κοινοτικών Προγραμμάτων και το Τμήμα
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).
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Διάγραμμα 3.1 : Γενικό οργανόγραμμα Εγνατίας Οδού
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Διάγραμμα 3.2 : Οργανόγραμμα Διεύθυνσης Συμβάσεων και Υπηρεσιών Έργου

Το Οργανόγραμμα του Τμήματος Χρονικού Προγραμματισμού και Κόστους
φαίνεται στο διάγραμμα 3.3.

Διάγραμμα 3.3 : Οργανόγραμμα Τμήματος Χρον. Προγραμματισμού και Κόστους

Το Τμήμα Χρονικού Προγραμματισμού και Κόστους αποτελείται από επτά άτομα,
πέντε από τα οποία είναι μηχανικοί. Περιλαμβάνει τον Προϊστάμενο, ο οποίος
είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και την εργασία του προσωπικού του
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τμήματος τόσο στα κεντρικά όσο και στα περιφερειακά γραφεία. Στα κεντρικά
γραφεία το Τμήμα απασχολεί δύο Μηχανικούς και δύο Τεχνικούς Βοηθούς. Όλοι
αυτοί χειρίζονται το Primavera Project Planner με καθορισμένες αρμοδιότητες ο
καθένας. Στα περιφερειακά γραφεία Ιωαννίνων και Δερβενιού απασχολούνται
άλλοι δύο μηχανικοί με κύριο αντικείμενο την παρακολούθηση των συμβάσεων
κατασκευής. Οι πληροφορίες από τους δύο αυτούς μηχανικούς έρχονται στα
κεντρικά γραφεία, ελέγχονται, καταχωρούνται και εκδίδονται σε αναφορές
προόδου.
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3.3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
PRIMAVERA PROJECT PLANNER
3.3.1 Βασικά εργαλεία
Τα βασικά εργαλεία - λογισμικά τα οποία χρησιμοποιούνται περισσότερο από το
Τμήμα Χρονικού Προγραμματισμού και Κόστους είναι τα ακόλουθα:
•

Primavera Project Planner

Χρησιμοποιείται για τον χρονικό προγραμματισμό του έργου, τον έλεγχο και την
ανάλυση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών.
Παράλληλα έχει τη δυνατότητα χρήσης πόρων και κόστους βοηθώντας έτσι στην
καλύτερη ανάλυση, έλεγχο και διαχείριση των έργων.
Επίσης η δυνατότητα οργάνωσης των πληροφοριών κατά βούληση, η ανάλυση
εναλλακτικών σεναρίων και η άμεση δημιουργία αναφορών.
• Primavera Expedition
Χρησιμοποιείται βοηθητικά στην παρακολούθηση των συμβάσεων (συμβατικά
θέματα και πληρωμές)
• Microsoft Excel
Χρησιμοποιείται για την επεξεργασία, μεταφορά και παραγωγή αναφορών οι οποίες
είναι πιο ευπαρουσίαστες σε excel απ’ ότι στα άλλα διαθέσιμα εργαλεία.
Στην εργασία αυτή θα αναφερθούμε εκτενέστερα στη χρήση του Primavera Project
Planner επειδή παρουσιάζει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
3.3.2. Πηνές πληροφόρησης
Το Τμήμα Χρονικού Προγραμματισμού και Κόστους έχει διάφορες πηγές (πρόσωπα

και έγγραφα) από τις οποίες αντλεί την ενημέρωση του.
Για όλες τις διαδικασίες που παρακολουθούνται αντλούνται πληροφορίες από τα
αντίστοιχα τμήματα εσωτερικά της εταιρίας κυρίως από τους Επιβλέποντες
Μηχανικούς των συμβάσεων και τους Διευθυντές Έργων. Οι πληροφορίες αυτές
έρχονται στο Τμήμα Χρονικού Προγραμματισμού και Κόστους με συσκέψεις που
γίνονται, με έγγραφα που του κοινοποιούνται, με τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και
ηλεκτρονική αλληλογραφία (email).
Γενικά το προσωπικό του τμήματος έρχεται σε επαφή εντός της εταιρίας με τους κάθε
φορά αρμόδιους για την παροχή της πληροφορίας. Ομοίως, είναι σε συχνή
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επικοινωνία με τα περιφερειακά γραφεία για πληροφορίες που αφορούν κυρίως την
κατασκευή.
3.3.3 Στρατηγική προγραμματισμού
Η διαδικασία προγραμματισμού και παρακολούθησης των έργων της Εγνατίας οδού
περιλαμβάνει τη χρονική και οικονομική παρακολούθηση όλων των συμβάσεων
μελετών κυρίου και κάθετων αξόνων, των διαδικασιών, δημοπράτησης και
απαλλοτριώσεων, περιβαλλοντικών θεμάτων, και των συμβάσεων κατασκευής.
Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται συλλέγονται από διάφορες πηγές : αρχικές
εκτιμήσεις, συμβάσεις μελετών, συμβάσεις κατασκευών και πίνακες ποσοτήτων,
χρονοδιαγράμματα μελετητών και κατασκευαστών, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και
έγγραφα παρατάσεων προθεσμιών.
Οι περισσότερες δραστηριότητες του χρονοδιαγράμματος κοστολογούνται και,
χρησιμοποιώντας ως πόρους οικονομικά δεδομένα επιτυγχάνεται εκτός από χρονική
και οικονομική παρακολούθηση. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από τη γνώση και
καταγραφή των δεδομένων μπορούν άμεσα να παράγονται πληροφορίες και
εκτιμήσεις για το μέλλον τόσο σε θέματα χρόνου αλλά και απαιτούμενων
χρηματοροών.
Η παρακολούθηση γίνεται αναλυτικά για καθένα από τα στάδια του έργου, από τη
δημοπράτηση των μελετών ως την ολοκλήρωση των συμβάσεων κατασκευής.
Υπάρχει ένας γεωγραφικός διαχωρισμός του δρόμου σε υποτμήματα τα οποία έχουν
ένα μοναδικό κωδικό (βλ. πίνακα 3.1). Για καθένα από αυτά τα υποτμήματα υπάρχει
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα όλων των εργασιών που θα απαιτηθούν μέχρι να
κατασκευαστεί. Μέσα σ' αυτό είναι καταγεγραμμένες όλες οι συμβάσεις μελετών και
κατασκευών.

ΤΜΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΗΚΟΣ
(ΧΛΜ)

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1

ΛΑΔΟΧΩΡΙ - ΛΥΚΟΠΟΔΙ
ΛΥΚΟΠΟΔΙ - ΜΑΚΡΥΧΩΡΑ
ΜΑΚΡΥΧΩΡΑ-ΓΚΡΙΚΑ
ΓΡΙΚΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ - ΨΗΛΟΡΑΧΗ
ΨΗΛΟΡΑΧΗ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΟΥΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΩΔΩΝΗΣ

6,98
4,78
2,06
10,40
10,25
7,55
7,53
4,91
6,29
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1.3.2
1.3.3
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5.1/2
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.5
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3.1
4.3.2
5.1
5.2
5.3
6.0
7.0
8.1
8.2
8.3.1
8.3.2
9.1
9.2
10.1
10.2
11.1
11.2
11.3
12.1
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.8
14.1.1
14.1.2
14.2.1
14.2.2
14.2.3
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ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΩΔΩΝΗΣ - ΠΕΔΙΝΗ
ΠΕΔΙΝΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ - ΑΡΑΧΘΟΣ
ΑΡΑΧΘΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΝΘΟΧΩΡΙ
ΑΝΘΟΧΩΡΙ - Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΣΗΡΑΓΓΑ MET70B0Y(Duallinq)
ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΜΑΛΑΚΑΣΣΙ
ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ Ιο ΤΜΗΜΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ 2ο ΤΜΗΜΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ 3ο ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΑ - ΚΟΖΑΝΗ Ιο ΤΜΗΜΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ - ΚΟΖΑΝΗ 2ο ΤΜΗΜΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ - ΚΟΖΑΝΗ 3ο ΤΜΗΜΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ - ΚΟΖΑΝΗ 4ο ΤΜΗΜΑ
ΓΑΛΑΝΙ - ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ
Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ - ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡA - ΒΕΡΟΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ - ΚΟΥΛΟΥΡΑ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ - ΚΛΕΙΔΙ
ΚΛΕΙΔΙ - ΚΙ (Α/Κ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΙ - Κ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κ2 - Κ4
Α/Κ Κ4 (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
Κ4 - ΔΕΡΒΕΝΙ
ΔΕΡΒΕΝΙ - ΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΛΗΨΗ - ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ
ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ - ΡΕΝΤΙΝΑ Ιο ΤΜΗΜΑ
ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ - ΡΕΝΤΙΝΑ 2ο ΤΜΗΜΑ
ΡΕΝΤΙΝΑ - ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ - ΣΓΡΥΜΟΝΑΣ
ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ - ΠΕΡΑΜΟΣ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ - χλμ. 4937
χλμ. 4937 - χλμ. 9400
χλμ. 9400 - χλμ. 13803
Α/Κ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ
ΑΓ. ΣΥΛΛΑΣ - Α/Κ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΩΝ
Α/Κ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΩΝ
Α/Κ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΩΝ - ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ
ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ - Α/Κ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
Α/Κ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΟΤΑΜΟΣ ΝΕΣΤΟΣ
ΠΟΤΑΜΟΣ ΝΕΣΤΟΣ - Α/Κ ΒΑΝΙΑΝΟΥ
Α/Κ ΒΑΝΙΑΝΟΥ - Α/Κ ΒΑΦΑΙΪΚΑ
Α/Κ ΒΑΦΑΙΪΚΩΝ - ΑΜΑΞΑΔΕΣ
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3,55
1,83
9,61
3,16
10,90
8,73
4,14
6,63
2,55
3,60
7,70
8,75
15,19
12,55
6,69
6,00
14,56
10,54
20,24
13,98
1,01
12,91
12,86
8,75
25,14
25,00
5,58
6,53
4,57
2,50
14,91
17,54
11,00
8,98
10,63
8,33
11,37
41,59
4,94
4,46
4,40
0,67
8,99
1,94
3,79
14,57
11,27
5,84
10,18
10,17

14.3.1
14.3.2
15.1.1
15.1.2
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8

ΑΜΑΞΑΔΕΣ - ΙΑΣΜΟΣ
Α/Κ ΙΑΣΜΟΥ - Α/Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΥΤΙΚΟΣ Α/Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΣΤΡΥΜΗ
ΣΤΡΥΜΗ - ΜΕΣΤΗ
ΜΕΣΤΗ - ΜΑΚΡΗ
ΜΑΚΡΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΒΙ.ΠΕ.
ΒΙ.ΠΕ. - ΠΥΛΑΙΑ
ΠΥΛΑΙΑ - ΚΗΠΟΙ

9,66
13,98
3,10
7,08
14,21
10,20
13,82
9,81
10,53
15,72
15,21

Πίνακας 3.1 : Γεωγραφικά τμήματα Εγνατίας Οδού

Η καταγραφή αυτή περιλαμβάνει καταρχήν το χρονοδιάγραμμα «στόχο» που
περιέχει τις συμβατικές ημερομηνίες και το «πραγματικό» χρονοδιάγραμμα που
απεικονίζει το τι έγινε στην πραγματικότητα και ενημερώνεται με τα στοιχεία που
συλλέγει το Τμήμα σε μηνιαία βάση.
Αναλυτικότερα, από τη στιγμή που ένα γεωγραφικό τμήμα αρχίζει να μελετάται το
Τμήμα Χρονικού Προγραμματισμού και Κόστους παρακολουθεί την πρόοδο του :
1. Δημοπράτηση μελέτης
Αν η μελέτη του τμήματος πρόκειται να ανατεθεί με διεθνή διαγωνισμό
καταγράφονται όλα τα στάδια του διαγωνισμού με τις εκτιμώμενες διάρκειες τους
οι οποίες είναι κατά βάση σταθερές, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις. Οι
δραστηριότητες αυτές και οι διάρκειες τους φαίνονται στην εικόνα 3.1 Η διαδικασία
ανάθεσης μελετών, τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα των μελετητών, οι
προδιαγραφές των μελετών, οι αμοιβές κλπ. διέπονται από το νόμο 716/1977 και
τα Προεδρικά Διατάγματα 194/1979, 696/1974, 515/1989.
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2. Σύμβαση Μελέτης
Με την ανάθεση της πρώτης σύμβασης μελέτης σε ένα γεωγραφικό τμήμα αυτή
καταχωρείται στο Primavera Project Planner. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που
καταχωρείται είναι το χρονοδιάγραμμα που εμπεριέχεται στη σύμβαση με αρχή
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σχέσεις μεταξύ των
δραστηριοτήτων έναρξης-λήξης (FS - finish to start). Κάθε μία δραστηριότητα είναι
συνδεδεμένη με τρία ορόσημα (milestones): υποβολής (submission), έγκρισης
(approval) και πληρωμής (payment) (βλ.εικόνα 3.2α). Στα τρία αυτά ορόσημα
έχουν καταχωρηθεί οι πόροι οι οποίοι για την Εγνατία Οδό όπως προαναφέρθηκε
είναι τα χρήματα. Με τον τρόπο αυτό καταχωρούνται οι πληρωμές αλλά και οι
εργασίες που εκτελέστηκαν. Με την υποβολή ενός σταδίου μελέτης μπορεί να
πληρωθεί το 70% της αξίας της. Με την έγκριση πληρώνεται το υπόλοιπο 30%.
Τα δύο λοιπόν ορόσημα υποβολής και έγκρισης έχουν αντίστοιχα ως πόρους το
70% και το 30% του κόστους της αντίστοιχης δραστηριότητας. Ο πόρος των δύο
αυτών οροσήμων είναι ο ίδιος έχει κωδικό W (Work done) για το ποσό που
αντιστοιχεί και WT (Work done Tax) για το ΦΠΑ του. Το τρίτο ορόσημο είναι η
πραγματική πληρωμή που γίνεται μετά την υπογραφή της πιστοποίησης από τον
επιβλέποντα μηχανικό. Αυτός ο πόρος είναι διαφορετικός, ονομάζεται Ρ
(payment) και ΡΤ (Payment Tax) ο ΦΠΑ του και είναι το 100% του ποσού που
αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται εύκολα
τι ποσοστό της μελέτης έχει ολοκληρωθεί, τι από αυτό έχει πληρωθεί και τι
εκκρεμεί. Ένα τέτοιο υπόδειγμα χρονοδιαγράμματος με όλες τις δραστηριότητες
και τα ορόσημα τους φαίνεται στην εικόνα 3.2β. Το χρονοδιάγραμμα αυτό
αποτελεί συγχρόνως και το χρονοδιάγραμμα «στόχο» για τη συγκεκριμένη
σύμβαση και αποθηκεύεται στο αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα του στόχου.
Αντίστοιχα καταχωρούνται όλες οι μελέτες κάθε τμήματος.
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3. Απαλλοτριώσεις - Περιβαλλοντικά
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης των μελετών κάθε γεωγραφικού τμήματος υπάρχουν
δύο θέματα που προκύπτουν και πρέπει οπωσδήποτε να επιλυθούν και να
ολοκληρωθούν πριν την έναρξη της κατασκευής. Το πρώτο από αυτά είναι οι
απαλλοτριώσεις των εδαφών της χάραξης της οδού, και το δεύτερο είναι οι
περιβαλλοντικές άδειες. Για τις απαλλοτριώσεις υπάρχει μία τυποποιημένη
διαδικασία που ακολουθείται η οποία ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία και
εφαρμόζεται από το ελληνικό Δημόσιο. Τονίζεται ότι
οι απαλλοτριώσεις
εκτελούνται στο σύνολο τους από το Δημόσιο και η Εγνατία Οδός έχει απλά τη
διαχείριση και παρακολούθηση τους. Πολύ συνοπτικά οι διαδικασίες που
ακολουθούνται αναφέρονται στη συνέχεια :
•

Ανάθεση και Σύνταξη Κτηματολογίου (ΕΟΑΕ)

•

Αίτηση από ΕΟΑΕ για κήρυξη απαλλοτρίωσης σε Δ12 / ΥΠΕΧΩΔΕ

•

Έγκριση Κτηματολογίου από Δ12 / ΥΠΕΧΩΔΕ

•

Πρόταση Δ12 για κήρυξη απαλλοτρίωσης σε Υπ. Οικονομικών

•

Έκδοση ΚΥΑ για κήρυξη απαλλοτρίωσης

•

Δημοσίευση ΚΥΑ στο ΦΕΚ τεύχος Δ'

•

Διαβίβαση φακέλου από Δ12 / ΥΠΕΧΩΔΕ προς Κτηματολογική Υπηρεσία
Νομού

•

Καθορισμός προσωρινής αποζημίωσης

•

Καθορισμός οριστικής αποζημίωσης

•

Καταβολή ή παρακαταθήκη αποζημίωσης

•

Δημοσίευση καταβολής αποζημίωσης στο ΦΕΚ

•

Παράδοση ακινήτου από παλαιό σε νέο ιδιοκτήτη

Από τις δραστηριότητες αυτές η πρώτη αφορά το μελετητή συνεπώς συνδέεται με
τη σύμβαση μελέτης ενώ όλες οι άλλες αποτελούν εργασία του αντίστοιχου
τμήματος της εταιρίας με το ΥΠΕΧΩΔΕ. Ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα φαίνεται
στην εικόνα 3.3.
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Σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα και τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις
υποβάλλεται στην αρχή από τον αντίστοιχο μελετητή η μελέτη προέγκρισης
χωροθέτησης, εγκρίνεται από την Εγνατία Οδό και υποβάλλεται στο ΥΠΕΧΩΔΕ
για έγκριση. Το επόμενο στάδιο είναι η έκδοση περιβαλλοντικών όρων που
εκδίδεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ όταν υποβληθεί και εγκριθεί αντίστοιχα η μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στην εικόνα 3.4 φαίνεται η αλληλουχία αυτής της
διαδικασίας και η διάρκεια της.
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Εικόνα 3.4 : Χρονοδιάγραμμα περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων

4. Δημοπράτηση κατασκευής
Από τη στιγμή που η μελέτη ολοκληρωθεί ή πλησιάζει προς ολοκλήρωση ο
μελετητής υποβάλλει με τις προμετρήσεις τις ποσότητες των υλικών που θα
απαιτηθούν για την υλοποίηση της μελέτης. Η Εγνατία Οδός με τις ποσότητες
αυτές ετοιμάζει το τιμολόγιο προσφοράς με τις τιμές της υπηρεσίας και ετοιμάζει
τον προϋπολογισμό δημοπράτησης. Η δημοπρασία για την ανάθεση κατασκευής
του έργου διενεργείται με βάση την ελληνική νομοθεσία. Με τη διακήρυξη γίνεται
και ο προσδιορισμός του συστήματος υποβολής των προσφορών. Πριν την
υποβολή των προσφορών ορίζεται η επιτροπή διαγωνισμού από τον
προϊστάμενο της υπηρεσίας που διενεργεί τη δημοπρασία. Κατόπιν η επιτροπή
αξιολογεί τις προσφορές και εκδίδει πρακτικό επιλογής αναδόχου. Με βάση την
απόφαση έγκρισης του πρακτικού της δημοπρασίας υπογράφεται η σύμβαση του
έργου μεταξύ του Αναδόχου και του Κυρίου του Έργου που είναι η Εγνατία Οδός
Α.Ε.
Όλες αυτές οι ενέργειες αποτελούν τις δραστηριότητες στο χρονοδιάγραμμα
δημοπράτησης και παρακολουθούνται από το Τμήμα Χρονικού Προγραμματισμού
και Κόστους. Ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας δημοπράτησης
φαίνεται στην εικόνα 3.5
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Εικόνα 3.5 : Διαδικασία δημοπράτησης κατασκευής

5. Σύμβαση κατασκευής
Η Εγνατία Οδός λόγω της μεγάλης γεωγραφικά έκτασης του έργου ήταν πάρα
πολύ

δύσκολο

να

παρακολουθήσει

με

λεπτομέρεια

τις

δραστηριότητες

κατασκευής. Αυτό το ανέθεσε στις εταιρίες επίβλεψης (construction managers) και
η ίδια κάνει μια επιτελική παρακολούθηση όπου κάθε σύμβαση κατασκευής
αναλύεται στις κύριες δραστηριότητες της οι οποίες είναι:
•

Μελέτες (Design studies)

•

Χωματουργικά (Earthworks)

•

Τεχνικά (αναλυτικά οι γέφυρες και σήραγγες) (Structures)

•

Ηλεκτρομηχανολογικά (Electromechanical)

•

Οδοστρωσία (Pavement)

•

Ασφαλτικά (Asphaltics)

•

Σήμανση - Ασφάλεια (Signage - safety)

•

Αποστράγγιση - Αποχέτευση (Drainage - Sewage)

•

Γενική κατασκευή (General Construction)

Το Τμήμα Χρονικού Προγραμματισμού και Κόστους παίρνει τις διάρκειες των
δραστηριοτήτων

αυτών

από

το

πρώτο

εγκεκριμένο

υποβληθέν

χρονοδιάγραμμα από τον Ανάδοχο του έργου και το θεωρεί ως συμβατικό. Ως
εκ τούτου το καταχωρεί ως χρονοδιάγραμμα «στόχο». Για τη δραστηριότητα
«γενική κατασκευή», που ουσιαστικά είναι εικονική και όχι πραγματική,
θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
και λήξης η ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης.
Στις δραστηριότητες αυτές (όπως και στη μελέτη) καταχωρούνται ως πόροι και
πάλι τα χρήματα που αντιστοιχούν σύμφωνα με τη σύμβαση σε κάθε
δραστηριότητα.

Στη

δραστηριότητα

«γενική

κατασκευή»

καταχωρούνται

περισσότεροι πόροι οι οποίοι είναι χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στο
σύνολο του έργου όπως είναι:
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•

ΦΠΑ

•

Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος

•

Αναθεώρηση τιμών

•

Απρόβλεπτα

Εκτός από τις οκτώ παραπάνω δραστηριότητες καταχωρούνται για κάθε
σύμβαση

και

τέσσερα

ορόσημα

τα

οποία

είναι

συνδεδεμένα

με

τις

δραστηριότητες και χρησιμεύουν σε διάφορες αναφορές προόδου. Αυτά είναι:
•

Ολοκλήρωση σύμβασης (Contract completion)

•

Ολοκλήρωση γεωγραφικού τμήματος (Section completion)

•

Υποβολή των as built σχεδίων (Submission of as-built dwgs)

•

Απόδοση σε κυκλοφορία (Open to traffic)

Ένα υπόδειγμα χρονοδιαγράμματος κατασκευής φαίνεται στην εικόνα 3.6

Εικόνα 3.6 : Σύμβαση κατασκευής έργου
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3.3.4 Παρακολούθηση - ενημέρωση χρονοδιαγραμμάτων
Η ενημέρωση των χρονοδιαγραμμάτων έχει ως ημερομηνία ενημέρωσης την 1η
εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα και γίνεται την 1η εβδομάδα κάθε νέου μήνα για τον
προηγούμενο.
1. Δημοπράτηση μελέτης
Από τις διαδικασίες δημοπράτησης μελέτης η σταθερή ημερομηνία είναι αυτή
της υποβολής προσφορών. Όλες οι άλλες παρακολουθούνται εσωτερικά της
εταιρίας μέσω των μηνιαίων συσκέψεων ενημέρωσης του τμήματος μελετών.

2. Σύμβαση Μελέτης
Για τις συμβάσεις μελετών υπάρχει η χρονική και οικονομική ενημέρωση. Για τη
χρονική ενημέρωση η οποία γίνεται σε μηνιαία βάση προηγείται μία σύσκεψη με
το Τμήμα Μελετών και δίνονται οι εκτιμώμενες ημερομηνίες λήξης των
δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι πραγματικές ημερομηνίες λήξης
των δραστηριοτήτων που έχουν ολοκληρωθεί, εκτιμήσεις για δραστηριότητες που
δεν έχουν ξεκινήσει καθώς και πληροφορίες για νέες συμβάσεις που θα
ακολουθήσουν.
Για την οικονομική ενημέρωση το Τμήμα Χρονικού Προγραμματισμού και
Κόστους παραλαμβάνει πάντα με την εσωτερική αλληλογραφία αντίγραφο κάθε
πιστοποίησης πληρωμής ταυτόχρονα με το λογιστήριο. Έτσι έχει στη διάθεση του
όλους τους λογαριασμούς προς πληρωμή για την καταχώρηση τους στα
συστήματα.

Επίσης στο Τμήμα Χρονικού

Προγραμματισμού και Κόστους

κοινοποιούνται όλες οι νέες συμβάσεις, οι παρατάσεις προθεσμιών, και κάθε άλλη
συμβατική αλλαγή που ενδιαφέρει το τμήμα.
3. Απαλλοτριώσεις - Περιβαλλοντικά
Όλες οι διαδικασίες για τις απαλλοτριώσεις καθώς και όλες τις περιβαλλοντικές
άδειες ενημερώνονται αντλώντας τις πληροφορίες εσωτερικά της εταιρίας από τα
αντίστοιχα Τμήματα Απαλλοτριώσεων και Περιβάλλοντος.

4. Δημοπράτηση κατασκευής
Και εδώ η ενημέρωση γίνεται αντλώντας τις πληροφορίες εσωτερικά της εταιρίας
από το Τμήμα Συμβάσεων.5
5. Σύμβαση κατασκευής
Για τις συμβάσεις κατασκευών όπως και των μελετών υπάρχει η χρονική και
οικονομική ενημέρωση. Καθήκον των μηχανικών των περιφερειακών γραφείων
είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των αντίστοιχων χρονοδιαγραμμάτων και η
αποστολή τους μέχρι την 6η ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα στα κεντρικά
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γραφεία. Τα κεντρικά γραφεία ελέγχουν τα παραδοτέα, και ετοιμάζουν τις
αναφορές προόδου.
Η χρονική ενημέρωση από τον αντίστοιχο μηχανικό του περιφερειακού γραφείου
περιλαμβάνει την ενημέρωση όλων των δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε
εξέλιξη, ολοκληρώθηκαν ή ξεκίνησαν μέσα στον προηγούμενο μήνα. Επίσης
περιλαμβάνει όλες τις πιθανές αλλαγές στις ημερομηνίες των δραστηριοτήτων
που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη αλλά επηρεάζονται από άλλες. Οι πληροφορίες
αντλούνται κυρίως από τους επιβλέποντες από τις αναφορές προόδου των
εταιριών επίβλεψης, και από την προσωπική κρίση του μηχανικού χρονικού
προγραμματισμού και κόστους.
Η οικονομική ενημέρωση προέρχεται από τις πιστοποιήσεις πληρωμής των
έργων οι οποίες υποβάλλονται - για τις συμβάσεις που βρίσκονται σε πλήρη
εξέλιξη - κάθε μήνα. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε πίνακες του Excel και
κατόπιν στις αντίστοιχες δραστηριότητες του Ρ3. Για όλες τις υπόλοιπες πιθανές
συμβατικές αλλαγές ενημερώνεται το Τμήμα Χρονικού Προγραμματισμού και
Κόστους κυρίως μέσω αλληλογραφίας και ενσωματώνει τις αλλαγές αυτές στα
χρονοδιαγράμματα του.
Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι σε περίπτωση που για κάποια σύμβαση μελέτης ή
κατασκευής εγκριθεί παράταση προθεσμίας από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλάζει
ο «στόχος» της και γίνεται η νέα αυτή ημερομηνία. Όμοια και κάθε αλλαγή στο
συμβατικό αντικείμενο όπως ανακεφαλαιωτικός πίνακας σημαίνει επίσης αλλαγή
των ποσών στο πρόγραμμα του στόχου.
Στη συνέχεια παρατίθεται ένα υπόδειγμα χρονοδιαγράμματος ενός πλήρους έργου.

Πετρούλα Μεντίζη

Σελίδα - 71 -

3.3.5 Έλεγχος Κόστους
3.3.5.1 Προϋπολογισμός
Με τη χρήση του Primavera Project Planner και του Primavera Expedition και πάντα
σε στενή συνεργασία με τους Διευθυντές Έργων (Μελετών και Κατασκευών)
ετοιμάζεται κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός των έργων καθώς και οι εκτιμήσεις για τα
επόμενα έτη.
Η ετοιμασία του προϋπολογισμού είναι μία σύνθετη διαδικασία η οποία ξεκινά από το
Νοέμβριο και ολοκληρώνεται συνήθως τον Ιανουάριο. Σε πρώτη φάση ετοιμάζεται
σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα το πρώτο σχέδιο του προϋπολογισμού με τα
στοιχεία του Primavera Project Planner με τις κατανομές χρημάτων ανά έτος και μήνα
για κάθε ένα από τα έργα (συμβάσεις μελετών και κατασκευών).
Αυτή το πρώτο σχέδιο προϋπολογισμού αποτελεί τη βάση συζήτησης και αναλύεται
διεξοδικά με τους Διευθυντές Έργων. Γίνονται όλες οι απαιτούμενες αλλαγές και
διορθώσεις σε διάρκειες δραστηριοτήτων και κατανομές κόστους, προστίθενται οι
μελλοντικές συμβάσεις με εκτιμήσεις για τη διάρκεια και το κόστος τους. Πριν το τέλος
του έτους, είναι έτοιμη μια αρχική εκτίμηση για τον προϋπολογισμό και αυτός
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οριστικοποιείται με την έναρξη της χρονιάς όταν είναι πια είναι καθορισμένες και οι
τελευταίες πληρωμές του προηγούμενου έτους.
Στην εικόνα 3.8 φαίνεται ο πίνακας προϋπολογισμού ενός τομέα της Εγνατίας Οδού
για το 2004.
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Εικόνα 3.8 Πίνακας προϋπολογισμού

Επιπλέον παραδείγματα και υποδείγματα των εκθέσεων του προϋπολογισμού
δίνονται στο τέλος της επόμενης παραγράφου.

3.3.5.2 Παρακολούθηση προϋπολογισμού
Μετά την ετοιμασία και έγκριση του προϋπολογισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο
της εταιρίας, ακολουθεί η παρακολούθηση των απορροφήσεων και της προόδου σε
μηνιαία βάση τόσο για τη μελέτη όσο και για την κατασκευή. Λαμβάνοντας υπ'όψιν
ότι ο αριθμός των συμβάσεων μελετών έχει ξεπεράσει τις 2000 και στην κατασκευή
έχουν υπογράφει πάνω από 130 συμβάσεις έργων η εργασία αυτή απαιτεί και πολύ
χρόνο και πολλή προσοχή. Είναι βέβαια αυτονόητο και πόση σημασία έχει όχι μόνο η
ορθότητα των στοιχείων αλλά και η έγκαιρη ενημέρωση των συστημάτων για την
ετοιμασία των αναφορών προόδου. Υποδείγματα των αναφορών προόδου του
προϋπολογισμού μελετών και κατασκευών φαίνονται στις εικόνες 3.7, 3.8, 3.9 και
στο διάγραμμα 3.4.
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ΕΡΓΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ)
4.1.1 Παναγία - Γρεβενά τμ,Ι (920)
104,1.1 Κρανιά - Μηλιά (1027)
1-04.1.1 Πορώοαμψη Κρανιάς (1031)
104.1.1 fkptoin Σάρα (1023)
4.1.1/2s Πονογίο ■ Γρεβενά τμ,Ι & 2 (1082)
4.12 Πονογίο - Γρεβενά τμ.2 (97$)
4.17s Παναγία - Γρεβενά τμ .2 (1083)
4.12s Πονογίο - Γρεβενά τμ,2 (1084)
4,12s nqyqyiq · Γρεβενά τμ.2 (1085)
4,1.3 Πονογίο · Γρεβενά τμ.3 (978)
4.1.3s Πονογίο - Γρεβενά τμ.3 (1088)
4.1.3s Πσναγίο - Γρεβενά τμ.3 (1087)
4.1.5^ Παναγία · Γρεβενά τμ. 5-6 (921)

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1104.1.5 Είωτιρ. Δακτύλιος πάλης Γρεβενών Φάση A (1016)
4.1.5/6 Ολοκλήρωση ποράκομψης Γρεβενών (1063)
4.1.5/6 Ολοκλήρωση οσφαλττκών παράκαμψης Γριβινών (1085)
L03.4-4.1.S Επείγουσες Εργασίες Βελτίωσης οδού (1362)
4.22 & 42.4 AJK Σιάτιστος & Κοζάνης (356)
4.22/4α Συμπληρώματος Εργοσίες του Α/Κ Σιά·πστος-Κοζάνης(1006)
4.27Δ Επιίνουσχς εργασίες αηοκπτοστοσης(1040)
14,32 Κατασκευή τμήματος Α/Κ Πολυμϋλου (1062)
14,3.2 Επιδομή Σταθμού Διοδίων Πολυμύλου (1030)
|5.1 Πολΰμυλος - Λευκόπετρο (323)
Ϊ52 8ι 5.3 Λευκόπετρα - Βέροια ■ Κουλούρα (330)
:52 Η/Μ εργοοτών σηράγγων (1060)
5.2 Εργοσίες προστοσίας τμήμοτος (1058)
4,·5 εργοσίες ολοκλήρωσης του τμ. Γρεβενά - Βέροια
6.0 Κουλούρα · Κλειδί (384)
6.0 Κουλούρα - Κλειδί (1073) - Αντιολισθηρά στρώση
ΕΡΓΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΘΕΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ)
45.1.1 Σιάτιστα - Ράιες (732)
452.3 Αργος Ορεστνοά - Κορομηλιά Εργασίες Ολοκλήρωσης (Β1022)

37 45.1.4/5-46.7 Αργος Οοεσηκό · Κωστοοόδ (Α1022)
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ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Περίληψη Έργων Δυτικής Μακεδονίας

I

ΣΥΝΟΛΟ

|

ΐΕκτιμώμενος στόχος παραγωγής έργου (Ιανουάριος - Δεκέμβριος 20047

]

|

120.000

1

ΙΟλοκληρωβείσες φγαοίίς (Πιστοποιημένες εργασίες Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2004)

]

|

113.769

1

I Πρόκα in Βολές (Πιστοποιημένες Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2004)
(Σύνολο Πιστοποιημένων πληρωμών (Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2004)

113.769

Ποσοστό επίτευξης (%) στόχου παραγωγής έργου έως σήμερα συμπεριλαμβανομένων των
προκαταβολών

94,8%

Ποσοστό επίτευξης (%) στόχου παραγωγής έργου έως σήμερα ΜΙ συμπεριλαμβανομένων των
προκαταβολών

94,8%

IΕπιπλέον εκτελεσβείσες εργασίες (tun 31/12/2004)

I

o

Ποσοστό επίτευξης στόχου παραγωγής έργου έως σήμερα συμπεριλαμβανομένων των επιπλέον
εκτελεσβεισών εργασιών και των προκαταβολών

94,8%

Ποσοστό επίτευξης στόχου παραγωγής έργου έως σήμερα συμπεριλαμβανομένων των επιπλέον
εκτελεσβεισών εργασιών και 0xltu>y προκαταβολών_____________________________________________

94,8%

Εικόνα 3.10 : Περίληψη μηνιαίας αναφοράς προόδου
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Εικόνα 3.11 : Μηνιαία Παρακολούθηση Προϋπολογισμού ου συνόλου των έργων
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3.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Το Τμήμα Χρονικού Προγραμματισμού και Κόστους αποτελεί για την Εγνατία Οδό μία
έγκυρη πηγή πληροφόρησης σχετικά με όλα τα θέματα χρόνου και κόστους.
Λαμβάνοντας υπόψιν τον όγκο της πληροφορίας (πάνω από 2100 συμβάσεις
συνολικά από το 1996 μέχρι σήμερα) αντιλαμβάνεται κανείς πόσο σημαντικό είναι
αυτό.
Η προετοιμασία και η παρακολούθηση του προϋπολογισμού σε μηνιαία βάση είναι
μία από τις βασικές υπευθυνότητες του τμήματος που αφορά και αναφέρεται σε όλη
την εταιρία.
Οι αναφορές προόδου του Τμήματος Χρονικού Προγραμματισμού και Κόστους
αποτελούν επίσης ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα του. Είναι εσωτερικές
(εντός της εταιρίας) αλλά και εξωτερικές (Ευρωπαϊκή Ένωση και Υπουργεία). Πιο
συγκεκριμένα η εταιρία έχει αναπτύξει εφαρμογή

Intranet όπου κάθε μήνα

δημοσιεύονται τα ενημερωμένα χρονοδιαγράμματα και οι πληροφορίες κόστους και σ
αυτά έχουν πρόσβαση όλοι τα εμπλεκόμενα τμήματα. Σε μηνιαία βάση επίσης
ετοιμάζονται

Αναφορές

Προόδου

με

χρονοδιαγράμματα

και

πίνακες

παρακολούθησης των αντίστοιχων πληρωμών με τον προϋπολογισμό, καθώς και
ορόσημα ολοκλήρωσης τμημάτων,

συμβάσεων και παράδοση

τμημάτων σε

κυκλοφορία.
Περιστασιακά και ανάλογα με τη ζήτηση ετοιμάζονται αναφορές προόδου για το
Τμήμα Κοινοτικής Χρηματοδότησης αλλά και τα Υπουργεία.
Τέλος, το Τμήμα παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για την ενημέρωση του site
της εταιρίας (www.egnatia.gr) και είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και
σύνταξη όλων των αναφορών για το Ενδεικτικό Πολυετές Πρόγραμμα του
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών 2001-2006 (Multiannual Indicative Program), το
οποίο χρηματοδοτεί την πλειοψηφία των μελετών της Εγνατίας Οδού.
Οσον αφορά τα θέματα χρονικού προγραμματισμού, μέσω της παρακολούθησης του
έργου με το Primavera Project Planner επιτυγχάνονται τα εξής:
•

Έγκαιρος

προσδιορισμός

χρονικών

ή

οικονομικών

αποκλίσεων

στις

συμβάσεις μελετών και κατασκευών, σαν ένα σύστημα προειδοποίησης.
•

Ελαχιστοποίηση καθυστερήσεων και υπερβάσεων κόστους, εντοπίζοντας τις
προβληματικές περιοχές και βρίσκοντας τις αιτίες.

•

Προβλέψεις

χρηματοροών

των

έργων

για

τον

προσδιορισμό

απαιτούμενων κονδυλίων και των μελλοντικών αναγκών χρηματοδότησης.
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των

•

Βέλτιστη χρήση των πόρων της εταιρίας.

•

Δημιουργία σεναρίων για εξέταση εναλλακτικών λύσεων για συγκρίσεις και
μείωση πιθανού ρίσκου.

•

Καλύτερος προγραμματισμός μελλοντικών έργων με τη χρήση απολογιστικών
στοιχείων από ολοκληρωμένες εργολαβίες.

3.5 ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
3.5.1 Καινούρια έκδοση Primavera
Η καινούρια έκδοση του Primavera ονομάζεται Primavera Engineering and
Construction και έχει ήδη αποκτηθεί από την Εγνατία Οδό. Στην παρούσα φάση το
Τμήμα Χρονικού Προγραμματισμού και Κόστους είναι στα στάδια δοκιμών για την
μετατροπή όλων των προγραμμάτων από το παλιό λογισμικό στη νέα έκδοση.
Έκδοση που έχει πολλές διαφορές, είναι πιο εμπλουτισμένη και με πολλές
περισσότερες δυνατότητες. Ενδεικτικά αναφέρονται:
•

Τα διευθυντικά στελέχη μπορούν να προβάλλουν τις πληροφορίες των έργων
κατά τον τρόπο που επιθυμούν και χωρίς να απαιτείται εμβάθυνση στο
πρόγραμμα. Ο πίνακας έργων παρέχει στατιστικά στοιχεία για την υποστήριξη
των διευθυντικών στελεχών στην εστίαση σε καίριους δείκτες απόδοσης για τα
έργα. Έτσι μπορούν να επικεντρώνονται στα στοιχεία εκείνα που απαιτούν
δράση, όπως σημαντικά ορόσημα έργων μέσω μιας λίστας κρίσιμων
δραστηριοτήτων που έχουν καθυστερήσει.

•

Υπάρχει ενσωματωμένη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων η οποία δίνει τη
δυνατότητα αναγνώρισης, ποσοτικοποίησης, και αντιμετώπισης κινδύνων,
όπως καθυστερήσεις λόγω καιρού, αργοπορημένα υλικά ή πολύπλοκες
εργασίες.

•

Με τη χρήση ενός web browser μπορεί να καταχωρείται η πρόοδος, να

ενημερώνονται τα βήματα, να αναγνωρίζονται οι περιορισμοί στις εργασίες, να
αλλάζουν οι αλληλουχίες, να υποβάλλονται ερωτήσεις και να αναγνωρίζονται
πιθανά ζητήματα χωρίς να χρειάζεται να είναι κάποιος επαγγελματίας
μηχανικός προγραμματισμού. Συγχρόνως, με τη συνεργατική πρόσβαση για
πελάτες και εργοδότες τα μέλη των ομάδων μπορούν να προβάλουν τις
τρέχουσες πληροφορίες για την κατάσταση των έργων, όπως προβλέψεις 60
ημερών, αναφορές με γραφικά, και πληροφορίες σε συνοπτικό επίπεδο για το
χρόνο και το κόστος.

Επίσης είναι δυνατή η ανάλυση λεπτομερειών

δραστηριοτήτων, όπως σημειώσεις που καταγράφουν την κατάσταση, το
αντικείμενο ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στο εργοτάξιο.
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•

Υπάρχει μία νέα λειτουργία που είναι η διαχείριση εγγράφων. Μπορεί πλέον
κανείς να παρακολουθεί πότε υποβλήθηκαν σχέδια και ποιος τα υπέβαλλε, να
αποθηκεύει έγγραφα, προδιαγραφές, μελέτες.

•

Με το νέο εργαλείο που ονομάζεται Primavera Cost Management ενισχύεται η
διαχείριση του κόστους και η δυνατότητα ανάλυσης κτηθείσας αξίας. Το
εργαλείο

αυτό

αναλύει

το

προϋπολογισμένο,

το

πραγματικό,

το

προβλεπόμενο, και το εκτελεσμένο κόστος για πλήρη έλεγχο.

3.5.2 On line συνεργασία uc περιφερειακά γραφεία
Με τη νέα έκδοση του Primavera στόχος είναι η σύνδεση κεντρικών και
περιφερειακών γραφείων μέσω internet για ενημέρωση των χρονοδιαγραμμάτων σε
πραγματικό χρόνο. Ο μηχανικός Χρονικού Προγραμματισμού και Κόστους του
περιφερειακού γραφείου θα έχει τη δυνατότητα να ανοίξει και να ενημερώσει το
πρόγραμμα με τα στοιχεία της αρμοδιότητας του, και αυτά να είναι ταυτόχρονα
διαθέσιμα στο χρήστη των κεντρικών γραφείων στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα είναι
μεγάλη επιτυχία για το Τμήμα αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι τώρα το πρόγραμμα
ενημερωνόταν και ανταλλασσόταν μέσω email μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών
γραφείων. Αποτέλεσμα η ενημέρωση να μπορεί να γίνει κάποιες συγκεκριμένες
μέρες του μήνα από τον κάθε μηχανικό και στοιχεία που πιθανόν να ήταν σημαντικά
να καθυστερούσαν να ενσωματωθούν στο χρονοδιάγραμμα.

Η δράση αυτή σε

σχέση με την επόμενη (βλ. παρ.3.5) θα αλλάξει σημαντικά τη δομή και τις
δραστηριότητες του τμήματος.

3.5.3 Αναλυτική παρακολούθηση έργων κατασκευής και κοστολόγηση
υευονωυένων οντοτήτων κατασκευής (νέφυρες. σήοαννες κλττ)
Πρόκειται για μία μέθοδο παρακολούθησης κόστους και χρόνου των συμβάσεων
κατασκευής σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια με στόχο την άντληση πληροφοριών που
σχετίζονται με την κατασκευή σε όλα τα επίπεδα.
Η εφαρμογή αυτή ξεκίνησε σαν πρόταση του Συμβούλου Επίβλεψης του Δυτικού
Τομέα της Εγνατίας Οδού και έχει ήδη προχωρήσει και εφαρμόζεται πιλοτικά για τα
έργα του Δυτικού Τομέα. Πρόκειται να αντικαταστήσει την επιτελική παρακολούθηση
συμβάσεων κατασκευής που γίνεται ως σήμερα και περιγράφηκε στις παραγράφους
3.3.4 και 3.3.5.Με το σύστημα αυτό, οι συμβάσεις κατασκευής θα αναλύονται σε
πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, και όταν το σύστημα ολοκληρωθεί και λειτουργήσει θα
μπορεί να παρέχει πολύ μεγάλη γκάμα πληροφοριών όπως θα αναπτυχθεί στη
συνέχεια.
Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση:
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Καταρχήν δημιουργείται

μία νέα ιεραρχική ανάλυση έργου

(WBS)

με έναν

τυποποιημένο τρόπο ίδιο για όλα τα έργα με τον οποίο το καθένα αναλύεται σε
επιμέρους μονάδες. Αυτές είναι:
1. Γεωγραφική περιοχή : Το έργο οδοποιίας διαχωρίζεται σε γεωγραφικές
περιοχές. Αυτές θα είναι ίδιες με του πίνακα 3.1.

2. Κατασκευαστική οντότητα: Κάθε γεωγραφική περιοχή διαχωρίζεται
περαιτέρω σε α)τμήματα αυτοκινητοδρόμου, β)κόμβους και γ)παράπλευρο
δίκτυο.
3. Οντότητα : Αποτελεί ένα διακριτό τμήμα του έργου η ολοκλήρωση της
κατασκευής του οποίου απαιτεί την εκτέλεση, πιθανόν μέσω διαφορετικών
συμβάσεων κατασκευής ενός πλήθους διαφορετικών τεχνικών αντικειμένων. Η
παρακολούθηση της ολοκλήρωσης της κατασκευής αυτών των διακριτών
τμημάτων

αποτελεί

κρίσιμο

μέγεθος

για

τον

κοστολογικό

και

χρονοπρογραμματικό έλεγχο του έργου στο σύνολο του. Κάθε κατασκευαστική
ενότητα

μπορεί

να

περιλαμβάνει

τις

εξής

κατηγορίες

οντοτήτων:

α)υποτμήματα οδοποιίας, β)γέφυρες, και γ)σήραγγες.
4.

Τεχνικά αντικείμενα : Καθεμία οντότητα αναλύεται περαιτέρω στα τεχνικά
αντικείμενα που την αποτελούν. Αναφέρονται κάποια ενδεικτικά παραδείγματα
Κατηγορίες τεχνικών αντικειμένων :
•

Χωματουργικά

•

Τεχνικά

•

Αποχέτευση - Αποστράγγιση

•

Οδοστρωσία

•

Ασφαλτικά

•

Σήμανση - Ασφάλεια

•

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

•

Εργασίες πρασίνου

•

Λοιπά

Και είδη τεχνικών αντικειμένων (ενδεικτικά αναφέρονται δύο παραδείγματα από
είδη τεχνικών έργων, για τα χωματουργικά και τη σήμανση-ασφάλεια):
•

Τα Χωματουργικά αναλύονται περαιτέρω σε :
ί. Όρυγμα
ϋ. Εκσκαφή και αντιστήριξη πρανών
ίϋ. Επίχωμα
ίν. Επανεπίχωση C&C
ν. Οπλισμένο επίχωμα

•
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i. Όλη η σήμανση
ϋ. Οριζόντια
iii. Κατακόρυφη
iv. Στηθαία
ν. Περίφραξη

Παράδεινυα : Έστω ότι έχουμε ένα γεωγραφικό τμήμα το xyz. Αυτό έστω ότι
αττοτελείται από μία κατασκευαστική οντότητα δηλαδή είναι τμήμα αυτοκινητοδρόμου
και δεν περιλαμβάνει παράπλευρο δίκτυο και κόμβους. Έστω ότι αποτελείται και από
τρεις οντότητες : μία γέφυρα, ένα τμήμα οδοποιίας και μία σήραγγα. Καθεμία
οντότητα αποτελείται από τα αντίστοιχα δικά της τεχνικά αντικείμενα. Π.χ. το τμήμα
οδοποιίας έχει χωματουργικά,

τεχνικά,

αποχέτευση,

οδοστρωσία,

ασφαλτικά,

σήμανση, ηλεκτρομηχανολογικά και έργα πρασίνου. Και καθένα από τα τεχνικά
αντικείμενα αναλύεται στις εργασίες που το αποτελούν. Η ανάλυση αυτή αποτελεί τις
δραστηριότητες του χρονοδιαγράμματος οι οποίες όλες έχουν μία διάρκεια και ένα
κόστος.
Για να προκύψει αυτό, προηγείται η πιο επίπονη διαδικασία,δηλαδή η ανάλυση της
σύμβασης σε τέτοια λεπτομέρεια και η εκτίμηση κόστους και χρόνου των
δραστηριοτήτων. Δυσκολία επίσης αποτελεί και η οποιαδήποτε συμβατική αλλαγή
συμβαίνει (ανακεφαλαιωτικός πίνακας ή παράταση προθεσμίας) διότι όλα τα
δεδομένα αλλάζουν και πρέπει να επαναπροδιοριστούν.
Με μία τέτοια ανάλυση μπορούν να συνταχθούν αποτελεσματικά οι προμετρήσεις
των έργων και ο αρχικός χρονικός προγραμματισμός (εκτιμήσεις διαρκειών). Αν αυτή
η μέθοδος ακολουθηθεί για το σύνολο των συμβάσεων κατασκευής θα καθοριστεί
ενιαίο και σαφές πλαίσιο χρονικού προγραμματισμού και ελέγχου χρόνου και
κόστους των έργων.
Οι πληροφορίες κόστους για την ενημέρωση του συστήματος αυτού, θα λαμβάνονται
από τις προσωρινές επιμετρήσεις των εργασιών που υποβάλλουν κάθε μήνα οι
Ανάδοχοι στα πλαίσια των πιστοποιήσεων πληρωμών τους. Με τον τρόπο αυτό, η
σύνταξη και ο έλεγχος των πιστοποιήσεων πληρωμών μετατρέπονται σε εργαλεία
ενημέρωσης του συστήματος στη μονάδα του χρόνου. Οι πληροφορίες χρόνου
(έναρξη - διάρκεια - περαίωση) μπορούν εύκολα να καταχωρηθούν και να
συγκριθούν σε οποιοδήποτε επίπεδο της ανάλυσης με το «στόχο».
Σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματική παρακολούθηση των έργων
αποτελεί η σύνδεση των απορροφήσεων (πιστοποιηθέντα ποσά προς πληρωμή) με
τη φυσική πρόοδο τους. Για το λόγο αυτό καθορίζονται για κάθε είδος τεχνικού
αντικειμένου ένας ή περισσότεροι δείκτες φυσικής προόδου (π.χ κυβικά μέτρα (πι3)
για τα επιχώματα των χωματουργικών, μέτρα μήκους (πι) για την εκσκαφή και
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αντιστήριξη υπογείων έργων κλπ.). Η αρχική ενημέρωση και η παρακολούθηση της
εξέλιξης τους γίνεται αντίστοιχα.
Από τη στιγμή που όλα τα στοιχεία θα καταχωρούνται στο σύστημα θα είναι εύκολη η
σύνταξη

αναφορών

μέσω

διαγραμμάτων

και

ο

υπολογισμός

δεικτών

για

οποιοδήποτε επίπεδο ανάλυσης. Θα καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του Τμήματος
Κοινοτικών Προγραμμάτων για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα
τεκμηριώνονται μέσω του εγκατεστημένου συστήματος. Η Εγνατία Οδός θα είναι σε
θέση να γνωρίζει άμεσα και εύκολα το κόστος των μεμονωμένων οντοτήτων π.χ. μιας
γέφυρας ή μιας σήραγγας, και να προβαίνει σε συγκριτικά και στατιστικά στοιχεία
κόστους ανά περιοχή, χρονική περίοδο κατασκευής κλπ. Τέλος, όλα αυτά τα στοιχεία
θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να κάνει καλύτερες εκτιμήσει για τα μελλοντικά
της έργα.
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3.6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
3.6.1 Γενικά
Το Τμήμα Χρονικού Προγραμματισμού και Κόστους της «Εγνατία Οδός ΑΕ»
αντιμετωπίζει τα ακόλουθα δύο βασικά προβλήματα:
•

Η δυσκολία του Χρονικού Προγραμματισμού και Κόστους σε ένα δύσκολο από
τη φύση του έργο, όπως ο αυτοκινητόδρομος Εγνατία Οδός.

•

Η αμφισβήτηση, από πολλά στελέχη της εταιρείας, της χρησιμότητας και της
εγκυρότητας των αναφορών που εκδίδει το Τμήμα.

3.6.2 Η δυσκολία του Χρονικού Προγραμματισμού στην Εγνατία Οδό
Ο αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας Οδού θεωρείται ένα πρωτοποριακό τεχνικό έργο
για την Ελλάδα, λόγω του μεγέθους, της πολυπλοκότητας και των ιδιαιτεροτήτων του.
Συνέπεια αυτού είναι η μεγάλη δυσκολία στον ορθό προγραμματισμό του χρόνου και
του κόστους του έργου, που οφείλεται κυρίως στους παρακάτω λόγους:

Οικολογία και Περιβάλλον
Καταρχήν, ο αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας Οδού διασχίζει πολλές ευαίσθητες
οικολογικά και περιβαλλοντικά περιοχές της Ελλάδας, με αποτέλεσμα συχνά να
εμφανίζονται προβλήματα που δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν εξ αρχής. Αυτό είχε
ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συχνά απρόβλεπτες καταστάσεις, που με τη
σειρά τους οδήγησαν σε πολύ σημαντικές καθυστερήσεις στην πρόοδο του έργου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραπάνω περίπτωσης είναι η κατασκευή του
τμήματος «Γρεβενά - Μέτσοβο» του αυτοκινητοδρόμου, γνωστότερου και ως
«διάβαση της καφέ Αρκούδας», λόγω της διέλευσής του από την περιοχή όπου ζει
και αναπαράγεται το συγκεκριμένο είδος. Εναντίον της τεχνικής λύσης που είχε
προταθεί αρχικά από την «Εγνατία Οδός ΑΕ» για το συγκεκριμένο τμήμα, ασκήθηκαν
πολλές προσφυγές από την οικολογική οργάνωση «Αρκτούρος» προς τα Ελληνικά
και Διεθνή Δικαστήρια, με αποτέλεσμα αρχικά το έργο να κινδυνεύει με ματαίωση, και
τελικά να προκληθεί σε αυτό χρονική καθυστέρηση περίπου 3 ετών σε ό,τι αφορά την
έναρξη των εργασιών. Επιπλέον, και προκειμένου να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική
προστασία της συγκεκριμένης περιοχής, η τελική τεχνική λύση που επιλέχθηκε και
εγκρίθηκε περιλαμβάνει την κατασκευή μεγάλου αριθμού πολυδάπανων τεχνικών
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έργων (σήραγγες, ειδικές διαβάσεις κλπ), με αποτέλεσμα ο τελικός εκτιμώμενος
προϋπολογισμός να έχει σχεδόν τριπλασιαστεί σε σύγκριση με τον αρχικό.
Άλλα

χαρακτηριστικά

προβλημάτων

είναι

παραδείγματα
η

κατασκευή

εμφάνισης

του

σημαντικών

τμήματος

περιβαλλοντικών

«Χρυσούπολη

-

Βανιάνο»,

γνωστότερου και ως «διάβαση του ποταμού Νέστου» και η κατασκευή του τμήματος
«Νυμφόπετρα - Ρεντίνα» που βρίσκεται βόρεια της λίμνης Βόλβης, όπου επίσης
έχουν προκληθεί σημαντικές καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, καθώς
και μεγάλη αύξηση του αναμενόμενου κόστους κατασκευής των παραπάνω έργων.
Τέλος, μικρότερης έκτασης περιβαλλοντικά προβλήματα τοπικής κλίμακας έχουν
δημιουργήσει κατά καιρούς αποκλίσεις χρόνου και κόστους στο έργο.

Αοναιολονία
Ανάλογα προβλήματα δημιουργούνται και με τα αρχαιολογικά ευρήματα που
έρχονται συχνά στο φως, κατά τις αρχικές χωματουργικές εργασίες κατασκευής του
αυτοκινητοδρόμου. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα συχνό, αφού η χάραξη του
αυτοκινητοδρόμου είναι στο μεγαλύτερο μήκος της καινούργια, με αποτέλεσμα να
διασχίζει περιοχές που μέχρι την κατασκευή του έργου ήταν απροσπέλαστες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραπάνω περίπτωσης είναι η εύρεση αρχαίου
νεκροταφείου στη θέση Λευκόπετρα του τμήματος «Βέροια - Πολύμυλος Κοζάνης».

Edawoc
Το έργο διασχίζει περιοχές που χαρακτηρίζονται από πλήθος σημαντικών τεχνικών
δυσκολιών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα γεωλογικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστικά του
εδάφους. Παρά το γεγονός ότι από την αρχή του έργου καταβλήθηκε ιδιαίτερη
προσπάθεια με την διεξαγωγή πολλών γεωτρήσεων και γεωτεχνικών αναλύσεων,
εντούτοις πολλές δυσκολίες δεν εκτιμήθηκαν εξ αρχής. Συνέπεια αυτού ήταν και είναι
μέχρι σήμερα οι σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις, καθώς και η αύξηση του
κόστους ή / και του προϋπολογισμού του έργου.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα συναντώνται στο πολύ δυσχερές, από γεωγραφική
άποψη,

δυτικό τμήμα του αυτοκινητοδρόμου,

εμφανίστηκαν

σημαντικά

προβλήματα

και

όπου,

λόγω των παραπάνω,

δημιουργήθηκε

συχνά

η

ανάγκη

επανασχεδιασμού τμημάτων του έργου (πχ. αλλαγή χάραξης αυτοκινητοδρόμου,
μετατροπή γεφυρών σε επιχώματα κλπ).
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Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις υπήρξαν γεωτεχνικά προβλήματα κατά τη
διάρκεια κατασκευής του έργου (πχ. κατά τη διάνοιξη των σηράγγων στη διάβαση
Καστανιάς και στο Μέτσοβο), όπως και μετά την ολοκλήρωση του έργου (πχ.
κατολισθήσεις στην παράκαμψη Ασπροβάλτας, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση
παράδοσης σε κυκλοφορία του ήδη ολοκληρωμένου οδικού τμήματος).

Έλλειψη ευπειοίας
Η έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας του ελληνικού τεχνικού δυναμικού (σύμβουλοι,
μελετητές, κατασκευαστικές εταιρείες, Δημόσιος Τομέας) στην εκτέλεση αντίστοιχων
έργων στον ελληνικό χώρο έχει οδηγήσει συχνά σε εσφαλμένες εκτιμήσεις και
προβλέψεις. Ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια κατασκευής του έργου, πολλά τεχνικά
θέματα υποτιμήθηκαν σε ό,τι αφορά τη φύση και τη δυσκολία τους, ενώ επιπλέον
απαιτήθηκε σημαντικό χρονικό διάστημα για την προσαρμογή του κρατικού
μηχανισμού στα νέα δεδομένα. Τα παραπάνω είχαν αρνητικό αντίκτυπο στο
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και το κόστος του έργου, ιδιαίτερα στο ξεκίνημά του.
Εντούτοις, η απόκτηση εμπειρίας του τεχνικού κλάδου και η βελτίωση της δομής του
Δημοσίου υπήρξε ταχύτατη, με συνέπεια τα προβλήματα λόγω έλλειψης εμπειρίας να
εμφανίζονται πλέον πολύ σπάνια.

Άλλες αιτίες
Απρόβλεπτες καταστάσεις έχουν δημιουργηθεί συχνά και από άλλους παράγοντες,
όπως:
α) πολιτικές αποφάσεις που επιβάλλονται είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (με την
ιδιότητά της ως κύριου χρηματοδότη του έργου) είτε από το Ελληνικό Δημόσιο (με
την ιδιότητά του ως αποκλειστικού μετόχου της εταιρείας «Εγνατία Οδός ΑΕ») προς
την διοίκηση της εταιρείας, με αποτέλεσμα την κατά καιρούς αλλαγή στη στρατηγική
ολοκλήρωσης τμημάτων του έργου, τον επανακαθορισμό των στόχων κλπ.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η καθυστερημένη ένταξη ορισμένων τμημάτων
του έργου σε Κοινοτικά Προγράμματα, η πρόσφατη αλλαγή στη Νομοθεσία
Δημοπράτησης και Ανάθεσης Δημοσίων Έργων κλπ.
β) προβλήματα στην ομαλή χρηματοδότηση του έργου, που προκύπτουν είτε από
καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση

των διαδικασιών απορρόφησης κοινοτικών

κονδυλίων είτε από έλλειψη ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου λόγω διάθεσης
πιστώσεων σε άλλα έργα ή προτεραιότητες (πχ. Ολυμπιακοί Αγώνες).
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γ) καιρικές συνθήκες, που σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν ιδιαίτερα δυσμενείς,
με αποτέλεσμα στα ορεινά τμήματα του αυτοκινητοδρόμου να σημειώνονται
καθυστερήσεις κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες.
δ) προβλήματα νομικής φύσης, όπως πχ. ενστάσεις σε διαγωνισμούς, αιτήσεις
θεραπείας, εκπτώσεις αναδοχών, διεκδικήσεις απαλλοτριώσεων κλπ.

3.6.3 Η αμφισβήτηση του έργου του Τμήματος
Όπως κάθε καινοτόμο αντικείμενο, έτσι και ο Προγραμματισμός Χρόνου και Κόστους
τίθεται συχνά «αντιμέτωπος» με τους αρχαιότερους σε ηλικία συναδέλφους της
εταιρείας, που λόγω της μη εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες και τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές αντιμετωπίζουν το αντικείμενο αλλά και το Τμήμα
επιφυλακτικά. Επιπλέον, το γεγονός ότι στα αρχεία του Τμήματος «καθρεφτίζονται»
στην ουσία όλες οι ενέργειες των Τμημάτων, Διευθύνσεων και Τομέων της εταιρείας,
δημιουργεί σε πολλά στελέχη την - εσφαλμένη - αίσθηση της ύπαρξης ενός
«Μεγάλου Αδελφού» που παρακολουθεί και

καταγράφει

κάθε καθυστέρηση,

απόκλιση, παρέκκλιση κλπ. που λαμβάνει χώρα μέσα στην εταιρεία, με αποτέλεσμα
τα

στελέχη

του

Τμήματος

Χρονικού

Προγραμματισμού

και

Κόστους

να

«εισπράττουν» την καχυποψία και την προκατάληψη εντός της εταιρείας.
Συνέπεια

των

παραπάνω

είναι

ότι

τα

στελέχη

του

Τμήματος

Χρονικού

Προγραμματισμού και Κόστους καλούνται όχι μόνο να εκτελούν τα καθήκοντα τους,
αλλά και να προσπαθούν να πείθουν διαρκώς τους αποδέκτες του έργου τους για τις
πραγματικές προθέσεις τους και τη χρησιμότητα της δουλειάς τους. Εντούτοις, αξίζει
να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα σταδιακά εξαλείφεται.
Άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η αμφισβήτηση της εγκυρότητας των πληροφοριών,
γεγονός που επιτείνεται από τη μεγάλη γεωγραφικά έκταση του έργου. Η γεωγραφική
απόσταση αποτελεί πρόβλημα στη σωστή, ακριβή και έγκαιρη συγκέντρωση της
πληροφορίας. Σε ένα έργο 680 χλμ. όπου εκτελούνται εργασίες σε όλο το μήκος του
είναι πρακτικά αδύνατο για τα στελέχη του Τμήματος Χρονικού Προγραμματισμού και
Κόστους να παρακολουθούν με λεπτομέρεια τι συμβαίνει και να γνωρίζουν κάθε
πιθανό πρόβλημα που εμφανίζεται. Κατά συνέπεια, το Τμήμα βασίζεται σε δεδομένα
που παρέχονται αναγκαστικά από τρίτους (Μηχανικούς Περιφερειακών Γραφείων
ΕΟΑΕ,

κατά

τόπους Αναδόχους

κατασκευής

κλπ)

και

κάποιες

φορές

με

καθυστέρηση. Αυτό έχει ως συνέπεια, σε ορισμένες περιπτώσεις, η παρεχόμενη
πληροφορία να καταλήγει στο Τμήμα όντας ήδη ανεπίκαιρη, γεγονός που δημιουργεί
προβλήματα στην αξιοπιστία του έργου του Τμήματος.
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Τέλος, σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η αδιαμφισβήτητη υποκειμενικότητα της
πληροφορίας. Οι εκτιμήσεις ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων του έργου σίγουρα
διαφέρουν ανάλογα με τον υπεύθυνο για τη μεταφορά της πληροφορίας. Κάποιοι
είναι περισσότερο και κάποιοι λιγότερο αισιόδοξοι, με αποτέλεσμα να υπάρχει συχνά
έντονη διαφοροποίηση και να εντείνεται η αμφισβήτηση των αναφορών προόδου για
την ορθότητα και την εγκυρότητα τους. Εντούτοις, και εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι το
συγκεκριμένο πρόβλημα εμφανίζεται όλο και λιγότερο. Σε αυτό έχει συντελέσει
σημαντικά η απόκτηση εμπειρίας από τα στελέχη της «Εγνατία Οδός ΑΕ», αλλά και
το

επαρκές

πλέον

δραστηριότητες,

στατιστικό

γεγονός που

δείγμα
καθιστά

του

Τμήματος

για

τις

περισσότερες

τις περισσότερες από τις εκτιμήσεις

ρεαλιστικότερες.
Τα παραπάνω προβλήματα αν και εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι και σήμερα,
εντούτοις, έχουν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό, για τους ακόλουθους λόγους:
α) εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο σχεδίασμά, την μελέτη και την κατασκευή του
έργου, γεγονός που έχει οδηγήσει σε ρεαλιστικότερες εκτιμήσεις και προβλέψεις.
β) ωρίμανση εκ μέρους των στελεχών της εταιρείας, σε ό,τι αφορά την αναγκαιότητα
και την χρησιμότητα του έργου του Τμήματος.
γ) μεγαλύτερη πολιτική βούληση εκ μέρους του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Στόχος του Τμήματος Χρονικού Προγραμματισμού είναι με την τεχνογνωσία που έχει
αποκτήσει από το 1996 έως σήμερα, να καταφέρει να ελαχιστοποιήσει τα λάθη του
και να κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων των στελεχών της εταιρίας. Στο επόμενο
κεφάλαιο της παρούσας εργασίας αναπτύσσονται προτάσεις σχετικά με το θέμα
αυτό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4»
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια προσπάθεια προσέγγισης των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει το Τμήμα Χρονικού Προγραμματισμού και Κόστους και θα αναλυθούν
ενδεχόμενες προτάσεις που μπορούν να αποτελέσουν λύση κυρίως για το δεύτερο
πρόβλημα και λιγότερο για το πρώτο το οποίο δεν εξαρτάται άμεσα από
μεθοδολογίες και τεχνικές ιδέες.
Στη βιβλιογραφία βρίσκουμε πολλές λύσεις και προτάσεις σχετικά με αποτελεσματικό
και επιτυχή προγραμματισμό και έλεγχο έργου.
Συνοπτικά αναφέρουμε τα παρακάτω στοιχεία τα οποία πρέπει να περιλαμβάνει ο
αποτελεσματικός έλεγχος ενός έργου:
•

Εργασία με λεπτομερές πλάνο που θα ορίζει όλες τις εργασίες που θα
εκτελεστούν, το χρόνο τους πόρους και τις υπευθυνότητες που θα
εμπλέκει όλα τα άτομα «κλειδιά» από το προσωπικό.

•

Σύμφωνη γνώμη όλων σχετικά με το λεπτομερές πλάνο.

•

Εξασφάλιση της δέσμευσης και αφοσίωσης όλου του προσωπικού και της
διοίκησης του έργου για συνεργασία με στόχο την επιτυχία.

•

Ορισμός ξεκάθαρων επιμέρους οροσήμων-στόχων.

•

Εποικοδομητική επικοινωνία και ηγεσία των ομάδων.

•

Εγκαθίδρυση ενός ελεγκτικού μηχανισμού για κάθε φάση του έργου.

•

Έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων.

Όλα τα παραπάνω είναι σαφώς η συνταγή για ένα επιτυχημένο έργο μέσα στα
χρονικά και οικονομικά του περιθώρια. Δεν είναι όμως παρά θεωρία και δυστυχώς
στην πράξη τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα
επικοινωνίας, σύγκρουσης συμφερόντων, παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο ο ανθρώπινος
παράγοντας και τις περισσότερες φορές οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται.

4.1 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟ
Σχετικά με το πρόβλημα της εκ φύσεως δυσκολίας του χρονικού προγραμματισμού
σε ένα τέτοιο ειδικό και πρωτότυπο έργο όπως η Εγνατία Οδός, όπως αυτό εκτέθηκε
στην παράγραφο 3.6.2, δεν υπάρχουν μεθοδολογίες και συγκεκριμένες προτάσεις
που να μπορούν να δώσουν λύση και απαντήσεις. Αυτό είναι κατανοητό αν διανοηθεί
κανείς πόση σχέση έχει το πρόβλημα με την ίδια τη φύση και λιγότερο με τον
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ανθρώπινο παράγοντα. Απλά και πλέον με τη συσσωρευμένη εμπειρία που έχει
αποκτήσει η Εγνατία Οδός όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και με το γεγονός ότι το
μεγαλύτερο μέρος του έργου έχει ολοκληρωθεί, έχει επέλθει η σχετική ωριμότητα για
την αποφυγή λαθών. Ήδη στα τελευταία δέκα έργα που δημοπρατήθηκαν πρόσφατα
έγιναν πολύ πιο ώριμες εκτιμήσεις στα θέματα προϋπολογισμού και χρόνου.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για πρώτη φορά στα τεύχη δημοπράτησης εντάχθηκε
χρονοδιάγραμμα οροσήμων ολοκλήρωσης κάτι που δεν είχε ξαναγίνει.
Ακόμη, η πλειονότητα του προσωπικού της εταιρίας είναι πλέον αρκετά έμπειρη και
έχει ήδη αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα με ολοένα και μικρότερες συνέπειες σε
θέματα χρόνου και κόστους. Σταδιακά πιστεύεται ότι τα πράγματα θα γίνονται ακόμη
καλύτερα με περαιτέρω μείωση των δυσμενών συνεπειών.

4.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ

Το Τμήμα Χρονικού Προγραμματισμού και Κόστους της Εγνατίας Οδού έχει
προβληματιστεί πάρα πολύ σχετικά με το ρόλο του μέσα στην εταιρία όλα αυτά τα
χρόνια. Έχει κάνει κατά καιρούς διάφορες ενέργειες προσέγγισης ατόμων που το
αμφισβητούν άλλες φορές με θετικά και άλλες φορές χωρίς αποτελέσματα. Το θετικό
στοιχείο είναι ότι έχει την αμέριστη συμπαράσταση του Γενικού Διευθυντή και
συνεπώς την επιβολή του ρόλου του στην εταιρία.
Η πρόταση του Συμβούλου Επίβλεψης για την αναλυτική παρακολούθηση των
συμβάσεων της κατασκευής η οποία για την εφαρμογή της απαιτεί ουσιαστικά την
εμπλοκή όλων των τμημάτων που σχετίζονται με την κατασκευή των έργων δίνει μια
νέα προοπτική στο Τμήμα Χρονικού Προγραμματισμού και Κόστους. Το νέο αυτό
σύστημα θέτει σε ενέργεια τις Διευθύνσεις Έργων αλλά και Επίβλεψης αφού μόνο με
τη δική τους συμβολή μπορεί να εφαρμοστεί. Οι επιβλέποντες είναι κατά βάση
υπεύθυνοι για την εισαγωγή των στοιχείων στο σύστημα και οι Διευθυντές Έργων για
την επαλήθευση τους. Έτσι το Τμήμα Χρονικού Προγραμματισμού και Κόστους
απαλλάσσεται από το καθήκον εισαγωγής στοιχείων και συνεπώς της αμφισβήτησης
των πηγών ενημέρωσης του, και ενδυναμώνει το ρόλο του αναλαμβάνοντας την
επεξεργασία μόνο των στοιχείων αυτών και την επίβλεψη της λειτουργίας του
συστήματος.
Όλες

οι

άλλες

διαδικασίες

παρακολούθησης

μελετών,

δημοπράτησης,

απαλλοτριώσεων, περιβαλλοντικών παραμένουν ως έχουν αφού και ως αντικείμενο
έχει αρχίσει και φθίνει λόγω της προόδου του έργου. Έτσι δίνεται πλέον η ευκαιρία
στο Τμήμα Χρονικού Προγραμματισμού και Κόστους να ασχοληθεί εκτενέστερα με
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την κατασκευή, που αυτή τη στιγμή είναι και το σημαντικότερο σε εξέλιξη κεφάλαιο
του έργου, και να αξιοποιήσει όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες του παρελθόντος
για την μελλοντική χρήση τους από την εταιρία στην καλύτερη εκτέλεση των
εναπομείναντων

έργων αλλά και στη διεκδίκηση των νέων.

Αυτό βέβαια θα

υλοποιηθεί μέσω του ανασχεδιασμού των λειτουργιών του Τμήματος όπως αυτός
περιγράφεται στη συνέχεια.

4.2.1
Ανασχεδιασμός
των
λειτουργιών
του
Tunuaioc
Χρονικού
Προγραμματισμού και Κόστους και υλοποίηση του νέου συστήματος
παρακολούθησης των έργων κατασκευής
Τα νέα αντικείμενα του τμήματος όπως περιγράφηκαν την παράγραφο 3.5
προϋποθέτουν τον ανασχεδιασμό των λειτουργιών του Τμήματος Χρονικού
Προγραμματισμού και Κόστους.
Η πραγματοποίηση ενός νέου συστήματος χρονικού προγραμματισμού και κόστους
αποτελεί μία πολύ σημαντική πρόκληση για το τμήμα. Απαιτεί ένα σχέδιο εφαρμογής
με τα εξής σημεία κλειδιά για την υλοποίηση του:

δέσμευση όλης της διοίκησης

στους στόχους του νέου συστήματος, ανάλυση όλων των διαδικασιών, εγκατάσταση
του αναγκαίου λογισμικού σε όσους απαιτείται, ορισμός των νέων ρόλων στη
διαχείριση του συστήματος και τέλος, εκπαίδευση όλων των στελεχών που θα
χρησιμοποιούν το σύστημα.

Δέσυευση me διοίκησης στην εφαουονή του ouamuaroc.
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την επιτυχία ενός συστήματος
παρακολούθησης έργου είναι η δέσμευση όλων των επιπέδων της διοίκησης για την
εφαρμογή του. Μόνο μέσα από την απόλυτη δέσμευση σε ένα τέτοιο σύστημα είναι
δυνατόν να καλλιεργηθεί και να δημιουργηθεί μία νέα εργασιακή κουλτούρα η οποία
θα χρησιμεύσει στη σωστή εφαρμογή και συνεχή ανάπτυξη του συστήματος. Ένας
σημαντικός παράγοντας για να εξασφαλιστεί η υποστήριξη της διοίκησης είναι να
κατανοήσει τα οφέλη από ένα συγκεντρωμένο πληροφοριακό σύστημα μέσω μιας
ανάλυσης κόστους-ωφέλειας από την εφαρμογή του συστήματος.
Ανάλυση των διαδικασιών και me νέας δουής δεδουένων
Έχοντας εξασφαλίσει τη δέσμευση της διοίκησης, το επόμενο βήμα είναι ο
καθορισμός των στόχων και του τι θα αποδίδει το σύστημα που πρόκειται να
αναπτυχθεί. Αρχικά πρέπει να γίνει μια λεπτομερής ανάλυση της εργασίας ώστε να
καθιστούν επακριβώς οι λειτουργίες και οι διαδικασίες που το σύστημα αυτό πρέπει
να υπηρετεί. Σε ένα σύστημα παρακολούθησης έργου οι πιο σημαντικές λειτουργίες
είναι: τα χρονοδιαγράμματα εργασιών, παρακολούθηση της φυσικής προόδου,
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σύγκριση πραγματικού κόστους με τον προϋπολογισμό, διαχείριση αλλαγών,
προετοιμασία προϋπολογισμού, προβλέψεις χρηματοροών, και συλλογή ιστορικών
στοιχείων για τη δημιουργία μοντέλων για μελλοντικές εκτιμήσεις.

Λονισυικό
Η εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης δεν είναι δυνατή χωρίς τη χρήση
ενός κατάλληλου λογισμικού. Ένας αρχικός προβληματισμός ήταν αν θα μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί κάποιο υπάρχον λογισμικό μεγάλης εταιρίας όπως η Primavera
Systems ή η Microsoft Corporation, ή θα έπρεπε να ανατεθεί σε μία εταιρία
πληροφορικής η ανάπτυξη ενός νέου. Μετά από αναλυτική εξέταση βρέθηκε ότι η
νέα έκδοση του Primavera μπορεί να καλύψει σε μεγάλο ποσοστό τις ανάγκες του
συστήματος οπότε θα χρησιμοποιηθεί και θα αναπτυχθούν μόνο λειτουργίες που δεν
καλύπτονται.

Διαδικασίες διαχείρισης συστήυατος
Η ανάλυση του έργου παρακολούθησης της κατασκευής απαιτεί καθορισμό πολλών
διαδικασιών που σχετίζονται κυρίως με τη διαχείριση του συστήματος και τις
μεθόδους που θα εισάγονται τα δεδομένα και θα δημιουργούνται οι αναφορές. Για το
σκοπό αυτό έχει ήδη δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο το οποίο καθορίζει τις σημαντικές
παραμέτρους του συστήματος, ορισμούς της δομής των δεδομένων, τα τιμολόγια
τιμών

έργου,

και

τα

δικαιώματα

χρηστών

για

λόγους

ασφάλειας.

Επίσης

δημιουργήθηκε ένα ακόμη εγχειρίδιο το οποίο ορίζει τις διαδικασίες που θα γίνεται η
ενημέρωση όλης αυτής της βάσης δεδομένων και η δημιουργία αναφορών του έργου.
Η εφαρμογή του συστήματος αυτού αλλάζει κατά ένα βαθμό τις υπευθυνότητες
άλλων τμημάτων της εταιρίας αφού πλέον εμπλέκονται όλοι στην διαδικασία αυτή και
είναι απαραίτητο να καταγραφούν στις διαδικασίες του ISO 9001 συστήματος
ποιότητας της εταιρίας. Μέσα στην εταιρία οι νέες υπευθυνότητες για την ορθή
λειτουργία του συστήματος αναλύονται ακολούθως:

Διαχειριστές έργου
•

Ορισμός των αναγκών από το σύστημα παρακολούθησης.

•

Γενική υπευθυνότητα των έργων και των δεδομένων που υποβάλλονται από
τους επιβλέποντες της κατασκευής.

Επιβλέποντες κατασκευής
•

Εισαγωγή δεδομένων από το εργοτάξιο.

•

Αξιολογήσεις των αποκλίσεων από τα προγραμματισμένα κόστη.
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Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων
•

Διαμόρφωση του δικτύου ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη εφαρμογή του
λογισμικού και εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του.

•

Διαμόρφωση

μηχανισμών

ασφαλείας

για

να

αποφευχθεί

η

μη

εξουσιοδοτημένη εισαγωγή στο σύστημα.

Τμήμα Χρονικού Προγραμματισμού και Κόστους
•

Στενή συνεργασία με του διαχειριστές έργων για πλήρη κατανόηση των
αναγκών παρακολούθησης.

•

Υπευθυνότητα διόρθωσης όλων των δεδομένων δομής του συστήματος.

•

Υπευθυνότητα για τη γενική λειτουργία του συστήματος.

Τμήμα Παρακολούθησης Συστημάτων
•

Τοποθέτηση και ανάθεση δικαιωμάτων χρηστών στη βάση δεδομένων.

•

Σχεδιασμός για back-up και ανάκτησης δεδομένων

Πιλοτικές εφαρμογές
Προτού ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν κάποια
έργα ως υποδείγματα για να προσδιοριστούν πιθανά προβλήματα. Αυτά τα
υποδείγματα αποδείχτηκαν εξαιρετικά χρήσιμα στο να βρεθούν μικρά λάθη στη δομή
των δεδομένων, στην κατανόηση της κατανομής των υπευθυνοτήτων στην εταιρία,
στη βελτίωση της ανάλυσης των εργασιών και στον καθορισμό των εκπαιδευτικών
αναγκών.
Εκπαίδευση προσωπικού
Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πρόθεση της εταιρίας να αναθέσει σε όλους τους
επιβλέποντες των έργων να εισάγουν δεδομένα σε κάποιο σύστημα χωρίς να έχουν
κατανοήσει τις βασικές αρχές διαχείρισης έργων. Για το σκοπό αυτό θα εφαρμόσει
συστηματική εκπαίδευση σε τρεις φάσεις:
Φάση 1 : Θεωρητική εκπαίδευση στις αρχές διαχείρισης έργου, προγραμματισμού και
ελέγχου κόστους.

Φάση 2 : Εκπαίδευση στη χρήση του λογισμικού
Φάση 3 Ειδική εκπαίδευση στις εφαρμογές που θα αναπτύξει και θα χρησιμοποιήσει
η εταιρία.
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Συνεργασία υε αναδόγουα έργων
Αν και τα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος λεπτομερούς παρακολούθησης των
έργων είναι αντιληπτά, ωστόσο στο ξεκίνημα ενός έργου είναι απαραίτητη η συμβολή
και η συνεργασία με τον ανάδοχο κάθε έργου καθώς και η πρόβλεψη για εξαγωγή
των στοιχείων σε άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα λογισμικά όπως το Microsoft Excel
και το Microsoft Project.
Συνεπώς με τη νέα αυτή εφαρμογή, που ήδη βρίσκεται στο στάδιο της πιλοτικής
εφαρμογής, πέρα από τις γενικότερες ωφέλειες σε τεχνικά θέματα που αφορούν την
εταιρία, θα οδηγηθεί το Τμήμα Χρονικού Προγραμματισμού και Κόστους
ανανέωση

σε μία

αφού, όπως φαίνεται εξαρχής τουλάχιστον, θα το απαλλάξει από

τυποποιημένες δραστηριότητες και θα δώσει το χρόνο για ενασχόληση με πιο
«πραγματικό» χρονικό προγραμματισμό και νέα αντικείμενα.

4.3 ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η διοίκηση ενός μεγάλου κατασκευαστικού έργου με στόχο την καλή απόδοση, και
μέσα στα δεδομένα περιθώρια χρόνου και κόστους δεν είναι κάτι απλό. Απαιτεί
καταρχήν την ολική αφοσίωση και δέσμευση όλου του προσωπικού που εργάζεται σ
αυτό αλλά

και όλων όσων ασχολούνται

προγραμματιστές

έργων

τονίζουν

τόσο

με αυτό γενικότερα.
τη

Επιτυχημένοι

σπουδαιότητα

του

καλού

προγραμματισμού και συστήματος ελέγχου του έργου όσο και τις καλές σχέσεις
μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.
Το προσωπικό πρέπει να αισθάνεται ικανοποίηση από την εργασία του και επίσης να
αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητα της διοίκησης στο έργο. Επίσης το προσωπικό
πρέπει να πειστεί ότι το να γνωρίζει τις πραγματικές συνθήκες του έργου και να
ενημερώνει για τα πιθανά προβλήματα εγκαίρως θα συμβάλλει τόσο στην επίλυση
τους, όσο και στην επιτυχία και την αναγνώριση του έργου.
Σε μια εποχή που όλα θυσιάζονται στο βωμό του χρήματος, ίσως το να γράφει κανείς
τέτοια πράγματα ακούγεται εξαιρετικά ρομαντικό, ωστόσο δεν παύει να αποτελεί την
ουσία της επίλυσης πολλών θεμάτων και όχι μόνο της διαχείρισης έργου.
Ο χρονικός προγραμματισμός, πέρα από τις μεθόδους τα συστήματα, τις εφαρμογές
και όλες τις τεχνικές διευκολύνσεις που μπορεί να του παρέχονται, για να γίνεται
σωστά χρειάζεται οπωσδήποτε τη συμμετοχή και την καλή συνεργασία πολλών
ανθρώπων. Μόνο μέσα από μια στηριζόμενη σε σωστές βάσεις συνεργασία, με
αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμό μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μπορεί να επέλθει η
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επιτυχία. Γιατί παραφράζοντας και τη γνωστή αρχαία ρήση μπορούμε να πούμε
«χρόνου και κόστους φείδου».
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