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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 1

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° : ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 4

1.2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ σελ. 5

1.3. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ σελ. 8

1.4. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ σελ. 9

1.5. ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ σελ. 10

1.6. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ σελ. 13

1.7. 0 ΡΟΛΟΣ TOY PROJECT MANAGEMENT (ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΡΓΩΝ) ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

σελ. 13

1.8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ σελ. 15

1.9. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ σελ. 17

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 27

2.2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ σελ. 27

2.3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ σελ. 28

2.3.1. Ευθύνες και αρμοδιότητες σελ. 28

2.3.1.1. Σχεδιασμός σελ. 29

2.3.1.2. Οργάνωση σελ. 29
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2.3.1.3. Έλεγχος και παρακολούθηση σελ. 30

2.3.2. Γνώσεις και ικανότητες του Υ.Ε. -

Τεχνικές ανάπτυξής τους σελ. 30

2.3.2.1. Γνώσεις και ικανότητες σελ. 31

2.3.2.2. Τεχνικές ανάπτυξης γνώσεων

και ικανοτήτων σελ. 37

2.3.2.3. Αποτελεσματικότητα των Υ.Ε. σελ. 38

2.4. ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ σελ. 39

2.4.1. Σύσταση και ανάπτυξη ομάδας σελ. 40

2.4.2. Αποτελεσματικότητα ομάδας σελ. 41

2.4.3. Επίλυση προβλημάτων σελ. 43

2.5. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ σελ. 45

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3° : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 63

3.2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ σελ. 63

3.3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ σελ. 64

3.3.1. Καταμερισμός και επιμέρους ανάλυση

εργασιών σελ. 65

3.3.1.1. Οργανωτική δομή εταιρίας σελ. 66

3.3.1.2. Ημερομηνίες «κλειδιά» σελ. 68

3.3.1.3. Δίκτυο του έργου σελ. 68

3.3.2. Χρονικός προγραμματισμός σελ. 70

3.3.2.1. Διαγράμματα GANTT σελ. 71

3.3.3. Οικονομικός σχεδιασμός σελ. 71

3.4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ σελ. 74
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3.5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ σελ. 76

3.6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ σελ. 79

3.6.1. Σύστημα JIT σελ. 79

3.6.2. Ανταγωνιστική σύγκριση σελ. 84

3.6.3. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σελ. 84

3.7. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ σελ. 86

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4° : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 113

4.2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ σελ. 114

4.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σελ. 116

4.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ σελ. 119

4.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ σελ. 121

4.6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΙΣΚΟΥ σελ. 122

4.7. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ σελ. 131

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ :

5.1. ΓΕΝΙΚΑ σελ. 136

5.2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ σελ. 136

5.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ σελ. 138

5.4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ σελ. 139
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° :

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1. ΕΡΩΤΗΣΗ 28 σελ. 17

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2. ΕΡΩΤΗΣΗ 29 σελ. 19

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3. ΕΡΩΤΗΣΗ 27 σελ. 20

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4. ΕΡΩΤΗΣΗ 30 σελ. 24

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5. ΕΡΩΤΗΣΗ 31 σελ. 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° :

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 σελ. 45

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2. ΕΡΩΤΗΣΗ 2 σελ. 48

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3. ΕΡΩΤΗΣΗ 3 σελ. 50

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4. ΕΡΩΤΗΣΗ 4 σελ. 51

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5. ΕΡΩΤΗΣΗ 4 σελ. 52

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6. ΕΡΩΤΗΣΗ 5 σελ. 55

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7. ΕΡΩΤΗΣΗ 6 σελ. 58

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8. ΕΡΩΤΗΣΗ 7 σελ. 60

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.9. ΕΡΩΤΗΣΗ 17 σελ. 61

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3° :

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1. ΕΡΩΤΗΣΗ 8 σελ. 86

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2. ΕΡΩΤΗΣΗ 9 σελ. 89

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3. ΕΡΩΤΗΣΗ 10 σελ. 91

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4. ΕΡΩΤΗΣΗ 11 σελ. 92

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5. ΕΡΩΤΗΣΗ 12 σελ. 94

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6. ΕΡΩΤΗΣΗ 13 σελ. 96
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7. ΕΡΩΤΗΣΗ 14 σελ. 98

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8. ΕΡΩΤΗΣΗ 15 σελ. 99

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9. ΕΡΩΤΗΣΗ 18 σελ. 101

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.10. ΕΡΩΤΗΣΗ 19 σελ. 103

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.11. ΕΡΩΤΗΣΗ 20 σελ. 105

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.12. ΕΡΩΤΗΣΗ 21 σελ. 106

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.13. ΕΡΩΤΗΣΗ 22 σελ. 107

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.14. ΕΡΩΤΗΣΗ 23 σελ. 109

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.15. ΕΡΩΤΗΣΗ 24 σελ. 111

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4° :

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1. ΕΡΩΤΗΣΗ 25 σελ. 131

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2. ΕΡΩΤΗΣΗ 26 σελ. 133
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°:

ΣΧΗΜΑ 1.1. ΕΡΩΤΗΣΗ 28 σελ. 18

ΣΧΗΜΑ 1.2. ΕΡΩΤΗΣΗ 29 σελ. 19

ΣΧΗΜΑ 1.3. ΕΡΩΤΗΣΗ 27 σελ. 21

ΣΧΗΜΑ 1.4. ΕΡΩΤΗΣΗ 27 σελ. 22

ΣΧΗΜΑ 1.5. ΕΡΩΤΗΣΗ 30 σελ. 24

ΣΧΗΜΑ 1.6. ΕΡΩΤΗΣΗ 31 σελ. 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° :

ΣΧΗΜΑ 2.1. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 σελ. 46

ΣΧΗΜΑ 2.2. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 σελ. 47

ΣΧΗΜΑ 2.3. ΕΡΩΤΗΣΗ 2 σελ. 49

ΣΧΗΜΑ 2.4. ΕΡΩΤΗΣΗ 3 σελ. 50

ΣΧΗΜΑ 2.5. ΕΡΩΤΗΣΗ 4 σελ. 52

ΣΧΗΜΑ 2.6. ΕΡΩΤΗΣΗ 4 σελ. 53

ΣΧΗΜΑ 2.7. ΕΡΩΤΗΣΗ 5 σελ. 56

ΣΧΗΜΑ 2.8. ΕΡΩΤΗΣΗ 5 σελ. 57

ΣΧΗΜΑ 2.9. ΕΡΩΤΗΣΗ 6 σελ. 59

ΣΧΗΜΑ 2.10. ΕΡΩΤΗΣΗ 7 σελ. 60

ΣΧΗΜΑ 2.11. ΕΡΩΤΗΣΗ 17 σελ. 61

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°:

ΣΧΗΜΑ 3.1. ΕΡΩΤΗΣΗ 8 σελ. 87

ΣΧΗΜΑ 3.2. ΕΡΩΤΗΣΗ 9 σελ. 89

ΣΧΗΜΑ 3.3. ΕΡΩΤΗΣΗ 10 σελ. 91
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ΣΧΗΜΑ 3.4. ΕΡΩΤΗΣΗ

ΣΧΗΜΑ 3.5. ΕΡΩΤΗΣΗ

ΣΧΗΜΑ 3.6. ΕΡΩΤΗΣΗ

ΣΧΗΜΑ 3.7. ΕΡΩΤΗΣΗ

ΣΧΗΜΑ 3.8. ΕΡΩΤΗΣΗ

ΣΧΗΜΑ 3.9. ΕΡΩΤΗΣΗ

ΣΧΗΜΑ 3.10. ΕΡΩΤΗΣΗ

ΣΧΗΜΑ 3.11. ΕΡΩΤΗΣΗ

ΣΧΗΜΑ 3.12. ΕΡΩΤΗΣΗ

ΣΧΗΜΑ 3.13. ΕΡΩΤΗΣΗ

ΣΧΗΜΑ 3.14. ΕΡΩΤΗΣΗ

ΣΧΗΜΑ 3.15. ΕΡΩΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4° :

ΣΧΗΜΑ 4.1. ΕΡΩΤΗΣΗ

ΣΧΗΜΑ 4.2. ΕΡΩΤΗΣΗ

σελ. 93 

σελ. 95 

σελ. 97 

σελ. 98 

σελ. 100 

σελ. 102 

σελ. 103 

σελ. 105 

σελ. 106 

σελ. 108 

σελ. 109 

σελ. 111

σελ. 132 

σελ. 134

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

23

24

25

26
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.

Παρουσίαση ερωτηματολογίου έρευνας σελ. Α1 - Α8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Παρουσίαση συνοπτικών αποτελεσμάτων ερωτήσεων ερωτηματολογίου

Ερώτηση 1 σελ. Β1, Β2

Ερώτηση 2 σελ. Β3, Β4

Ερώτηση 3 σελ. Β5, Β6

Ερώτηση 4 σελ. Β7 - Β9

Ερώτηση 5 σελ. ΒΙΟ - Β12

Ερώτηση 6 σελ. Β13, Β14

Ερώτηση 7 σελ. Β15, Β16

Ερώτηση 8 σελ. Β17, Β18

Ερώτηση 9 σελ. Β19, Β20

Ερώτηση 10 σελ. Β21, Β22

Ερώτηση 11 σελ. Β23, Β24

Ερώτηση 12 σελ. Β25, Β26

Ερώτηση 13 σελ. Β27, Β28

Ερώτηση 14 σελ. Β29, Β30

Ερώτηση 15 σελ. Β31, Β32

Ερώτηση 16 σελ. Β33, Β34

Ερώτηση 17 σελ. Β35, Β36

Ερώτηση 18 σελ. Β37, Β38

Ερώτηση 19 σελ. Β39, Β40

Ερώτηση 20 σελ. Β41, Β42
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Ερώτηση 21 

Ερώτηση 22 

Ερώτηση 23 

Ερώτηση 24 

Ερώτηση 25 

Ερώτηση 26 

Ερώτηση 27 

Ερώτηση 28 

Ερώτηση 29 

Ερώτηση 30 

Ερώτηση 31

σελ. Β43, Β44 

σελ. Β45, Β46 

σελ. Β47, Β48 

σελ. Β49 

σελ. Β50, Β51 

σελ. Β52 

σελ. Β53 - Β55 

σελ. Β56 - Β58 

σελ. Β59, Β60 

σελ. Β61, Β62 

σελ. Β63
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την εφαρμογή του Project Management 

στον κλάδο των κατασκευών. Αρχικά αναλύεται σε θεωρητική βάση η 

διοίκηση και διαχείριση των κατασκευαστικών έργων με πληροφορίες που 

παρουσιάζουμε από την ελληνική και κυρίως την ξένη βιβλιογραφία και 

αναλύονται γενικές πληροφορίες και αρχές σχετικές με τα κατασκευαστικά 

έργα στην Ελλάδα, το ανθρώπινο δυναμικό που αφορά ένα έργο, το 

σχεδίασμά και τον προγραμματισμό του έργου και τον έλεγχο και την 

παρακολούθησή του. Σε ερευνητική βάση προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε 

κατά πόσο οι θεωρητικές αυτές αρχές που αναφέρονται στα παραπάνω 

θέματα εφαρμόζονται στην πράξη από τις μεγάλες κατασκευαστικές 

εταιρίες της Ελλάδας. Από τα αποτελέσματα τις έρευνάς μας διαπιστώσαμε 

ότι σε γενικές γραμμές γίνεται εφαρμογή αυτών των σύγχρονων μεθόδων 

διοίκησης και οργάνωσης. Ωστόσο χρειάζεται ακόμη μεγάλη προσπάθεια 

τόσο σε θεωρητική όσο και σε πρακτική βάση ώστε να θεωρήσουμε ότι οι 

ελληνικές εταιρίες εφαρμόζουν συστηματικά τον σύγχρονο τρόπο 

διοίκησης και διαχείρισης των κατασκευαστικών έργων.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την διοίκηση και διαχείριση 

των κατασκευαστικών έργων. Αναλύονται οι γενικές αρχές του Project 

Management όπως αυτές ισχύουν στον κλάδο των κατασκευών από πηγές 

της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Στόχος της 

εργασίας είναι η θεωρητική ανάλυση της Διοίκησης και Διαχείρισης των 

κατασκευαστικών έργων και η σύγκρισή της με την ισχύουσα κατάσταση 

στην Ελλάδα.

Σε διεθνές επίπεδο η διαχείριση των κατασκευαστικών έργων 

πραγματοποιείται με τον τρόπο που γίνεται και σε κάθε άλλο έργο ή 

επένδυση. Συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνεται με οργάνωση, 

προγραμματισμό, σχεδίασμά, παρακολούθηση και έλεγχο και γενικότερα 

σύμφωνα με όλες τις αρχές και μεθόδους που εφαρμόζονται στο Project 

Management. Στην χώρα μας γίνεται εν μέρει χρήση αυτών των τεχνικών, 

αλλά όχι ακόμη σε ουσιαστική βάση.

Η εργασία είναι δομημένη σε δύο τμήματα, εκ των οποίων το ένα είναι 

θεωρητικό και το άλλο ερευνητικό. Επίσης, θεματικά, αποτελείται από 

τέσσερα κεφάλαια, τα οποία επικεντρώνονται σε όλα τα θέματα που 

αφορούν τη διοίκηση των έργων.

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική αναφορά στα στοιχεία που 

συλλέχθησαν και αφορούν τον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα, την 

ανάπτυξή του καθώς και γενικές πληροφορίες για τα μεγάλα 

κατασκευαστικά έργα, δημόσια και ιδιωτικά. Ακόμη, γίνεται σύνδεση του 

Project Management με τον τομέα των κατασκευών καθώς και η ανάλυση 

της αναγκαιότητας ύπαρξης τέτοιου είδους οργανωμένης διοίκησης στα 

μεγάλα κατασκευαστικά έργα.
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Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύουμε όλα τα θέματα που αναφέρονται στην 

ομάδα του έργου συνολικά και στον Υπεύθυνο Έργου πιο συγκεκριμένα. 

Επικεντρώνουμε την ανάλυσή μας στην επιλογή και οργάνωση της ομάδας 

του έργου, στις ικανότητες και αρμοδιότητες των μελών της, καθώς και 

στον τρόπο λειτουργίας της.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται σε τέσσερις ενότητες όλα τα ζητήματα που 

αφορούν τον σχεδίασμά και τον προγραμματισμό των έργων. Ειδικότερα 

αναφερόμαστε στον καταμερισμό και την ανάλυση των εργασιών, τον 

χρονικό προγραμματισμό και τον οικονομικό προγραμματισμό. Θεματικά 

σε αυτό το κεφάλαιο ανήκει και η οργάνωση και ο προγραμματισμός του 

ανθρώπινου δυναμικού, όμως αναλύεται διεξοδικό, και όχι μόνο σε επίπεδο 

σχεδιασμού, στο δεύτερο κεφάλαιο. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση της 

διαχείρισης των πόρων ενός έργου καθώς και της προμήθειας των υλικών 

που εφαρμόζονται στο έργο.

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας εμβαθύνουμε σε θέματα 

παρακολούθησης και ελέγχου του έργου. Ειδικότερα αναφερόμαστε στον 

έλεγχο του χρόνου, του κόστους, της ποιότητας καθώς και στην διαχείριση 

του κινδύνου στην κατασκευή ενός έργου.

Το κάθε κεφάλαιο αποτελείται αρχικά από ένα θεωρητικό τμήμα, το οποίο 

συντάξαμε με βάση τα δευτερογενή στοιχεία της βιβλιογραφίας, ενώ 

ακολουθεί η ανάλυση εκείνων των ερωτήσεων της έρευνας που ανήκουν 

στο συγκεκριμένο κεφάλαιο. Με αυτόν τον τρόπο σκοπεύουμε να κάνουμε 

μια σύγκριση του θεωρητικού με το ερευνητικό τμήμα, με στόχο να 

διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες 

εφαρμόζουν το θεωρητικό τρόπο της διοίκησης και διαχείρισης των έργων.

Το θεωρητικό τμήμα αντλεί τα στοιχεία του κυρίως από τη διεθνή και σε 

μικρότερο βαθμό από την ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Τα 

θέματα αυτά, ακόμη και σε επίπεδο ερευνητικό, δεν είναι ανεπτυγμένα
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στην Ελλάδα και δεν υπάρχει κατάλληλο υλικό, ώστε να στηριχτεί η 

εργασία μας σε ελληνικά δεδομένα.

Το γεγονός αυτό αποτελεί και το βασικό κίνητρο για το ερευνητικό κομμάτι 

της εργασίας, στο οποίο προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε την υπάρχουσα 

κατάσταση του τρόπου διαχείρισης των έργων στην Ελλάδα.

Η έρευνα αποτελείται από ένα ερωτηματολόγιο 32 ερωτήσεων, το οποίο 

και αποστείλαμε στις μεγαλύτερες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες, 

σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΑΤΕ (Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών 

Εταιριών) και του ICAP.

Καθώς δεν υπάρχουν προηγούμενες έρευνες στην Ελλάδα σε αυτόν τον 

τομέα, ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματά τους ως δευτερογενή 

στοιχεία για την δική μας έρευνα, οδηγηθήκαμε στο να δομήσουμε το 

ερωτηματολόγιο με πολύ απλές και βασικές ερωτήσεις. Θα μπορούσαμε 

ίσως να εμβαθύνουμε την έρευνα μας σε πιο πολύπλοκα θέματα, όμως 

πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο θα μείωνε ακόμη περισσότερο το ποσοστό 

απόκρισης, το οποίο αναμέναμε ότι θα ήταν ούτως ή άλλως χαμηλό.

Μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού τμήματος της εργασίας και την 

παράλληλη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας παρουσιάζουμε 

τα συμπεράσματα που συνάγονται τόσο από το θεωρητικό όσο και από το 

ερευνητικό τμήμα. Τα συμπεράσματα αυτά αφορούν κυρίως τις ελληνικές 

κατασκευαστικές εταιρίες και την αντιμετώπιση που έχουν απέναντι στην 

εφαρμογή των μεθόδων του Project Management.
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1° ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αρχικά κάποια στοιχεία για τα έργα 

που κατασκευάζονται από ελληνικές εταιρίες, όπως ο ρυθμός ανάπτυξης 

των έργων, οι πόροι χρηματοδότησης και η εξέλιξη του ανταγωνισμού. 

Επίσης αναλύεται η ανάγκη της οργανωμένης διοίκησης των 

κατασκευαστικών έργων. Στην συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία για τις 

εταιρίες του κατασκευαστικού κλάδου και τα γενικά χαρακτηριστικά του 

κλάδου.

Στην επόμενη ενότητα γίνεται ο διαχωρισμός των έργων σε δημόσια και 

ιδιωτικά και αναφέρονται τα στοιχεία της κάθε κατηγορίας. Επίσης γίνεται η 

σύνδεση του Project Management με τα κατασκευαστικά έργα καθώς και η 

παρουσίαση των γενικών αρχών της διοίκησης των έργων. Στην τελευταία 

ενότητα του κεφαλαίου παρουσιάζονται αρχικά οι γενικές αρχές της 

έρευνας που διεξήχθη στα πλαίσια της διατριβής και τα θέματα που 

αφορούσε. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση εκείνων των ερωτήσεων του 

ερωτηματολογίου που άπτονται των θεμάτων του πρώτου κεφαλαίου.
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1.2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

Στο τέλος της δεκαετίας του '90 μπορούμε να διακρίνουμε ένα ευρύ φάσμα 

προκλήσεων στον κατασκευαστικό κλάδο, στο οποίο καλούνται οι 

κατασκευαστικές εταιρίες να ανταποκριθούν βελτιώνοντας την 

ανταγωνιστικότητά τους. Χαρακτηριστική είναι η μείωση του αριθμού των 

επιχειρήσεων, η αύξηση των εταιριών μέσου μεγέθους, η αυξημένη 

εξειδίκευση και η αύξηση του συστήματος παραγωγής των δημοσίων 

έργων [ΤΕΕ 10].

Δεν είναι τυχαίο ότι το 2° εξάμηνο του 2000 αναμένονται να 

θεσμοθετηθούν τα κίνητρα για τις συγχωνεύσεις και την εξυγίανση των 

τεχνικών εταιριών, έτσι ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένες εν όψει 

των σημαντικών έργων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα 

τα επόμενα χρόνια [ΤΕΕΙ].

Ο κατασκευαστικός κλάδος ήταν πάντοτε στενά συνδεδεμένος με την 

ανάπτυξη της χώρας μας και κατέχει αναμφισβήτητα σημαντικό ρόλο στα 

μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας. Η σημερινή κινητικότητα στον 

κατασκευαστικό τομέα οφείλεται κυρίως στην χρηματοδότηση δημοσίων 

έργων υποδομής από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των Κοινοτικών 

Πλαισίων Στήριξης, στην οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 

στην Ελλάδα, σε επενδύσεις ιδιωτών (συνήθως Ευρωπαϊκών και 

Πολυεθνικών εταιριών) καθώς και στον καθοριστικό ρόλο που θα παίξουν 

οι ελληνικές εταιρίες στην ανοικοδόμηση των Βαλκανικών χωρών. 

Συγκεκριμένα, οι εισροές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το 

1999 έφτασαν το 1 τρις δρχ. και σημείωσαν αύξηση 15,6 % σε σχέση με 

το 1998, 27,4 % σε σχέση με το 1997 και 61% σε σχέση με το 1996. Το 

γεγονός ότι η εισροή των κονδυλίων είναι αυξανόμενη αποτελεί σαφή 

απόδειξη για την θετική πορεία υλοποίησης του Κοινοτικού Πλαισίου
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Στήριξης. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν την επταετία 2000- 

2006 και το ποσό του Γ' Κ.Π.Σ. ανέρχεται σε 15 τρις δρχ. [ΤΕΕ 3], [ΤΕΕ5].

Ωστόσο η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων δεν σημαίνει απαραίτητα 

την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης. Υπάρχει ανεπάρκεια των διοικητικών 

μηχανισμών σε στελεχιακό εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, έλλειψη 

αποτελεσματικότητας των ευκαιριακών λύσεων προσφυγής σε εξωτερικές 

ειδικές ομάδες διαχείρισης και έλλειψη του απαιτούμενου συντονισμού 

κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών.

Η συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση του Γ' Κ.Π.Σ. 

υπολογίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σε περισσότερα από 3 

τρις δρχ. Ο ιδιωτικός τομέας παρουσιάζει μια ενισχυμένη επενδυτική 

δραστηριότητα λόγω της οικονομικής σταθερότητας που επιτεύχθηκε στην 

Ελλάδα εν όψει της εισόδου μας στην ΟΝΕ [ΤΕΕ 9],[ΤΕΕ7]. Έτσι έχουμε 

σημαντική μείωση του πληθωρισμού και του δημοσίου χρέους καθώς και 

μείωση των επιτοκίων. Τέλος ο προϋπολογισμός του έργου «ΑΘΗΝΑ 2004» 

για το έτος 2000 οριστικοποιήθηκε στα 14 δις δρχ. [ΤΕΕ 6].

Είναι φανερό ότι ο ανταγωνισμός, όπως σχεδόν και σε όλους τους τομείς 

της οικονομίας εντείνεται ολοένα και περισσότερο μεταξύ των 

κατασκευαστικών εταιριών. Δείγμα αυτού του έντονου ανταγωνισμού είναι 

για παράδειγμα το γεγονός ότι τα δημόσια έργα στα πλαίσια της 

προηγούμενης νομοθεσίας (η οποία τροποποιήθηκε πριν από 2-3 χρόνια) 

δημοπρατούνταν με πολύ μεγάλες εκπτώσεις από μέρους των 

κατασκευαστικών - εργολάβων εταιριών. Αυτό συνέβαινε, γιατί οι εταιρίες 

ήταν αποφασισμένες να αναλάβουν την κατασκευή κάποιων έργων ακόμη 

και αν αυτό δεν τους απέφερε κανένα άμεσο οικονομικό κέρδος δηλαδή το 

ποσό που θα εισέπρατταν για την κατασκευή του έργου θα ήταν ίσο με το 

κόστος του έργου. Ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, ότι οι 

περισσότερες από τις μεγάλες εταιρίες κατασκευών στρέφονται προς το 

χρηματιστήριο με στόχο την αναζήτηση φθηνής χρηματοδότησης ώστε να
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είναι σε θέση να αναλάβουν έργα τα οποία απαιτούν μεγάλες επενδύσεις 

[ΤΕΕ2].

Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι τα περισσότερα κατασκευαστικά έργα με 

υψηλούς προϋπολογισμούς παρουσιάζουν πολυπλοκότητα και πολυμορφία, 

είναι ευνόητο να συμπεράνουμε ότι η σωστή διαχείριση και διοίκηση ενός 

έργου παίζει κρίσιμο ρόλο στην κερδοφορία και στην επιτυχημένη πορεία 

των κατασκευαστικών εταιριών.

Από την βιβλιογραφία είναι εύκολο να διακρίνουμε, ότι είναι απαραίτητη 

πλέον η οργανωμένη διοίκηση των έργων, άσχετα αν ακόμη δεν 

εφαρμόζεται εξ ολοκλήρου στην πράξη. Με την εξέλιξη όμως της 

οικονομίας προς την κατεύθυνση που έχει ήδη σήμερα (παγκοσμιοποίηση, 

ισχυρός ανταγωνισμός, ραγδαία ανάπτυξη της πληροφορικής και της 

τεχνολογίας) είναι βέβαιο, ότι αν αυτός ο τρόπος διοίκησης δεν καθιερωθεί 

τουλάχιστον στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα, τότε οι εταιρίες που τα 

αναλαμβάνουν είναι καταδικασμένες να αποτύχουν.

Ακόμη κάτι που αποδεικνύει ότι η οργανωμένη διαχείριση και διοίκηση των 

έργων η οποία είναι σε χαμηλό επίπεδο στην Ελλάδα, αλλά είναι ωστόσο 

απαραίτητη, είναι το γεγονός ότι η χώρα μας κατέχει μέχρι σήμερα 

αρνητικό ρεκόρ στην κατασκευή έργων που χρηματοδοτούνται από το Β' 

Κ.Π.Σ. Αναδεικνύεται πρωταθλήτρια στις κακοτεχνίες καθώς το 56,5 % των 

έργων (σύμφωνα με το Ειδικό Σώμα Ποιοτικού Ελέγχου) πάσχουν από 

σοβαρά κατασκευαστικό προβλήματα [ΤΕΕ 8], [ΤΕΕ4].

Αναλυτικότερα ισχύουν τα εξής :

1. 3,7 % των έργων παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις που δεν είναι 

δυνατόν να διορθωθούν και να επισκευαστούν.

2. 52,8 % των έργων παρουσιάζουν ελλείψεις που είναι μεν 

επιδιορθώσιμες, αλλά θα έχουν σημαντικό κόστος.
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3. 43,5 % των έργων δεν παρουσιάζουν προβλήματα ή οι ελλείψεις

τους είναι δευτερεύουσες [ΤΕΕ 8].

1.3. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι στον κλάδο των κατασκευών

δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ (1998), 2.500 

επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 447 με την μορφή Α.Ε ή Ε.Π.Ε. ανήκουν 

στις εργοληπτικές τάξεις από Ε' ως και Η'. Συγκεκριμένα το 1998 στην Ε' 

τάξη είχαμε 188 τεχνικές εταιρίες, στην ΣΓ 82, στην Ζ' 114 και στην Η' 40.

Το 1998 οι τεχνικές εταιρίες που ανήκουν στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) παρουσίασαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους, 

δηλαδή από 743 δις που ήταν το 1997 σε 900 δις το 1998 (αύξηση της 

τάξης του 21,1%). Παράλληλα, παρατηρήθηκε και αύξηση της 

απασχόλησης στον κλάδο σε ποσοστό 5,5%, δηλαδή από 243.000 άτομα 

το 1997 σε 257.000 το 1998 [ΤΕΕ 10].

Σύμφωνα με τις απόψεις των μηχανικών που ανήκουν στις μεγαλύτερες 

κατασκευαστικές εταιρίες της χώρας, ο κλάδος των κατασκευών της 

Ελλάδας έχει τα εξής χαρακτηριστικά :

• Είναι κλάδος ετερογενής που εξαρτάται άμεσα από διαφορετικές 

κατηγορίες επαγγελμάτων και που το δίκτυο μεταφορών αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξή του.

• Είναι καθοριστική η συμβολή του κλάδου στην συνολική και εύρυθμη 

ανάπτυξη της οικονομίας. Αποτελεί βασική υποδομή για την διαβίωση, 

την εργασία, την παραγωγή, τις μεταφορές και τις υπηρεσίες.
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• Εξαρτάται άμεσα από τις κλιματολογικές συνθήκες, καθώς οι 

περισσότερες δραστηριότητες του κλάδου γίνονται σε εξωτερικούς 

χώρους.

• Λόγω της συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας των κατασκευών κυριαρχεί 

υψηλή ένταση εργασίας, υψηλή κινητικότητα στην απασχόληση και 

υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για νέες επαγγελματικές δεξιότητες.

• Η ανάπτυξη της βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών - μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας του κλάδου και θα επηρεάσει θετικά την 

απασχόληση γενικά στις χώρες της Ε.Ε.

• Στον τομέα των δημόσιων έργων η εξασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού 

μεταξύ των εταιριών και ο εκσυγχρονισμός του ρόλου της δημόσιας 

διοίκησης προβλέπεται ότι θα συμβάλουν θετικά στην εκπλήρωση των 

στόχων ανάπτυξης [ΤΕΕ 10].

1.4. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μια αρχική κατάταξη των έργων γίνεται με βάση την πηγή 

χρηματοδότησής τους. Έτσι, μπορούμε να τα διαχωρίσουμε σε δημόσια και 

ιδιωτικά, ανάλογα αν χρηματοδοτούνται μέσω του δημοσίου (άσχετα αν οι 

δαπάνες τελικά επιβαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση) ή από ιδιώτες (σε 

ατομική ή εταιρική μορφή).

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν κατηγορίες έργων των οποίων η 

χρηματοδότηση είναι μεν ιδιωτική, όμως ένα μέρος της το αναλαμβάνει η 

ίδια η κατασκευάστρια εταιρία. Στη συνέχεια καλείται να συλλέξει τα κέρδη 

της από την μερική εκμετάλλευση ( πώληση, ενοικίαση) του έργου που 

κατασκευάζει. Για παράδειγμα, μια τράπεζα επενδύει μαζί με την
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κατασκευάστρια εταιρία με ποσοστό συμμετοχής στο κόστος του έργου και 

υλοποιούν ένα οικιστικό συγκρότημα, από το οποίο συλλέγουν αντίστοιχα 

τα ποσοστά του κέρδους τα οποία έχουν εξ' αρχής καθορίσει. Με αυτόν 

τον τρόπο δίνεται και η δυνατότητα σε άλλους φορείς εκτός των 

κατασκευών, που έχουν διαθέσιμα κεφάλαια, να επενδύσουν σε 

κερδοφόρους τομείς. Ακόμη, οι κατασκευάστριες εταιρίες έχουν την 

ευκαιρία να επενδύσουν σε μεγαλύτερου προϋπολογισμού έργα με 

μειωμένο επενδυτικό κίνδυνο (κάτι που δεν θα μπορούσαν να κάνουν από 

μόνες τους ή με την συνηθισμένη δανειοδότηση που τους παρέχεται).

Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι στα ιδιωτικά έργα εφαρμόζεται συχνά και 

η μέθοδος της αντιπαροχής, όπου δηλαδή οι ιδιοκτήτες - οικοπεδούχοι 

διαθέτουν στην κατασκευάστρια εταιρία το οικόπεδο με αντάλλαγμα 

ποσοστό από τα κτίρια που θα κατασκευάσει.

1.5. ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής που καλύπτουν βασικές ανάγκες του 

κοινωνικού συνόλου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παραγωγικών 

δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού προϊόντος, στην ασφάλεια της 

χώρας και γενικά αποσκοπούν στην βελτίωση ποιότητας ζωής του λαού. (Ν 

1418/84, άρθρο 1, παρ. 1)

Από τεχνική άποψη δημόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν φορείς 

του δημοσίου τομέα και συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, 

το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως τα πλωτά τμήματα των 

τεχνικών έργων. (Ν 1418/84, άρθρο 1, παρ. 3)

Τα δημόσια έργα κατασκευάζονται :
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Α) από ειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται από τον 

νόμο που αναφέρθηκε παραπάνω

Β) από τον φορέα κατασκευής του έργου με αυτεπιστασία μέσω 

κατάλληλης τεχνικής Υπηρεσίας και προσωπικού που είτε υπάρχει είτε κατά 

περίπτωση προσλαμβάνεται και αμείβεται από τις πιστώσεις του έργου. (Ν 

1418/84, άρθρο 4, παρ. 1)

Η διακήρυξη για τη δημοπράτηση καθορίζει το σύστημα υποβολής των 

προσφορών. Συστήματα υποβολής προσφορών είναι:

Α) Η προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο 

τιμολόγιο της Υπηρεσίας.

Β) Η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε 

συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο 

ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Γ) Η συμπλήρωση από το μειοδότη ανοικτού τιμολογίου, με έλεγχο 

ομαλότητας των τιμών σε σχέση με αντίστοιχο τιμολόγιο, που περιέχει 

τιμές της Υπηρεσίας.

Δ) Η ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου που μπορεί να 

περιλαμβάνει αναλυτικές τιμές ή περιληπτικές τιμές ή και κατ' αποκοπή 

τιμή.

Ε) Η προσφορά που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με κατ’ αποκοπή 

εργολαβικό αντάλλαγμα για το έργο ολόκληρο ή κατά τμήματα. Στο 

σύστημα αυτό αξιολογείται πρώτα η ποιότητα της προσφοράς (μελέτη) και 

στη συνέχεια εξετάζεται η οικονομική προσφορά.

ΣΤ) Η μειοδοσία μόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους για εκτέλεση 

απολογιστικών εργασιών.

Ζ) Η προσφορά για την αξιοποίηση ακινήτων του εργοδότη με το σύστημα 

της αντιπαροχής ποσοστών εξ αδιαιρέτου και αντιστοίχων διηρημένων 

ιδιοκτησιών.
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Η) Η προσφορά που περιλαμβάνει τη μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση 

με αντάλλαγμα τη λειτουργία ή εκμετάλλευση του έργου ή άλλα τυχόν 

ανταλλάγματα έναντι της κατασκευής του έργου.

Τα συστήματα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν και σε συνδυασμό μεταξύ 

τους στη δημοπρασία του ίδιου έργου. (Ν 1418/84, άρθρο 4, παρ. 4)

Τα δημόσια κατασκευαστικά έργα διαχωρίζονται κατά κατηγορίες από τον 

νόμο ανάλογα με το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται. Έτσι, σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία έχουμε της εξής κύριες κατηγορίες έργων 

(Π.Δ.472 / 2.10.85 / άρθρο 4, παρ. 1):

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

3. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΠΚΑ

5. ΛΙΜΕΝΙΚΑ

6. ΠΡΑΣΙΝΟΥ

7. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

Ακόμη έχουμε και κάποιες ειδικές κατηγορίες που είναι (Π.Δ.472 / 2.10.85 / 

άρθρο 4, παρ. 1):

1. ΠΛΩΤΑ ΕΡΓΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ

2. ΣΗΡΑΓΓΩΝ

3. ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

4. ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

6. ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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Την κατασκευή δημοσίων έργων επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ημεδαπές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στην αντίστοιχη με το έργο κατηγορία και 

τάξη εγγραφής καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις Κρατών - Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (Ν 

1418/84, άρθρο 15, παρ. 1).

Για την παρακολούθηση της τεχνικής εμπειρίας στην κατασκευή έργων των 

προσώπων που στελεχώνουν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις του Μ.Ε.ΕΠ. 

τηρείται στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων Μητρώο Εμπειρίας 

Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του 

νόμου αυτού (Ν 1418/84, άρθρο 15, παρ. 3).

1.6. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τα ιδιωτικά έργα δεν έχουν τέτοιου είδους διαχωρισμούς και είναι δυνατόν 

ο πελάτης να ζητήσει προσφορά από όσες και όποιες εταιρίες τον 

ενδιαφέρουν. Όμως συνήθως για να καθοριστεί η κατηγορία που ανήκει 

το έργο και ο τρόπος με τον οποίο χρηματοδοτείται, χρησιμοποιείται η 

ορολογία που ισχύει στα δημόσια έργα.

1.7. Ο ΡΟΛΟΣ TOY PROJECT MANAGEMENT (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ) ΣΤΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η διοίκηση - διαχείριση ενός έργου περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, την 

οργάνωση, την εκτέλεση και τον έλεγχο όλων των επιμέρους
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δραστηριοτήτων και διαδικασιών ενός έργου σε έναν ενιαίο μηχανισμό, 

έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του. Ως επιμέρους δραστηριότητες και 

διαδικασίες του έργου, τα οποία εντάσσονται στον παραπάνω μηχανισμό 

διοίκησης και διαχείρισης, θεωρούνται το αντικείμενο του έργου, το 

κόστος, ο χρόνος και η ποιότητα.

Σε ένα τεχνικό έργο με την μεθοδολογία της Διοίκησης-Διαχείρισης έργου 

(PROJECT MANAGEMENT) δεχόμαστε ότι υπάρχουν πολλαπλοί και 

ανταγωνιστικοί στόχοι που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα, ότι 

κάθε έργο είναι μοναδικό και ότι η ομάδα που συμμετέχει στην 

ολοκλήρωσή του θα συσταθεί εκ νέου και για μία μόνο φορά με μια 

συγκεκριμένη σύνθεση για κάθε έργο. Επίσης, τα άτομα από τα οποία 

αποτελείται αυτή η ομάδα χαρακτηρίζονται από διαφορετική κουλτούρα και 

τεχνική κατάρτιση και ξεχωριστούς προσωπικούς στόχους. Ακόμη, 

δεχόμαστε ότι οι στόχοι του έργου θα πρέπει να επιτευχθούν σε 

περιορισμένο και καθορισμένο χρονικό διάστημα και σε μία μοναδική 

προσπάθεια.

Πρωταρχικό στόχο για την Διοίκηση - Διαχείριση Έργου αποτελεί η 

καταγραφή, διαβάθμιση, οργάνωση και εκχώρηση των ευθυνών και 

αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά ή αλληλοεπικαλύψεις 

[ΤΕΕ 11].

Σύμφωνα με τις ισχύουσες θεωρίες 7 είναι οι βασικές αρχές που διέπουν 

την ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ και παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω [A3] :

1. Αρχή της επιτυχίας (Success Principle), σύμφωνα με την οποία θα 

πρέπει το έργο να έχει επιτυχή κατάληξη από όλες τις απόψεις (χρόνου, 

κόστους, ποιότητας),

2. Αρχή της δέσμευσης (Commitment Principle), σύμφωνα με την οποία 

μεταξύ του πελάτη και της ομάδας του έργου υπάρχει η δέσμευση για 

τους αντικειμενικούς στόχους του έργου,
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3. Αρχή των τεσσάρων χαρακτηριστικών του έργου (Tetrad-Tradeoff 

Principle), που περιλαμβάνει, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το 

αντικείμενο του έργου, την ποιότητα, τον χρόνο και το κόστος, τα 

οποία όταν μεταβάλλονται επηρεάζουν το ένα το άλλο,

4. Αρχή της επικοινωνίας (Primary Communication Channel Principle), που 

θα πρέπει να ισχύει μεταξύ του πελάτη και της ομάδας του έργου,

5. Αρχή της κουλτούρας του περιβάλλοντος (Cultural Environment or 

Suitability Principle), σύμφωνα με την οποία ο Υ.Ε. θα πρέπει να 

μεριμνά, ώστε να υπάρχει το κατάλληλο κλίμα στο περιβάλλον στο 

οποίο εργάζεται η ομάδα, ώστε οι συνεργάτες του να του δίνουν το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα,

6. Αρχή των διαδικασιών (Process Principle), που απαιτεί να υπάρχουν 

συγκεκριμένες διαδικασίες και πολιτικές που ακολουθεί η ομάδα,

7. Αρχή του κύκλου ζωής (Life-Cycle Principle), η οποία καθορίζει ότι για 

την επιτυχή εκτέλεση ενός έργου, θα πρέπει πρώτα να γίνεται 

απαραίτητα ο σχεδιασμός και μετά να εκτελούνται οι εργασίες.

1.8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Εκτός από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, που μας παρέχει το 

θεωρητικό υπόβαθρο για τα θέματα που αφορούν την διοίκηση των 

κατασκευαστικών έργων, στα πλαίσια της παρούσας διατριβής 

πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου με στόχο να διερευνηθεί ο τρόπος με 

τον οποίο οι Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες διοικούν τα έργα τα οποία 

αναλαμβάνουν. Στο παράρτημα της παρούσας υπάρχει ακριβές αντίγραφο 

του ανώνυμου ερωτηματολογίου το οποίο εστάλη.
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Το ερωτηματολόγιο περιείχε 32 ερωτήσεις και εστάλη ταχυδρομικά σε 137 

ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες. Στις 137 αυτές εταιρίες 

περιλαμβάνονται όλες εκείνες που ανήκουν στις κατηγορίες πτυχίου 

εργολάβων εταιριών Η' και Ζ' τάξης και κάποιες από εκείνες που ανήκουν 

στην ΣΤ' τάξη. Η κατάταξη αυτή των εταιριών προέκυψε από τα στοιχεία 

που υπάρχουν από τον ΣΑΤΕ (Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών) 

και από την ICAP. Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 35 εταιρίες, από όλη την 

Ελλάδα. Το ερωτηματολόγιο απευθυνόταν στον Τεχνικό Διευθυντή της 

κάθε εταιρίας, θεωρώντας ότι είναι ο πλέον αρμόδιος για να απαντήσει σε 

θέματα διοίκησης και διαχείρισης κατασκευαστικών έργων.

Θα μπορούσε κανείς, σχολιάζοντας το ερωτηματολόγιο, να αναφέρει ότι οι 

ερωτήσεις που έγιναν δεν είναι αρκετές και ακόμη δεν εμπεριέχονται ίσως 

περισσότερο ουσιαστικές ερωτήσεις σε θέματα διοίκησης έργων. Θα πρέπει 

όμως να λάβουμε υπόψη μας, ότι δεν μπορέσαμε μέσα από τα αρχεία του 

ΤΕΕ ούτε και μέσω των Πανεπιστημίων Μακεδονίας και του Αριστοτελείου 

να εντοπίσουμε ίσως κάποια παρόμοια έρευνα που έγινε τα τελευταία 

χρόνια. Έτσι, ήμασταν αναγκασμένοι να υποβάλουμε τις απλούστερες ίσως 

των ερωτήσεων, ώστε να αποκτήσουμε μια γενική εικόνα της παρούσας 

κατάστασης των κατασκευαστικών εταιριών.

Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν περίπου 25%, που φυσικά δε θα 

μπορούσε να θεωρηθεί απόλυτα ικανοποιητικό, όμως ως μέγεθος δείγματος 

(35 ερωτηματολόγια) μεταξύ του πληθυσμού των εργοληπτικών εταιριών 

Η' και Ζ' τάξης θα μπορούσε να θεωρηθεί επαρκές.

Θα ήταν παράλειψη αν στο σημείο αυτό δεν ευχαριστούσαμε τις εταιρίες 

που με προθυμία (μερικές ονομαστικά, ενώ δεν ήταν απαραίτητο) 

ανταποκρίθηκαν στην έρευνά μας. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση του 

υλικού για τη διατριβή αυτή ήταν καθοριστική.
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1.9. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αναλυτικά παρουσιάζονται στην συνέχεια οι ερωτήσεις που αφορούν το 1° 

κεφάλαιο της εργασίας:

Ερώτηση 28

Καθορίστε σε ποσοστό το ύψος των προϋπολογισμών των έργων τα οποία 

αναλαμβάνετε ως εταιρία να κατασκευάσετε.

Πίνακας 1.1:

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 28
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Μέσος
όρος 38,97% 25,85% 10,68% 6,56% 4,85% 13,09%

Από τα ποσοστά των έργων συμπεραίνουμε, ότι η απόκριση στην έρευνα 

προέρχεται κατά μέσο όρο από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες 

της χώρας μας, που ήταν και το ζητούμενο. Αρχικός στόχος ήταν να 

διερευνήσουμε με βάση τους προϋπολογισμούς των έργων τα μεγαλύτερα 

από τα κατασκευαστικά έργα που πραγματοποιούνται σήμερα στην 

Ελλάδα. Τα ποσοστά του Πίνακα 1.1 μας υποδεικνύουν, ότι τα 

αποτελέσματα που θα παρουσιάσουμε από τις απαντήσεις όλων των
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ερωτήσεων του ερωτηματολογίου πραγματικά αναφέρονται στα έργα με 

τους μεγαλύτερους προϋπολογισμούς που κατασκευάζονται σήμερα στην 

χώρα μας.

ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σχήμα 1.1

Εοώτηση 29

Πόσους μηχανικούς τον χρόνο απασχολείτε κατά μέσο όρο τα τελευταία 5 

χρόνια για την εκτέλεση των έργων σας (κάθε ειδικότητας);
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Πίνακας 1.2:

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 29

Πλήθος μηχανικών Συχνότητα Σχετική
Συχνότητα

5-10 6

10-15 8 23%

15-20 1 3%

20-25 4 11%

inΓΜIIΛ 16 46%

Σύνολο 35 100%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σχήμα 1.2
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Για να επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι τα στοιχεία που έχουμε αφορούν τα 

μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα στην Ελλάδα, συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο και η παραπάνω ερώτηση. Αναλύοντας τις απαντήσεις σε 

αυτήν την ερώτηση παρατηρούμε ότι το 46% των εταιριών απασχολεί 

στον τομέα των κατασκευών 25 και άνω μηχανικούς, κάτι που ισχύει για 

τις μεγαλύτερες εταιρίες.

Εοώτηση 27

Πώς επιλέγετε τα έργα στα οποία θα επιδώσετε προσφορά (είτε είναι 

ιδιωτικό είναι δημόσια);

5 είναι η μεγαλύτερη βαθμολογία σημαντικότητας και 1 η μικρότερη

Πίνακας 1.3 :

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 27
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Μέσος
όρος 4,29 3,77 2,94 3,40 3,80 3,94 3,40 0,91

Κατάταξη Ιο 4ο 7ο 5ο 3ο 2ο 5ο 8ο

Μέγιστο 5 5 5 5 5 5 5 5

Ελάχιστο 3 1 1 1 1 1 1 0
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Παρατηρούμε ότι το βασικότερο στοιχείο στην επιλογή ή απόρριψη ενός 

έργου είναι το ύψος του προϋπολογισμού που βαθμολογήθηκε κατά μέσο 

όρο με 4,29. Αυτό ερμηνεύεται με το γεγονός ότι οι μεγάλες 

κατασκευαστικές εταιρίες και λόγω της εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο 

δεν διαθέτουν πόρους για να συμμετέχουν στην επίδοση προσφορών για 

μικρά έργα, αλλά επιλέγουν εξ' αρχής τα έργα που πραγματικά τους 

ενδιαφέρουν.

Δεύτερο πιο σημαντικό στοιχείο με μέσο όρο βαθμολογίας 3,94 είναι η 

έλλειψη ανταγωνισμού που υπάρχει για το συγκεκριμένο έργο, που 

υποδηλώνει το γεγονός ότι αν υπάρχει μεγάλη προσέλευση για ένα έργο 

τότε αυτό γίνεται λιγότερο ελκυστικό, καθώς ο υψηλός ανταγωνισμός 

σημαίνει και μείωση των περιθωρίων του κέρδους.

ΕΠΙΛΟΓΉ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Psl
ΟΩ-
ο
ο
LU

Σχήμα 1.3
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

□ 5 ·4 □ 3 □ 2 □ 1

Σχήμα 1.4

Τρίτος παράγοντας με μέσο όρο 3,80 είναι η ευκολία αποπληρωμής του 

έργου, γεγονός πολύ σημαντικό για τις κατασκευαστικές εταιρίες, γιατί τα 

ποσοστά κέρδους τους είναι της τάξεως του 10-20 % (στις καλύτερες 

περιπτώσεις). Στην περίπτωση που ο πελάτης (συνήθως το δημόσιο) έχει 

πρόβλημα ρευστότητας και η περίοδος αποπληρωμής είναι πολύ μεγάλη, 

τότε τα περιθώρια κέρδους στενεύουν για την εταιρία και σε μεγάλες 

χρονικές καθυστερήσεις υπάρχει περίπτωση να έχει και ζημία.

Τέταρτος παράγοντας με βαθμολογία 3,77 είναι η κατηγορία του έργου, 

που είναι σημαντική, γιατί λόγω της πολυπλοκότητας των σύγχρονων 

κατασκευών οι περισσότερες εταιρίες τείνουν να εξειδικευτούν σε 

ορισμένες μόνο κατηγορίες έργων, σε θέματα τεχνογνωσίας, 

μηχανολογικού εξοπλισμού και εργατικού δυναμικού.
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Επόμενοι παράγοντες είναι ο πελάτης και τα έργα που έχει εν ενεργεία η 

κάθε εταιρία με μέσο όρο 3,40 και τελευταίο σε σημαντικότητα είναι η 

θέση του έργου με 2,94.

Με τον όρο «άλλος παράγοντας» δόθηκε η ευκαιρία στους ερωτηθέντες να 

αναφέρουν κάποιους παράγοντες που θεωρούν αυτοί σημαντικούς και δεν 

υπήρχαν στην απάντηση. Αναφέρθηκαν η ενδεχόμενη μελλοντική 

συνεργασία (προοπτικές για το συγκεκριμένο έργο), η κοινωνική επιρροή 

από την εκτέλεση του έργου και η αρτιότητα μελέτης. Ακόμη θεωρήθηκαν 

ως σημαντικά το συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρίας (ειδικό know-how), 

η διαθεσιμότητα του προσωπικού και των μηχανημάτων και η 

προηγούμενη εμπειρία από τον πελάτη, τα οποία όμως μπορούμε να 

κατατάξουμε στους παράγοντες κατηγορία του έργου, εν ενεργεία έργα 

της εταιρίας και πελάτης αντίστοιχα.

Ένα άλλο θέμα που θέλαμε να εξετάσουμε είναι το κατά πόσο οι 

κατασκευαστικές εταιρίες χρησιμοποιούν εξωτερικούς συμβούλους σε 

θέματα διοίκησης έργων. Έτσι, λοιπόν, υποβλήθηκαν οι δύο ακόλουθες 

ερωτήσεις:

Ερώτηση 30

Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ εξωτερικούς συμβούλους (εταιρίες) για την 

διοίκηση και την διαχείριση των έργων (project management) που 

αναλαμβάνετε;

Παρατηρούμε καταρχήν ότι πολύ λίγες φορές οι κατασκευαστικές εταιρίες 

προσλαμβάνουν εξωτερικούς συμβούλους για την διοίκηση των έργων 

τους, και αυτό γίνεται κατά την γνώμη μας λόγω του ότι έχουν ήδη 

επαρκές στελεχιακό δυναμικό το οποίο απασχολούν ενίοτε στα διάφορα 

έργα.
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Πίνακας 1.4 :

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 30

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Όχι 27

Ελάχιστες φορές 5 14%

Αρκετές φορές 3 9%

Πολλές φορές 0 0%

Πάντα 0 0%

Σύνολο 35 100%

ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Σχήμα 1.5
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Για μεγαλύτερη διερεύνηση των λόγων που οδηγούν τις εταιρίες να 

προσλάβουν εξωτερικούς συμβούλους υποβάλαμε και τη επόμενη 

ερώτηση.

Εοώτηση 31

Αν έχετε επιλέξει έστω και μια φορά εξωτερικούς συμβούλους τότε σε 

ποιες περιπτώσεις τους επιλέγετε.

Πίνακας 1.5 :

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 31

Συχνότητα Ποσοστό *

Ειδική τεχνογνωσία 5 63%

Απαίτηση σύμβασης / πελάτη 4 50%

Βελτίωση του τρόπου παρακολούθησης 1 13%

Ανασυγκρότηση εταιρίας 1

* [Το ποσοστό είναι βάσει των 8 εταιριών που απάντησαν θετικά στην 

ερώτηση 30]
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ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ειδική τεχνογνωσία Απαίτηση σύμβασης Βελτίωση του Ανασυγκρότηση 
/ πελάτη τρόπου εταιρίας

παρακολούθησης

ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σχήμα 1.6

Από τις εταιρίες που δήλωσαν ότι έχουν χρησιμοποιήσει εξωτερικούς 

συμβούλους για την εκτέλεση των έργων τους, ως συχνότερος λόγος για 

την ενέργειά τους αυτή εμφανίζεται το ότι υπάρχει ελλιπής τεχνογνωσία 

για το συγκεκριμένο έργο (5 περιπτώσεις). Ακόμη, ένας βασικός λόγος που 

αναφέρεται είναι η απαίτηση της σύμβασης ή του πελάτη (3 περιπτώσεις). 

Τέλος, αναφέρονται ως παράγοντες για την χρήση εξωτερικών συμβούλων 

η πίεση του χρόνου, η βελτίωση του τρόπου παρακολούθησης του έργου, 

το γεγονός ότι είναι έργο αυτοχρηματοδότησης, το ότι μπορεί να γίνεται 

ανασυγκρότηση στην εταιρία και η εκπόνηση των μελετών.
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2° ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται σε θέματα που αφορούν το ανθρώπινο 

δυναμικό στα κατασκευαστικά έργα. Αρχικά αναλύονται οι ευθύνες και οι 

αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Έργου (Υ.Ε.) - Project Manager. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται οι απαραίτητες γνώσεις και οι απαιτούμενες 

ικανότητες των Υ.Ε. καθώς και οι τεχνικές ανάπτυξης των παραπάνω 

ιδιοτήτων. Στην επόμενη ενότητα αναλύονται παράγοντες που αφορούν 

την ομάδα του έργου, την σύσταση και την ανάπτυξή της, την 

αποτελεσματικότητά της καθώς και τους τρόπους επίλυσης των 

προβλημάτων που πιθανώς παρουσιάζονται. Στο τέλος του κεφαλαίου 

αναπτύσσονται εκείνες οι ερωτήσεις της έρευνας πεδίου που αφορούν τα 

θέματα του δεύτερου κεφαλαίου.

2.2. ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Όπως σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς στο διεθνές περιβάλλον, έτσι 

και στον τομέα των κατασκευών είναι απαραίτητη η συνεχής προσπάθεια 

για τη βελτίωση της απόδοσης των κατασκευαστικών έργων, την επίτευξη 

υψηλότερης ποιότητας, μεγαλύτερης αξίας του τελικού προϊόντος και 

γενικά παροχής πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών. Για αυτόν τον 

λόγο ο κλάδος πρέπει να κατανοήσει και να αξιοποιήσει με τον καλύτερο
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δυνατό τρόπο το πιο πολύτιμο στοιχείο που είναι το ανθρώπινο δυναμικό 

[Α1].

Τα άτομα που πλαισιώνουν την ομάδα του έργου και ειδικότερα ο 

Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.) είναι αυτά που καθορίζουν την πορεία και το 

αποτέλεσμα ολόκληρης της προσπάθειας. Βασικότερη και ίσως και η πιο 

δύσκολη ευθύνη του Υ.Ε. είναι να έχει την συνολική εικόνα της πορείας 

του έργου, χωρίς να αγνοεί τις κρίσιμες λεπτομέρειες [Β3].

Η πρωτογενής ομάδα ενός κατασκευαστικού έργου αποτελείται από τον 

Υπεύθυνο του έργου, τους μελετητές ως εξωτερικούς συνεργάτες, τον 

αντιπρόσωπο και τους επιβλέποντες του πελάτη-εργοδότη, του μηχανικούς 

και τα υπόλοιπα στελέχη της ομάδας που πλαισιώνουν τον Υπεύθυνο του 

έργου. Αυτή η πρωτογενής ομάδα συμμετέχει ενεργά και συνεισφέρει στο 

τελικό αποτέλεσμα του έργου [ΤΕΕ 11],

2.3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία τα θέματα που αφορούν τον Υπεύθυνο του 

έργου μπορούν να κατανεμηθούν στις εξής ενότητες [Β1]:

1. Ευθύνες και αρμοδιότητες του Υ.Ε. (Responsibilities)

2. Γνώσεις και ικανότητες που είναι απαραίτητες για την επιτυχή 

διοίκηση του έργου και τεχνικές που εφαρμόζονται για την ανάπτυξή 

τους ( Knowledge areas and Skills)

2.3.1. Ευθύνες και αρμοδιότητες

Η βασική ευθύνη του Υ.Ε είναι το να καθοδηγήσει την ομάδα του έργου, 

ώστε να πετύχει τους προκαθορισμένους στόχους. Αποτελεί τον βασικό
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κινητήριο μοχλό του έργου ανεξάρτητα από την μορφή οργάνωσής του. 

Έχει την συνολική ευθύνη για τον σχεδίασμά, οργάνωση και έλεγχο του 

έργου [Α9].

2.3.1.1. Σχεδιασμός (Planning)

Πρωταρχική του ευθύνη είναι ο σωστός σχεδιασμός του έργου. Καθορίζει 

με τον πελάτη τους συγκεκριμένους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν 

και ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσει η ομάδα στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Έτσι, λοιπόν, οι αρμοδιότητές του στη φάση του σχεδιασμού 

είναι οι εξής [Β2] :

Α. ανάλυση του έργου σε φάσεις και δραστηριότητες

Β. κατανομή των εργασιών ανά υπεύθυνο μηχανικό ή μάνατζερ

Γ. σύνταξη χρονοδιαγράμματος και χρονικός προγραμματισμός

Δ. σύνταξη προϋπολογισμού και οικονομικός προγραμματισμός

Ε. επιλογή και οργάνωση της ομάδας του έργου

ΣΤ. δημιουργία καναλιού επικοινωνίας με τους μελετητές και έλεγχος της 

μελέτης

Τις παραπάνω αρμοδιότητες δεν τις αναλαμβάνει ο Υ.Ε. εξ' ολοκλήρου 

μόνος του, αλλά έχει την τελική απόφαση και την επίβλεψη της πορείας 

τους.

2.3.1.2. Οργάνωση (Organizing)

Ακόμη μια βασική ευθύνη του Υ.Ε. είναι η οργάνωση του έργου μέχρι την 

τελευταία λεπτομέρειά του. Έχει τον γενικό συντονισμό, έτσι ώστε η 

ομάδα του έργου να λειτουργεί με τον σωστό τρόπο σε θέματα χρόνου, 

κόστους και ποιότητας.
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Θα πρέπει να ασχοληθεί με ζητήματα που απαιτούν τεχνικές γνώσεις και 

εμπειρία, όπως για παράδειγμα κατασκευαστικά προβλήματα που μπορεί να 

παρουσιαστούν στο έργο, δυσκολίες εφαρμογής και ελλείψεις των 

μελετών, σωστή κατανομή του προσωπικού. Άλλα ζητήματα που καλείται 

να αντιμετωπίσει αφορούν την επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές και τους 

κρατικούς φορείς. Τέλος πρέπει να λύσει θέματα που έχουν να κάνουν με 

τις λεπτομέρειες εφαρμογής της σύμβασης του έργου, τα δικαιώματα, τις 

απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις του πελάτη, καθώς και τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας.

2.3.1.3. Έλεγχος και παρακολούθηση (Controlling and Monitoring)

Ο τρίτος τομέας των αρμοδιοτήτων του Υ.Ε. αφορά τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση του έργου. Με τα εργαλεία που έχει στην διάθεσή του και 

την εμπειρία την οποία οπωσδήποτε θα πρέπει να διαθέτει, εντοπίζει σε 

πραγματικό χρόνο τα προβλήματα που προκύπτουν, όπως για παράδειγμα 

χρονικές καθυστερήσεις, υπέρβαση του προϋπολογιζόμενου κόστους των 

εργασιών, την κακή ποιότητα των υλικών και των εργασιών κλπ.

Ο εντοπισμός των προβλημάτων σε συνδυασμό με τις διορθωτικές 

ενέργειες που θα κάνει, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η εκπλήρωση των 

στόχων του έργου, αποτελεί το κλειδί για το σωστό έλεγχο και την 

παρακολούθηση του έργου.

2.3.2. Γνώσεις και ικανότητες του Υ.Ε. - Τεχνικές ανάπτυξής τους 

(Knowledge areas and Skills of the P.M. - Development 

techniques)
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2.3.2.1. Γνώσεις και ικανότητες

Καθώς οι Υπεύθυνοι των έργων δεν είναι απλώς οι αρμόδιοι για τις 

λειτουργίες του έργου με την στενή έννοια, αλλά παίζουν ουσιαστικό ρόλο 

στην οικοδομική ανάπτυξη παγκοσμίως, είναι αναμενόμενο ότι 

αναλαμβάνουν πλέον όλο και περισσότερες ευθύνες, που παραδοσιακά δεν 

ήταν τμήμα της δουλειάς τους. Θα πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις και 

ικανότητες που δεν συνδέονται με την καθαρά επιστημονική κατάρτισή 

τους, άλλα εμπίπτουν στον τομέα των γενικών γνώσεων και των βασικών 

δεξιοτήτων ενός μάνατζερ [Α2].

Γενικέε ννώσειε (General Knowledge^

Οι γενικές γνώσεις επικεντρώνονται στις εξής θεματικές ενότητες :

Α. Υπόρχουσα οικονομική κατάσταση (Economic analysis)

Επηρεάζει άμεσα την πορεία του έργου και τους αντικειμενικούς στόχους 

της εταιρίας.

Β. Κοινωνικές τάσεις (Social trends)

Εκφράζουν τα πιστεύω και τις αντιλήψεις του ανθρώπινου δυναμικού .

Γ. Πολιτική κατάσταση (Political situation - factors)

Καθορίζεται το πλαίσιο στο οποίο κατασκευάζεται το έργο.

Δ. Πληροφορική, τεχνολογικά συστήματα, αρχές στατιστικής (Information 

systems, Principles of Statistics)

Είναι εργαλεία τα οποία θα πρέπει να γνωρίζει ο Υ.Ε. με στόχο την βέλτιστη 

διαχείριση έργων.

Ε Νομοθεσία (Legal framework)

Είναι απαραίτητη η γνώση της σχετικής νομοθεσίας ώστε να γνωρίζει τα 

πλαίσια στα οποία μπορεί να κινηθεί.
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Γνώσειε υάνατΕεο (Manager skills^

Οι γνώσεις σε επίπεδο μάνατζερ θα πρέπει να αφορούν τα εξής θέματα:

Α. Αρχές οικονομίας και λογιστικής (Finance and accounting)

Β. Μάρκετινγκ (Marketing).

Γ. Στρατηγικός σχεδιασμός, σχεδιασμός τακτικής, λειτουργικός σχεδιασμός 

(Strategic planning, Tactical planning, Operational planning).

Δ. Οργανωσιακή συμπεριφορά (Organizational behavior).

E. Διοίκηση προσωπικού (Personnel administration).

Στ. Διαχείριση κρίσεων (Crisis management).

Z. Βέλτιστη κατανομή προσωπικού χρόνου (Personal time management).

Η. Διαχείριση αντικρουόμενων καταστάσεων (Conflict management).

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία που αφορά την διοίκηση έργων οι βασικές 

ικανότητες ενός Υ.Ε. που είναι απαραίτητες για την καθοδήγηση της 

ομάδας και την επίτευξη του στόχου του έργου μπορούν να συνοψιστούν 

στα παρακάτω:

Ηγετικές ικανότητες (Leadership ability)

Περιλαμβάνει την καθοδήγηση των ατόμων που τον πλαισιώνουν έτσι 

ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με επιτυχία [Β1]. Αναλύεται σε ηγεσία του 

έργου (project leadership), ηγεσία της ομάδας (team leadership) και 

τεχνική ηγεσία (technical leadership) [Α2]. Ο ικανός Υ.Ε. θα πρέπει να 

εμπνέει όραμα στους εργαζόμενους και να καθορίζει τις στρατηγικές που 

θα εφαρμοστούν για την επίτευξη του οράματος. Θα δείξει στα μέλη της 

ομάδας τον τρόπο να εφαρμόσουν τις στρατηγικές και θα τους εμπνεύσει.
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Θα τους δώσει κίνητρα να αγωνισθούν και να δουλέψουν για την 

ολοκλήρωση του έργου.

Ο ικανός ηγέτης Υ.Ε. διαθέτει τις ικανότητες να εντοπίσει τα στοιχεία 

εκείνα που δίνουν στους ανθρώπους του τα κίνητρα και το ενδιαφέρον να 

δουλέψουν για την επιτυχία. Μπορεί να διαμορφώσει το εργασιακό 

περιβάλλον με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή 

όλων των μελών της ομάδας.

Η ομαδική εργασία θα πρέπει να είναι ευχάριστη. Οι Υ.Ε. απολαμβάνουν 

την ομαδικότητα και ενθαρρύνουν και τους άλλους να συμμετέχουν. 

Καλλιεργώντας ανοιχτό και φιλελεύθερο πνεύμα στον χώρο εργασίας 

αναπτύσσεται η κοινωνικότητα των μελών της ομάδας και έτσι γίνεται 

ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη η συνεργασία τους [Β1,Β12].

Για να πετύχει ως ηγέτης της ομάδας ο Υ.Ε. αναγνωρίζει τα αποτελέσματα 

που φέρνει η ομάδα και δίνει αξία στο κάθε μέλος της ξεχωριστά 

παρέχοντας ταυτόχρονα και τα κίνητρα για μεγαλύτερη προσπάθεια. 

Γνωρίζει τις δυνατότητες του κάθε ατόμου και δεν τους αναθέτει 

περισσότερες ή λιγότερες αρμοδιότητες από αυτές που μπορούν να 

αναλάβουν.

Αναγνωρίζει τη δουλειά των άλλων αμέσως μετά την επιτυχή περαίωση της 

κάθε εργασίας, έτσι ώστε να ενισχύει τα προσωπικά τους κίνητρα για την 

βέλτιστη δυνατή προσπάθεια. Έχει υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό του 

και από τα μέλη της ομάδας. Δείχνοντας εμπιστοσύνη στην ομάδα, τους 

δίνει ψυχική δύναμη να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα [Β1,Β3].

Ικανότητα επικοινωνίας (Communication ability)

Η αποτελεσματική επικοινωνία απαιτεί ένα γενικό σώμα ικανοτήτων και 

γνώσεων που έχουν να κάνουν και με την ίδια την φύση του έργου [Α2]. Ο 

Υ.Ε. είναι απαραίτητο να αναπτύσσει τα κανάλια επικοινωνίας
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(communication channels) με όλους όσους εμπλέκονται στο έργο. Έτσι, 

εκτός από τις συναντήσεις που κάνει με τα μέλη της ομάδας του, 

επικοινωνεί με τον πελάτη, τους υπεργολάβους τους επιβλέποντες, την 

ανώτατη διοίκηση της εταιρίας και τους μελετητές [Α10].

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την δημιουργία ανοιχτής επικοινωνίας σε 

διάφορα επίπεδα, όπως είναι για παράδειγμα οι συναντήσεις είτε αυτές 

είναι επίσημες είτε είναι ανεπίσημες και η γραπτή επικοινωνία με την μορφή 

αναφορών. Όταν αναφερόμαστε όμως στην επικοινωνία είναι βασικό να 

τονίσουμε ότι ο Υ.Ε. θα πρέπει να αναπτύξει και την ικανότητα του να 

δέχεται πληροφορίες εκτός από το να δίνει [Β1].

Είναι λογικό ότι για να είναι σε θέση να παρακολουθεί όλα τα θέματα που 

αφορούν την εξέλιξη του έργου, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει ένα 

πλήθος λειτουργικών λεπτομερειών, θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα και 

τον χρόνο στους συνεργάτες του να τον ενημερώνουν. Ακόμη θα πρέπει 

να κατευθύνει σε γενικές γραμμές την πορεία των εργασιών που αφορούν 

όλα τα κατασκευαστικά θέματα.

Ο τρόπος που ο Υ.Ε. επικοινωνεί χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια, ταχύτητα 

και ευελιξία. Με την επιτυχή επικοινωνία μπορεί να προλάβει διάφορα 

προβλήματα που δημιουργούνται στην ομάδα, όπως για παράδειγμα φήμες 

για ζητήματα που αφορούν το έργο, έντονες συγκρούσεις μεταξύ των 

μελών, κακή συνεργασία μέσα στην ομάδα. Όλα αυτά οξύνουν τις σχέσεις 

και είναι δυνατόν να δημιουργήσουν ανεπανόρθωτη ζημία στην συνοχή και 

την καλή λειτουργία της ομάδας [Β1].

Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (Problem solving skills)

Είναι πολύ σημαντικό ο Υ.Ε. να είναι σε θέση να εντοπίζει και να επιλύει 

προβλήματα που αφορούν θέματα διοίκησης, τεχνικά και διαπροσωπικά 

θέματα [Α2]. Για να επιτύχει κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχει συνεχή και
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ολοκληρωμένη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν το έργο. 

Ακόμη θα πρέπει να συνδυάζει τόσο τις απαραίτητες γνώσεις (σε όλους 

τους τομείς) όσο και την κατάλληλη προσωπικότητα, ώστε να είναι σε θέση 

να καθορίζει τις διορθωτικές ενέργειες που είναι απαραίτητο να γίνουν και 

να εξασφαλίζει την έγκαιρη εφαρμογή τους.

Ικανότητα αντιμετώπισης πίεσης (Ability to handle stress)

Είναι λογικό ότι, ιδιαίτερα σε κατασκευαστικά έργα με περιορισμένους 

χρόνους παράδοσης, υπάρχει πίεση χρόνου και πολλές εργασίες γίνονται με 

μεγάλο άγχος. Ο Υ.Ε. πρέπει να διατηρεί τον έλεγχό του, ακόμη και όταν 

παρουσιάζονται δύσκολες καταστάσεις, έτσι ώστε να μπορέσει να 

αντιμετωπίσει με ηρεμία τα προβλήματα φέρνοντας το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα. Αν, όντας ο ηγέτης της ομάδας, πανικοβληθεί και χάσει την 

ψυχραιμία του, είναι αναμενόμενο ότι αυτό θα μεταφερθεί σε ολόκληρη 

την ομάδα, η οποία θα είναι πλέον αδύνατον να λειτουργήσει [Α15].

Ικανότητα αξιολόγησης και ανάπτυξης των συνεργατών (Ability to evaluate 

and to develop people)

Για την σωστή κατανομή των ευθυνών και αρμοδιοτήτων σε ένα έργο θα 

πρέπει ο Υ.Ε. να έχει την ικανότητα να αξιολογεί τις δυνατότητες των 

συνεργατών του [Β1]. Τους αναθέτει εκείνες τις εργασίες που είναι σε θέση 

να φέρουν σε πέρας, χωρίς όμως να τους αναγκάζει να υπολειτουργούν. 

Επίσης, θα πρέπει να έχει την οξυδέρκεια, να τους ωθεί και να τους 

ενθαρρύνει συνεχώς να εξελίσσονται και να αναπτύσσουν τις ικανότητές 

τους.
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Τεχνικές ικανότητες (Τschnical skills)

Ανάλογα με την φύση του έργου ο Υ.Ε. θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες 

τεχνικές γνώσεις, για να κατανοεί όλα τα κατασκευαστικά προβλήματα που 

μπορεί να προκύψουν και να έχει επίγνωση των υποχρεώσεων που 

περιλαμβάνει η κατασκευή του έργου. Αφ' ενός θα πρέπει να έχει τις 

απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις, ώστε να προσεγγίζει την τεχνική πλευρά 

του προβλήματος και αφ' ετέρου να μπορεί να πραγματοποιεί τους 

απαραίτητους χειρισμούς σε θέματα μάνατζμεντ, ώστε να πετυχαίνει μια 

αποτελεσματική λύση [Α21]. Επίσης, οι τεχνικές του γνώσεις θα πρέπει να 

καλύπτουν όλους τους τομείς της κατασκευής και όχι μόνο εκείνον τον 

τομέα στον οποίο έχει εξειδικευτεί κατά την ακαδημαϊκή του εκπαίδευση. 

Για παράδειγμα, αν σε ένα κτιριακό έργο ο Υ.Ε. είναι Μηχανολόγος 

Μηχανικός, τότε θα πρέπει από την εμπειρία του να γνωρίζει και τα θέματα 

που αφορούν τις υπόλοιπες εργασίες (όπως κατασκευές από σκυρόδεμα, 

μεταλλικές κατασκευές, επενδύσεις κλπ), έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

διοικήσει το έργο.

Άλλες ικανότητες

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η ικανότητα προγραμματισμού (scheduling 

skills), σχεδιασμού (planning skills), κοστολόγησης (budgeting and cost 

skills), διαπραγμάτευσης (negotiating skills) και σωστής διαχείρισης πόρων 

(resource management skills) είναι απαραίτητα εργαλεία στο χέρια του Υ.Ε. 

για την σωστή και ολοκληρωμένη διοίκηση ενός κατασκευαστικού έργου.
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23.2.2. Τεχνικές ανάπτυξης γνώσεων και ικανοτήτων (Knowledge and skill 

development techniques)

Από την ανάλυση του άρθρου [Α2] διαπιστώνουμε ότι σε όλους τους 

τομείς των γνώσεων και των ικανοτήτων τους οι Υπεύθυνοι Έργων που 

συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα αποδίδουν την απόκτησή τους στην 

εμπειρία (experience) που έχουν αποκομίσει από την θέση τους ως 

υπεύθυνοι έργων με ποσοστά που κυμαίνονται από 8,2% μέχρι 86,4%. Τα 

ποσοστά αυτά αναφέρονται στην τεχνική τους κατάρτιση, τις διοικητικές 

τους ικανότητες, τις ικανότητες στον τομέα των οικονομικών, τις γνώσεις 

τους σε θέματα τεχνολογίας και πληροφορικής, τις γνώσεις τους σε 

νομοθετικά θέματα, τις ικανότητες επικοινωνίας και τις γενικές τους 

ικανότητες και γνώσεις (όπως μάρκετινγκ, δημόσιες σχέσεις, γνώση 

οργανωτικών δομών, συμμετοχή σε μια συνάντηση).

Ο δεύτερος σημαντικός τρόπος, με μεγάλη όμως απόσταση κατά μέσο όρο 

από τον πρώτο και με ποσοστά που κυμαίνονται από 0,9% μέχρι 34,5%, 

φαίνεται να είναι η εκπαίδευσή που είχαν πάνω στην συγκεκριμένη θέση 

(on the job training). Τελευταία σε σημαντικότητα αναφέρεται η 

ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση (academic development) με πολύ χαμηλά 

ποσοστά από 0,0% ως και 28,2%.

Είναι φανερό για ποιους λόγους η ακαδημαϊκή εκπαίδευση έχει τόσο 

χαμηλά ποσοστά συμμετοχής, καθώς, όπως αναφέρει το άρθρο, οι Υ.Ε. 

ήδη έχουν αρκετά χρόνια εμπειρίας από την εργασία τους και έτσι το 

ακαδημαϊκό τους παρελθόν τους φαίνεται πολύ μακρινό. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνδέσουν πλέον τις γνώσεις και τις 

ικανότητές τους με κάτι που έγινε πριν από τόσο καιρό.

Ακόμη έχουν την εντύπωση ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση έχει την 

μορφή που είχε τότε, όταν την απέκτησαν, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη 

τους ότι και σε αυτόν τον τομέα υπάρχει εξέλιξη που παρακολουθεί την 

εξέλιξη του κάθε κλάδου. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί, ότι για την
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αξιοποίηση των γνώσεων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες σε κάθε 

Υ.Ε., είναι ουσιαστικής σημασίας να στηριχτούμε σε μια ήδη υπάρχουσα 

πλήρη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση, που έχει αποκτηθεί σε 

πανεπιστημιακή βάση.

2.3.2.3. Αποτελεσματικότητα των Υ.Ε. (Project manager effectiveness)

Από την ανάλυση του άρθρου [All] διαπιστώνουμε ότι η 

αποτελεσματικότητα ενός Υ.Ε. εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που 

αφορούν τα προσωπικά χαρακτηριστικά του Υ.Ε., τα δεδομένα του έργου 

καθώς και τα δεδομένα της συγκεκριμένης θέσης.

Ειδικότερα, σημαντικό ρόλο παίζει η ηλικία του Υ.Ε. και κατ' επέκταση και η 

εμπειρία που διαθέτει [Α19]. Είναι λογικό ότι όσο μεγαλύτερη πείρα στην 

συγκεκριμένη θέση με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες έχει κάποιο στέλεχος, 

τόσο πιο αποδοτικό θα είναι στην εργασία του. Βέβαια, κάτι τέτοιο 

πιστεύουμε ότι ισχύει μέχρι κάποιο όριο, όπου από εκεί και πέρα η πολύ 

μεγάλη ηλικία δημιουργεί άλλου είδους προβλήματα, που επηρεάζουν 

αρνητικά τον βαθμό απόδοσης.

Φυσικά η αμοιβή του Υ.Ε., οι προοπτικές που έχει στην εταιρία καθώς και 

το ενδιαφέρον με το οποίο αντιμετωπίζει τη θέση εργασίας του επηρεάζουν 

άμεσα την απόδοσή του. Όλοι αυτοί οι παράγοντες παίζουν σημαντικό 

ρόλο, γιατί αποτελούν κίνητρα για τους Υ.Ε. (όπως άλλωστε και για την 

πλειοψηφία των εργαζομένων), ώστε να εκτελούν με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τα καθή κοντά τους.

Τέλος, ουσιαστικό ρόλο παίζει η χρονική στιγμή κατά την οποία ανέλαβε ο 

Υ.Ε. τη διοίκηση της εκτέλεσης του έργου (δηλαδή αν ανέλαβε το έργο 

από την αρχή και συμμετείχε και στον σχεδίασμά του) και η δυνατότητα 

που έχει να επηρεάσει το συνολικό κόστος του.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΛΗΤΩ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 'CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT 38



ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.4. ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Project team)

Η πρωτογενής ομάδα παρουσιάζει εξαιρετική ανομοιογένεια στη σύνθεσή 

της και αυτό αποτελεί ιδιαίτερο μέλημα για την διοίκηση του έργου αν 

επιπλέον λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει περιορισμένος χρόνος για την 

εναρμόνιση των μερών [ΤΕΕ 11].

Σκοπός της ομάδας είναι η μετατροπή του συνόλου των μελών που το 

καθένα έχει διαφορετικούς στόχους και εμπειρίες σε μια καλά συνδεδεμένη 

μονάδα, όπου οι στόχοι του κάθε μέλους προωθούν τους στόχους της 

ομάδας. Η αποτελεσματικότητα της ομάδας ή η έλλειψή της μπορεί να 

οδηγήσει το έργο σε επιτυχία ή αποτυχία αντίστοιχα [Α16]. Τα μέλη της 

ομάδας μπορούν να προέρχονται από οποιοδήποτε τμήμα της επιχείρησης 

ή ακόμη να είναι και προσωπικό που μόλις προσλήφθηκε στην εταιρία.

Κατά την επιλογή των μελών της ομάδας θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη 

του τους εξής παράγοντες [Β8]:

♦ Εμπειρία σε παρόμοια έργα (experience) - είναι βασική γιατί το άτομο 

γνωρίζει τις διαδικασίες και τις τεχνικές,

♦ Εξειδίκευση σε κάποιους τομείς (specialization) - πολύτιμο εργαλείο 

για κάποιες θέσεις και αρμοδιότητες

♦ Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (ability to solve problems) - έτσι 

ώστε τα διάφορα θέματα που προκύπτουν να επιλύονται στο 

χαμηλότερο δυνατό επίπεδο της ιεραρχίας

♦ Διαθεσιμότητα (availability) - το κάθε μέλος δεν θα πρέπει να έχει 

δεσμεύσεις που θα το αποσπούν από την εργασία του στην ομάδα, 

έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα να είναι πλήρως εστιασμένο στην 

εργασία του,

♦ Φιλοδοξίες κίνητρα και ενέργεια (ambition, motivation, energy) - 

βοηθούν στην δραστηριοποίηση των ατόμων,
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♦ Γνώση της τεχνολογίας (technology knowledge) - απαραίτητο 

εργαλείο για την οργάνωση του κάθε μέλους,

♦ Ικανότητα επικοινωνίας (communication skills) - καθιστά πιο εύκολη 

την συνεργασία μεταξύ των μελών και την λειτουργία της ομάδας ως 

σύνολο για την ολοκλήρωση του έργου.

2.4.1. Σύσταση και ανάπτυξη της ομάδας (Project team development and 

growth)

Μπορούμε να ξεχωρίσουμε 4 στάδια στην σύσταση και την ανάπτυξη της 

ομάδας του έργου που είναι τα παρακάτω [Β1]:

1. Πεοίοδοε διαυόοωωσπε (Forming)

Αποτελεί το αρχικό στάδιο κατά το οποίο γίνεται η σύσταση της ομάδας. 

Εμπεριέχει την μετατροπή του κάθε ανεξάρτητου ατόμου σε μέλος του 

συνόλου. Στην διάρκεια αυτής της φάσης τα άτομα της ομάδας έχουν 

θετικές προσδοκίες από το έργο και ανυπομονούν να ξεκινήσουν τις 

εργασίες. Καθώς τα άτομα σε αυτό το στάδιο έχουν πολλές απορίες και 

ερωτηματικά, ο Υ.Ε. θα πρέπει να τους δώσει κατευθύνσεις και τα 

χαρακτηριστικά της δομής της ομάδας. Ακόμη θα καθορίσει τους σκοπούς 

και τους στόχους του έργου καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα τους 

επιτύχουν.

2. Πεοίοδοε αντιθέσεων και συνκοούσεων (Storming')

Είναι μια σχετικά δύσκολη φάση στην εξέλιξη της ομάδας, που όμως είναι 

απαραίτητο να διανυθεί, καθώς τα μέλη της ομάδας ξεκινώντας την 

εκτέλεση των εργασιών ταυτόχρονα δοκιμάζουν τα όρια και τις ανοχές του 

Υ.Ε. Τα κίνητρα και το ηθικό είναι χαμηλά σε αυτήν την περίοδο, γΓ αυτό 

είναι βασικό για τον Υ.Ε. να καλλιεργήσει ένα κλίμα κατανόησης και 

υποστήριξης προς την ομάδα.
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3. Πεοίοδοε ηοευίαε fNormina^

Σε αυτήν την φάση οι σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας και μεταξύ 

της ομάδας και του Υ.Ε. έχουν αρχίσει να κατασταλάζουν και τα 

διαπροσωπικά θέματα έχουν επιλυθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος τους. Η 

ομάδα έχει αποδεχτεί το περιβάλλον εργασίας της, αναπτύσσεται 

εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών και αρχίζουν να αυξάνουν οι ρυθμοί 

απόδοσής της.

4. Πεοίοδοε δοαστηοιοποίποπε iPer-forming1)

Το τελικό στάδιο στην εκτέλεση ενός έργου χαρακτηρίζεται από το γεγονός 

ότι η ομάδα έχει μεγάλη συνοχή και είναι αφοσιωμένη στην επίτευξη του 

τελικού στόχου. Υπάρχει ανοικτή επικοινωνία μεταξύ των μελών και οι 

σχέσεις μέσα στην ομάδα είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Σε αυτό το 

στάδιο ο Υ.Ε. επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην εξέλιξη και 

ολοκλήρωση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη του τα θέματα του κόστους, 

του χρόνου, των στόχων και του γενικού πλάνου του έργου.

2.4.2. Αποτελεσματικότητα της ομάδας (Project team effectiveness)

Η αποτελεσματικότητα της ομάδας ενός έργου είναι πολύ σημαντική καθώς 

τα μέλη της καλούνται να επιλύσουν προβλήματα που δεν έχουν 

αντιμετωπίσει ξανά στο παρελθόν [Α17]. Κάθε κατασκευαστικό έργο είναι 

μοναδικό και άρα οι δυσκολίες που έχει μπορεί βέβαια να κινούνται σε 

κάποια τυποποιημένα πλαίσια, ωστόσο παρουσιάζονται στην ομάδα με την 

συγκεκριμένη μορφή για πρώτη φορά και έχει μια και μοναδική ευκαιρία να 

τα επιλύσει. Η εφαρμογή προηγούμενων λύσεων σε σύγχρονα προβλήματα 

είναι μια λύση, που όμως δεν μπορεί να υιοθετηθεί σε κάθε περίπτωση.

Για να είναι δυνατή η ανάπτυξη νέων ιδεών και η εφαρμογή καινοτομιών 

στην εκτέλεση του έργου θα πρέπει να έχει καλλιεργηθεί το ανάλογο
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εργασιακό κλίμα. Σε επίπεδο επιχείρησης το θετικό κλίμα αναπτύσσεται

κατά ένα μεγάλος μέρος από τις εξής τεχνικές:

□ Συνεχής προσπάθεια για την αναζήτηση νέων ιδεών σε όλα τα επίπεδα 

της επιχείρησης

□ Η καινοτομία αντιμετωπίζεται ως ένα μέσο για την μακρόχρονη 

επιβίωση της εταιρίας

□ Μικρές ομάδες εργασίας από διάφορα λειτουργικά τμήματα 

συνεργάζονται συχνά για την ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος

□ Εφαρμόζονται νέα συστήματα οργάνωσης της εταιρίας

Σε ατομικό επίπεδο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα εξής:

□ Επιβράβευση των δημιουργικών μελών κάθε ομάδας

□ Η ανάγκη για συνεχή αλλαγή με το φόβο ότι η στασιμότητα είναι 

καταστροφική

□ Η σημασία της ποιότητας του έργου, της πρωτοπορίας στην αγορά και 

της καινοτομίας πρέπει να τονίζονται σε κάθε ευκαιρία

Τα χαρακτηριστικά μιας αποτελεσματικής ομάδας θα πρέπει να είναι :

1. Ξεκάθαρη εικόνα των οικονομικών στόχων, της ποιότητας και του 

χρόνου είναι βασικό για όλα τα μέλη της ομάδας.

2. Σαφής διαχωρισμός του ρόλου και των ευθυνών του κάθε μέλους με 

σεβασμό στην συμβολή της εργασίας του καθενός.

3. Κατεύθυνση των μελών προς της επίτευξη του στόχου και των 

θετικών αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να έχουν την διάθεση για 

μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη προσπάθεια.
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4. Μεγάλος βαθμός συνεργασίας και συνεννόησης, έτσι ώστε να είναι 

εφικτή η ανταλλαγή ιδεών και η αναζήτηση βοήθειας μέσα στην 

ομάδα.

5. Εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών, έτσι ώστε ο καθένας να έχει την 

δυνατότητα να βασίζεται στην απόδοση των άλλων για την 

ολοκλήρωση της ομαδικής προσπάθειας παρόλες τις διαφορές 

απόψεων.

2.4.3. Επίλυση προβλημάτων (Problem solving)

Η ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων παίζει σημαντικό ρόλο στην 

αποτελεσματικότητα της ομάδας και κατ' επέκταση και στην επιτυχία του 

έργου. Στην βιβλιογραφία αναφέρεται μια συστηματική μέθοδος επίλυσης 

των προβλημάτων που περιέχει τα εξής στάδια :

1. Γραπτή περιγραφή του προβλήματος, η οποία θα στηρίζεται 

στις πληροφορίες που συλλέγονται από τα διάφορα άτομα της 

ομάδας. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να είναι σαφής και να 

καθορίζει επακριβώς τις διαστάσεις του προβλήματος.

2. Αναφορά των πιθανών αιτιών για την ύπαρξη αυτού του 

προβλήματος - θα μπορούσε να οφείλεται σε παραπάνω από 

έναν λόγους.

3. Συλλογή δεδομένων για την αξιολόγηση των διαφόρων 

πιθανών αιτιών.

4. Εντοπισμός όλων των πιθανών λύσεων - πλήρης ανάπτυξή 

τους τόσο στα αποτελέσματα που θα επιφέρουν όσο και στις 

προϋποθέσεις που χρειάζονται για την εφαρμογή τους.
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5. Αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων - σε σχέση με όλα τα 

χαρακτηριστικά του έργου δηλαδή τους στόχους, την 

ποιότητα, το κόστος και τον χρόνο.

6. Επιλογή της βέλτιστης λύσης που θα επιλύσει με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβλημα.

7. Αναθεώρηση του αρχικού πλάνου του έργου λόγω των 

διορθωτικών ενεργειών που θα γίνουν.

8. Εφαρμογή της λύσης που επιλέχτηκε σε όλα τα επίπεδα που 

έχει κριθεί απαραίτητο.

9. 'Ελεγχος και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων - σε περίπτωση 

που το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί στον βαθμό που θα 

έπρεπε τότε γίνεται από την αρχή η διαδικασία για την 

εφαρμογή νέων διορθωτικών κινήσεων.

Μέθοδος ανάπτυξης ιδεών (Brainstorming)

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη ιδεών από μια ομάδα 

ατόμων, όπου τα μέλη καλούνται να παρουσιάσουν τις διάφορες προτάσεις 

τους. Αρχικά γίνεται από τον αρχηγό της ομάδας η παρουσίαση του 

προβλήματος και στην συνέχεια τα άτομα παραθέτουν τις ιδέες τους. Αυτό 

γίνεται με ενθάρρυνση του συνδυασμού των διαφόρων ιδεών, χωρίς να 

επιτρέπεται κανενός είδους κριτική, με αναζήτηση πληθώρας νέων 

προτάσεων (με όχι και τόσο μεγάλη εστίασή τους στην ποιότητα) και με 

αποδοχή και των πιο παρατραβηγμένων προτάσεων.
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2.5. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ι Ερώτηση 1

Με ποια κριτήρια επιλέγετε τον Υπεύθυνο κάθε κατασκευαστικού έργου;

| (Το σημαντικότερο κριτήριο βαθμολογείται με 6 και το πιο ασήμαντο με 1)

Παρατηρούμε ότι ως σημαντικότερο κριτήριο κρΐθηκε από τις εταιρίες ότι 

είναι η εμπειρία του Υ.Ε. Έχει μέσο όρο 5,35 στις 34 αποδεκτές απαντήσεις 

που λάβαμε από τα ερωτηματολόγια. Δεύτερο σημαντικό κριτήριο είναι οι 

σπουδές με μέσο όρο 4,15 και τρίτο είναι η προσωπικότητα και ο 

χαρακτήρας με μέσο όρο 4,00. Στην συνέχεια με μέσο όρο 3,00 

κατατάσσεται η ηλικία και με 2,50 το φύλο του Υ.Ε.

Πίνακας 2.1:

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 1

Η
λι

κί
α

Σπ
ου

δέ
ς

Εμ
πε

ιρ
ία

Φ
ύλ

ο

Π
ρο

σω
π.

Χα
ρα

κτ
.

Αλ
λο

Μέσος
όρος 3,00 4,15 5,35 2,50 4,00 0,76

Κατάταξη 4ο 2ο Ιο 5ο 3ο 6ο

Ελάχιστο 1 1 1 1 1 0

Μέγιστο 6 6 6 6 6 6
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Υ.Ε.

<cο<ο
Σ
Ο<
CD

Ηλικία Σπουδές Εμπειρία Φίλο Προσωπ. Άλλο
Χαρακτ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σχήμα 2.1

Στην κατηγορία «Άλλο» αναφέρονται ως σημαντικά κριτήρια η ικανότητα 

επικοινωνίας και συνεργασίας, η εργατικότητα, η ηγετική φυσιογνωμία, η 

ταχύτητα λήψης αποφάσεων, η γνώση υπολογιστή και ξένων γλωσσών, ο 

φόρτος εργασίας που έχει το συγκεκριμένο άτομο και η νοημοσύνη της 

επιτυχίας. Θεωρούμε ότι όλα αυτά τα κριτήρια είναι μεν σημαντικά, 

εμπεριέχονται όμως σε κάποια από αυτά που έχουν αναφερθεί ενδεικτικά 

στην ερώτηση.

Το σχήμα 2.2 μας δίνει την συχνότητα των βαθμολογιών ανά κριτήριο 

επιλογής τους Υ.Ε. Έτσι, διαπιστώνουμε ότι η εμπειρία έχει όχι απλώς τον 

μεγαλύτερο μέσο όρο, αλλά είναι και η επικρατέστερη τιμή (26 φορές) ως 

το πλέον σημαντικό κριτήριο. Στην κατάταξη του βαθμού 5 επικρατούσα 

τιμή είναι «σπουδές» (14 φορές) και «προσωπικότητα - χαρακτήρα» 

(Ιίφορές). Τέλος για το βαθμό 4 έχουμε συχνότερη εμφάνιση στις 

σπουδές και στην προσωπικότητα - χαρακτήρας.
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ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Ηλικία Σπουδές Εμπειρία Φύλο Προσωπ. Άλλο
Χαρακτ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

□ 6 05 □ 4 Ε3 m2 □ 1

Σχήμα 2.2

Ερώτηση 2

Ποιες πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι οι Πανεπιστημιακές γνώσεις ενός 

ικανού Υπεύθυνου έργου;

Παρατηρούμε ότι όλες οι εταιρίες πιστεύουν ότι ένας ικανός Υ.Ε. θα πρέπει 

τουλάχιστον να έχει Ανώτατη Πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Δηλαδή 

υποστηρίζουν σε ποσοστό 74% ότι αρκεί να είναι απόφοιτος ΑΕΙ. Ποσοστό 

23% υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητο να έχει κάνει σπουδές επιπέδου 

Master, ενώ υπάρχει και μία απάντηση που θεωρεί ότι ένας ικανός Υ.Ε. θα 

πρέπει να έχει διδακτορικό.
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Πίνακας 2.2 :

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 2

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Απόφοιτος ΤΕΙ ή 
τεχνικής σχολής 0 0%

Απόφοιτος ΑΕΙ 26 74%

Μεταπτυχιακές σπουδές 
επιπέδου Master 8 23%

Διδακτορικό 1 3%

Σύνολο 35 100%

Είναι θετικό, κατά την άποψή μας, το γεγονός ότι οι όλες οι εταιρίες 

θεωρούν την Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση ως απαραίτητη για 

έναν ικανό Υ.Ε. και μάλιστα το 23% από αυτές υποστηρίζουν ότι και ο 

μεταπτυχιακός τίτλος είναι απαραίτητος.

Πιστεύουμε, ότι με τον ανταγωνισμό που κυριαρχεί πλέον στην 

ενοποιημένη Ευρωπαϊκή αγορά είναι ουσιαστικής σημασίας να στηρίζουν οι 

επαγγελματίες τις ικανότητάς τους σε καλή θεωρητική κατάρτιση, που μόνο 

το Πανεπιστήμιο μπορεί να παρέχει. Ακόμη, θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η 

απόκτηση και των αντίστοιχων διπλωμάτων, τα οποία θα αποδειχθούν 

σημαντικά για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρήσεις που θα θελήσουν να 

απασχολήσουν στελέχη για την ανάπτυξή τους.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Υ.Ε.

ΑπόφοΓτος ΤΕΙ ή Απόφοιτος ΑΕΙ Μεταπτυχιακές Διδακτορκό
τεχνκής σχολής σπουδές επιπέδου

Master
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Σχήμα 2.3

Ερώτηση 3

Πόσα χρόνια εμπειρίας τουλάχιστον θα πρέπει να έχει ένας ικανός Υ.Ε.;

Από τα αποτελέσματα βλέπουμε ότι όχι μόνο η εμπειρία για τους Υ.Ε. 

θεωρείται πολύ σημαντική, αλλά και το 62% των εταιριών θεωρεί ότι είναι 

απαραίτητα 10-15 χρόνια για την ικανοποιητική απόδοση ενός Υ.Ε. Ένα 

ποσοστό 18% των εταιριών υποστηρίζουν ότι 5-10 χρόνια είναι 

απαραίτητα και άλλο ένα 18% υποστηρίζει ότι 15-20 χρόνια είναι 

απαραίτητα. Τέλος υπάρχει μία θετική απάντηση που θεωρεί ότι 

χρειάζονται 20 και άνω χρόνια εμπειρίας για την ικανή διαχείριση ενός 

κατασκευαστικού έργου από την θέση του Υ.Ε.
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Πίνακας 2.3 :

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 3

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

0-5 χρόνια 0 0%

5-10 χρόνια 6 18%

10-15 χρόνια 21 62%

15-20 χρόνια 6 18%

20 χρόνια και άνω 1 3%

Σύνολο 34 100%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Υ.Ε.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Σχήμα 2.4.

Κάνοντας τους αντίστοιχους υπολογισμούς βγάζουμε τον μέσο όρο των 

ετών που θεωρούνται απαραίτητα για έναν Υ.Ε. και είναι περίπου 12,8 

χρόνια εμπειρίας.
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| Ερώτηση 4

Πιστεύετε ότι το φύλο παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη διοίκηση 

ενός μεγάλου κατασκευαστικού έργου;

Πίνακας 2.4:

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 4

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Όχι 16 47%

Ναι 18 53%

Σύνολο 34 100%

Βλέπουμε ότι η κατανομή των απαντήσεων είναι περίπου μοιρασμένη με 

ποσοστό 53% των εταιριών να πιστεύουν ότι είναι σημαντικό το φύλο για 

την θέση του Υ.Ε. και 47% ότι δεν είναι σημαντικό. Η άποψή μας είναι ότι 

σίγουρα ακόμη παίζει ρόλο το φύλο για την επαγγελματική πορεία και 

απόδοση των γυναικών. Αυτό οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό στις 

προκαταλήψεις που υπάρχουν σε βάρος του γυναικείου φύλου ιδιαίτερα σε 

ένα τόσο ανδροκρατούμενο επάγγελμα.
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Σχήμα 2.5

Από τις εταιρίες που θεωρούν σημαντικό το φύλο στην περίπτωση του Υ.Ε. 

συγκεντρώσαμε την αιτιολόγηση που μας έδωσαν και καταστρώσαμε τον 

παρακάτω πίνακα και το σχήμα που ακολουθούν:

Πίνακας 2.5 :

Κατανομή συχνοτήτων ερώτησης 4

Αιτιολογία Συχνότητα Ποσοστό *

Ανδροκρατούμενο επάγγελμα - 
δυσκολία επιβολής 8 44%

Κοινωνικά κατεστημένα - 
προκατάληψη 5 28%

Σκληρές συνθήκες δουλειάς και 
ανταγωνισμός 3 17%

Έλλειψη γυναικών με μεγάλη 
εργοταξιακή εμπειρία 1 6%

Πρέπει να είναι ειδική περίπτωση 1 6%

Δεν έχουν επικοινωνιακό και 
κοινωνικό εκτόπισμα 1 6%
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* [Το ποσοστό είναι βάσει των 18 εταιριών που απάντησαν θετικά στο ότι 

θεωρούν ότι το φύλο παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη διοίκηση 

ενός κατασκευαστικού έργου]

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΓΊΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

0123456789 10

Ανδροκρστούμενο επάγγελμα - δυσκολία επιβολής

A
* Κοινωνικά κατεστημένα - προκατάληψη
Τ
I
Ο Σκληρές συνθήκες δουλειάς και ανταγωνισμός
Λ
Ο
Γ Έλλειψη γυναικών με μεγάλη εργσταξιακή εμπειρία

Η
^ Πρέπει να είναι ειδική περίπτωση
Η

Δεν έχουν επκοινωνιακό και κοινωνικό εκτόπισμα

Σχήμα 2.6.

Από τον πίνακα βλέπουμε ότι σε ποσοστό 44% ο βασικότερος λόγος που οι 

γυναίκες δεν είναι εξίσου ικανές στην επιτυχημένη διοίκηση ενός έργου 

είναι το γεγονός ότι το επάγγελμα είναι ανδροκρατούμενο, γεγονός που 

αληθεύει σε επίπεδο μηχανικών, αλλά ακόμη περισσότερο σε επίπεδο 

εργατικού δυναμικού. Επίσης σε ποσοστό 28% οι εταιρίες πιστεύουν ότι τα 

κοινωνικά κατεστημένα και η προκατάληψη δυσκολεύουν τον ρόλο αυτό
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των γυναικών. Τρίτος βασικός παράγοντας θεωρείται η φύση της εργασίας 

που έχει σκληρές συνθήκες και μεγάλο ανταγωνισμό και είναι δύσκολο για 

τις γυναίκες να αντεπεξέλθουν.

Αναφέρονται και άλλοι λόγοι, όπως η έλλειψη γυναικών με την απαραίτητη 

εργοταξιακή εμπειρία, το ότι πρέπει να είναι ξεχωριστή περίπτωση γυναίκας 

που να μπορεί να διοικήσει και το ότι οι γυναίκες δεν έχουν επικοινωνιακό 

και κοινωνικό εκτόπισμα.

Η άποψή μας είναι ότι όλοι τα παραπάνω κατά περιπτώσεις αληθεύουν, 

όμως θεωρούμε ότι ο μοναδικός παράγοντας, που είναι μειονέκτημα για τις 

γυναίκες, λόγω της ίδιας τους της φύσης, είναι το γεγονός ότι υπάρχουν 

εργοτάξια με πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας (από πρακτικής άποψης, 

όπως για παράδειγμα χώρους υγιεινής, απομακρυσμένες περιοχές κλπ). Τα 

υπόλοιπα θέματα μπορούν οι γυναίκες να τα αντιμετωπίσουν και να 

επιβληθούν σε οποιεσδήποτε καταστάσεις αρκεί να έχουν την υποστήριξη 

της διοίκησης και η επιλογή τους για την θέση του Υ.Ε. να είναι συνειδητή 

και αμετάκλητη.

Ακόμη, λόγω του διαφορετικού φύλου και του ανδροκρατούμενου 

επαγγελματικού χώρου, θεωρούμε ότι μπορεί αυτό μια γυναίκα να το 

εκμεταλλευτεί πολλές φορές προς όφελος της. Για παράδειγμα, οι 

περισσότεροι άντρες θεωρούν χειρότερο να υποστούν κριτική μπροστά σε 

γυναίκες παρά σε άντρες, και αν η γυναίκα που τους διοικεί τους 

αντιμετωπίζει με τον σωστό τρόπο, τότε πιστεύω πως κάνουν μεγαλύτερη 

προσπάθεια να την εντυπωσιάσουν παρά αυτή που θα κατέβαλλαν για έναν 

άντρα ομόλογό της.
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Ερώτηση 5

Ποιες ικανότητες θα πρέπει να έχει ένας ικανός Υπεύθυνος έργου; 

(Το σημαντικότερο βαθμολογείται με 8 και το πιο ασήμαντο με 1)

Από την ανάλυση του πίνακα 2.6 παρατηρούμε ότι η βασικότερη ικανότητα 

ενός επιτυχημένου Υ.Ε. είναι οι οργανωτικές ικανότητες με μέσο όρο 6,42. 

Δεύτερη σε κατάταξη είναι η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και 

δύσκολων καταστάσεων με μέσο όρο 5,67 και τρίτη η ικανότητα 

επικοινωνίας με τους συνεργάτες σε όλα τα επίπεδα με μέσο όρο 5,30.

Πίνακας 2.6:

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 5
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Μέσος όρος 5,21 5,67 5,30 4,36 6,42 4,58 3,18 0,64

Κατάταξη 4ο 2ο 3ο 6ο Ιο 5ο 7ο 8ο

Μέγιστο 1 2 1 2 2 2 1 0

Ελάχιστο 8 8 7 8 8 8 8 8
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Τέταρτες σε κατάταξη είναι οι ηγετικές ικανότητες με 5,21, πέμπτη η 

ικανότητα αξιολόγησης των συνεργατών και των δυνατοτήτων τους με 

4,58, έκτη η ικανότητα επικοινωνίας με τον πελάτη με 4,36 και έβδομη η 

αξιοκρατική και δίκαιη συμπεριφορά προς όλους με 3,18. Στην κατηγορία 

«άλλη» αναφέρονται ως σημαντικές ικανότητες η συστηματικότητα, η 

επιβολή, η χαρισματικότητα, το ένστικτο, οι γνώση ξένων γλωσσών και 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και η νοημοσύνη της επιτυχίας.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σχολιάσουμε μια παρατήρηση σε ένα 

ερωτηματολόγιο που υποστήριζε ότι οι ηγετικές ικανότητες εμπεριέχουν 

όλες τις υπόλοιπες ικανότητες που αναφέρονται στην απάντηση. Από την 

βιβλιογραφία (σε όλο της το εύρος) διαπιστώνουμε ότι κάτι τέτοιο δεν 

ισχύει, καθώς οι ηγετικές ικανότητες αναφέρονται ως ένα κομμάτι από τις 

διάφορες ικανότητες που θα πρέπει να έχει ο Υ.Ε. και όχι ως το σύνολο 

των ικανοτήτων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Υ.Ε
ΝΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜϊΣ

Σχήμα 2.7
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ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
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Σχήμα 2.8.
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Θα πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε το γεγονός ότι οι ικανότητες 

συνδέονται η μία με την άλλη και ότι ίσως αν οι υπόλοιπες είναι 

αναπτυγμένες, τότε και οι ηγετικές ικανότητες επηρεάζονται θετικά. Από 

την εμπειρία μας όμως σε όλες τις φάσεις της ζωής και ιδιαίτερα στον 

τομέα της πολιτικής έχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων σε ηγετικές 

θέσεις που δεν είχαν ηγετικές ικανότητες δηλαδή δεν μπορούσαν να 

εμπνεύσουν και να μαγέψουν τον κόσμο. Αντίθετα υπήρχαν άλλοι που 

ασκούσαν εξαιρετική επιρροή στους συνεργάτες τους οι οποίοι όμως στις 

επιλογές και στις ενέργειές τους αποδείχθηκε ότι έσφαλαν επανειλημμένα.

Ερώτηση 6

Ποιος επιλέγει τα μέλη της ομάδας που θα πλαισιώνουν τον Υπεύθυνο του 

έργου;

Πίνακας 2.7 :

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 6

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Ορίζονται από την εταιρία 3 9%

Ορίζονται από τον ίδιο τον 
Υπεύθυνο του έργου 3 9%

Ορίζονται με συνεννόηση μεταξύ 
της εταιρίας και του Υπευθύνου 

του έργου
27 79%

Καθορίζονται από τον πελάτη 0 0%

Άλλη διαδικασία 1 3%

Σύνολο 34 100%
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Βλέπουμε ότι σε ποσοστό 79% τα μέλη της ομάδας του έργου ορίζονται 

μετά από συνεννόηση μεταξύ της εταιρίας και του Υ.Ε. Σε ποσοστό 9% 

αποφασίζει η εταιρία μόνη της και στο ίδιο ποσοστό αποφασίζει ο Υ.Ε. 

μόνος του.

ΟΜΑΔΑΕΡΓΟΥ

Ορίζονται από Ορίζονται από Ορίζονται με Καθορίζονται Άλλη διαδικασία 
την εταιρία τον ίδιο τον συνεννόηση από τον πελάτη 

Υπεύθυνο του μεταξύ της 
έργου εταιρίας και του 

Υπευθύνου του 
έργου

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ

Σχήμα 2.9

Ερώτηση 7

Σε 77 ποσοστό τα μέλη αυτής της ομάδας προέρχονται από την εταιρία;

Με βάση τα ποσοστά που μας απάντησαν βρήκαμε τον μέσο όρο της 

κατανομής των ατόμων που προέρχονται εντός και εκτός εταιρίας. Έτσι 

κατά μέσο όρο οι εταιρίες χρησιμοποιούν για την στελέχωση της ομάδας 

του έργου σε ποσοστό 70% άτομα που προέρχονται από την ίδια την 

εταιρία και σε ποσοστό 30% άτομα εκτός εταιρίας. Αυτό σημαίνει ότι 

γενικά προτιμούν να έχουν κάποια σταθερά στελέχη που να τα αποσπούν
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κάθε φορά σε ένα έργο και να συμπληρώνουν την ομάδα με κάποια 

καινούρια μέλη, παρά να συγκροτούν την ομάδα του έργου μόνο με άτομα 

εκτός εταιρίας.

Πίνακας 2.8 :

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 7

Απάντηση Ποσοστό

Από την ίδια την 
εταιρία 70%

Είναι άτομα εκτός 
εταιρίας 30%

Σύνολο 100%

Σχήμα 2.10

Εοώτηση 17

Κάθε πότε γίνονται συναντήσεις μεταξύ των μελών της ομάδας;
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Πίνακας 2.9 :

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 17

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Ποτέ 0 0%

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα 4 11%

Όποτε προκύψουν προβλήματα και 
θέματα προς συζήτηση 4 11%

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα και 
έκτακτα όποτε υπάρχουν 

προβλήματα
26 74%

Αλλο 1 3%

Σύνολο 35 100%

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ

Ποτέ: Ανά τακτά 
χρονικά 

διαστήματα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Όποτέ Ανά τακτά 
προκύψουν χρονικά

προβλήματα και διαστήματα και 
θέματα προς έκτακτα όποτε 

συζήτηση υπάρχουν
προβλήματα

Αλλο

Σχήμα 2.11.
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Παρατηρούμε ότι σε θέματα επικοινωνίας η ομάδα έχει συχνή επαφή 

μεταξύ των μελών της και 74% των εταιριών κάνουν συναντήσεις σε τακτά 

χρονικά διαστήματα καθώς και έκτακτα όποτε υπάρχει κάποιο πρόβλημα. 

Σε ποσοστό 11% η ομάδα συναντιέται μόνο σε τακτά χρονικά διαστήματα 

και σε ποσοστό 11% μόνο όποτε προκύψουν προβλήματα.

Στην κατηγορία «άλλο» αναφέρεται σε ένα από τα ερωτηματολόγια ότι η 

ομάδα συναντιέται για τον μηνιαίο προϋπολογισμό, που θεωρητικά 

κατατάσσεται στην κατηγορία «συναντήσεις ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα».
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3° ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το τρίτο κεφάλαιο αρχικά εξετάζει τον σκοπό και τους αντικειμενικούς 

στόχους των έργων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται η αναγκαιότητα 

καταμερισμού των εργασιών, η οργανωτική δομή των εταιριών και τα 

δομικά στοιχεία ενός δικτύου έργου. Στην επόμενη ενότητα γίνεται 

ανάλυση του χρονικού προγραμματισμού και των μεθόδων που 

χρησιμοποιεί. Στην ενότητα του οικονομικού σχεδιασμού αναλύονται τα 

κόστη των εργασιών, ο προϋπολογισμός των έργων, οι οικονομικοί στόχοι 

του κάθε έργου και το θέμα της διαχείρισης των πόρων. Γίνεται μια 

παρουσίαση του τρόπου και της οργάνωσης της προμήθειας των υλικών 

ενός έργου καθώς και των αρμοδιοτήτων που περιλαμβάνει. Ακόμη γίνεται 

ανάλυση κάποιων νέων μεθόδων που εφαρμόζονται στην διαχείριση των 

κατασκευαστικών έργων και συγκεκριμένα η μέθοδος JU, το 

Benchmarking και η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Στο τέλος του κεφαλαίου 

παρουσιάζονται οι ερωτήσεις της έρευνας που αφορούν το τρίτο κεφάλαιο.

3.2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Project scope)

Σε κάθε έργο, κατασκευαστικό ή μη, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί αρχικά σε 

όλους τους συμμετέχοντες ο στόχος που θα πρέπει να επιτευχθεί. Δηλαδή, 

πρέπει να καθοριστεί μεταξύ του πελάτη και του κατασκευαστή ποιοι είναι

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΛΗΤΩ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 'CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT 63



ΣΧΕΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

οι στόχοι του έργου, οι οποίοι είναι διαφορετικοί ανάλογα με την φύση του 

έργου.

Πιο συγκεκριμένα, είναι εξαιρετικής σημασίας για τον κατασκευαστή να 

καθορίσει ευθύς εξ' αρχής το τι ακριβώς περιμένει ο πελάτης με 

αντάλλαγμα το χρηματικό ποσό που επενδύει. Σε περίπτωση που υπάρχει 

ασάφεια ως προς τις υποχρεώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας και κατ' 

επέκταση δεν τις εκπληρώσει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, θα 

μπορούσε να υποστεί μεγάλες οικονομικές απώλειες. Εκτός από τις άμεσες 

επιπτώσεις που θα έχει να αντιμετωπίσει ο κατασκευαστής, μπορεί να έχει 

και μεγάλη ζημία στην φήμη του, καθώς οι πληροφορίες μέσα στον χώρο 

του κλάδου διαχέονται άμεσα [Β6].

Οι αντικειμενικοί στόχοι, λοιπόν, κάθε κατασκευαστικού έργου, μολονότι 

είναι διαφορετικοί από έργο σε έργο, εντούτοις κινούνται στα πλαίσια του 

χρόνου, του κόστους και της ποιότητας. Για παράδειγμα, σε κάποια έργα 

μας ενδιαφέρει ο σύντομος χρόνος παράδοσης, δηλαδή η ταχύτητα 

αποπεράτωσης του έργου, σε άλλα ο στόχος του πελάτη (ιδιοκτήτη) είναι η 

πολύ υψηλή ποιότητα κατασκευής και σε άλλα επικεντρωνόμαστε στο 

χαμηλό κόστος. Βέβαια εμπειρικά γνωρίζουμε, ότι σχεδόν πάντοτε οι 

στόχοι αυτοί συνδυάζονται μεταξύ τους, δημιουργώντας και μεγαλύτερη 

δυσκολία στην διαχείριση του έργου και των διαθεσίμων πόρων.

3.3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Project planning)

Ο σχεδιασμός ενός κατασκευαστικού έργου μπορεί να αναλυθεί στις 

παρακάτω ενότητες:

1. Καταμερισμός και επιμέρους ανάλυση εργασιών (Work Breakdown 

Structure - WBS)
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2. Χρονικός σχεδιασμός (Time scheduling)

3. Οικονομικός σχεδιασμός (Financial planning)

4. Συγκρότηση ομάδας - ανάθεση αρμοδιοτήτων και ευθυνών (Project 

team forming)

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλύσουμε μόνο τα τρία πρώτα τμήματα καθώς η 

ομάδα εργασίας και ο Υπεύθυνος του έργου εξετάστηκαν διεξοδικό στο 2° 

κεφάλαιο της διατριβής.

3.3.1. Καταμερισμός και επιμέρους ανάλυση εργασιών (Work Breakdown 

Structure)

Η κατάστρωση και ο καταμερισμός των εργασιών καθορίζει το προϊόν 

(στην περίπτωσή μας είναι το έργο που θέλουμε να κατασκευάσουμε) που 

θα πρέπει να παραχθεί και συνδέει μεταξύ τους και με το σύνολο του 

έργου τα στοιχεία της εργασίας που πρέπει να γίνουν. Καθορίζεται κάθε 

φορά από το συγκεκριμένο έργο και αποτελεί μια θεματική παρουσίαση 

των διαδικασιών της οποίες πρέπει να εκτελέσει ο Υ.Ε. Αποτελεί το κέντρο 

της όλης διαχείρισης του έργου [Β3].

Το κάθε κατασκευαστικό έργο θα πρέπει να καταμεριστεί σε μικρότερες και 

απλούστερες εργασίες που θα ανατεθούν και θα εκτελεσθούν από μια από 

τις μονάδες που απαρτίζουν την ομάδα του έργου. Κάθε εργασία θα πρέπει 

να χαρακτηριστεί από την διάρκειά της, τις διαδικασίες που περιλαμβάνει, 

τον εξοπλισμό που χρειάζεται και το κόστος της.

Η κατάταξη των εργασιών σε ομάδες αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον 

οποίο θα εκτελεσθεί το έργο. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε 

μηχανικούς υπεύθυνους για όλες τις εργασίες ενός τμήματος του έργου 

(όπως του υπογείου, του ισογείου, του περιβάλλοντα χώρου κλπ) και αυτό 

αποτελεί ένα είδος τμηματοποίησης. Άλλος τρόπος τμ η ματοποίησης είναι η
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ανάθεση μιας ομάδας εργασιών (π.χ. μεταλλικές κατασκευές) σε κάθε 

μηχανικό για ολόκληρο το έργο.

Ο Υ.Ε. με τον καταμερισμό των εργασιών που κάνει δεν αποφασίζει μόνο 

τον τρόπο που θα οργανωθούν οι εργασίες, αλλά καθορίζει και τα 

συστήματα σχεδιασμού και παρακολούθησης του έργου. Ο τρόπος με τον 

οποίο θα οργανωθεί και θα καταμεριστεί το έργο εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες όπως η διάρκειά του, ο όγκος των εργασιών που περιλαμβάνει, 

το επενδυτικό ρίσκο που έχει, η οργανωτική δομή της εταιρίας η 

διαθεσιμότητα των πόρων και ο τρόπος διοίκησης της εταιρίας.

Για την ανάλυση και τον καταμερισμό των εργασιών χρειάζονται εμπειρία, 

κατασκευαστικές γνώσεις καθώς και γνώση του συνόλου του έργου. Σε ένα 

έργο θα μπορούσε η ανάλυση εργασιών να γίνει από τον ίδιο τον Υ.Ε., από 

την ομάδα του έργου, από ένα καθορισμένο τμήμα της ομάδας ή και από 

συνδυασμούς των παραπάνω.

3.3.1.1. Οργανωτική δομή εταιρίας (Organizational structure)

Η οργανωτική δομή της κάθε επιχείρησης είναι βασικός παράγοντας για τον 

καθορισμό και της δομής του καταμερισμού των εργασιών του έργου. 

Μπορεί να έχει πολλές μορφές που παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω 

[Β2, Β7]:

1. Απλή δομή εταιρίας (Simple structure)

Σε αυτή την εταιρική δομή έχουμε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης που είναι 

και ο διευθυντής δεν υπάρχουν κατηγορίες προϊόντων και λειτουργιών και 

συνήθως αναφερόμαστε σε μια μικρή, προσωποπαγή επιχείρηση που 

απευθύνεται σε μια πρωτοπόρα αγορά.
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2. Λειτουργική δομή - οργάνωση κατά λειτουργίες (Functional structure)

Ανάλογα με τις λειτουργίες η επιχείρηση διακρίνεται σε τμήματα, με 

διαφορετικούς υπεύθυνους το καθένα. Κάθε εργαζόμενος είναι ειδικός σε 

κάποια από τις λειτουργίες, όπως παραγωγής, μάρκετινγκ, οικονομικών, 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων κλπ.

3. Οργάνωση ανά έργο - προϊόν (Divisional structure)

Σε μεγαλύτερες γενικά επιχειρήσεις η τμηματοποίηση γίνεται με βάση το 

κάθε προϊόν ή έργο για τις κατασκευαστικές και στη συνέχεια το κάθε ένα 

από αυτά τα τμήματα αποτελεί μια μικρογραφία επιχείρησης οργανωμένη 

κατά λειτουργίες.

4. Οργάνωση κατά στρατηγικά επιχειρηματικά τμήματα (Strategic Business 

Units)

Αυτού του είδους η οργάνωση αποτελεί μια σύγχρονη παραλλαγή της 

οργάνωσης κατά έργο. Το στρατηγικό επιχειρηματικό τμήμα είναι 

ανεξάρτητο κομμάτι της εταιρίας και έχει την δική του αποστολή, τους 

δικούς του ανταγωνιστές, την δική του εξωτερική αγορά και τον δικό του 

έλεγχο των λειτουργιών.

5. Οργάνωση τύπου πίνακα (Matrix organization)

Αποτελεί συνδυασμό της οργάνωσης κατά έργο και της οργάνωσης κατά 

λειτουργία. Η επιχείρηση είναι μεν οργανωμένη κατά λειτουργία, αλλά με 

την έναρξη ενός έργου δημιουργείται μια ομάδα εργασίας με την δομή της 

οργάνωσης έργου και την απόσπαση των εργαζομένων από τους 

λειτουργικά τους τμήματα.
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6. Όμιλος επιχειρήσεων (Conglomerate structure)

Είναι συνήθως εταιρίες 'holding' με συγκέντρωση πολλών εταιριών που 

λειτουργούν κάτω από την ίδια εταιρική ομπρέλα, αλλά δεν έχουν καμία 

σχέση στο είδος της αγοράς στην οποία δρουν.

3.3.1.2. Ημερομηνίες «κλειδιά» (Milestones)

Εκτός από τον καταμερισμό του έργου σε επιμέρους εργασίες, για τον 

σωστό σχεδίασμά του είναι απαραίτητο να καθορίσουμε από την αρχή του 

έργου τις ημερομηνίες «κλειδιά», που ορίζονται ως κάθε βασικό γεγονός 

στον κύκλο ζωής του έργου. Θα πρέπει να εντοπιστούν για όλες τις φάσεις 

του έργου και να είναι όσες ακριβώς χρειάζονται, έτσι ώστε να μην υπάρχει 

υπερβολικά συχνός έλεγχος της προόδου των εργασιών, ούτε όμως και να 

είναι δύσκολη η παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου [Β3].

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες ημερομηνίες «κλειδιά» για ένα κτιριακό 

κατασκευαστικό έργο, όπως το ξεκίνημα το έργου, την αποπεράτωση του 

σχεδιασμού και των εγκαταστάσεων του εργοταξίου, την αποπεράτωση 

του σκελετού του κτιρίου, το εξωτερικό σφράγισμα του κτιρίου, 

ολοκλήρωση ενός τμήματος του κτιρίου (ανάλογα με τις ανάγκες και τις 

προτεραιότητες του πελάτη) κλπ.

3.3.1.3. Δίκτυο του έργου (Project network)

Αποτελεί μια γραφική παράσταση, η οποία επιτρέπει την συμβολική 

παρουσίαση ενός έργου ως σύνολο επιμέρους ενεργειών, που είναι λογικά 

συνδεδεμένες μεταξύ τους. Τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας απεικόνισης 

είναι τα εξής [Β2, Β3, Β5]:

1. Η καθαρή απεικόνιση των αλληλοεξαρτήσεων των

δραστηριοτήτων του έργου.
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2. Ο καθορισμός ενός πλαισίου για τον σχεδίασμά, τον χρονικό 

προγραμματισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του 

έργου.

3. Η δημιουργία ενός καναλιού επικοινωνίας μεταξύ των 

εμπλεκομένων.

4. Η χρήση του για τον καθορισμό της χρονικής διάρκειας του 

έργου.

5. Ο καθορισμός του κόστους κάθε εργασίας.

6. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των αποκλίσεων από τον 

προκαθορισμένο χρόνο.

7. Η αναπροσαρμογή του καταμερισμού του έργου.

8. Ο εντοπισμός κρίσιμων δραστηριοτήτων και διαδρομών.

Οι πιο γνωστές σύγχρονες μέθοδοι κατάστρωσης δικτύου είναι η PERT 

(program evaluation and review technique) και η CPM (critical path 

method). Η βασική διαφορά μεταξύ τους είναι, ότι η πρώτη υποθέτει ότι 

κάθε εργασία έχει χρονική διάρκεια που θα μπορούσε να ποικίλει (δηλαδή 

να έχει αισιόδοξη, πιο πιθανή ή απαισιόδοξη χρονική διάρκεια), ενώ η 

δεύτερη θεωρεί ότι η χρονική διάρκεια κάθε εργασίας είναι καθορισμένη. 

[Β3, Β6]

Και οι δύο μέθοδοι απεικονίζουν το έργο με ένα διάγραμμα που αποτελείται 

από τόξα (arrows) και κόμβους (nodes). Δύο μπορεί να είναι οι τύποι 

σχεδιασμού ενός δικτύου : α. τα κομβικά δίκτυα (activity on box/node) και 

β. τα τοξωτά δίκτυα (activity on arrow). Ανάλογα με τον τύπο δικτύου που 

επιλέγουμε υπάρχουν και οι σχετικοί κανόνες σχεδιασμού. Τρεις βασικοί 

όμως κανόνες που αφορούν όλα τα δίκτυα είναι οι εξής :

Α. Το διάγραμμα σχεδιάζεται από αριστερά προς τα δεξιά.

Β. Θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο τα διασταυρούμενα βέλη.
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Γ. Δεν χρησιμοποιούμε καμπύλα βέλη.

3.3.2. Χρονικός προγραμματισμός (Time scheduling)

Ο χρονικός προγραμματισμός ασχολείται με τον σχεδίασμά των χρόνων 

που χρειάζεται η κάθε εργασία και τον καθορισμό του χρονικού 

διαστήματος μέσα στο οποίο οι διάφοροι πόροι, όπως εξοπλισμός και 

προσωπικό, θα εκτελέσουν τις εργασίες που είναι απαραίτητες για την 

ολοκλήρωση του έργου.

Τα χρονοδιαγράμματα (schedule - program) αποτελούν βασικό τρόπο 

επικοινωνίας και καθοδήγησης μεταξύ των ατόμων και εταιριών που 

εμπλέκονται στην κατασκευή του έργου. Αποτελούν εργαλεία για τον 

σχεδίασμά, την αξιολόγηση και τον έλεγχο του έργου. Δεν είναι σπάνιο το 

χρονοδιάγραμμα ενός έργου λόγω της μεγάλης σπουδαιότητάς του να 

καταστρωθεί σε συνεργασία με τον πελάτη.

Κάθε έργο έχει ξεχωριστές απαιτήσεις και στόχους. Είναι βασικό στον 

σχεδίασμά του χρονοδιαγράμματος να είναι ακριβείς οι πληροφορίες στις 

οποίες στηριζόμαστε. Το γεγονός ότι τα έργα λόγω των διαφόρων 

απρόβλεπτων καταστάσεων έχουν την δική τους δυναμική, σημαίνει ότι 

δεν είναι ασυνήθιστο το χρονοδιάγραμμα να τροποποιείται στην διάρκεια 

του έργου ανάλογα και με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Για τον χρονικό προσδιορισμό της διάρκειας κάθε εργασίας είναι 

απαραίτητη η κατασκευαστική εμπειρία του μηχανικού, η χρήση των 

εργαλείων της διαχείρισης του έργου (κατάστρωση δικτύου, διαγράμματα 

Gantt) και η γνώση όλων των στοιχείων του συγκεκριμένου έργου [Α12, 

Α13].
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3.3.2.1. Διαγράμματα Gantt (Gantt chart)

Αποτελούν στην ουσία ραβδογράμματα, που είναι σχεδιασμένα κατά τον 

οριζόντιο άξονα. Χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια και όμως 

αποτελούν ένα από τα πολυτιμότερα εργαλεία σχεδιασμού. Είναι εύκολα 

στον σχεδίασμά και την ερμηνεία τους. Κατά την κατάστρωσή τους θα 

πρέπει να γίνει μια αντιστοίχηση ένα προς ένα με τις εργασίες που έχουν 

προκύψει από τον καταμερισμό του έργου [Β3,Β11].

Στον κατακόρυφο άξονα του διαγράμματος καταγράφονται όλες οι 

εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου, κατανεμημένες 

ανά ομάδες για την ευκολότερη παρακολούθησή τους. Ο οριζόντιος άξονας 

είναι αναλογικός του χρόνου, του οποίου οι μονάδες εξαρτώνται από το 

είδος της ανάλυσης που επιθυμούμε να έχουμε (θα μπορούσαν να είναι 

εξάμηνα, τρίμηνα, μήνες, δεκαπενθήμερα, εβδομάδες ημέρες ή και όποια 

άλλη μονάδα του χρόνου μας εξυπηρετεί).

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι θεωρητικά οι αναλύσεις αυτές θα πρέπει να 

γίνουν από μηχανικούς με την επίβλεψη του Υπευθύνου του Έργου, καθώς 

αυτός είναι ο μοναδικός που γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν 

τις υποχρεώσεις και τους πόρους του έργου. Για να καθοριστεί η χρονική 

διάρκεια κάθε εργασίας και στην συνέχεια να χρησιμοποιηθεί αυτή η 

πληροφορία για την κατάστρωση του χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να 

γίνουν απλοί υπολογισμοί με χρήση των εργατοωρών και μηχανοωρών που 

είναι απαραίτητες για την περαίωση της εργασίας και να ληφθούν υπόψη 

και οι διαθέσιμοι πόροι του έργου.

3.3.3. Οικονομικός σχεδιασμός (Financial planning)

Παράλληλα με τον χρονικό προγραμματισμό γίνεται και η εκτίμηση του 

κόστους του έργου πριν από την έναρξη των εργασιών. Όπως αναφέρθηκε 

κάθε εργασία, έχει ήδη καταμεριστεί, έχει προσδιοριστεί η χρονική της
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διάρκεια και έχει κάποιο προϋπολογιζόμενο κόστος. Το συνολικό κόστος 

του έργου προκύπτει από το άθροισμα του κόστους των επιμέρους 

εργασιών πλέον των γενικών εξόδων του έργου και της επιχείρησης. 

Αναλυτικά το κόστος του έργου αποτελείται από τα εξής:

1. Κόστος εργασίας (Labor cost)

Αφορά τα ημερομίσθια, το κόστος ασφάλισης, το κόστος υπερωριών 

κλπ. όλων όσων εργάζονται για την εκτέλεση μιας εργασίας.

2. Κόστος μηχανολογικού εξοπλισμού (Equipment cost)

Αφορά το άμεσο χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για την χρήση, 

ενοικίαση ή αγορά του εξοπλισμού, τα έξοδα συντήρησης και 

ασφάλισής του, το κόστος απόσβεσης.

3. Κόστος υλικών και μικροϋλικών (Material cost)

Αναφερόμαστε σε όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο έργο, 

εφόσον αυτά πληρώνονται άμεσα από τον κατασκευαστή (δηλαδή η 

προμήθεια και η αγορά τους δεν είναι υποχρέωση του κάθε 

υπεργολάβου).

4. Κόστος υπεργολάβων (Subcontractors cost)

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται σε κάθε υπεργολάβο 

σύμφωνα με την σύμβαση που έχει συνταχθεί μετά την έναρξη του 

έργου.

Εκτός από αυτά τα άμεσα κόστη έχουμε και τα έμμεσα κόστη που είναι τα 

έξοδα εγκατάστασης του εργοταξίου (όπως γραφεία, εξοπλισμός, δίκτυα, 

ασφάλιση), τα λειτουργικά έξοδα του εργοταξίου (μισθοί και ασφάλεια 

μηχανικών, αναλώσιμα, παροχές, έλεγχος εγκαταστάσεων, δημοτικά τέλη) 

και τα ετήσια σταθερά έξοδα που έχει η επιχείρηση, τα οποία κατανέμονται 

αναλογικά σε κάθε έργο που κατασκευάζει.
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Μετά από αυτήν την ανάλυση ανά εργασία, καταστρώνεται ο συνολικός 

προϋπολογισμός του έργου, που καθορίζει το κόστος για την αποπεράτωσή 

του. Εκτός από το πραγματικό κόστος θα πρέπει να καθοριστεί και το 

περιθώριο κέρδους της εταιρίας. Βέβαια, οι οικονομικές απολαβές της 

επιχείρησης που αναλαμβάνει το έργο έχουν ήδη προσδιοριστεί από την 

στιγμή που «κλείνει» την συμφωνία με τον πελάτη. Όμως, ακόμη και την 

χρονική στιγμή που γίνεται η προσφορά και δεν έχει αναλάβει η 

κατασκευάστρια εταιρία το έργο, έχουν ήδη τεθεί κάποιοι οικονομικοί 

στόχοι της επιχείρησης οι οποίοι πρέπει να προσδιοριστούν και να 

ικανοποιηθούν κατά το δυνατό με την πιθανή ολοκλήρωσή του. Αυτοί οι 

στόχοι εξαρτώνται συνήθως από τους εξής παράγοντες :

• Ανταγωνισμός (Competition)

Η ένταση του ανταγωνισμού σε κάθε επιχειρηματικό κλάδο αναγκάζει τις 

επιχειρήσεις να συμπιέσουν τα οικονομικά οφέλη που αναμένουν από κάθε 

έργο.

• Χρηματορροή - διαθέσιμοι πόροι πελάτη (Cashflow - resources)

Η άνεση μετρητών ή όχι που έχει η επιχείρηση την δεδομένη στιγμή καθώς 

και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι πληρωμές σε ένα συγκεκριμένο έργο 

επηρεάζουν το ποσοστό κέρδους.

• Κατασκευαστικός κίνδυνος (Construction risk)

Ο κατασκευαστικός κίνδυνος του έργου και οι αβεβαιότητα που 

παρουσιάζουν οι διάφοροι παράγοντες που το επηρεάζουν, καθορίζουν 

πολλές φορές και το κέρδος που αναμένει η επιχείρηση. Αν για παράδειγμα 

έχουμε να κατασκευάσουμε ένα έργο σε 6 μήνες ο κίνδυνος μας 

μεταβάλλεται με το αν αυτοί οι μήνες είναι το καλοκαίρι ή τον χειμώνα και 

έτσι προσαρμόζουμε ανάλογα και το περιθώριο κέρδους που επιζητούμε 

από το έργο αυτό.
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• Τεχνολογικές απαιτήσεις (Technological ability - demand)

Αν η κατασκευή του έργου απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία και χρήση 

ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού, είναι λογικό ότι η εταιρία που διαθέτει 

αυτήν την τεχνολογία απαιτεί μεγαλύτερες απολαβές για την χρήση και 

εφαρμογή της τεχνογνωσίας αυτής.

3.4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ (Resource Management)

Η διαχείριση των πόρων ορίζεται ως την διαδικασία με την οποία ο Υ.Ε. 

αποφασίζει ποιους πόρους θα χρησιμοποιήσει, από ποιες πηγές, πότε θα 

τους χρησιμοποιήσει και με ποιον τρόπο [Β3]. Είναι βασική ευθύνη του Υ.Ε. 

να παρακολουθεί και να ελέγχει την χρήση και την απόδοση των πόρων 

κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να διαχωρίσουμε τους πόρους. Ο πρώτος που 

στηρίζεται στην λογιστική άποψη τους διαχωρίζει σε ανθρώπινους πόρους, 

υλικούς πόρους και άλλους πόρους που προέρχονται από υπεργολάβους ή 

δανεισμό.

Σύμφωνα με τον δεύτερο τρόπο που λαμβάνει υπόψη του την 

διαθεσιμότητά τους, οι πόροι διαχωρίζονται στις κατηγορίες [Β2] :

1. Αναλώσιμοι πόροι (Depletable resources)

Είναι εκείνοι που δαπανώνται σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα 

και δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλη, όπως τα 

διάφορα υλικά που εφαρμόζονται στο έργο.

2. Αναχρησιμοποιούμενοι πόροι (Renewable resources)

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από δραστηριότητα σε 

δραστηριότητα και από έργο σε έργο και μπορούν να είναι 

διαθέσιμοι σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως ο μηχανολογικός
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εξοπλισμός που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε διάφορες 

εργασίες.

Ένας τελευταίος διαχωρισμός τους γίνεται με βάση το κατά πόσο 

επηρεάζονται από την χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου και είναι ο 

εξής [Β2] :

1. Ολικοί πόροι (Total resources)

Η ποσότητά τους δεν επηρεάζεται από την αλλαγή της διάρκειας 

μιας δραστηριότητας όπως για παράδειγμα τα υλικά που 

εφαρμόζονται στο έργο (σκυρόδεμα, σίδηρός οπλισμός κλπ).

2. Κλιμακωτοί πόροι (Level resources)

Η ποσότητά τους επηρεάζεται άμεσα από την διάρκεια του έργου ή 

κάποιας δραστηριότητας όπως για παράδειγμα οι παροχές των 

δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, νερού κλπ).

Η διαχείριση των πόρων είναι σχετικά εύκολη διαδικασία, όταν έχουμε 

μόνο μια πηγή που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο στο 

συγκεκριμένο έργο. Ο συνδυασμός όμως πολλών διαθέσιμων πόρων από 

διαφορετικές πηγές που χρησιμοποιούνται και σε άλλα παράλληλα έργα, 

μας οδηγεί στον προγραμματισμό και σχεδίασμά της χρήσης των 

διαθέσιμων πόρων. Ο κύκλος ζωής του έργου (project life-cycle) επηρεάζει 

την χρήση και προγραμματισμό των πόρων, καθώς διαφορετικοί πόροι 

είναι αναγκαίοι σε διαφορετικές φάσεις του έργου.

Για τον σωστό προγραμματισμό της διάθεσης των πόρων είναι απαραίτητο 

να γίνει καταγραφή των απαιτήσεων του έργου με βάση το υπάρχον 

χρονοδιάγραμμα, ο εντοπισμός των περιορισμών που υπάρχουν στους 

διαθέσιμους πόρους και η εξομάλυνση των αιχμών ή εξισορρόπηση των 

πόρων. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι εφικτή η σωστή χρήση και όχι η 

υπερκατανάλωση των διαθέσιμων πόρων, καθώς και η αποφυγή 

καθυστερήσεων λόγω έλλειψης απαραίτητων πόρων.
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3.5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (Purchasing and materials management)

Ένα σημαντικό μέρος του σχεδιασμού ενός κατασκευαστικού έργου είναι η 

οργάνωση και η προμήθεια των υλικών. Ιδιαίτερα σε κατασκευαστικά έργα 

με πολυμορφία και πολυπλοκότητα (όπως π.χ. τα κτηριακά) έχουμε 

πληθώρα υλικών που εφαρμόζονται για την ολοκλήρωσή του και ξεκινούν 

από την αρχή του έργου μέχρι την παράδοσή του.

Ο σωστός σχεδιασμός της προμήθειας των υλικών σημαίνει αποφυγή 

καθυστερήσεων, λόγω έλλειψης κάποιου υλικού και μείωση των εξόδων 

αποθήκευσης και συντήρησης. Δεν είναι τυχαίο το ότι η προμήθεια των 

υλικών αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως πολύ σημαντική, αρκεί να 

αναλογιστούμε ότι το κόστος των υλικών αντιστοιχεί περίπου στο 50% του 

συνολικού κόστους του έργου. Ακόμη, αν λάβουμε υπόψη μας και τον 

παράγοντα ποιότητα που πλέον παίζει καθοριστικό ρόλο στη επιλογή του 

τύπου του υλικού αντιλαμβανόμαστε πόσο ουσιαστικής σημασίας μπορεί 

να είναι ο σωστός προγραμματισμός της προμήθειας και της διάθεσης των 

υλικών.

Οι αποφάσεις που πρέπει να παρθούν και οι εκτιμήσεις που πρέπει να 

γίνουν είναι ουσιαστικές και συνδέονται άμεσα με τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τα υλικά :

1. Η ποιότητα των υλικών αναφέρεται στην επιτρεπόμενη χαμηλότερη 

αποδεκτή ποιότητα η οποία καθορίζεται από του κατασκευαστή ή από 

την ίδιο τον πελάτη μέσα από την συγγραφή υποχρεώσεων του έργου 

(επισυνάπτεται στο συμβόλαιο).

2. Το κόστος των υλικών παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς πάντα θα πρέπει 

να γίνεται παρακολούθηση του κόστους του έργου συνολικά. Χρειάζεται 

εμπειρία και τήρηση αρχείων για όλες τις κατηγορίες των υλικών, έτσι
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ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εναλλακτικών προσφορών για κάθε 

υλικό με στόχο την επιλογή του καταλληλότερου για το κάθε έργο.

3. Ο χρόνος παράδοσης του υλικού είναι ουσιαστικός γιατί μια χρονική 

καθυστέρηση θα μπορούσε να αναιρέσει όλο το χρονοδιάγραμμα του 

έργου και να αποφέρει σημαντικές ζημίες στην κατασκευάστρια εταιρία.

4. Ο τρόπος πληρωμής των υλικών καθορίζει συχνά τον προμηθευτή. Σε 

αρκετές περιπτώσεις απορρίπτεται κάποιος προμηθευτής, γιατί δεν έχει 

διαπραγματεύσιμους όρους πληρωμής ή δεν παρέχει κάποια εγγύηση 

για τυχόν προκαταβολές που ενδέχεται να καταβληθούν.

5. Η ευκολία με την οποία είναι εφικτή η επαναληπτική παραγγελία ενός 

τύπου υλικού είναι καθοριστική για την επιλογή του. Ιδιαίτερα όταν 

πραγματοποιείται εισαγωγή ενός υλικού, τότε είναι πολύ δύσκολο να 

υπολογίζουμε και σε δεύτερη παραγγελία σε περίπτωση που θα είναι 

ελλιπής η αρχική ποσότητα που παραγγέλθηκε. Πολλές φορές, όταν η 

εφαρμογή ενός υλικού δεν είναι απόλυτα καθορισμένη από την αρχή 

του έργου και έτσι δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η συνολική 

ποσότητα που είναι απαραίτητη, τότε επιλέγονται προμηθευτές που 

μπορούν να εξυπηρετήσουν σε μικρό χρονικό διάστημα και κατ' 

επανάληψη, ακόμη και αν δεν είναι οι φτηνότεροι.

6. Η αξιοπιστία του προμηθευτή παίζει σημαντικό ρόλο και στην τήρηση 

των όρων της παραγγελίας. Ακόμη και αν η επίσημη παραγγελία 

περιλαμβάνει ποινικές ρήτρες για τον προμηθευτή σε περίπτωση μη 

εκπλήρωσης των όρων, ωστόσο δεν θα μπορέσει σε καμία περίπτωση 

να καλύψει τις καθυστερήσεις που θα προκαλέσει και θα κοστίσουν όχι 

μόνο οικονομικά, αλλά και σε επίπεδο αξιοπιστίας και φήμης της 

επιχείρησης.

7. Το κόστος της μεταφοράς και η καθυστέρηση που μπορεί να προκληθεί 

αποτελεί σημαντικό κριτήριο για την επιλογή ενός συγκεκριμένου 

υλικού. Για παράδειγμα, περιλαμβάνει οπωσδήποτε μεγαλύτερο ρίσκο η
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προμήθεια ενός υλικού από την Ευρώπη αντί από την Αμερική, λόγω 

της μεγαλύτερης απόστασης.

8. Τέλος, η ποσότητα του υλικού είναι καθοριστική και ο σωστός 

υπολογισμός της πριν από κάθε παραγγελία. Αν δεν εκτιμηθεί σωστά η 

ποσότητα που είναι απαραίτητη και η πιθανή φύρα στην εφαρμογή του 

υλικού, ανάλογα με την περίπτωση, τότε πιθανόν να υπάρξει 

απρόβλεπτη έλλειψη υλικού. Ακόμη, η προμήθεια υπερβολικά μεγάλων 

ποσοτήτων χωρίς αυτές να είναι άμεσα αναγκαίες επιβαρύνουν το 

κόστος του έργου και προδιαθέτουν για σπατάλη στην χρήση των 

υλικών.

Από την παραπάνω ανάλυση κατανοούμε, ότι το τμήμα προμηθειών μιας 

επιχείρησης δεν πρέπει να στελεχώνεται από υπαλλήλους οι οποίοι 

μηχανικά συντάσσουν και αποστέλλουν παραγγελίες, όπως ίσως κάποιος 

μπορεί αν υποθέσει. Αντίθετα, η διαδικασία προμήθειας κάθε υλικού μπορεί 

να θεωρηθεί ως ένα μικρό έργο, που περιλαμβάνει τον καθορισμό της 

απαιτούμενης ποσότητας, την συλλογή και αξιολόγηση των προσφορών, 

την επιλογή του κατάλληλου υλικού και προμηθευτή, την αποστολή και 

επιβεβαίωση της παραγγελίας, την οικονομική υποστήριξη, την παραλαβή 

του υλικού, τον έλεγχο της ποιότητας και της ποσότητας και την 

καταγραφή των στοιχείων για την επόμενη παραγγελία. Τέλος θα πρέπει 

ακόμα να αναφέρουμε, ότι όταν πρόκειται για υλικά που επηρεάζουν 

ουσιαστικά την πορεία ολόκληρου του έργου, η τελική παραγγελία τους 

γίνεται μετά από την παρέμβαση και τον έλεγχο του ίδιου του Υ.Ε., για να 

αποφευχθούν τυχόν παραλήψεις και λάθη που ενδέχεται να αποβούν 

μοιραία για το έργο.
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3.6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Στην ενότητα αυτή έγινε μια προσπάθεια να διακρίνουμε την εφαρμογή 

γνωστών από τη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία αλλά και εφαρμογή 

τους μεθοδολογιών στον τομέα των κατασκευών. Μεθοδολογίες που 

εφαρμόζονται παγκοσμίως για τη βελτίωση των διαδικασιών τόσο στην 

παραγωγή προϊόντων όσο και στις υπηρεσίες όπως Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας (Total Quality Management), Αναδιοργάνωση επιχειρησιακών 

διαδικασιών (BPR - Business Process Reengineering), συστήματα JIT (Just- 

in-time), Ανταγωνιστική σύγκριση (Benchmarking) κλπ [Β4, Β5]. Είναι 

γεγονός ότι τα συστήματα αυτά συναντώνται σπάνια στον τομέα των 

κατασκευών είτε σε θεωρητικό είτε σε πρακτικό επίπεδο. Στην συνέχεια 

αναλύονται τρεις περιπτώσεις όπου από την διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει 

ότι έχουν γίνει προσπάθειες εφαρμογής τους στον κατασκευαστικό χώρο.

3.6.1. Σύστημα JIT (Just - in - time)

Το σύστημα JIT, που εφαρμόζεται με επιτυχία και στην Ευρώπη και 

Αμερική εδώ και πολλά χρόνια, είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή και στην 

οργάνωση και διαχείριση των κατασκευαστικών έργων. Οι επτά βασικές 

αρχές που διέπουν την φιλοσοφία του JIT και πώς αυτές μπορούν να 

ερμηνευτούν για την υιοθέτησή τους στα κατασκευαστικά έργα αναλύονται 

στην συνέχεια [Α4] :

Α. Εκμηδένιση των απορριμμάτων (Elimination of waste)

Γενικά σε ένα κατασκευαστικό έργο όλες οι εργασίες που μπορούν να 

προσθέσουν κόστος, άμεσο ή έμμεσο, και δεν προσθέτουν αξία ή πρόοδο 

στο προϊόν μπορούν να θεωρηθούν ως απορρίμματα. Για την βελτίωση 

των διαδικασιών θα πρέπει να γίνει:

α) καθορισμός της παρούσας κατάστασης,
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β) εντοπισμός των ευκαιριών για βελτίωση,

γ) καθορισμός και σχεδιασμός των στρατηγικών και ενεργειών που θα 

εφαρμοστούν,

δ) αξιολόγηση αποτελεσμάτων, 

ε)διορθωτικές ενέργειες [Α6].

Στις κατασκευές, μια από τις στρατηγικές που μπορεί να υιοθετηθεί, είναι η 

χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων για την κατασκευή του σκελετού 

του κτιρίου, που θα σήμαινε μικρότερη ποσότητα πρώτων υλών επί τόπου 

του έργου και λιγότερη χρήση των ξυλοτύπων. Στο άρθρο [Α4], όπου 

παρουσιάζεται η κατασκευή των κτιρίων του συγκροτήματος 'Regent 

Heights Condominiums' στην Σιγκαπούρη αναφέρεται ότι υπήρχε ακριβής 

προγραμματισμός για την παραγωγή των ξυλοτύπων και την κοπή του 

οπλισμού του σκυροδέματος. Έτσι δεν υπήρχε υπερπαραγωγή ξυλοτύπων 

ή οπλισμού που θα έπρεπε να αποθηκεύσουν στο εργοτάξιο, η εφαρμογή 

των υλικών γινόταν απευθείας και υπήρχε η μικρότερη δυνατή ποσότητα 

απορριμμάτων.

Στην Ελλάδα υπάρχει πρόβλεψη, έτσι ώστε η εκμετάλλευση των πρώτων 

υλών να γίνεται στο μέγιστο βαθμό, όπως για παράδειγμα στην κοπή 

οπλισμού, όπου συντάσσονται από τους μηχανικούς λίστες οπλισμού, για 

να επιταχύνεται και να διευκολύνεται η εργασία του αντίστοιχου 

υπεργολάβου. Ούτως ή άλλως, στα μεγάλα έργα δεν υπάρχει η πολυτέλεια 

του χρόνου, ώστε να έχουμε υπερπαραγωγή προϊόντων, τα οποία θα 

πρέπει στην συνέχεια να αποθηκεύσουμε στο εργοτάξιο. Ακόμη, ήδη έχουν 

αρχίσει να εφαρμόζονται συστήματα ετοίμων ξυλοτύπων σε μορφή 

πανέλων (panels), που επιταχύνουν τις διεργασίες και μειώνουν την 

ύπαρξη ανεκμετάλλευτων πρώτων υλών.
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Β. Σύστημα pull (Pull system)

Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των παραγγελιών, που γίνονται πλέον λίγο 

πριν από την χρήση των υλικών και όχι σε μια αρχική συνολική 

παραγγελία, η οποία και δεν θα είναι τόσο ακριβής, αλλά και θα απαιτεί 

χώρους αποθήκευσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Βέβαια, εκ των 

πραγμάτων, ήδη για ορισμένα υλικά οι παραγγελίες δίνονται μόλις πριν την 

εφαρμογή τους, όπως το έτοιμο σκυρόδεμα, τα υλικά επίχωσης, η έτοιμη 

άσφαλτος κλπ., γιατί δεν είναι δυνατόν να δοθούν από την αρχή του έργου 

για όλες τις φάσεις όπου θα χρησιμοποιηθούν.

Γ. Αδιάσπαστη ροή εργασιών (Uninterrupted work flow)

Με σύγχρονα συστήματα αυτοματισμού (συναντώνται στην Ιαπωνία) είναι 

δυνατή η αυτοματοποίηση των εργασιών του εργοταξίου. Στο παράδειγμα 

του κτιρίου στην Σιγκαπούρη υπήρχε έγκαιρος προγραμματισμός των 

εργασιών, έτσι ώστε η εξέλιξη της μίας να μην εμποδίζει την άλλη, 

βέλτιστη διαδοχή των εργασιών, διαθεσιμότητα των υλικών, άριστη 

διάταξη του εργοταξίου και ορθολογιστική διάταξη και χρήση του 

μηχανολογικού εξοπλισμού.

Μπορούμε να πούμε, ότι χωρίς ίσως να το έχουν συνειδητοποιήσει, οι Υ.Ε. 

στα σύγχρονα ελληνικά εργοτάξια, αντλώντας πληροφορίες από την 

εμπειρία τους, κάνουν εφαρμογή όλων αυτών των τεχνικών, έτσι ώστε να 

μειώνεται ο χρόνος καθυστέρησης μεταξύ των εργασιών και το κόστος 

μεταφοράς και αποθήκευσης του εξοπλισμού και των υλικών μέσα στο 

εργοτάξιο.

Δ. 'Ελεγχος ολικής ποιότητας (Total quality control)

Για να έχουμε ολική ποιότητα στην κατασκευή θα πρέπει η εργασία να 

γίνεται αποτελεσματικά από την πρώτη φορά. Έτσι, η κατασκευαστική 

εταιρία της Σιγκαπούρης, η οποία ας σημειωθεί ότι κατέχει πιστοποιητικό
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ποιότητας ελέγχει και παρακολουθεί συνεχώς με ειδικό τμήμα, επί τόπου 

του έργου την ποιότητα των υλικών και των εργασιών.

Ήδη κάποιες κατασκευαστικές εταιρίες στην χώρα μας έχουν πιστοποιηθεί 

κατά ISO και ως εκ τούτου είναι αναγκασμένες να δίνουν την πρέπουσα 

σημασία (ίσως περισσότερο τυπικά παρά ουσιαστικά) για την υψηλή 

ποιότητα των κατασκευών που κάνουν. Όμως η αλήθεια είναι, ότι λίγες 

από τις υπόλοιπες προσέχουν την ποιότητα των κατασκευών στον βαθμό 

που θα έπρεπε. Απόδειξη αποτελεί και το γεγονός ότι η χώρα μας 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει αρνητικό ρεκόρ στις 

κακοτεχνίες των έργων που κατασκευάζει στα πλαίσια του Β' Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης. [ΤΕΕ 8]

Ε. Εμπλοκή εργαζομένων (Employee involvement)

Για την εφαρμογή συστήματος JIT χρειάζεται το εργατικό και στελεχιακό 

δυναμικό, από την ανώτερη ως την κατώτερη βαθμίδα, να είναι υπεύθυνο 

για τις εργασίες που κάνει. Ακόμη, θα πρέπει τα λειτουργικά προβλήματα 

που παρουσιάζονται να επιλύονται αμέσως και σε όσο το δυνατόν 

χαμηλότερο κλιμάκιο, για να μην υπάρχουν άσκοπες καθυστερήσεις στην 

εργασία. Τέλος με την πολύπλευρη κατάρτιση του προσωπικού, είναι 

δυνατή η μείωση του κόστους της εργασίας καθώς έτσι μπορεί να υπάρξει 

ευέλικτη ανάθεση αρμοδιοτήτων.

Δυστυχώς και στην Ελλάδα (όπως και στο παράδειγμα της Σιγκαπούρης) το 

μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού είναι από ξένες χώρες με 

αποτέλεσμα να έχουμε τα εξής προβλήματα:

α. διαφορετική κουλτούρα των εργαζομένων,

β. προβλήματα επικοινωνίας λόγω γλώσσας

γ. έλλειψη εμπειρίας και κατάρτισης παρά μόνο για τις πολύ ανειδίκευτες 

εργασίες.
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Ένα ακόμη μειονέκτημα είναι, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εργαζομένων έχει προσληφθεϊ και λογοδοτεί απευθείας στους διάφορους 

υπεργολάβους και όχι στην ίδια την κατασκευάστρια εταιρία. Έτσι, υπάρχει 

πολύ μεγάλη κινητικότητα του προσωπικού, την οποία και δεν είναι 

δυνατόν να ελεγχθεί και καθίσταται άσκοπη οποιαδήποτε προσπάθεια για 

περαιτέρω κατάρτισή του, εφόσον δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων ποια 

άτομα από το εργατικό δυναμικό θα παραμείνουν για αρκετό χρονικό 

διάστημα στο έργο.

Στ. Σχέση με προμηθευτές (Supplier relations)

Είναι πολύ σημαντικό οι προμηθευτές να παραδίδουν τα επιλεγμένα υλικά, 

στην παραγγελθείσα ποσότητα και την προκαθορισμένη ημερομηνία, έτσι 

ώστε η εφαρμογή τους να γίνεται άμεσα στο έργο. Με αυτόν τον τρόπο, 

δεν υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω έλλειψης υλικών και δεν επιβαρύνεται 

το έργο με επιπλέον κόστος αποθήκευσης και μεταφοράς των υλικών μέσα 

στο εργοτάξιο.

Στην πραγματικότητα, επειδή σε πολύ μεγάλα έργα συνήθως τα πιο 

δαπανηρά υλικά εισάγονται είτε από την Ευρώπη είτε από την Αμερική, 

είναι σχεδόν ανέφικτη η παράδοση των υλικών ακριβώς πριν την χρήση 

τους. Ακόμη, σε πολλές περιπτώσεις ο πελάτης θέλει την εφαρμογή ενός 

συγκεκριμένου υλικού (ορισμένες εταιρίες έχουν διεθνείς συμβάσεις με 

παραγωγούς ότι στις επενδύσεις τους θα χρησιμοποιούν μόνο τα 

συγκεκριμένα προϊόντα) και έτσι ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να 

δεχτεί τους όρους του προμηθευτή, χωρίς να είναι σε θέση ούτε να 

διαπραγματευτεί, αλλά ούτε να επιλέξει τον προμηθευτή που τον 

εξυπηρετεί στον μεγαλύτερο βαθμό.

Ζ. Συνεχής βελτίωση (Continuous improvement)

Η συνεχής βελτίωση μπορεί να επιτευχθεί με εμπλοκή όλων στις 

διαδικασίες και με συνεχή έλεγχο και προγραμματισμό των

δραστηριοτήτων. Στην Ελλάδα γίνονται προσπάθειες για την εφαρμογή
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των παραπάνω αρχών και για την βελτίωση των διαδικασιών που ισχύουν 

στις κατασκευές, όμως οι περισσότερες από αυτές είναι μεμονωμένες και 

στηρίζονται στις ανησυχίες και την εμπειρικές εφαρμογές ορισμένων 

πρωτοπόρων Υ.Ε.

3.6.2. Ανταγωνιστική σύγκριση (Benchmarking)

Η ανταγωνιστική σύγκριση ορίζεται ως «η διαδικασία μέτρησης της 

απόδοσης σε σχέση με αυτήν των πρωτοπόρων εταιριών του κλάδου, 

καθορισμός του τρόπου με τον οποίο πετυχαίνουν αυτήν την υψηλή 

ποιότητα και χρήση αυτών των πληροφοριών ως βάση για τους στόχους, 

τις στρατηγικές και την εφαρμογή τους στην δική μας εταιρία» [Β4]. Για 

την ουσιαστική εφαρμογή της στις κατασκευές χρειάζεται η συλλογική 

προσπάθεια, η σωστή αξιολόγηση των διαδικασιών του έργου και οι 

κατάλληλες ενέργειες που θα εντοπίσουν την καλύτερη εκτέλεσή τους 

[Α5].

Η έρευνα στα πλαίσια του άρθρου [Α5] αποδεικνύει ότι η ανταγωνιστική 

σύγκριση θα μπορούσε να γίνει βασικό εργαλείο στον εντοπισμό και την 

διαχείριση των αλλαγών στα κατασκευαστικά έργα. Είναι ένα ευέλικτο 

εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα ή σε συνδυασμό 

με άλλες στρατηγικές και είναι γεγονός ότι στον τομέα των κατασκευών 

συνεχώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για την εφαρμογή και την περαιτέρω 

έρευνα και ανάλυσή της.

3.6.3. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management)

Οι τρεις βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας όπως αυτές 

ισχύουν σε όλους τους κλάδους εφαρμογής της είναι :

α. η επικέντρωση στον πελάτη,

β. η συμμετοχή και ομαδική εργασία και
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γ. π συνεχής βελτίωση και εκπαίδευση [Β4].

Όπως αναφέραμε ήδη, υπάρχουν κάποιες εταιρίες στην Ελλάδα που έχουν 

πιστοποιηθεί κατά ISO. Έτσι, λοιπόν, πρωταρχικό τους στόχο στην 

διαδικασία κατασκευής ενός έργου αποτελεί η καταγραφή, διαβάθμιση, 

οργάνωση και εκχώρηση των ευθυνών και αρμοδιοτήτων με τις ειδικές 

διαδικασίες του ISO για να μην υπάρχουν κενά και αλληλοεπικαλύψεις 

[ΤΕΕ11].

Έμφαση για την επίτευξη της ολικής ποιότητας δίνεται στα εξής σημεία :

♦ Εφαρμογή οργανογραμμάτων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 

του έργου,

♦ Απασχόληση ικανών στελεχών και ανάθεση των επιμέρους 

καθηκόντων,

♦ Ανάπτυξη τεχνικών για την ενδυνάμωση του ομαδικού πνεύματος,

♦ Ικανή επικοινωνία για την καλύτερη συλλογή, αξιολόγηση και 

κοινοποίηση πληροφοριών,

♦ Αντιμετώπιση κινδύνων και αβεβαιοτήτων που παρουσιάζονται σε κάθε 

τεχνικό έργο,

♦ Υιοθέτηση ικανών προγραμμάτων ποιοτικού ελέγχου.

Η εκτίμηση μας είναι ότι με τον τρόπο που εξελίσσεται ο κλάδος των 

κατασκευών και γενικότερα τα μακροοικονομικά μεγέθη σε ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο επίπεδο θα είναι πλέον αδύνατον, για τις μεγάλες τουλάχιστον 

κατασκευαστικές εταιρίες που θέλουν να ανταγωνιστούν και σε διεθνές 

επίπεδο, να αγνοήσουν τα θέματα ποιότητας και πιστοποίησής της σε όλες 

τις δραστηριότητές τους.
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3.7. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η πρώτη ενότητα ερωτήσεων που θα παρουσιάσουμε στην συνέχεια 

(ερωτήσεις 8 ως και 15) αναφέρεται στον τρόπο οργάνωσης και κατανομής 

αρμοδιοτήτων και ευθυνών μέσα στην ομάδα του έργου.

Εοώτηση 8

Πώς γίνεται η κατανομή των εργασιών και ευθυνών μέσα στην ομάδα;

Πίνακας 3.1:

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 8

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Κάθε μηχανικός είναι 
υπεύθυνος για όλες τις 

εργασίες τμήματος του έργου
7 20%

Κάθε μηχανικός είναι 
υπεύθυνος για κάποιες 

εργασίες ολόκληρου του έργου
25 71%

Άλλο είδος κατανομής 3 9%

Σύνολο 35 100%
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ

80%

Π
q 60%

Σ
Ο 40%

Σ
Τ 20%
Ο

0%
Κάθε μηχανικός είναι Κάθε μηχανικός είναι Αλλο είδος κατανομής 

υπεύθυνος για όλες τις υπεύθυνος για κάποιες 
εργασίες τμήματος του εργασίες ολόκληρου 

έργου του έργου

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Σχήμα 3.1

Σε ποσοστό 20% του συνόλου των εταιριών αναθέτονται όλες οι εργασίες 

ενός τμήματος του έργου σε έναν μηχανικό, σε ποσοστό 71% που είναι και 

το σημαντικότερο, αναθέτονται μερικές εργασίες (κάποιας κατηγορίας) 

όλου του έργου σε έναν μηχανικό, ενώ σε ποσοστό 9% αναφέρεται ότι 

ακολουθείται άλλους είδους κατανομή, η οποία εξαρτάται από την φύση 

και τις ιδιαιτερότητες του έργου.

Η άποψή μας είναι, ότι αν εξαιρέσουμε τα έργα που παρουσιάζουν κάποιες 

ιδιαιτερότητες στην κατασκευή τους, είναι αποτελεσματικότερο να γίνεται 

η κατανομή κάποιων εργασιών όλου του έργου (ή ενός τμήματος αν το 

έργο είναι πάρα πολύ μεγάλο, ωστόσο το κριτήριο να είναι η κατηγορία 

των εργασιών και όχι το τμήμα του έργου) σε κάθε μηχανικό.

Ο λόγος που υποστηρίζουμε αυτήν την κατανομή, είναι το γεγονός ότι οι 

μηχανικοί, έχουν ο καθένας διαφορετική επιστημονική κατάρτιση και θα 

ήταν πιο αποδοτικό για τους σκοπούς του έργου να ασχολούνται και να
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επιβλέπουν εκείνες τις εργασίες, που κατατάσσονται στον τομέα της 

ειδικότητάς τους.

Έτσι, λοιπόν, αναθέτουμε στους πολιτικούς μηχανικούς το καθαρά κτιριακό 

μέρος του έργου, στους μηχανολόγους μηχανικούς τις μηχανολογικές 

εργασίες, στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς τις ηλεκτρολογικές εργασίες 

κλπ. Κάτι τέτοιο, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν επιδιώκουμε την κατάρτιση 

των στελεχών μας σε όλους τους τομείς της κατασκευής, όμως είναι 

λογικό, ότι τους αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όταν τους 

χρησιμοποιούμε ανάλογα με τις ειδικότητάς τους.

Ερώτηση 9

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη λήψη της τελικής απόφασης σε σχέση με την 
ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο;

Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιριών και συγκεκριμένα 

το 51% έχει ξεχωριστό τμήμα που ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με 

την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο. Αυτό σημαίνει 

ότι πολλές εταιρίες έχουν πλέον συνειδητοποιήσει την σπουδαιότητα της 

παρακολούθησης της ποιότητας και φροντίζουν να αναθέτουν την εργασία 

αυτή σε ξεχωριστό τμήμα. Είτε ο φορέας είναι το δημόσιο είτε κάποιος 

ιδιώτης είναι αναγκαίο να εξασφαλίζουν το επίπεδο ποιότητας που επιθυμεί 

ο πελάτης τους και να παραγγέλνουν τα κατάλληλα υλικά από την πρώτη 

φορά.
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Πίνακας 3.2:

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 9

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

0 ίδιος ο Υπεύθυνος του 
έργου 13 37%

Ξεχωριστά οι υπεύθυνοι του 
κάθε τμήματος ανάλογα με 

τον καταμερισμό των 
εργασιών που έχει γίνει

1 3%

Υπάρχει ξεχωριστό τμήμα 
που ασχολείται μόνο με την 

ποιότητα
18 51%

Άλλος 3 9%

Σύνολο 35 100%

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

Π
ο
Σ
Ο
Σ
Τ
Ο Ο ίδιος ο Ξεχωριστά οι

Υπεύθυνος του υπεύθυνοι του 
έργου κάθε τμήματος 

ανάλογα με τον 
καταμερισμό των 

εργασιών που 
έχει γίνει

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Υπάρχει
ξεχωριστό τμήμα 

που ασχολείται 
μόνο με την 

ποιότητα

Αλλος

Σχήμα 3.2
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Στις υπόλοιπες σε ποσοστό 37%, την λήψη της απόφασης για την τελική 

ποιότητα των υλικών την έχει ο Υπεύθυνος του έργου, ενώ σε ποσοστό 

9% αναφέρονται άλλου είδους τρόποι, όπως η κοινή απόφαση Υ.Ε. και 

υπεύθυνου μηχανικού κάθε τμήματος του έργου και η απαίτηση της 

σύμβασης και του επιβλέποντα μηχανικού του έργου.

Το ποσοστό 3% που αναφέρεται στους υπεύθυνους του κάθε τμήματος 

του θεωρούμε αμελητέο, γιατί προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από μια 

θετική απάντηση και δεν μπορούμε στατιστικά να το λάβουμε ιδιαίτερα 

υπόψη μας.

Ερώτηση 10

Ποιος είναι υπεύθυνος για την λήψη της τελικής απόφασης σε σχέση με 
την ποιότητα των εργασιών του έργου;

Σε ποσοστό 49% οι εταιρίες θεωρούν τον Υ.Ε. ως τον υπεύθυνο για τον 

καθορισμό της ποιότητας των εργασιών που γίνονται στο έργο. Το 34% 

έχει ξεχωριστό τμήμα ποιότητας που ασχολείται και με την ποιότητα των 

εργασιών, ενώ σε ποσοστό 9% είναι υπόλογοι οι υπεύθυνοι μηχανικοί του 

κάθε τμήματος.

Μπορούμε να πούμε ότι και σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν αυτά που 

θεωρήσαμε και στον έλεγχο της ποιότητας των υλικών, εφόσον βλέπουμε 

ότι σε ποσοστό 34% το τμήμα ποιότητας ασχολείται και με θέματα 

ποιότητας εργασιών. Βέβαια είναι λογικό να έχει μεγαλύτερη ευθύνη ο Υ.Ε. 

στο θέμα ποιότητας εργασιών, από ότι στην ποιότητα υλικών, καθώς 

χρειάζεται και τεχνική εμπειρία για τον έλεγχο αυτών των θεμάτων.
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Πίνακας 3.3 :

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 10

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

0 ίδιος ο Υπεύθυνος του έργου 17 49%

Ξεχωριστά οι υπεύθυνοι του κάθε 
τμήματος ανάλογα με τον 

καταμερισμό των εργασιών που 
έχει γίνει

3 9%

Υπάρχει ξεχωριστό τμήμα που 
ασχολείται μόνο με την ποιότητα 12 34%

Άλλος 3 9%

Σύνολο 35 100%

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ίδιος ο Ξεχωριστά οι Υπάρχει Άλλος
Υπεύθυνος του υπεύθυνοι του ξεχωριστό τμήμα 

έργου κάθε τμήματος που ασχολετται 
ανάλογα με τον μόνο με την 

καταμερισμό των ποιότητα 
εργασιών που 

έχει γίνει

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σχήμα 3.3
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Υπάρχει ένα ποσοστό 9% που έχει διαφορετικό υπεύθυνο για την ποιότητα 

των εργασιών και ενδεικτικά αναφέρουμε ότι είτε καθορίζεται από τον 

επιβλέποντα μηχανικό και την σύμβαση του έργου, είτε είναι κοινή 

απόφαση του Υ.Ε. και του υπεύθυνου μηχανικού του κάθε τμήματος.

Ερώτηση 11

Ποιος είναι υπεύθυνος για τις παραγγελίες των υλικών (καθορισμός 
προμηθευτή, μάρκα, ποσότητα κλπ);

Πίνακας 3.4:

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 11

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

0 ίδιος ο Υπεύθυνος του έργου 4 11%

Ξεχωριστά οι υπεύθυνοι του 
κάθε τμήματος ανάλογα με τον 

καταμερισμό των εργασιών 
που έχει γίνει

5 14%

Υπάρχει ξεχωριστό τμήμα που 
ασχολείται μόνο με τις 

προμήθειες υλικών
25 71%

Αλλος 1 3%

Σύνολο 35 100%
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Ο ίδιος ο Ξεχωριστά οι Υπάρχει Άλλος
Υπεύθυνος του υπεύθυνοι του ξεχωριστό τμήμα 

έργου κάθε τμήματος που ασχολείται
ανάλογα με τον μόνο με τις
καταμερισμό των προμήθειες

εργασιών που υλικών
έχει γίνει

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Σχήμα 3.4

Παρατηρούμε ότι σε ποσοστό 71% οι εταιρίες διαθέτουν ξεχωριστό τμήμα 

που ασχολείται μόνο με τις παραγγελίες υλικών και αποφασίζει για τα υλικά 

που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο. Σε ποσοστό 14% παραγγέλνουν οι 

υπεύθυνοι μηχανικοί των τμημάτων τα υλικά ενώ σε ποσοστό 11% τις 

παραγγελίες τις κάνει ο Υ.Ε. Στην κατηγορία «άλλος» αναφέρεται ότι 

γίνεται με συνεργασία του Υ.Ε. και του υπεύθυνου του τμήματος 

προμηθειών.

Ερώτηση 12

Πώς γίνεται η οργάνωση και η παρακολούθηση των υλικών της αποθήκης 
του έργου (προμήθειες συντήρηση ευαίσθητων υλικών);
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Πίνακας 3.5 :

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 12

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Εμπειρικά 3 9%

Με εφαρμογή 
λογισμικού Logistics 0 0%

Με άλλα προγράμματα 
του υπολογιστή 18

Με συνδυασμό των 
παραπάνω 14 40%

Σύνολο 35 100%

Παρατηρούμε ότι το 51% των κατασκευαστικών εταιριών κάνει χρήση 

προγραμμάτων για την οργάνωση και την παρακολούθηση των υλικών της 

αποθήκης της. Το 40% κάνει συνδυασμό των εμπειρικών μεθόδων, των 

Logistics και άλλων προγραμμάτων του υπολογιστή. Σε ποσοστό 9% οι 

εταιρίες οργανώνουν τις αποθήκες τους εμπειρικά, ενώ καμία από αυτές 

δεν εφαρμόζει αποκλειστικά Logistics για την οργάνωση και 

παρακολούθηση της αποθήκης.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Εμπορικά Με εφαρμογή Με άλλα Με συνδυασμό
λογισμικού προγράμματα των παραπάνω 

Logistics του υπολογιστή

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Σχήμα 3.5

Η οργάνωση και παρακολούθηση αποθήκης με τα Logistics είναι δαπανηρή 

μέθοδος, όμως στις περιπτώσεις των μεγάλων εταιριών που αναγκάζονται 

να διατηρούν μεγάλο όγκο υλικών και μηχανημάτων αποθηκευμένα για 

αρκετό χρονικό διάστημα, δίνει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα. Όμως, 

επειδή είναι και πολύπλοκη μέθοδος, συνεπάγεται και το ότι όσοι την 

εφαρμόζουν, δεν έχουν την ανάγκη να υιοθετήσουν άλλες μεθόδους. Άρα, 

λοιπόν, μπορούμε ίσως κάπως αυθαίρετα να υποθέσουμε, ότι όταν 40% 

των εταιριών ισχυρίζεται ότι εφαρμόζει συνδυασμό των μεθόδων που 

αναφέρονται, εννοεί εμπειρικών μεθόδων και άλλων προγραμμάτων με τον 

υπολογιστή. Είναι εκτίμησή μας, ότι δεν συμπεριλαμβάνεται η χρήση 

λογισμικού Logistics, γιατί αν εφαρμοζόταν κάτι τέτοιο, θα ήταν περιττή η 

χρήση των άλλων μεθόδων.
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! Ερώτηση 13

Ποιος διασπά το έργο σε επψέρους εργασίες και ομάδες εργασιών ώστε να 
γίνει η εφαρμογή τους στην κατασκευή;

Πίνακας 3.6:

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 13

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

0 ίδιος ο Υπεύθυνος του έργου 19 54%

0 κάθε μηχανικός που είναι 
υπεύθυνος για κάποιο τμήμα 

του έργου
3

Ολόκληρη η ομάδα με 
συνεργασία μεταξύ τους 10 29%

Ορίζονται κάποια 
συγκεκριμένα άτομα 1 3%

Άλλος 2 6%

Σύνολο 35 100%

Σε ποσοστό 54% η κατανομή του έργου σε επιμέρους εργασίες και ομάδες 

εργασιών γίνεται από τον ίδιο τον Υ.Ε. Είναι εκτίμησή μας, ότι μια τέτοια 

απάντηση θεωρείται αναμενόμενη, καθώς ο Υ.Ε. είναι εκείνος που γνωρίζει 

καλύτερα από όλους τα γενικά στοιχεία του έργου και επίσης έχει την 

τεχνική κατάρτιση και εμπειρία για την ανάλυση και κατανομή των 

εργασιών.
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ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

έργου είναι υπεύθυνος συνεργασία άτομα
γη κάποο μεταξύ τους 
τμήμα του 

έργου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ

Σχήμα 3.6

Όμως στο 29% των εταιριών η κατανομή του έργου γίνεται από ολόκληρη 

την ομάδα του έργου σε συνεργασία μεταξύ τους, ενώ σε ποσοστό 9% 

πραγματοποιείται από τους υπεύθυνους του έργου. Στην κατηγορία 

«άλλος» αναφέρεται ότι η κατανομή των εργασιών γίνεται με συνεργασία 

του υπεύθυνου προγραμματισμού και του Υ.Ε.

Ερώτηση 14

Ποιος κάνει την σύνταξη του χρονοδιαγράμματος;

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΛΗΤΏ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 'CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT 97



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πίνακας 3.7 :

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 14

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

0 ίδιος ο Υπεύθυνος του έργου 11 31%

0 κάθε μηχανικός που είναι 
υπεύθυνος για κάποιο τμήμα 

του έργου
0 0%

Ολόκληρη η ομάδα με 
συνεργαςία μεταξύ τους 16 46%

Ορίζονται κάποια συγκεκριμένα 
άτομα 4 11%

Άλλος 4 11%

Σύνολο 35 100%

ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Π
ο
Σ
Ο
Σ
Τ
Ο

έργου είναι υπεύθυνος 
για κάποιο 
τμήμα του 

έργου

συνεργασία 
μεταξύ τους

συγκεκριμένα
άτομα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Σχήμα 3.7
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Παρατηρούμε ότι στο 46% των περιπτώσεων το χρονοδιάγραμμα 

συντάσσεται από ολόκληρη την ομάδα του έργου και στο 31% από τον 

ίδιο τον Υπεύθυνο του έργου. Υπάρχει ένα ποσοστό 11% των εταιριών, οι 

οποίες ορίζουν κάποια συγκεκριμένα άτομα για την σύνταξη του 

χρονοδιαγράμματος. Τέλος στην κατηγορία «άλλος» αναφέρεται ότι 

συντάσσεται το χρονοδιάγραμμα από ένα τμήμα της εταιρίας, για 

παράδειγμα το τμήμα προγραμματισμού σε συνεργασία με τον Υ.Ε.

Ερώτηση 15

Γό ποιους λόγους συντάσσετε το χρονοδιάγραμμα;

Πίνακας 3.8:

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 15

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Απαίτηση του πελάτη ή 
της σύμβασης 10 29%

Απαίτηση της εταιρίας 0 0%

Για λόγους πληρότητας 0 0%

Αποτελεί εργαλείο 
παρακολούθησης της 

προόδου των εργασιών
23 66%

Άλλος λόγος 2 6%

Σύνολο 35 100%
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΠΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Σχήμα 3.8

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι 66% των κατασκευαστικών εταιριών 

συντάσσουν το χρονοδιάγραμμα για να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο 

για την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών. Είναι γνωστό ότι η 

σύνταξη του χρονοδιαγράμματος αποτελεί μία από τις βασικές 

προϋποθέσεις (σύμφωνα με την βιβλιογραφία) για την οργανωμένη 

διοίκηση και διαχείριση οποιουδήποτε έργου.

Βέβαια υπάρχει και ένα ποσοστό 29% των εταιριών που συντάσσει το 

χρονοδιάγραμμα αποκλειστικά και μόνο γιατί είναι συμβατική τους 

υποχρέωση ή απαίτηση του πελάτη. Το γεγονός ότι εν γένει οι εταιρίες 

αυτές έχουν μπει σε τέτοια διαδικασία είναι ένα θετικό βήμα για την 

καθιέρωση ορισμένων λειτουργιών σε ουσιαστικό επίπεδο πλέον.

Στην κατηγορία «άλλος λόγος» οι εταιρίες αναφέρουν ότι όλοι οι 

παραπάνω λόγοι τους αναγκάζουν να συντάξουν το χρονοδιάγραμμα του 

έργου.
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| Εοώτηση 18

| Ποιος συντάσσει τον προϋπολογισμό του έργου;

Πίνακας 3.9 :

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 18

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Μηχανικοί 17 49%

Λογιστές 0 0%

Απλοί υπάλληλοι 0 0%

Υπάρχει ειδικό τμήμα 
σύνταξης 

προϋπολογισμών
18 51%

Άλλος 0 0%

Σύνολο 35 100%

Παρατηρούμε ότι 51% των κατασκευαστικών εταιριών έχουν ειδικό τμήμα 

σύνταξης προϋπολογισμών των έργων, ενώ το ίδιο ποσοστό περίπου, 

δηλαδή το 49% αναθέτει την σύνταξη του προϋπολογισμού σε 

μηχανικούς. Αυτό σημαίνει ότι καταρχήν είναι πολύ σημαντική εργασία η 

σωστή κοστολόγηση ενός έργου και κατά δεύτερο χρειάζονται γνώσεις 

μηχανικού για να γίνει η σωστή σύνταξη του προϋπολογισμού και 

κοστολόγηση των επιμέρους εργασιών.
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Σχήμα 3.9

Εοώτηση 19

\ Σε 77 είδους στοιχεία στηρίζεστε όταν συντάσσετε έναν προϋπολογισμό;

Διαπιστώνουμε ότι οι εταιρίες χρησιμοποιούν διάφορα στοιχεία για την 

σύνταξη του προϋπολογισμού τους και δεν στηρίζονται αποκλειστικά και 

μόνο σε μια μεμονωμένη ομάδα πληροφοριών. Βασικότερη κατηγορία 

αποτελούν τα στοιχεία από προσφορές υπεργολάβων και προμηθευτών, τις 

οποίες παίρνουν το 91% των εταιριών κάθε φορά που κάνουν ένα 

προϋπολογισμό. Δηλαδή κάθε φορά που δίνουν μια προσφορά (για 

δημόσιο ή ιδιωτικό έργο) συλλέγουν νέα στοιχεία κοστολογίου (κατά
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Πίνακας 3.10 :

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 19

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Προσφορές από 
προμηθευτές και 

υπεργολάβους ξεχωριστά 
για κάθε έργο

32 91%

Στοιχεία από προηγούμενες 
προσφορές 19

Στοιχεία από προηγούμενα 
εκτελεσθέντα έργα 29 83%

Με βάση την
κατασκευαστική εμπειρία 

κάποιων μηχανικών
19 54%

Άλλα στοιχεία 0 0%
Σύνολο 99 283%

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Προσφορές από Στοιχεία από 
προμηθευτές και προηγούμενες 
υπεργολάβους προσφορές 
ξεχωριστά για 

κάθε έργο

Στοιχεία από Με βάση την Άλλα στοιχεία 
προηγούμενα κατασκευαστική 
εκτελεσθέντα εμπειρία κάποιων 

έργα μηχανικών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Σχήμα 3.10
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ποσοστό 91%), καθώς είναι γνωστό ότι οι τιμές και των υλικών αλλά και 

των εργασιών (από υπεργολάβους) μεταβάλλονται από έργο σε έργο. Στην 

τιμή παίζει ρόλο η θέση του έργου, ο όγκος της εργασίας η δυσκολία 

κατασκευής και τα χρονικά περιθώρια αποπεράτωσης του έργου.

Εξίσου σημαντικά με ποσοστό 83% είναι και τα στοιχεία από προηγούμενα 

εκτελεσθέντα έργα, που σημαίνει ότι οι εταιρίες διατηρούν οικονομικά 

στοιχεία για τα έργα που έχουν κατασκευάσει και ανατρέχουν σε αυτά 

όποτε χρειαστούν κάποιες πληροφορίες. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν 

πολύτιμο κεφάλαιο για τις κατασκευαστικές εταιρίες καθώς έτσι γνωρίζουν 

το πραγματικό κόστος κάποιων εργασιών και δεν στηρίζοναι σε μια απλώς 

θεωρητική προσέγγιση. Ακόμη σε ποσοστό 54% οι εταιρίες παίρνουν 

στοιχεία από προηγούμενες προσφορές που έχουν δώσει και στηρίζονται 

και στην κατασκευαστική εμπειρία των μηχανικών που συντάσσουν τον 

προϋπολογισμό.

j Ερώτηση 20

\ Ποιος έχει την γενική επίβλεψη του προϋπολογισμού;

Για την τελική μορφή του προϋπολογισμού τον οποίο επιδίδουν οι εταιρίες 

στις προσφορές τους σε ποσοστό 51% αποφασίζει ο τεχνικός διευθυντής 

της εταιρίας. Σε ποσοστό 46% αποφασίζει ο γενικός διευθυντής ή ο 

πρόεδρος ανάλογα με την δομή της εταιρίας ενώ υπάρχει και το 3% όπου 

αναφέρεται ο υπεύθυνος ενός τμήματος αλλά στηρίζεται σε μία μόνο 

απάντηση, οπότε δεν το λαμβάνουμε ιδιαίτερα υπόψη μας.
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Πίνακας 3.11:

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 20

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Γενικός διευθυντής ή 
πρόεδρος της εταιρίας 16 46%

Τεχνικός διευθυντής της 
εταιρίας 18 51%

Υπεύθυνος κάποιου 
τμήματος 1 3%

Άλλος 0 0%

Σύνολο 35 100%

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

εταιρίας εταιρίας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σχήμα 3.11

Εοώτηση 21

Παρακολουθείτε το κόστος του έργου σε συνδυασμό με τον χρόνο; Αν όχι, 
γιατί;
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Πίνακας 3.12 :

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 21

Απάντηση Αριθμός
απαντ. Ποσοστό

Όχι 2 6%

Ναι 33 94%

Σύνολο 35 100%

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την επιτυχημένη διαχείριση ενός 

κατασκευαστικού έργου αποτελεί η παρακολούθηση του κόστους σε 

συνδυασμό με τον χρόνο, μέσα στα πλαίσια ελέγχου και παρακολούθησης 

των στοιχείων του έργου. Αν κάτι τέτοιο δεν γίνεται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, τότε είναι αδύνατος ο έγκαιρος εντοπισμός των αποκλίσεων 

του κόστους σε σχέση με τον χρόνο και η εφαρμογή διορθωτικών 

ενεργειών.

Σχήμα 3.12
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Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι πραγματικά οι εταιρίες 

αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα της παρακολούθησης του κόστους με τον 

χρόνο και κατά 94% εφαρμόζουν ανάλογες μεθόδους. Από τις δύο εταιρίες 

(ποσοστό 6%) που δεν το θεωρούν σημαντικό, η μία δεν αιτιολογεί αυτό 

το γεγονός, ενώ η άλλη αναφέρει ότι προσαυξάνει τα γενικά έξοδα (το 

οποίο όμως δεν μπορούμε να συσχετίσουμε λογικά με την παρακολούθηση 

κόστους - χρόνου).

Ερώτηση 22

Γίνεται ανάλυση του κόστους ανάλογα με το είδος των εργασιών (δηλαδή 
εργασίες σκυροδέματος μεταλλικές κατασκευές αναλυτικά τα 
μηχανολογικό κλπ); Αν όχι, γιατί;

Πίνακας 3.13 :

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 22

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Όχι 1 3%

Ναι 34 97%

Σύνολο 35 100%
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Σχήμα 3.13

Σχεδόν το σύνολο των κατασκευαστικών εταιριών ποσοστό 97% κάνουν 

ανάλυση του κόστους ανά κατηγορία εργασιών. Σε κάθε κατασκευαστικό 

έργο ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει υπάρχουν (από την 

εμπειρία των μηχανικών) συνολικά ποσοστά ανά κατηγορία εργασιών με 

τα οποία μπορούμε σε γενικές γραμμές να κατανείμουμε το κόστος του 

έργου. Με την ανάλυση, λοιπόν, ανά ομάδα εργασιών μπορούν οι 

κατασκευαστικές εταιρίες να ελέγξουν σε πρώτη φάση την ορθότητα του 

προϋπολογισμού που έχουν συντάξει. Αυτού του είδους η ανάλυση 

αποτελεί οδηγό για τον έλεγχο της βέλτιστης κατανομής του κόστους στο 

σύνολο του έργου.

Η μια εταιρία (ποσοστό 3%) που δεν κάνει τέτοιου είδους ανάλυση 

αιτιολογεί το γεγονός αυτό με το ότι απαιτούνται συγκεκριμένες 

διαδικασίες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αντίστοιχα προγράμματα, 

προσωπικός χρόνος και εκπαίδευση τα οποία στην παρούσα φάση δεν είναι 

σε θέση να διαθέσει (υποθέτουμε για οικονομικούς λόγους).
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| Εοώτηση 23

Τα στοιχεία που αντλείτε (από την ανάλυση κόστους ανά εργασία) τα 
; χρησιμοποιείτε για στατιστική επεξεργασία;

Πίνακας 3.14:

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 23

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Όχι 9 26%

Ναι 26 74%

Σύνολο 35 100%

Σχήμα 3.14
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Στην παρούσα ερώτηση θέλαμε να εξετάσουμε κατά πόσο οι 

κατασκευαστικές εταιρίες ενδιαφέρονται για την ανάλυση κόστους με βάση 

πλέον τα πραγματικά στοιχεία (όχι στοιχεία από προσφορές αλλά από 

εκτελεσθέντα έργα), για να τα χρησιμοποιήσουν για την κατάστρωση του 

προϋπολογισμού του επόμενου έργου. Διαπιστώσαμε, λοιπόν, ότι σε 

ποσοστό 74% τους ενδιαφέρουν στατιστικά αυτά τα στοιχεία, ενώ το 26% 

των εταιριών δεν ασχολείται με αυτού του είδους την ανάλυση.

Ερώτηση 24 j

Αν απαντήσατε θετικά στην προηγούμενη ερώτηση, τότε τι είδους\ 
ι πληροφορίες προσπαθείτε να αποκομίσετε από την παραπάνω στατιστική | 

| επεξεργασία (κόστος ανά τ.μ., κόστος κάποιων τεχνικών έργων/ τεμ κλπ); \

Σε αυτήν την ερώτηση θέλουμε να ανιχνεύσουμε πλέον ποιοτικά τι είδους 

στοιχεία αντλούν εκείνες οι κατασκευαστικές εταιρίες που κάνουν 

στατιστική επεξεργασία κόστους ανά κατηγορία εργασιών.

Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο οι κατασκευαστικές εταιρίες κάνουν 

στατιστική ανάλυση βρίσκουμε ότι είναι η καταγραφή του κόστους ανά 

μονάδα μέτρησης της εργασίας. Δηλαδή, σε ποσοστό 81% οι εταιρίες 

ενδιαφέρονται να αποκομίσουν πληροφορίες για το κατά πόσο τους 

κοστίζει μια εργασία. Η εκτίμησή μας είναι ότι με αυτόν τον τρόπο αντλούν 

στοιχεία για να τα χρησιμοποιήσουν στην σύνταξη του προϋπολογισμού σε 

μελλοντικές προσφορές.
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Πίνακας 3.15 :

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 24

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό*

Κόστος ανά μονάδα εργασίας 21 81%

Κόστος ανά τ.μ. 7 27%

Κόστος ανά κατηγορία έργου 3 12%

Συμμετοχή εργασίας στο σύνολο 
του έργου 2 8%

Απόδοση συνεργείων και 
εξοπλισμού 2 8%

Επιρροή ειδικών συνθηκών 
έργου 2 8%

Γενικά έξοδα εργοταξίου 1 4%

Κόστος τεχνικών έργων ανά
..................... τεμάχιο,..................... J

1 4%

*[Το ποσοστό είναι βάσει των 26 εταιριών που κάνουν στατιστική 

επεξεργασία και απάντησαν θετικά στην ερώτηση 23]

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΖΤΟΥΣ

Κόστος τεχνικών έργων ανά τεμάχιο □ 4% 

Γενικά έξοδα εργοταξίου (□ 4% 

Επιρροή ειδικών συνθηκών έργου 

Απόδοση συνεργείων και εξοπλισμού 

Συμμετοχή εργασίας στο σύνολο του έργου 

Κόστος ανά κατηγορία έργου 

Κόστος ανά τ.μ.

Κόστος ανά μονάδα εργασίας

0% 30% 60%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

] 81 %

90%

Σχήμα 3.15

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΛΗΤΩ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 'CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT 111



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μια πληροφορία όπως αυτή είναι πολύ σημαντική, γιατί κατ' αυτόν τον 

τρόπο όταν συντάσσεται ένας προϋπολογισμός δεν στηρίζεται μόνο σε 

υποθετικά στοιχεία, όπως είναι οι προσφορές των προμηθευτών, των 

υπεργολάβων, το θεωρητικό κόστος των μικροϋλικών κλπ, αλλά και στο 

πραγματικό κόστος του εκτελεσθέντος έργου. Στα πραγματικά αυτά 

στοιχεία περιλαμβάνονται όλα τα μικροέξοδα τα οποία σε φάση 

προϋπολογιζόμενου κόστους είναι πολύ δύσκολο να εκτιμήσουμε σωστά, 

γενικά λειτουργικά έξοδα του εργοταξίου και τυχόν καθυστερήσεις που 

επιβαρύνουν το κόστος.

Ένα άλλο στοιχείο που θέλουν να αντλήσουν οι εταιρίες σε ποσοστό 27% 

είναι το κόστος της κάθε επιμέρους εργασίας ανά τ.μ. (όπως για 

παράδειγμα χωματουργικές εργασίες, εργασίες σκυροδεμάτων, μεταλλική 

κατασκευή κλπ). Έτσι, λοιπόν, αν υπάρχει το παραπάνω κόστος ανά 

κατηγορία έργου είναι δυνατόν σε μια προσφορά στην οποία δεν είναι 

δυνατή η ακριβής προκοστολόγηση, λόγω ελλιπών στοιχείων (δεν 

υπάρχουν κατασκευαστικά σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές, συγγραφές 

υποχρεώσεων) να επιτευχθεί μια γενική εκτίμηση του κόστους του έργου 

και μάλιστα με πολύ μικρή απόκλιση από τον λεπτομερή προϋπολογισμό. 

Για παράδειγμα σε ένα βιομηχανικό κτίριο, για το οποίο είναι γνωστό πολύ 

λίγα στοιχεία, όπως το εμβαδόν του, το ύψος του, η διάταξή του στον 

χώρο και η χρήση του και με την βοήθεια των οικονομικών στοιχείων από 

εκτελεσθέντα έργα, είναι δυνατή η πρόβλεψη του κόστους με αποδεκτό 

ποσοστό απόκλισης.

Τέλος κάποια άλλα στοιχεία που ενδιαφέρουν τις εταιρίες είναι το κόστος 

ανά κατηγορία του έργου, η συμμετοχή κάθε επιμέρους εργασίας στο 

συνολικό κόστος του έργου, η επιρροή των ειδικών συνθηκών στο κόστος, 

τα γενικά έξοδα εργοταξίου και το κόστος των τεχνικών έργων ανά 

τεμάχιο.
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4° ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε την εφαρμογή διαδικασιών 

παρακολούθησης και του ελέγχου στα κατασκευαστικά έργα. Αρχικά 

αναλύουμε κάποιες γενικές έννοιες που προσδιορίζουν τις ανάγκες ύπαρξης 

του ελέγχου στα έργα. Στην συνέχεια αναφέρουμε επιγραμματικά τα 

συστήματα ελέγχου που υπάρχουν και τους παράγοντες που καθορίζουν 

ποιο σύστημα ελέγχου θα πρέπει να επιλεγεί. Σε τρεις διαφορετικές 

ενότητες γίνεται η ανάλυση του ελέγχου του χρόνου, του κόστους και της 

ποιότητας αντίστοιχα. Αναφέρεται σε κάθε τομέα τι ακριβώς περιλαμβάνει 

ο έλεγχος που γίνεται, ποια είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται και με 

ποιόν τρόπο αυτό βοηθά στην επιτυχή αποπεράτωση του έργου. Τέλος σε 

άλλη ενότητα γίνεται ανάλυση του κινδύνου στα κατασκευαστικά έργα, 

αναφορά και ανάπτυξη των πηγών προέλευσής του, των φάσεων και των 

τεχνικών ανάλυσής του και της εμπλοκής των Υ.Ε. στην διαχείρισή του.

Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται 2 σχετικές ερωτήσεις της 

έρευνας που αφορούν τα θέματα αυτού του κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, 

εξετάζεται κατά πόσο πραγματοποιούν οι εταιρίες συγκριτική ανάλυση 

μεταξύ του προϋπολογιζόμενου και του πραγματικού κόστους ενός έργου 

και ποιοι είναι οι λόγοι που το κάνουν.
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4.2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο πλήρης και ορθολογιστικός προγραμματισμός ενός έργου που καλύπτει 

τους τομείς της τεχνολογίας, του κόστους, του χρόνου, της οργάνωσης και 

του κινδύνου είναι θεμελιώδης για την επίτευξη του συντονισμού μεταξύ 

των εμπλεκομένων. Όμως, ακόμη και τα βέλτιστα προγράμματα, δεν 

μπορούν να εγγυηθούν την επιτυχή αποπεράτωση ενός έργου. Η 

αβεβαιότητα και η δυναμική του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 

κατασκευάζεται το έργο επηρεάζουν την εξέλιξή του θετικά αλλά κυρίως 

αρνητικά.

Οι υποθέσεις, λοιπόν, στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός δεν ισχύουν 

πάντα, με αποτέλεσμα οι νέες καταστάσεις που δημιουργούνται να μην 

καλύπτονται απόλυτα από τα υπάρχοντα προγράμματα. Εμφανίζεται έτσι η 

ανάγκη της συνεχούς παρακολούθησης της εξέλιξης του έργου και της 

αναπροσαρμογής του σχεδιασμού στα νέα δεδομένα. Ακόμη πιο έντονη 

είναι αυτή η ανάγκη στα πιο πολύπλοκα και με ιδιαίτερες τεχνολογικές 

απαιτήσεις κατασκευαστικά έργα. Σε αυτά τα έργα η πιθανότητα μεταβολής 

των τεχνολογικών, οικονομικών και περιβαλλοντολογιών δεδομένων είναι 

αυξημένη [Β3].

Είναι ευνόητο να συμπεράνουμε ότι είναι αναγκαίο σε κάθε έργο να 

υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης της εξέλιξής του. 

Βασικό σημείο για τον σωστό έλεγχο του έργου είναι ο καθορισμός των 

αντικειμενικών στόχων του, ώστε να επιλεγούν οι τρόποι αξιολόγησης και 

μέτρησης της απόδοσης. Για παράδειγμα, αν ένας από τους στόχους του 

έργου είναι η κατασκευή του με ένα συγκεκριμένο προϋπολογιζόμενο 

κόστος, τότε θα πρέπει να γίνεται παρακολούθηση του πραγματικού 

κόστους ανά τακτά χρονικά διαστήματα με καθορισμό ορισμένων 

ημερομηνιών «κλειδιά» (milestones). Με την τακτική και συχνή 

παρακολούθηση είναι δυνατόν σε οποιαδήποτε φάση στην οποία
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διαπιστώνεται απόκλιση του πραγματικού κόστους από το 

προϋπολογιζόμενο να είναι εφικτή η εφαρμογή διορθωτικών παρεμβάσεων 

για την αποκατάσταση της διαφοράς.

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του έργου είναι δυνατόν να γίνει με 

επίσημους ή ανεπίσημους μηχανισμούς, ανάλογα και με το μέγεθος και την 

πολυπλοκότητα του έργου. Η εφαρμογή ενός επίσημου συστήματος 

ελέγχου και η επιλογή ενός συγκεκριμένου τύπου βασίζεται κυρίως σε δύο 

παράγοντες:

Α. στον κίνδυνο που εμπεριέχεται

Β. στο κόστος του εφαρμοζόμενου συστήματος σε συνδυασμό με τις 

αναμενόμενες ωφέλειες που προσφέρει

Η επιλογή ενός ορισμένου τύπου συστήματος ελέγχου εξαρτάται από τους 

παρακάτω παράγοντες:

1. Δομή του έργου (Project structure)

Αφορά την μέθοδο με την οποία γίνεται ο καταμερισμός των 

εργασιών και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων στους επιμέρους 

υπεύθυνους.

2. Τεχνολογικές απαιτήσεις (Technological demand)

Κατά πόσο χρειάζεται εξειδικευμένος μηχανολογικός εξοπλισμός και 

τεχνογνωσία για κάποιες από τις εργασίες του έργου.

3. Χρονοδιάγραμμα (Schedule)

Καθορίζει τα χρονικά περιθώρια που έχει το έργο (αν είναι στενά ή 

αν υπάρχει σχετική άνεση χρόνου).

4. Κόστος (Cost)

Αφορά τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου, το 

προϋπολογιζόμενο κόστος και τα περιθώρια κέρδους.
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5. Ομάδα έργου (Project team)

Περιλαμβάνει τις ικανότητες και τις δυνατότητες της ομάδας, το 

κατά πόσο μπορεί να υιοθετήσει έναν τύπο ελέγχου και κατά πόσο 

αυτός είναι απαραίτητος.

Τα βασικά σημεία στα οποία γίνεται και είναι ουσιαστικός ο έλεγχος του 

έργου είναι :

α. ο έλεγχος του χρόνου (Schedule control), 

β. ο έλεγχος του κόστους (Cost control) και 

γ. ο έλεγχος της ποιότητας (Quality control).

4.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Schedule control)

Ο Υ.Ε. θα πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου να 

παρακολουθεί την χρονική εξέλιξη των εργασιών [Α18]. Είναι πολύ βασικός 

ο παράγοντας του χρόνου στην επιτυχή αποπεράτωση του έργου, καθώς 

όλες οι συμβάσεις που αφορούν κατασκευαστικά έργα, εμπεριέχουν 

ποινικές ρήτρες για την μη έγκαιρη παράδοσή του. Δεν αφορά, λοιπόν, ο 

χρόνος έναν αντικειμενικό στόχο που θέτει η εταιρία για να ικανοποιήσει 

τους δικούς της σκοπούς, αλλά αποτελεί μια υποχρέωση που πρέπει να 

λάβει ευθύς εξ' αρχής υπόψη της.

Υπάρχουν κατασκευαστικά έργα, με ιδιωτική χρηματοδότηση συνήθως, στα 

οποία ο κατασκευαστής εισπράττει επιπλέον αμοιβή «μπόνους» (bonus), 

σε περίπτωση που θα μπορέσει να πετύχει μικρότερους χρόνους στην 

αποπεράτωση του έργου. Αυτό συμβαίνει, γιατί αν ο πελάτης παραλάβει το 

έργο νωρίτερα θα έχει άμεσα οικονομικά οφέλη.
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Το βασικό σημείο, όμως, που θα πρέπει να προσέξει ο κατασκευαστής σε 

μια τέτοια περίπτωση, είναι κατά πόσο είναι συμφέρον από οικονομικής 

άποψης και χωρίς να επηρεαστεί η υψηλή ποιότητα, η επίτευξη ενός 

τέτοιου στόχου. Σε περίπτωση που, για να πετύχει ο κατασκευαστής το 

συντομότερο χρόνο παράδοσης θα χρειαστεί να δαπανήσει μεγάλα 

χρηματικά ποσά, τα οποία οριακά καλύπτονται από την επιπλέον αμοιβή 

που θα εισπράξει, τότε θα ήταν μάλλον ορθότερο να μην επιδιώξει την 

εκπλήρωση αυτού του στόχου. Εκτός βέβαια, αν αυτή η απόφαση αφορά 

και άλλους παράγοντες πέρα από τα οικονομικά οφέλη της εταιρίας όπως 

για παράδειγμα το γόητρο και τη φήμη της στον χώρο των κατασκευών.

Τα σημεία στα οποία θα πρέπει να δώσει έμφαση ο Υ.Ε. κατά την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο του χρόνου σε ένα κατασκευαστικό έργο 

είναι τα εξής:

• Διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των προγραμματισμένων και των 

πραγματικών ημερομηνιών έναρξης και λήξης των εργασιών,

• Ποσοστό ολοκλήρωσης μίας εργασίας και αν είναι σύμφωνα με το 

προγραμματισμένο,

• Απρόβλεπτες καθυστερήσεις και αιτίες αυτών των καθυστερήσεων,

• Κρίσιμες δραστηριότητες

• Αλληλεπιδράσεις καθυστερήσεων και διορθωτικές ενέργειες.

Για τον έλεγχο του χρόνου διακρίνονται τα εξής μέσα παρακολούθησης:

• Δελτία προόδου του έργου (Progress reports) : συντάσσονται ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα και απευθύνονται στον Υ.Ε.

• Διάγραμμα Gantt (Gantt chart) : την χρονική στιγμή που επιδιώκεται 

να διαπιστωθεί αν οι εργασίες έχουν κατασκευαστεί στο επίπεδο που
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θα έπρεπε, με μια κατακόρυφη γραμμή στην ημερομηνία που γίνεται 

ο έλεγχος και με ποσοστιαία εκτίμηση της αποπεράτωσης των 

εργασιών είναι εύκολο να εντοπιστεί αν ακολουθείται το 

προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα.

• Διάγραμμα δικτύου (Network diagram), το οποίο έχει αναλυθεί 

λεπτομερώς στο 3° κεφάλαιο του σχεδιασμού και προγραμματισμού.

• Διάγραμμα χρονικών αποκλίσεων (Schedule control system's graph) : 

αποτελείται από δύο κάθετους άξονες, όπου ο οριζόντιος άξονας 

συμβολίζει την χρονική εξέλιξη του έργου και ο κατακόρυφος άξονας 

την χρονική απόκλιση σε κάθε χρονική στιγμή.

Όταν το ζητούμενο είναι η επέμβαση στον αρχικό χρόνο προγραμματισμού 

του έργου θα πρέπει να εξεταστεί η κρίσιμη διαδρομή του δικτύου. 

Επιδιώκεται η μείωση του χρόνου χρησιμοποιώντας περισσότερους πόρους 

για τις κρίσιμες εργασίες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε αυξάνοντας το 

εργατικό δυναμικό για αυτές τις εργασίες ή αυξάνοντας τις ώρες που 

εργάζεται το ήδη υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό. Ακόμη ένας τρόπος 

επιτάχυνσης εργασιών είναι και η ενσωμάτωση σε αυτό το εργατικό 

δυναμικό περισσότερο πεπειραμένων ατόμων, τα οποία έχουν αυξημένη 

απόδοση σε σχέση με τα υπόλοιπα.

Στα κατασκευαστικά έργα τις περισσότερες φορές που υπάρχει πρόβλημα 

τήρησης του χρονοδιαγράμματος, αυτό προκύπτει είτε από κακή εκτίμηση 

της διάρκειας των εργασιών είτε λόγω καθυστερήσεων εξαιτίας των 

καιρικών συνθηκών, καθώς σχεδόν όλες οι εργασίες γίνονται σε 

εξωτερικούς χώρους. Για την αντιμετώπιση αυτών των καθυστερήσεων, το 

πιο αποτελεσματικό και συνηθισμένο μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί 

είναι η απασχόληση κάποιου επιπλέον υπεργολάβου, έτσι ώστε να 

επιταχυνθούν οι εργασίες.

Οι περισσότερες μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες απασχολούν βέβαια 

έναν αριθμό μόνιμου εργατικού προσωπικού, όμως δεν μπορούν να
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καλύψουν με αυτό όλες τις ανάγκες των έργων που κατασκευάζουν. Όταν, 

λοιπόν, είναι αναγκαίο να αυξήσουν το ανθρώπινο δυναμικό που 

χρειάζονται για τις κατασκευές τους απευθύνονται εκτός εταιρίας για την 

εξασφάλιση αυτών των ανθρωπίνων πόρων.

Στην βιβλιογραφία αναφέρεται και ακόμη ένας τρόπος για την μείωση του 

απαιτούμενου χρόνου εκτέλεσης μιας εργασίας που είναι η μείωση των 

απαιτήσεων για κάποιες εργασίες [Β1]. Για παράδειγμα, αν έχουμε να 

βάψουμε κάποιες επιφάνειες σε 3 στρώσεις μπορούμε να απλοποιήσουμε 

και να επιταχύνουμε τη διαδικασία κάνοντας μόνο 2 στρώσεις. Η άποψή 

μας είναι ότι κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμογή στις εταιρίες που θέλουν να 

διατηρήσουν την υψηλή ποιότητα στις κατασκευές τους και να μην 

καταστρέψουν την καλή τους φήμη. Άλλωστε, λόγω και των τεχνικών 

προδιαγραφών και της συγγραφής υποχρεώσεων που πρέπει να 

εφαρμοστούν σε κάθε έργο, θα ήταν αναγκασμένοι να παραβούν τους 

όρους της σύμβασης.

4.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (Cost control)

Αφορά την επιτυχή αποπεράτωση του έργου, χωρίς να ξεπεραστεί το 

προϋπολογιζόμενο κόστος του. Αυτό αποτελεί συνήθως και τον 

αντικειμενικό στόχο των Υ.Ε. αναφορικά με το οικονομικό μέρος του 

έργου. Αφορά άμεσα και τον πελάτη - ιδιοκτήτη του έργου, ο οποίος 

χρειάζεται την συνεχή ενημέρωση για την απαιτούμενη χρηματοροή του 

έργου, έτσι ώστε να είναι σε θέση και ο ίδιος να αντεπεξέλθει στις 

οικονομικές απαιτήσεις του έργου.

Στην συνολική παρακολούθηση του κόστους του έργου θα πρέπει όλοι οι 

υπεύθυνοι τμημάτων να δουλεύουν ομαδικά, λαμβάνοντας υπόψη τους ότι
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οι εργασίες που τους αφορούν επηρεάζουν άμεσα το κόστος. Είναι 

συνηθισμένο φαινόμενο να αυξάνεται το κόστος εργασιών ενός τμήματος 

του έργου με στόχο την μείωση του κόστους κάποιων άλλων εργασιών σε 

τέτοιο βαθμό, ώστε να μειωθεί και το συνολικό κόστος του έργου [Β6].

Το κλειδί για τον επιτυχή έλεγχο του κόστους είναι η τακτική ανάλυσή του 

και η εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων για την αποκατάσταση του 

προβλήματος. Είναι αφελές να πιστεύουμε ότι το πρόβλημα θα διορθωθεί 

από μόνο του κατά την εξέλιξη της κατασκευής του έργου. Ο έλεγχος του 

κόστους περιλαμβάνει τα εξής :

1. Ανάλυση κόστους με σκοπό τον καθορισμό εκείνων των 

εργασιών που χρειάζονται άμεσα παρέμβαση. Για παράδειγμα αν 

διαπιστωθεί ότι έχει ολοκληρωθεί το 30% μιας εργασίας, ενώ το 

κόστος έχει ανέλθει στο 50% του προϋπολογιζόμενου για αυτήν 

την εργασία. Ωστόσο θα πρέπει να επιδεικνύεται η δέουσα 

προσοχή τόσο στον καθορισμό των εκτελεσθέντων εργασιών όσο 

και στην εκτίμηση του κόστους. Σε πολλές περιπτώσεις 

πραγματοποιούνται αγορές υλικών που επιβαρύνουν δυσανάλογα 

το κόστος κάποιας εργασίας. Σε άλλες περιπτώσεις απαιτείται 

μεγάλη εμπειρία στο να καθορίσει κανείς το ποσοστό της 

εργασίας που έχει ολοκληρωθεί, όπως στις εργασίες 

σκυροδέματος, όπου η τοποθέτηση των ξυλοτύπων σε σχέση με 

την σκυροδέτηση έχουν μεγάλη διαφορά ως προς τις εργατοώρες 

που απαιτούν. Μπορεί, λοιπόν, να έχει ολοκληρωθεί πολύ 

μεγαλύτερο ποσοστό μιας εργασίας, από αυτό που θα εκτιμήσει ο 

μηχανικός, αν αυτός δεν είναι αρκετά πεπειραμένος.

2. Υιοθέτηση των διορθωτικών ενεργειών. Η εκτίμησή μας είναι ότι 

η πιο δύσκολη εργασία του ελέγχου και της παρακολούθησης του 

έργου σε όλα τα επίπεδα είναι ο εντοπισμός εκείνων των 

σημείων, τα οποία χρειάζονται κάποιου είδους παρέμβαση. Αν
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αυτό γίνει και εγκαίρως, έτσι ώστε το πρόβλημα να μην 

διογκωθεί, τότε η καταγραφή των διορθωτικών ενεργειών που θα 

μπορούσαν να επιλύσουν το πρόβλημα θεωρούμε ότι αποτελεί 

σχετικά εύκολη εργασία. Ο Υ.Ε. έχει και την δυνατότητα να 

οργανώσει και συνάντηση με τα μέλη της ομάδας του έργου, έτσι 

ώστε να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το 

πρόβλημα.

3. Επανεξέταση του συνολικού προγράμματος του έργου, ώστε να 

γίνει ενσωμάτωση των διορθωτικών ενεργειών. Η κάθε ενέργεια 

που υιοθετείται στο έργο επηρεάζει το σύνολό του. Έτσι θα 

πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο οι διορθωτικές ενέργειες που θα 

εφαρμοστούν δεν επηρεάζουν αρνητικά κάποιες άλλες εργασίες, 

για να μην προκύψουν δυσάρεστα αποτελέσματα.

4.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Quality control)

Εκτός από το χρόνο και το κόστος τα οποία θα πρέπει να 

παρακολουθούνται κατά την εκτέλεση του έργου, ένας βασικός τομέας 

στον οποίο θα πρέπει να δοθεί η πρέπουσα σημασία είναι ο έλεγχος της 

ποιότητας. Στην βιβλιογραφία, απλά αναφέρεται ως ένας από τους τρεις 

παράγοντες που θα πρέπει να ελέγχεται συνέχεια, έτσι ώστε το έργο να 

ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους όρους της σύμβασης. Ό 

λόγος είναι ότι ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ποιότητας τόσο των 

υλικών όσο και των εργασιών εμπεριέχεται στην ανάλυση που γίνεται για 

την ποιότητα στη φάση σχεδιασμού και προγραμματισμού του έργου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι και μέθοδοι ελέγχου 

της ποιότητας όπως η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality
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Management), οι ομάδες εργασίας (teamwork), οι κύκλοι ποιότητας 

(Quality circle) κλπ, είτε αυτοί είναι πιστοποιημένοι είτε όχι. Εκείνο όμως 

που είναι βασικό στην επίτευξη της υψηλής ποιότητας είναι το να 

συνειδητοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό ότι είναι ευθύνη όλων η σωστή 

και η ποιοτική εκτέλεση των εργασιών. Μόνο με την εμπλοκή και την 

υπεύθυνη συμμετοχή όλου του προσωπικού είναι δυνατόν να επιτευχθεί η 

επιθυμητή ποιότητα σε όλες τις εργασίες όλων των επιπέδων. Αναλυτικά τα 

θέματα της ποιότητας αναφέρονται στο τρίτο κεφάλαιο.

4.6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Risk management)

Σε διάφορους κλάδους οι εταιρίες έχουν αναγνωρίσει ότι ο κίνδυνος που 

υπάρχει στα έργα παίζει σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωσή τους. Μάλιστα 

κάποιες από αυτές έχουν καθιερώσει και ξεχωριστό τμήμα διαχείρισης του 

κινδύνου τον οποίο ενδέχεται να αντιμετωπίσουν. Ειδικά ο κλάδος των 

κατασκευών είναι συνδεδεμένος με υψηλού βαθμού κίνδυνο λόγω της 

φύσης των έργων, των διαδικασιών που ακολουθούνται, του 

περιβάλλοντος μέσα στα οποίο κατασκευάζονται τα έργα και της μορφής 

των εταιριών [Β9]. Στα κατασκευαστικά έργα αντιμετωπίζεται συνεχώς μια 

πληθώρα διαφορετικών καταστάσεων που εμπεριέχουν πολλούς 

άγνωστους, ακαθόριστους, συχνά ανεπιθύμητους και απρόβλεπτους 

παράγοντες.

Ο κίνδυνος μπορεί να οριστεί ως τις λειτουργίες που είναι πιθανόν να 

συμβούν και να έχουν αντίκτυπο στο πρόγραμμα, το κόστος, τον χρόνο 

εκτέλεσης και την ποιότητα του έργου. Στον τομέα των κατασκευών ο 

κίνδυνος ορίζεται ως μια μεταβλητή που εμπεριέχεται στη διαδικασία ενός 

κατασκευαστικού έργου και της οποίας η διακύμανση οδηγεί σε
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αβεβαιότητα αναφορικά με το κόστος, τη διάρκεια και την ποιότητα του 

έργου. Είναι δυνατόν ο κίνδυνος να έχει πολλές πηγές προέλευσης και να 

επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες που αναλύονται στην συνέχεια 

[Α14,Β3]:

• Τεχνολογία, εξέλιξη των υλικών και μεθόδων

Καθώς υπάρχει συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας και των συστημάτων που 

εφαρμόζονται, οι μηχανικοί είναι λίγο πολύ αναγκασμένοι να υιοθετούν και 

αυτοί τις νέες μεθόδους, για να γίνονται και οι εταιρίες τους πιο 

ανταγωνιστικές. Οι νέες τεχνολογίες συνεπάγονται μικρότερο 

κατασκευαστικό κόστος υψηλότερη ποιότητα κατασκευής και μεγαλύτερη 

ταχύτητα στην εκτέλεση των εργασιών. Τις περισσότερες φορές όμως, 

όταν εφαρμόζεται μια καινούρια μέθοδος δεν συνοδεύεται από την 

απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το 

έργο, προσωρινά ίσως με επιπλέον κόστος και καθυστερήσεις

Για παράδειγμα, για την εκτέλεση των εργασιών από σκυρόδεμα σε μια 

κατασκευή μια νέα μέθοδος είναι η εφαρμογή ξυλοτύπων τύπου πάνελ 

(panels). Αυτή η μέθοδος είναι πιο οικονομική σε μακροχρόνια χρήση και 

εξασφαλίζει μεγαλύτερη ταχύτητα και υψηλότερη ποιότητα τελικής 

επιφάνειας σκυροδέματος. Όμως όταν γίνεται χρήση αυτής της μεθόδου 

για πρώτη φορά, υπάρχουν μεγαλύτερες καθυστερήσεις από ότι 

εφαρμόζοντας την παραδοσιακή μέθοδο τοποθέτησης ξυλοτύπων. Επίσης 

η αγορά των υλικών και του εξοπλισμού επιβαρύνει το κόστος του έργου 

βραχυχρόνια. Ακόμη, ο κίνδυνος αυξάνεται, καθώς τα συνεργεία που 

κάνουν χρήση αυτής της νέας μεθόδου δεν γνωρίζουν με ποιον τρόπο να 

χειριστούν τα υλικά. Από την άλλη πλευρά και οι υπεύθυνοι μηχανικοί δεν 

είναι σε θέση να λύσουν άμεσα ή να προβλέψουν έγκαιρα όλα τα 

προβλήματα που ενδεχομένως θα προκόψουν.
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Εκτός από τις νέες μεθόδους που υιοθετούνται, υπάρχουν και νέα υλικά 

που συνεχώς εμφανίζονται στην αγορά. Η εφαρμογή τους είναι 

αναγκαιότητα, γιατί με την εξέλιξη τους σε θέματα ποιότητας έχουν 

βελτιωμένα χαρακτηριστικά και αντοχές. Έτσι, και ο πελάτης που τις 

περισσότερες φορές γνωρίζει την ύπαρξη αυτών των καινούριων υλικών 

απαιτεί κατά κάποιο τρόπο την εφαρμογή τους στο έργο.

Είναι λογικό ότι και στην υιοθέτηση νέων υλικών υπάρχει κίνδυνος, γιατί 

οπωσδήποτε τα νέα προϊόντα είναι βελτιωμένα, όμως δημιουργούν και 

προβλήματα. Αυτά παρουσιάζονται κατά την κατασκευή λόγω της 

διαφορετικής μεθόδου εφαρμογής του κάθε προϊόντος. Τέλος, τα νέα υλικά 

έχουν συνήθως μια επιπλέον επιβάρυνση στο κόστος του έργου από ότι 

ένα παλαιότερο.

• Αξιοπιστία μελέτης - αλλαγές στην πορεία του έργου

Μια βασική προϋπόθεση εκκίνησης κάθε έργου είναι η ύπαρξη 

ολοκληρωμένης και αξιόπιστης μελέτης και σε κατασκευαστικό επίπεδο. 

Δυστυχώς τα περισσότερα σφάλματα που γίνονται στη φάση εκπόνησης 

της μελέτης επιβαρύνουν τον κατασκευαστή, άσχετα αν τις περισσότερες 

φορές δεν καθορίζει αυτός τους μελετητές ούτε και τους ελέγχει. Στην 

περίπτωση, βέβαια, όπου ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος και για την 

εκπόνηση της μελέτης, τότε θα πρέπει αν είναι πολύ προσεκτικός με την 

επιλογή της ομάδας των μελετητών. Θα πρέπει ακόμη να παρακολουθεί 

την εξέλιξη των εργασιών τους, να ελέγχει κατά πόσο η μελέτη που κάνουν 

ανταποκρίνεται στις επιθυμίες και στις απαιτήσεις του πελάτη και να 

προσπαθεί να τους κατευθύνει σε κατασκευαστικές λύσεις που είναι 

εφαρμόσιμες και ποιοτικές.

Ωστόσο, όσο ορθές και εμπεριστατωμένες και αν είναι διαθέσιμες οι 

μελέτες, δεν είναι δυνατόν πρακτικά να υπάρξει κατασκευαστικό έργο που 

να μην έχει κάποιες αλλαγές κατά την κατασκευή του. Η αυξημένη
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ανταγωνιστικότητα, οι αλλαγές του περιβάλλοντος, η διαφοροποίηση των 

αναγκών του πελάτη και κάποια λάθη εκτίμησης των μελετητών οδηγούν 

συχνά σε διορθώσεις των αρχικών σχεδίων. Θα πρέπει, λοιπόν, ο Υ.Ε. να 

είναι σε κάθε περίπτωση προετοιμασμένος για την υιοθέτηση και 

ενσωμάτωση αυτών των αλλαγών.

Είναι λογικό, ότι οι συνεχείς αυτές αλλαγές αυξάνουν τον υπάρχοντα 

κίνδυνο κατασκευής του έργου, καθώς θα πρέπει κάθε φορά να γίνεται 

αναπροσαρμογή του προγράμματος του έργου σε θέματα κόστους και 

χρόνου. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τον 

κατασκευαστή, ώστε οι τυχόν αλλαγές να μην επηρεάσουν την ποιότητα 

της κατασκευής.

• Ικανοποίηση του πελάτη

Εκτός από την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων που υπάρχουν σε κάθε 

κατασκευαστικό έργο, ο τελικός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί στον 

καλύτερο δυνατό βαθμό είναι η ικανοποίηση του πελάτη. Για να πετύχουμε 

κάτι τέτοιο, θα πρέπει η μελέτη να αντανακλά τις ανάγκες του πελάτη και η 

κατασκευή να γίνει σύμφωνα με την μελέτη.

Στην παράδοση του έργου το τελικό προϊόν πρέπει να καλύπτει πλήρως τις 

απαιτήσεις του ιδιοκτήτη. Βέβαια, θα πρέπει να δοθεί προσοχή και στα 

οφέλη της κατασκευάστριας εταιρίας. Ο απώτερος σκοπός κάθε έργου είναι 

μεν η ικανοποίηση του πελάτη, υπάρχει όμως και η σύμβαση του έργου η 

οποία θα πρέπει να τηρηθεί. Είναι πολύ ουσιαστικής σημασίας, λοιπόν, η 

έγκαιρη και βέλτιστη εκτίμηση των αναγκών του πελάτη, έτσι ώστε να 

εμπεριέχονται αυτές στην αρχική σύμβαση του έργου. Κάθε ελλιπής 

σύμβαση, η οποία δεν εκφράζει απόλυτα τις επιθυμίες του πελάτη, 

εμπεριέχει τον κίνδυνο της μη ικανοποίησης των αναγκών του. Ακόμη, η 

κατασκευάστρια εταιρία διατρέχει τον κίνδυνο είτε να αναγκαστεί να 

προβεί σε εργασίες που δεν είχε προϋπολογίσει (με δική της οικονομική
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επιβάρυνση) είτε να έρθει σε ρήξη με τον πελάτη, καθώς δεν θα επιτύχει 

την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών του.

Κάθε νέα απαίτηση και ανάγκη του ιδιοκτήτη θα πρέπει να ικανοποιείται 

στο μεγαλύτερο βαθμό όχι όμως σε βάρος του κατασκευαστή. Αυτό 

σημαίνει ότι ο κατασκευαστής θα πρέπει να συμφωνήσει με τον πελάτη 

έναν καθορισμένο τρόπο χρέωσης των νέων εργασιών, ο οποίος να 

καθορίζεται λεπτομερώς στην σύμβαση, έτσι ώστε να είναι κερδοφόρος για 

την εταιρία. Με αυτόν τον τρόπο ο ιδιοκτήτης είναι περισσότερο 

προσεκτικός στην αποδοχή και έγκριση της μελέτης και στο κατά πόσο 

αυτή ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Ακόμη, είναι πιο επιφυλακτικός στις 

αλλαγές που θα θελήσει να ενσωματώσει μελλοντικά, γιατί γνωρίζει ότι 

αυτές συνεπάγονται κάποιο επιπλέον κόστος.

• Συνθήκες του έργου

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο που 

εμπεριέχεται στην κατασκευή ενός έργου είναι οι συνθήκες κάτω από τις 

οποίες κατασκευάζεται. Αυτές οι συνθήκες αφορούν αρχικά την θέση του 

και την ευκολία πρόσβασης που έχει κανείς σε αυτό. Αν για παράδειγμα το 

έργο κατασκευάζεται σε δύσβατη ή απομακρυσμένη περιοχή, ο κίνδυνος 

που προκύπτει για πιθανή χρονική καθυστέρηση είναι αυξημένος. Επίσης 

είναι καθοριστική και η χρονική περίοδος κατά την οποία εκτελείται το 

έργο, αν δηλαδή είναι κατά την διάρκεια των θερινών ή χειμερινών μηνών. 

Ουσιαστικής σημασίας είναι η ύπαρξη δικτύων υποδομής στην θέση του 

έργου, τα οποία αν δεν είναι ολοκληρωμένα ενδέχεται να δημιουργήσουν 

απρόβλεπτες καθυστερήσεις στο έργο. Ακόμη, οι διάφοροι φορείς που 

εμπλέκονται καθώς και οι ανταγωνιστές του πελάτη, είναι πολλές φορές σε 

θέση να μεταβάλλουν τα δεδομένα του έργου αυξάνοντας το κίνδυνο για 

την μη επιτυχή ολοκλήρωσή του.
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• Αγορά εργασίας - πολιτικοοικονομικοί παράγοντες

Η κατάσταση της αγοράς εργασίας είναι πολύ σημαντική για την επιτυχή 

έκβαση ενός κατασκευαστικού έργου, καθώς οι σύγχρονες κατασκευές 

στηρίζονται ακόμη σε μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Αν, 

λοιπόν, υπάρχει πληθώρα ή προσωρινή έλλειψη εργατικού δυναμικού αυτό 

οπωσδήποτε αυξάνει τον κίνδυνο μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου.

Επιπλέον τα μακροοικονομικά μεγέθη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς 

και οι διάφοροι κοινωνικοί και πολιτικοί παράγοντες, που συχνά είναι 

απρόβλεπτοι και ακαθόριστοι, μπορούν να επηρεάσουν κατά ένα μεγάλο 

βαθμό διάφορους παράγοντες που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την 

εκτέλεση ενός έργου. Για παράδειγμα, το επίπεδο των επιτοκίων και η 

μεταβολές του, ο πληθωρισμός και η μακροχρόνια εξέλιξή του, το 

νομοθετικό πλαίσιο σε θέματα περιβαλλοντολογικά, εργατικά και 

χωροταξικά, οι οικονομικές σχέσεις σε εθνικό επίπεδο κλπ. διαμορφώνουν 

τα εκάστοτε κοινωνικά και πολιτικά δεδομένα. Σε περίπτωση που αυτά τα 

δεδομένα μεταβάλλονται με απρόβλεπτο τρόπο, οπωσδήποτε αυτό 

επηρεάζει την έκβαση της κατασκευής ενός έργου και άρα αυξάνει τον 

κίνδυνο που διατρέχει η ολοκλήρωσή του. •

• Σύμβαση - οικονομικοί παράγοντες του έργου

Η μορφή της σύμβασης που έχει κάνει ο κατασκευαστής και ιδιαίτερα σε 

οικονομικό επίπεδο καθορίζει κατά πολύ το επίπεδο του κινδύνου. Για 

παράδειγμα, αν η συμφωνία είναι «με το κλειδί στο χέρι» και το έργο 

πληρώνεται συνολικά με βάση τις προβλέψεις κόστους που έχει κάνει ο 

κατασκευαστής, είναι ευνόητο ότι εμπεριέχει μεγαλύτερο κίνδυνο από το 

να έχει μια σύμβαση με τιμές μονάδος και ποσότητες που καθορίζονται με 

την μέθοδο των επιμετρήσεων.
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Ακόμη, η οικονομική κατάσταση του ιδιοκτήτη και το κατά πόσο είναι 

ικανός να αντεπεξέλθει έγκαιρα στις απαιτήσεις χρηματοδότησης του 

έργου, έτσι ώστε να μην καθυστερεί τον κατασκευαστή στις πληρωμές 

του, παίζουν σημαντικό ρόλο στον επενδυτικό κίνδυνο του έργου. Βέβαια, 

υπάρχουν ποινικές ρήτρες και για τον πελάτη μέσα στην σύμβαση, όμως 

για καθυστερήσεις μικρής χρονικής διάρκειας και για λόγους τακτικής 

σπάνια γίνεται χρήση αυτών των όρων.

Η ανάλυση του κινδύνου ακολουθεί τις εξής τρεις φάσεις [Α8] :

1. Εντοπισμός κινδύνου (Risk identification)

Αφορά όλους αυτούς τους παράγοντες που αναφέραμε παραπάνω 

και το κατά πόσο εμπλέκονται στην κατασκευή ενός συγκεκριμένου 

έργου. Κάθε κατασκευαστικό έργο θεωρητικά δεν μοιάζει με κανένα 

άλλο και άρα το κάθε ένα θα πρέπει να διερευνηθεί ξεχωριστά ως 

προς τους παράγοντες που το επηρεάζουν.

2. Μέτρηση κινδύνου (Risk measurement)

Αφορά την αξιολόγηση και την ποσοτικοποίηση της πιθανότητας 

εμφάνισης ενός στοχαστικού γεγονότος και την επιρροή του στον 

σχεδίασμά και το χρονοδιάγραμμα του έργου.

3. Διαχείριση κινδύνου (Risk management)

Αφορά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, για να αντιμετωπιστεί και 

για να μειωθεί στον μικρότερο δυνατό βαθμό, ο κίνδυνος που 

εμπεριέχεται σε κάθε έργο.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα κατασκευαστικά έργα για την 

ανάλυση του κινδύνου είναι οι παρακάτω [Α7]:

I. Τεχνικές ανάλυσης αποφάσεων (Decision analysis), που είναι:
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• οι αλγόριθμοι (Algorithms), που περιλαμβάνουν μια σειρά 

οδηγιών για την επίλυση των προβλημάτων,

• η ανάλυση του μέσου όρου τέλους (Mean end analysis), που 

είναι μια μέθοδος ανάλυσης της αλυσίδας των οδηγιών για την 

επίλυση ενός προβλήματος,

• τα δέντρα αποφάσεων (Decision trees), που παρουσιάζουν μια 

διαδοχή γνωστών επιλογών και τα πιθανά τους αποτελέσματα 

γραφικά σε ένα δέντρο, με βάση το οποίο εκείνος που αποφασίζει 

μπορεί να διακρίνει τις βέλτιστες εναλλακτικές και να πετύχει τους 

στόχους ενός μεγάλου έργου.

II. Ανάλυση 'Monte Carlo' (Monte Carlo analysis), η οποία αποτελεί μια 

μορφή στοχαστικής προσομοίωσης. Με εφαρμογή αυτής της 

τεχνικής δίνεται η πιθανότητα του τελικού αποτελέσματος του έργου 

μετά από ένα αριθμό επαναλήψεων, ανάλογα με τον απαιτούμενο 

βαθμό εμπιστοσύνης.

III. Τεχνική 'Caspar' (Caspar), η οποία είναι μια μέθοδος προσομοίωσης 

που με την χρήση του Η/Υ μοντελοποιεί την επίδραση του χρόνου, 

των πόρων, του κόστους και των απολαβών κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης του έργου. Έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί τις συνέπειες 

διαφόρων παραγόντων, όπως της καθυστέρησης, του πληθωρισμού 

και των μεταβολών της αγοράς και των ποσοστών παραγωγής.

IV. Η υποκειμενική πιθανότητα (Subjective probability) χρησιμοποιεί την 

εμπειρία που αποκτήθηκε από παρόμοια έργα και υιοθετήθηκε στο 

παρελθόν από αυτόν που παίρνει τις αποφάσεις (συνήθως τον Υ.Ε.), 

οι οποίες χαρακτηρίζονται από κίνδυνο για να καθορίσει την 

πιθανότητα έκθεσης σε κίνδυνο και τα αποτελέσματα.

V. Ασφάλιστρο κινδύνου (Risk premium), το οποίο στα κατασκευαστικά 

έργα παίρνει τη μορφή των επιπρόσθετων δαπανών ή πρόσθετου
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κέρδους που εκτιμάται και σκοπός του είναι να καλύψει το κόστος 

των απρόβλεπτων γεγονότων.

VI. Η Ανάλυση ευαισθησίας (Sensitivity analysis), η οποία περιγράφει 

την σχετική επιρροή μιας συγκεκριμένης μεταβλητής σε ένα ή 

περισσότερα στοιχεία ενός προβλήματος που είναι ικανή να 

μεταβάλλει μια συγκεκριμένη απόφαση.

Πέρα από αυτές τις θεωρητικές μεθόδους αναφέρεται ακόμη στην 

βιβλιογραφία η χρήση εμπειρικών μεθόδων όπως η διαίσθηση, η 

προσωπική κρίση και η εμπειρία. Από έρευνες που έχουν γίνει διαφαίνεται 

ότι όλες οι εταιρίες στηρίζονται στην εφαρμογή των παραπάνω εμπειρικών 

μεθόδων, όταν αφορά θέματα διαχείρισης κινδύνου στις κατασκευές ενώ 

αντίθετα εφαρμόζουν πολύ σπάνια τις θεωρητικές μεθόδους. Οι βασικοί 

λόγοι μη χρήσης αυτών των θεωρητικών μεθόδων, όπως αναφέρουν οι 

Υ.Ε., είναι συνήθως οι εξής :

♦ Σπάνια η διαχείριση κινδύνου αποτελεί απαίτηση του πελάτη, καθώς 

και εκ των πραγμάτων έχει την πεποίθηση ότι τα έργα 

κατασκευάζονται χωρίς καθόλου κίνδυνο.

♦ Δεν είναι εύκολα μετατρέψιμη σε εμπορικούς όρους η έννοια του 

κινδύνου.

♦ Η ανάλυση του κινδύνου στα κατασκευαστικά έργα αφορά κυρίως 

άμεσα το ανθρώπινο δυναμικό και όχι κάποιο μαθηματικό μοντέλο.

♦ Υπάρχει έλλειψη ειδικών που να είναι σε θέση να εφαρμόσουν αυτές 

τις μεθόδους ανάλυσης κινδύνου.

Παρόλο ότι οι Υ.Ε. δεν κάνουν χρήση αυτών των θεωρητικών μεθόδων, 

ωστόσο λόγω της πολύπλοκης και της συνεχώς μεταβαλλόμενης μορφής 

των επιχειρήσεων και των έργων που εκτελούν, καλούνται να 

διαχειριστούν τον κατασκευαστικό κίνδυνο με ταυτόχρονη διατήρηση του 

ελέγχου του έργου και με βελτιστοποίηση του τελικού αποτελέσματος. Ως
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εκ τούτου το ενδιαφέρον από μέρους των Υ.Ε. καθώς και των 

κατασκευαστικών εταιριών για την αντιμετώπιση του κινδύνου που 

παρουσιάζεται στα έργα συνεχώς αυξάνει [Α8].

4.7. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Από την έρευνα που κάναμε δύο είναι οι ερωτήσεις που θεματικά ανήκουν 

στο παρόν κεφάλαιο και οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια. Αυτές οι 

ερωτήσεις αφορούν τις αναλύσεις κόστους και προϋπολογισμών έργων.

Ερώτηση 25 \

! Μετά την αποπεράτωση του έργου κάνετε συγκρίσεις μεταξύ του j
I j
προϋπολογιζόμενου κόστους και του πραγματικού; \

Πίνακας 4.1:

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 25

Απάντηση Συχνότητα. Ποσοστό

Όχι 1 3%

Ναι 34

Σύνολο 35 100%
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Είναι φανερό ότι σε θέματα κόστους οι εταιρίες είναι αρκετά 

ευαισθητοποιημένες και κάνουν συγκριτική ανάλυση του πραγματικού 

κόστους με το προϋπολογιζόμενο. Σίγουρα η ικανοποίηση του πελάτη και η 

εκπλήρωση και των άλλων αντικειμενικών στόχων είναι βασικά κριτήρια 

αξιολόγησης ενός έργου. Αυτό όμως που μπορούμε να μετρήσουμε και να 

συγκρίνουμε πιο εύκολα είναι το κόστος του έργου. Και συνήθως είναι 

αυτό που ενδιαφέρει σε μεγαλύτερο βαθμό την εταιρία, γιατί επηρεάζει 

άμεσα την κερδοφορία της.

Σχήμα 4.1

Εοώτηση 26

Αν η απάντησή σας στην προηγούμενη ερώτηση είναι θετική τότε τι είδους 

πληροφορίες προσπαθείτε να αποκομίσετε από την παραπάνω σύγκριση;
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Παρατηρούμε ότι ο βασικός λόγος, με ποσοστό 65%, που οδηγεί τις 

εταιρίες να κάνουν συγκριτική ανάλυση του κόστους είναι για να 

διαπιστώσουν αρχικά την απόκλιση του πραγματικού από το 

προϋπολογιζόμενο. Επίσης σκοπός του είναι να ανακαλύψουν και τα αίτια 

που οδήγησαν σε τυχόν αποκλίσεις. Πραγματικά είναι πολύ βασικό σε κάθε 

κατασκευαστικό έργο να αντλούνται τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές 

πληροφορίες για την απόδοση και το τελικό αποτέλεσμα του έργου.

Οι εταιρίες θέλουν να γνωρίζουν (σε ποσοστό 18%) ποιες διορθωτικές 

ενέργειες μπορούν να κάνουν για να εξαλείψουν τις αιτίες της απόκλισης 

του πραγματικού προϋπολογισμού. Ακόμη, θέλουν να γνωρίζουν το 

ποσοστό κέρδους τους, να αξιολογούν τις ικανότητες των συντακτών του 

προϋπολογισμού καθώς και του Υ.Ε. και να γνωρίζουν ποια είναι τα πιο 

ζημιογόνα και τα πιο κερδοφόρα κονδύλια.

Πίνακας 4.2:

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ερώτησης 26

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό *

Απόκλιση μεταξύ πραγματικού 
και προϋπολογιζόμενου - αίτια 

απόκλισης
22 65%

Διορθωτικές ενέργειες 6 18%

Ποσοστό κέρδους 4 12%

Ικανότητες συντακτών 
προϋπολογισμού 3 12%

Ζημιογόνα και κερδοφόρα 
κονδύλια 2 6%

Ικανότητες Υ.Ε. 1 3%
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*[Το ποσοστό είναι βάσει των 34 εταιριών που κάνουν συγκρίσεις μεταξύ 

προϋπολογιζόμενου και πραγματικού κόστους και απάντησαν θετικά στην 

ερώτηση 25]

Εφόσον οι εταιρίες θεωρούν εν γένει ότι κάθε έργο είναι μοναδικό έχουν 

την πεποίθηση ότι δεν είναι δυνατόν κανείς να είναι προετοιμασμένος 

απόλυτα για το επόμενο έργο και τα προβλήματα που θα κληθεί να 

αντιμετωπίσει, όσες πληροφορίες και να έχει από το παρελθόν.

Αυτή η άποψη είναι μόνο εν μέρει ορθή, επειδή δεν λαμβάνει υπόψη ότι οι 

πηγές προέλευσης των προβλημάτων είναι πάντα οι ίδιες. Αν, λοιπόν, 

μπορεί κανείς να προβλέψει και να προσδιορίσει τα στοιχεία εκείνα που 

είναι δυνατόν να επηρεάσουν σημαντικά την πορεία ενός κατασκευαστικού 

έργου, σίγουρα θα είναι σε θέση να προετοιμαστεί και για το μεγαλύτερο 

μέρος των αστοχιών που ενδέχεται να υπάρξουν.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Σχήμα 4.2
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Για παράδειγμα αν σε κάποιο έργο διαπιστωθεί ότι η κακοκαιρία, η οποία 

δεν είχε ληφθεί υπόψη ούτε ως πιθανότητα, επηρέασε σημαντικά το τελικό 

κόστος, αυτό θα είναι ένας παράγοντας που θα εξεταστεί στο επόμενο 

έργο. Έτσι, δεν είναι δυνατόν βέβαια να επηρεαστεί ο καιρός, όμως 

ανάλογα με την πιθανότητα που υπάρχει για μακρά περίοδο κακοκαιρίας θα 

μπορούσε να ενσωματωθεί ένας όρος στην σύμβαση που να εξασφαλίζει τα 

συμφέροντα της εταιρίας. Ακόμη, με αύξηση του κόστους των εργασιών 

εκείνων που επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τον καιρό, μπορεί να 

μειωθεί η πιθανότητα αστοχίας του προϋπολογισμού και επομένως και ο 

επενδυτικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει η κατασκευάστρια εταιρία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5° 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

5.1. ΓΕΝΙΚΑ

Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η ανάλυση των αρχών του 

Project Management στον κατασκευαστικό κλάδο και η σύγκριση της 

θεωρητικής αυτής ανάλυσης με την εφαρμογή των αρχών και μεθόδων του 

Project Management στα κατασκευαστικά έργα που πραγματοποιούνται 

στην Ελλάδα.

5.2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Μελετώντας την βιβλιογραφία μπορούμε αρχικά να συμπεράνουμε, ότι τα 

μεγάλα κατασκευαστικά έργα αφορούν πλέον επενδύσεις με μεγάλη 

πολυπλοκότητα και πολυμορφία. Οι Υπεύθυνοι των έργων αυτών παίζουν 

σημαντικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη και κερδοφορία των εταιριών στις 

οποίες ανήκουν, αλλά και γενικότερα στην ανάπτυξη της οικονομίας. 

Καλούνται, λοιπόν, να διοικήσουν τα έργα τα οποία αναλαμβάνουν 

εξασφαλίζοντας καταρχήν οικονομικό όφελος για τις εταιρίες τους. Ωστόσο, 

εκ των πραγμάτων, η ικανοποίηση μόνο αυτού του στόχου δεν είναι 

αρκετή. Σε κάθε μεγάλο κατασκευαστικό έργο υπάρχουν, σχεδόν πάντα, 

πέραν του ενός αντικειμενικού στόχου που πρέπει να ικανοποιηθούν. Αυτοί 

οι στόχοι θέτονται από τις κατασκευαστικές εταιρίες πριν από την έναρξη
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του έργου και αφορούν τους τομείς της ποιότητας, του χρόνου, του 

κόστους και του αντικειμένου του έργου.

Για να μπορέσουν οι Υπεύθυνοι των έργων να συνδυάσουν όλα αυτά τα 

στοιχεία που αφορούν την κατασκευή ενός έργου και να πετύχουν το 

επιθυμητό αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να υιοθετήσουν τις αρχές της 

Διοίκησης - Διαχείρισης των έργων. Είναι πλέον αδιανόητο να πιστεύουμε, 

ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε έργα ύψους προϋπολογισμού πολλών δις 

δραχμών χωρίς να κάνουμε χρήση των στοιχειωδών μεθόδων οργάνωσης 

της διοίκησης.

Οι μεγάλες εταιρίες, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι ήδη ενταγμένες 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, εκτελούν παράλληλα περισσότερα του 

ενός έργα. Είναι αδύνατο να έχουν μια πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα 

των δραστηριοτήτων τους - ακόμη και για να την παρουσιάσουν στους 

μετόχους τους - χωρίς να διαθέτουν την απαραίτητη οργάνωση.

Βέβαια, θα πρέπει να τονίσουμε, ότι η εφαρμογή των μεθόδων αυτών δεν 

μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει τις τεχνικές γνώσεις που 

απαιτούνται από την ομάδα και τον Υπεύθυνο του έργου. Ούτε μπορούν να 

εξασφαλίσουν ότι οι εμπλεκόμενοι στο έργο θα κάνουν τις σωστές επιλογές 

και ενέργειες για την ολοκλήρωση του έργου. Παρέχουν όμως τα εργαλεία, 

ώστε να το ανθρώπινο δυναμικό να έχει την βέλτιστη δυνατή απόδοση στο 

συγκεκριμένο έργο. Ακόμη μας παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία με βάση 

τα οποία μπορούν να προβλεφθούν ή να αποφευχθούν κατάλληλες 

ενέργειες σε μελλοντικά έργα.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου τον κυριότερο και δυσκολότερο 

ρόλο έχει ο Υπεύθυνος του έργου. Θα πρέπει σε κάθε χρονική στιγμή να 

είναι ενήμερος για όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες 

που επηρεάζουν την εξέλιξη του έργου, άμεσα και έμμεσα. Οι ικανότητες 

που χρειάζεται δεν περιορίζονται μόνο σε τεχνικές γνώσεις και εμπειρία, 

αλλά εκτείνονται σε όλους τους τομείς του management καθώς και σε
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γενικές γνώσεις σε θέματα πολιτικών και κοινωνικών επιστημών. Ακόμη θα 

πρέπει να έχει την κατάλληλη προσωπικότητα και τον ανάλογο χαρακτήρα, 

ώστε να συνδυάζει όλα αυτά τα δεδομένα και να ενεργεί με τον βέλτιστο 

δυνατό τρόπο.

5.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε η έρευνα πεδίου από τις περισσότερες 

εταιρίες διαφαίνεται από το χαμηλό ποσοστό απόκρισης που είχαμε (γύρω 

στο 25%) και μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για 

τα θέματα της διοίκησης και διαχείρισης των έργων. Θα μπορούσε κανείς 

να υποστηρίξει, ότι αιτίες για την αρνητική αυτή αντιμετώπιση είναι είτε η 

έλλειψη χρόνου από μέρους των εταιριών είτε το μειωμένο ενδιαφέρον για 

την συγκεκριμένη έρευνα. Λόγω όμως και της τηλεφωνικής επικοινωνίας 

καθώς και των συνομιλιών που είχαμε με εκπροσώπους του μεγαλύτερου 

ποσοστού των εταιριών στις οποίες αποστείλαμε τα ερωτηματολόγια 

(περίπου το 90%), πιστεύουμε ότι η έλλειψη του ενδιαφέροντος είναι ως 

επί το πλείστον γενική για τον παραπάνω τομέα.

Η εντύπωσή μας, στηριζόμενη και στην εμπειρία μας στον κατασκευαστικό 

χώρο, είναι ότι αυτές οι μέθοδοι θεωρούνται από την πλειονότητα των 

μηχανικών ως περιττές. Εκείνο που θεωρούν βασικό και ουσιώδες είναι η 

τεχνικές γνώσεις και η εργοταξιακή εμπειρία. Αυτό συμβαίνει, γιατί κατά 

βάθος αντιμετωπίζουν με φόβο τις νέες μεθόδους που δεν είναι σε θέση να 

εφαρμόσουν άμεσα. Επίσης, λόγω κακής ενημέρωσης, έχουν την 

εσφαλμένη εντύπωση, ότι αυτές οι μέθοδοι σκοπεύουν να

αντικαταστήσουν τις γνώσεις πάνω σε τεχνικά και κατασκευαστικά θέματα. 

Δυστυχώς δεν γνωρίζουν, ότι είναι απλά εργαλεία με ανάλογη θεωρητική
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βάση, που στοχεύουν στην καλύτερη οργάνωση των έργων και όχι στην 

κατάργηση των όσων ισχύουν μέχρι σήμερα.

Από τις πληροφορίες που συλλέξαμε από τις εταιρίες που ανταποκρίθηκαν 

στην έρευνα μας, μπορούμε αρχικά να πούμε, ότι οι περισσότερες από 

αυτές γνωρίζουν τις μεθόδους οργάνωσης των έργων και τις εφαρμόζουν 

στα έργα που κατασκευάζουν. Οι λόγοι που τις οδηγούν στην εφαρμογή 

τους είναι συνήθως η απαίτηση της σύμβασης ή του πελάτη. Βέβαια αυτό 

σημαίνει, πως δεν έχουν κατανοήσει πλήρως την αξία και την χρησιμότητα 

τους, όμως με τον έναν ή άλλο τρόπο βρίσκονται σε διαδικασίες 

εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους.

Εκείνο που διαφαίνεται από την έρευνα είναι η ευαισθησία των εταιριών σε 

θέματα ποιότητας τόσο των υλικών όσο και των εργασιών. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι πολλές από αυτές έχουν ξεχωριστό 

τμήμα για την ποιότητα, ίσως περισσότερο για τυπικούς παρά για 

ουσιαστικούς λόγους. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι λογικό, καθώς 

γνωρίζουμε, ότι υπάρχουν σήμερα αρκετές εταιρίες που έχουν ήδη 

πιστοποιήσει την ποιότητά τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Ένα τελευταίο σημείο που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι ότι οι 

κατασκευαστικές εταιρίες, ίσως όχι με ιδιαίτερα οργανωμένο τρόπο, τηρούν 

αρχεία σε θέματα κόστους και προϋπολογισμού των έργων. Σκοπός τους 

είναι να κάνουν χρήση των στοιχείων αυτών και σε μελλοντικές προσφορές 

αλλά και σε μελλοντικά έργα.

5.4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Είναι σημαντικό να κατανοηθεί, ότι για να διασφαλίσουν και να βελτιώσουν 

οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες την ανταγωνιστικότητά τους
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απέναντι στις ευρωπαϊκές, θα πρέπει να εφαρμόσουν οργανωμένους 

τρόπους διοίκησης και διαχείρισης των έργων. Είναι γνωστό, ότι οι 

επενδύσεις που είναι προγραμματισμένες στο άμεσο μέλλον για την χώρα 

μας καθώς και για τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων είναι πολύ 

σημαντικές. Θα πρέπει οι κατασκευαστικές εταιρίες να είναι κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο προετοιμασμένες και οργανωμένες, ώστε να 

αντιμετωπίσουν θετικά αυτές τις ευκαιρίες που θα τους παρουσιαστούν. 

Δεν μπορούν με κανένα τρόπο να αγνοούν τις σύγχρονες μεθόδους 

οργάνωσης και διοίκησης, γιατί αυτό θα μπορούσε μελλοντικά να τους 

κοστίσει την επιβίωσή τους ως εταιρίες.

Η σωστή οργάνωση και διοίκηση ενός έργου καθορίζει την επιτυχή ή μη 

ολοκλήρωσή του. Πιστεύουμε πως για ένα τόσο σημαντικό θέμα η 

παρούσα εργασία αποτελεί απλώς μια αφορμή για περαιτέρω ανάλυση και 

έρευνα της εφαρμογής του Project Management στις κατασκευές στον 

ελληνικό χώρο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι θα μπορούσε να διεξαχθεί 

έρευνα αναφορικά με την διαχείριση του κινδύνου από τους Υ.Ε., την 

συγκρότηση και την διοίκηση της ομάδας του έργου, την εφαρμογή νέων 

μεθόδων Project Management στη διοίκηση ενός κατασκευαστικού έργου, 

την εφαρμογή της οργανωμένης διαχείρισης των πόρων ενός έργου και τον 

καθορισμό και έλεγχο της ποιότητας στις κατασκευές.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΑΤΜ Η Μ ΑΤΊΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΘΕΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT)

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΒΑΣΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΕ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΥΨΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ

3,0 ΔΙΣ ΔΡΧ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ

1. Με ποια κριτήρια επιλέγετε τον Υπεύθυνο κάθε κατασκευαστικού έργου (project 
manager) :

Ιεραρχείστε τα παρακάτω κριτήρια βαθμολογώντας με 6 το σημαντικότερο και με 1 
το πιο ασήμαντο

□ Ηλικία
□ Σπουδές
□ Εμπειρία
□ Φύλο
□ Προσωπικότητα - Χαρακτήρας
□ Άλλο

2. Ποιες πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι οι Πανεπιστημιακές γνώσεις ενός ικανού 
Υπεύθυνου έργου (project manager) :

Σημειώστε με X um απάντηση

□ Απόφοιτος ΤΕΙ ή τεχνικής σχολής
□ Απόφοιτος ΑΕΙ
□ Μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master
□ Διδακτορικό
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3. Πόσα χρόνια εμπειρίας τουλάχιστον θα πρέπει να έχει ένας ικανός Υπεύθυνος 
έργου :

Σημειώστε με Xμια απάντηση

□ 0-5 χρόνια
□ 5-10 χρόνια
□ 10-15 χρόνια
□ 15-20 χρόνια
□ 20 χρόνια και άνω

4. Πιστεύετε ότι το φύλο παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη διοίκηση ενός 
μεγάλου κατασκευαστικού έργου:

Σημειώστε με Xμια απάντηση

□ Όχι
□ Ναι

Αν ναι, γιατί :

5. Ποιες ικανότητες θα πρέπει να έχει ένας ικανός Υπεύθυνος έργου (project 
manager)

Ιεραρχείστε τις παρακάτω ικανότητες βαθμολογώντας με 8 την σημαντικότερη και με 
1 την πιο ασήμαντη

□ Ηγετικές ικανότητες
□ Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και δύσκολων καταστάσεων
□ Ικανότητα επικοινωνίας με τους συνεργάτες του σε όλα τα επίπεδα
□ Ικανότητα επικοινωνίας με τον πελάτη
□ Οργανωτικές ικανότητες
□ Ικανότητα αξιολόγησης των συνεργατών του και των δυνατοτήτων τους
□ Αξιοκρατική και δίκαιη συμπεριφορά προς όλους
□ Αλλη..........................................................................................

6. Ποιος επιλέγει τα μέλη της ομάδας που θα πλαισιώνουν τον Υπεύθυνο του έργου: 
Σημειώστε με X υια απάντηση

□ Ορίζονται από την εταιρία
□ Ορίζονται από τον ίδιο τον Υπεύθυνο του έργου
□ Ορίζονται με συνεννόηση μεταξύ της εταιρίας και του Υπευθύνου του έργου
□ Καθορίζονται από τον πελάτη
□ Άλλη διαδικασία.....................................................................................

7. Σε τι ποσοστό τα μέλη αυτής της ομάδας προέρχονται από την εταιρία 
{συμπληρώστε κατά προσέγγιση τα αντίστοιχα ποσοστά) :

Από την ίδια την εταιρία _____________%
Είναι άτομα εκτός εταιρίας _____________%

ΣΥΝΟΛΟ 100 %
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

8. Πώς γίνεται η κατανομή των εργασιών και ευθυνών μέσα στην ομάδα : 
Σημειώστε με Xms απάντηση

□ Κάθε μηχανικός είναι υπεύθυνος για όλες τις εργασίες τμήματος του έργου
□ Κάθε μηχανικός είναι υπεύθυνος για κάποιες εργασίες ολόκληρου του έργου
□ Άλλο είδος κατανομής...........................................................................

9. Ποιος είναι υπεύθυνος για την λήψη της τελικής απόφασης σε σχέση με την 
ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο :

Σημειώστε με X ms απάντηση

□ Ο ίδιος ο Υπεύθυνος του έργου
□ Ξεχωριστά οι υπεύθυνοι του κάθε τμήματος ανάλογα με τον καταμερισμό των 

εργασιών που έχει γίνει
□ Υπάρχει ξεχωριστό τμήμα που ασχολείται μόνο με την ποιότητα
□ Άλλος.....................................................................................................

10. Ποιος είναι υπεύθυνος για την λήψη της τελικής απόφασης σε σχέση με την 
ποιότητα των εονασιών του έργου :

Σημειώστε με XS1S απάντηση

□ Ο ίδιος ο Υπεύθυνος του έργου
□ Ξεχωριστά οι υπεύθυνοι του κάθε τμήματος ανάλογα με τον καταμερισμό των 

εργασιών που έχει γίνει
□ Υπάρχει ξεχωριστό τμήμα που ασχολείται μόνο με την ποιότητα
□ Άλλος.....................................................................................................

11. Ποιος είναι υπεύθυνος για τις παραγγελίες των υλικών (καθορισμός προμηθευτή, 
μάρκα, ποσότητα κλπ)

Σημειώστε με Xms απάντηση

□ Ο ίδιος ο Υπεύθυνος του έργου
□ Ξεχωριστά οι υπεύθυνοι του κάθε τμήματος ανάλογα με τον καταμερισμό των 

εργασιών που έχει γίνει
□ Υπάρχει ξεχωριστό τμήμα που ασχολείται μόνο με τις προμήθειες υλικών
□ Άλλος.....................................................................................................

12. Πώς γίνεται η οργάνωση και η παρακολούθηση των υλικών της αποθήκης του 
έργου (προμήθειες, συντήρηση ευαίσθητων υλικών) :

Σημειώστε με Xms απάντηση

□ Εμπειρικά
□ Με εφαρμογή λογισμικού Logistics
□ Με άλλα προγράμματα του υπολογιστή
□ Με συνδυασμό των παραπάνω
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13. Ποιος διασπά το έργο σε επιμέρους εργασίες και ομάδες εργασιών ώστε να γίνει ή 
εφαρμογή τους στην κατασκευή :

Σημειώστε με X ma απάντηση

□ Ο ίδιος ο Υπεύθυνος του έργου
□ Ο κάθε μηχανικός που είναι υπεύθυνος για κάποιο τμήμα του έργου
□ Ολόκληρη η ομάδα με συνεργασία μεταξύ τους
□ Ορίζονται κάποια συγκεκριμένα άτομα
□ Άλλος.....................................................................................................

14. Ποιος κάνει την σύνταξη του χρονοδιαγράμματος :
Σημειώστε με Xmg απάντηση

□ Ο ίδιος ο Υπεύθυνος του έργου
□ Ο κάθε μηχανικός που είναι υπεύθυνος για κάποιο τμήμα του έργου
□ Ολόκληρη η ομάδα με συνεργασία μεταξύ τους
□ Ορίζονται κάποια συγκεκριμένα άτομα
□ Άλλος.....................................................................................................

15. Για ποιους λόγους συντάσσετε το χρονοδιάγραμμα :
Σημειώστε με Xgig απάντηση

□ Απαίτηση του πελάτη ή της σύμβασης
□ Απαίτηση της εταιρίας
□ Για λόγους πληρότητας
□ Αποτελεί εργαλείο παρακολούθησης της προόδου των εργασιών
□ Άλλος λόγος................................................................................

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

16. Η επικοινωνία με τον πελάτη ποιες διαδικασίες ακολουθεί : 
Σημειώστε με X uia ή πεοισσότεοεε απαντήσεις

□ Γρα πτές αναφορές σε τα κτά χρονι κά διαστή ματα
□ Γραπτές αναφορές όποτε υπάρχει κάτι έκτακτο
□ Προφορικά με επίσημο χαρακτήρα (τήρηση αρχείων, πρακτικών)
□ Προφορικά με ανεπίσημο χαρακτήρα
□ Άλλη διαδικασία............................................................................

17. Κάθε πότε γίνονται συναντήσεις (meetings) μεταξύ των μελών της ομάδας : 
Σημειώστε με Xgig απάντηση

□ Ποτέ (δεν γίνονται συναντήσεις)
□ Ανά τακτά χρονικά διαστήματα
□ Όποτε προκύψουν προβλήματα και θέματα προς συζήτηση
□ Ανά τακτά χρονικά διαστήματα και έκτακτα όποτε υπάρχουν προβλήματα
□ Άλλο
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

18. Ποιος συντάσσει τον προϋπολογισμό του έργου : 
Σημειώστε με Xgig απάντηση

□ Μηχανικοί
□ Λογιστές
□ Απλοί υπάλληλοι
□ Υπάρχει ειδικό τμήμα σύνταξης προϋπολογισμών
□ Άλλος

19. Σε τι είδους στοιχεία στηρίζεστε όταν συντάσσετε έναν προϋπολογισμό : 
Σημειώστε με X uia ή πεοισσότεοεε απαντήσεις

□ Προσφορές από προμηθευτές και υπεργολάβους ξεχωριστά για κάθε έργο
□ Στοιχεία από προηγούμενες προσφορές
□ Στοιχεία από προηγούμενα εκτελεσθέντα έργα
□ Με βάσει την κατασκευαστική εμπειρία κάποιων μηχανικών
□ Άλλα στοιχεία

20. Ποιος έχει την τελική επίβλεψη του προϋπολογισμού : 
Σημειώστε με Xgig απάντηση

□ Γενικός διευθυντής ή πρόεδρος της εταιρίας
□ Τεχνικός διευθυντής της εταιρίας
□ Υπεύθυνος κάποιου τμήματος
□ Άλλος

21. Παρακολουθείτε το κόστος του έργου σε συνδυασμό με τον χρόνο : 
Σημειώστε με Xgig απάντηση

□ Όχι
□ Ναι

Αν όχι, γιατί:

22. Γίνεται ανάλυση του κόστους ανάλογα με το είδος των εργασιών (δηλαδή 
εργασίες σκυροδέματος, μεταλλικές κατασκευές, αναλυτικά τα μηχανολογικά 
κλπ):

Σημειώστε με Xgig απάντηση

□ Όχι
□ Ναι

Αν όχι, γιατί:
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23. Τα στοιχεία που αντλείτε τα χρησιμοποιείτε για στατιστική επεξεργασία: 
Σημειώστε με X urn απάντηση

□ Όχι
□ Ναι

24. Αν απαντήσατε θετικά στην προηγούμενη ερώτηση τότε, τι είδους πληροφορίες 
προσπαθείτε να αποκομίσετε από την παραπάνω στατιστική επεξεργασία (κόστος 
ανά τ.μ., κόστος κάποιων τεχνικών έργων ανά τεμ κλπ)

25. Μετά την αποπεράτωση του έργου κάνετε συγκρίσεις μεταξύ του 
προϋπολογιζόμενου κόστους και του πραγματικού :

Σημειώστε με Xmg απάντηση

□ Όχι
□ Ναι

26. Αν η απάντησή σας στην προηγούμενη ερώτηση είναι θετική τότε τι είδους 
πληροφορίες προσπαθείτε να αποκομίσετε από την παραπάνω σύγκριση :

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

27. Πως επιλέγετε τα έργα στα οποία θα επιδώσετε προσφορά (είτε είναι ιδιωτικά 
είτε δημόσια) :

Αξιολογείστε τους παρακάτω παράγοντες βαθμολογώντας με 5 αυτούς που είναι 
σημαντικοί και με 1 τους mo ασήμαντους (βάλ τε σε κύκλο την βαθμολογία σας)

Ύψος προϋπολογισμού

1......... 2....... 3........ 4......... 5

Κατηγορία έργου (κπριακά, οδοποιίας, λιμενικά, υδραυλικό κλπ)

1..........2....... 3........ 4......... 5
Θέση έργου

.1..........2....... 3 4 5

Πελάτης (π.χ. δημόσιο, ιδιώτης κλπ)

.1.........2.... 3.... 4 5
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(Συνέχεια ερώτησης 27)
Ευκολία αποπληρωμής του έργου

1.........2......... 3........4........ 5

'Ελλειψη ανταγωνισμού για το συγκεκριμένο έργο

1.........2......... 3........4........ 5

Πλήθος έργων που έχει εν ενεργεία η εταιρία

1.........2......... 3........4........ 5

Άλλος παράγοντας............................................

1 2 3 4 5

28. Καθορίστε σε ποσοστά το ύψος των προϋπολογισμών των έργων τα οποία 
αναλαμβάνετε ως εταιρία να κατασκευάσετε:

Κάτω από 3,0 δις ____________%
3.0 - 6,0 δις  %
6.0 - 9,0 δις  %
9.0 - 12,0 δις  %
12.0 - 15,0 δις ____________%
Πάνω από 15,0 δις ____________%

Σύνολο ______100 %

29. Πόσους μηχανικούς τον χρόνο απασχολείτε κατά μέσο όρο τα τελευταία 5 χρόνια 
για την εκτέλεση των έργων σας (κάθε ειδικότητας) :

Σημειώστε με XS1S. απάντηση

□ 5-10 μηχανικούς
□ 10-15 μηχανικούς
□ 15-20 μηχανικούς
□ 20 -25 μηχανικούς
□ 25 και άνω μηχανικούς

30. Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ εξωτερικούς συμβούλους (εταιρίες) για την διοίκηση 
και την διαχείριση των έργων (project management) που αναλαμβάνετε : 

Σημειώστε με X ms απάντηση

□ Όχι
□ Ελάχιστες φορές
□ Αρκετές φορές
□ Πολλές φορές
□ Πάντα
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31. Αν έχετε επιλέξει έστω και μία φορά εξωτερικούς συμβούλους τότε σε ποιες 
περιπτώσεις τους επιλέγετε :

32. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε στην θέση αυτή να σημειώσετε οποιαδήποτε σχόλια 
θεωρείτε σημαντικά για το αντικείμενο της παρούσας έρευνας :
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 1_____________________________________________________________________
Με ποια κριτήρια επιλέγετε τον Υπεύθυνο κάθε κατασκευαστικού έργου (Project Manager); 
6 είναι η μεγαλύτερη βαθμολογία και 1 η μικρότερη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ηλικία Σπουδές Εμπειρία Φύλο Προσωπ.
Χαρακτ. Άλλο

Μέσος όρος 3,00 4,15 5,35 2,50 4,00 0,76
Κατάταξη 4ο 2ο Ιο 5ο 3ο 6ο
Ελάχιστο 1 1 1 1 1 0
Μέγιστο 6 6 6 6 6 6
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 1
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ. Ερωτημ. Ηλικία Σπουδές Εμπειρία Φύλο Προσωπ.
Χαρακτ. Άλλο Παρατηρήσεις

1 3 5 6 2 4 0
2 3 5 6 2 4 0
3 3 5 6 2 4 0
4 3 4 6 2 5 0
5 2 4 6 3 5 0
6 4 6 5 2 3 0
7 3 5 6 1 4 0
8 2 3 6 1 5 4
9 3 5 6 2 4 1
10 3 4 6 2 5 0
11 4 5 6 1 3 2
12 3 5 6 2 4 0
13 6 0 0 0 0 0 Μη αποδεκτό
14 3 5 6 2 4 0
15 4 5 6 3 2 1
16 3 4 6 2 5 0
17 3 4 6 2 5 0
18 4 5 2 6 1 3
19 4 5 6 2 3 0
20 4 3 1 5 2 0
21 3 5 6 2 6 0
22 3 4 5 2 6 0
23 5 3 1 6 2 4
24 5 3 2 6 4 0
25 3 4 6 2 5 0
26 3 5 6 1 4 0
27 3 4 5 2 6 0
28 3 4 6 2 5 0
29 1 2 6 3 4 5
30 1 1 6 1 1 0
31 2 3 6 4 5 0
32 3 4 6 1 5 0
33 1 3 5 4 2 6
34 2 4 6 3 5 0
35 3 5 6 2 4 0

Σύνολο 102 141 182 85 136 26
Αρ. αποδ. 
απαντήσεων 34 34 34 34 34 34
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 2____________________________________________________________________

Ποιες πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι οι Πανεπιστημιακές γνώσεις ενός ικανού Υπεύθυνου 
έργου (Project Manager);

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Απόφοιτος ΤΕΙ ή τεχνικής 
σχολής 0 0%

Απόφοιτος ΑΕΙ 26 74%

Μεταπτυχιακές σπουδές 
επιπέδου Master 8 23%

Διδακτορικό 1 3%

Σύνολο 35 0%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 2
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ.
Ερωτημ.

Απόφοιτος ΤΕΙ ή 
τεχνικής σχολής

Απόφοιτος
ΑΕΙ

Μεταπτυχιακές 
σπουδές επιπέδου 

Master
Διδακτορικό Παρατηρήσεις

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
34 X
35 X

Σύνολο 0 26 8 1

Αρ. αποδ. 
Απαντ. 35 35 35 35
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 3_______________________________________________________________

Πόσα χρόνια εμπειρίας τουλάχιστον θα πρέπει να έχει ένας ικανός Υπεύθυνος έργου;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

0-5 χρόνια 0 0%

5-10 χρόνια 6 18%

10-15 χρόνια 21 62%

15-20 χρόνια 6 18%

20 χρόνια και άνω 1 3%

Σύνολο 34 100%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 3
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ. Ερωτημ. 0-5 χρόνια 5-10
χρόνια

10-15
χρόνια

15-20
χρόνια

20 χρόνια 
και άνω Παρατηρήσεις

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 Μη αποδεκτό
32 X
33 X
34 X
35 X

Σύνολο 0 6 21 6 1
Αρ. αποδ. 
απαντήσεων 34 34 34 34 34
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4_________________________________________________________________

Πιστεύετε ότι το φύλο παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη διοίκηση ενός μεγάλου 
κατασκευσπκού έργου;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Όχι 16 47%

Ναι 18 53%

Σύνολο 34 100%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 4
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ. Ερωτημ. Όχι Ναι Παρατηρήσεις

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 Μη αποδεκτό
32 X
33 X
34 X
35 X

Σύνολο 16 18

Αρ. αποδ. απαντήσεων 34
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Ανδροκρατούμενο επάγγελμα - δυσκολία 
επιβολής 8 44%

Κοινωνικά κατεστημένα - προκατάληψη 5 28%

Σκληρές συνθήκες δουλειάς και ανταγωνισμός 3 17%

'Ελλειψη γυναικών με μεγάλη εργοταξιακή 
εμπειρία 1 6%

Πρέπει να είναι ειδική περίπτωση 1 6%

Δεν έχουν επικοινωνιακό και κοινωνικό 
εκτόπισμα 1 6%

Το ποσοστό αναλύεται στις 18 εταιρίες που απάντησαν θετικά στην ερώτηση 4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 5_______________________________________________________________
Ποιες ικανότητες θα πρέπει να έχει ένας ικανός Υπεύθυνος έργου (Project Manager); 
8 είναι η μεγαλύτερη βαθμολογία και 1 η μικρότερη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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Μέσος όρος 5,21 5,67 5,30 4,36 6,42 4,58 3,18 0,64
Κατάταξη 4ο 2ο 3ο 6ο Ιο 5ο 7ο 8ο
Ελάχιστο 1 2 1 2 2 2 1 0
Μέγιστο 8 8 7 8 8 8 8 8

ΑΘΑΝΑΠΑΔΟΥ ΛΗΤΏ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 'CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT Β.10



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 5
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
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1 3 4 7 5 8 6 2 0
2 6 7 4 5 8 3 2 0
3 8 4 3 7 6 5 2 0
4 8 7 6 4 3 5 2 0
5 4 8 7 6 5 3 2 0
6 4 5 3 6 8 7 2 0
7 3 8 6 5 7 4 2 0
8 3 5 7 6 8 4 2 0
9 2 4 7 8 5 6 3 0
10 8 4 6 5 7 2 3 0
11 6 7 4 5 8 2 3 1
12 5 6 4 2 8 7 3 0
13 3 4 7 6 8 5 2 1
14 8 6 5 2 7 3 4 0
15 4 8 5 3 6 7 2 0
16 8 4 7 2 3 6 5 0
17 8 6 5 2 7 4 3 0
18 1 3 7 5 2 4 6 8
19 8 6 4 5 7 3 2 0
20 1 2 5 3 4 6 7 0
21 7 8 6 6 8 8 7 0
22 2 6 7 4 8 3 5 0
23 1 4 6 5 2 7 8 3
24 7 4 5 2 8 6 3 0
25 7 6 5 4 8 3 2 0
26 6 7 5 4 8 3 2 0
27 8 5 4 2 6 7 3 0
28 2 7 6 5 8 4 3 0
29 6 8 5 2 7 4 3 0
30 0 8 0 0 0 0 0 0 Μη αποδ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 5
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
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31 Μη αποδ.
32 8 7 5 6 3 4 1 0
33 7 5 1 3 6 2 4 8 Η
34 8 5 6 3 7 4 2 ο Η
35 2 7 5 6 8 4 3 0

Σύνολο 172 187 175 144 212 151 105 21
Αρ. αποδ. 33 33 33 33 33 33 33 33Απαντ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 6____________________________________________________________
Ποιος επιλέγει τα μέλη της ομάδας που θα πλαισιώνουν τον Υπεύθυνο του έργου;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Ορίζονται από την εταιρία 3 9%

Ορίζονται από τον ίδιο τον Υπεύθυνο 
του έργου 3 9%

Ορίζονται με συνεννόηση μεταξύ της 
εταιρίας και του Υπευθύνου του 

έργου
27 79%

Καθορίζονται από τον πελάτη 0 0%

Άλλη διαδικασία 1 3%

Σύνολο 34 100%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 6
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ. Ερωτημ. Από την 
εταιρία

Από τον 
Υπεύθυνο 

έανου

Εταιρία & 
Υπεύθυνος 

έανου

Από τον 
πελάτη

Άλλη
διαδικασία Παρατηρήσεις

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 Μη αποδεκτό
32 X
33 X
34 X
35 X

Σύνολο 3 3 27 0 1

Αρ. αποδ. απαντήσεων 34
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 7___________________________________________________

Σε 77 ποσοστό τα μέλη αυτής της ομάδας προέρχονται από την εταιρία;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Μέσος όρος ποσοστού

Από την ίδια την εταιρία 70%

Είναι άτομα εκτός εταιρίας 30%

Σύνολο 100%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 7
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ. Ερωτημ. Από την ίδια την 
εταιρία

Είναι άτομα εκτός 
εταιρίας

Παρατηρήσεις

1 80% 20%
2 30% 70%
3 80% 20%
4 80% 20%
5 50% 50%
6 60% 40%
7 100% 0%
8 70% 30%
9 90% 10%
10 100% 0%
11 60% 40%
12 50% 50%
13 70% 30%
14 90% 10%
15 90% 10%
16 70% 30%
17 80% 20%
18 40% 60%
19 40% 60%
20 80% 20%
21 60% 40%
22 40% 60%
23 70% 30%
24 100% 0%
25 60% 40%
26 80% 20%
27 60% 40%
28 60% 40%
29 100% 0%
30 80% 20%
31 Μη αποδεκτό
32 70% 30%
33 80% 20%
34 40% 60%
35 70% 30%

Σύνολο 2380% 1020%

Αρ. αποδ. απαντήσεων 34
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 8__________________________________________________
Πως γίνεται η κατανομή των εργασιών και ευθυνών μέσα στην ομάδα;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Κάθε μηχανικός είναι 
υπεύθυνος για όλες τις 
εργασίες τμήματος του 

έργου

7 20%

Κάθε μηχανικός είναι 
υπεύθυνος για κάποιες 

εργασίες ολόκληρου του 
έργου

25 71%

Άλλο είδος κατανομής 3 9%

Σύνολο 35 100%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 8
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ. Ερωτημ.

Υπεύθυνος 
μηχανικός για 

όλες τις 
εονασϊεο

Υπεύθυνος 
μηχανικός για 

κάποιες 
εονασίεο

Αλλο είδος 
κατανομής Παρατηρήσεις

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
34 X
35 X

Σύνολο 7 25 3
Αρ. αποδ. απαντήσεων 35
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 9________________________________________________________________
Ποιος είναι υπεύθυνος για την λήψη της τελικής απόφασης σε σχέση με την ποιότητα 
των υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

0 ίδιος ο Υπεύθυνος του 
έργου 13 37%

Ξεχωριστά οι υπεύθυνοι 
του κάθε τμήματος 

ανάλογα με τον 
καταμερισμό των 

εργασιών που έχει γίνει

1 3%

Υπάρχει ξεχωριστό τμήμα 
που ασχολείται μόνο με 

την ποιότητα
18 51%

Άλλος 3 9%

Σύνολο 35 100%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 9
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ.
Ερωτημ.

Υπεύθυνος
έργου

Υπεύθυνοι του 
κάθε τμήματος

Τμήμα
ποιότητας Αλλος Παρατηρήσεις

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
34 X
35 X

Σύνολο 13 1 18 3

Αρ. αποδεκτών Απαντήσεων 35
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 10_______________________________________________________________
Ποιος είναι υπεύθυνος για την λήψη της τελικής απόφασης σε σχέση με την ποιότητα 
των εργασιών που χρησιμοποιούνται στο έργο;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

0 ίδιος ο Υπεύθυνος του 
έργου 17 49%

Ξεχωριστά οι υπεύθυνοι 
του κάθε τμήματος 

ανάλογα με τον 
καταμερισμό των 

εργασιών που έχει γίνει

3 9%

Υπάρχει ξεχωριστό τμήμα 
που ασχολείται μόνο με 

την ποιότητα
12 34%

Άλλος 3 9%

Σύνολο 35 100%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 10
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ.
Ερωτημ.

Υπεύθυνος
έργου

Υπεύθυνοι του 
κάθε τμήματος

Τμήμα
ποιότητας Άλλος Παρατηρήσεις

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
34 X
35 X

Σύνολο 17 3 12 3

Αρ. αποδεκτών Απαντήσεων 35
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 11_________________________________________________________________
Ποιος είναι υπεύθυνος για τις παραγγελίες των υλικών (καθορισμός προμηθευτή, μάρκα, 
ποσότητα κλπ);

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

0 ίδιος ο Υπεύθυνος του 
έργου 4 11%

Ξεχωριστά οι υπεύθυνοι 
του κάθε τμήματος 

ανάλογα με τον 
καταμερισμό των 

εργασιών που έχει γίνει

5 14%

Υπάρχει ξεχωριστό τμήμα 
που ασχολείται μόνο με 
τις προμήθειες υλικών

25 71%

Αλλος 1 3%

Σύνολο 35 100%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 11
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ.
Ερωτημ.

Υπεύθυνος
έργου

Υπεύθυνοι του 
κάθε τμήματος

Τμήμα
προμηθειών Αλλος Παρατηρήσεις

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
34 X
35 X

Σύνολο 4 5 25 1

Αρ. αποδεκτών Απαντήσεων 35
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 12______________________________________________________________
Πως γίνεται η οργάνωση και η παρακολούθηση των υλικών της αποθήκης του έργου 
(προμήθειες, συντήρηση ευαίσθητων υλικών);

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Εμπειρικά 3 9%

Με εφαρμογή λογισμικού 
Logistics 0 0%

Με άλλα προγράμματα 
του υπολογιστή 18 51%

Με συνδυασμό των 
παραπάνω 14 40%

Σύνολο 35 100%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 12
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ.
Ερωτημ. Εμπειρικά Με εφαρμογή 

Logistics
Με άλλα 

προγράμματα
Με συδυασμό 
των προηγ. Παρατηρήσεις

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
34 X
35 X

Σύνολο 3 0 18 14

Αρ. αποδεκτών Απαντήσεων 35
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 13___________________________________________________________
Ποιος διασπά το έργο σε επψέρους εργασίες και ομάδες εργασιών ώστε να γίνει η 
εφαρμογή τους στην κατασκευή;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

0 ίδιος ο Υπεύθυνος του 
έργου 19 54%

0 κάθε μηχανικός που
είναι υπεύθυνος για 

κάποιο τμήμα του έργου
3 9%

Ολόκληρη η ομάδα με 
συνεργασία μεταξύ τους 10 29%

Ορίζονται κάποια 
συγκεκριμένα άτομα 1 3%

Άλλος 2 6%

Σύνολο 35 100%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 13
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ. Ερωτημ. Υπεύθυνος
έργου

Υπεύθυνοι
μηχανικοί

Ολόκληρη 
η ομάδα

Συγκεκριμέ 
να άτομα Άλλος Παρατηρήσεις

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
34 X
35 X

Σύνολο 19 3 10 1 2

Αρ. αποδεκτών Απαντήσεων 35
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 14____________________________________________________________
Ποιος κάνει σύνταξη του χρονοδιαγράμματος και ομάδες εργασιών ώστε να γίνει η 
εφαρμογή τους στην κατασκευή;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

0 ίδιος ο Υπεύθυνος του 
έργου 11 31%

0 κάθε μηχανικός που 
είναι υπεύθυνος για 

κάποιο τμήμα του έργου
0 0%

Ολόκληρη η ομάδα με 
συνεργασία μεταξύ τους 16 46%

Ορίζονται κάποια 
συγκεκριμένα άτομα 4 11%

Άλλος 4 11%

Σύνολο 35 100%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 14
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ. Ερωτημ. Υπεύθυνος
έργου

Υπεύθυνοι
μηχανικοί

Ολόκληρη 
η ομάδα

Συγκεκριμέ 
να άτομα Άλλος Παρατηρήσεις

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
34 X
35 X

Σύνολο 11 0 16 4 4

Αρ. αποδεκτών Απαντήσεων 35
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 15________________________________
Γα ποιους λόγους συντάσσετε το χρονοδιάγραμμα;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Απαίτηση του πελάτη ή 
της σύμβασης 10 29%

Απαίτηση της εταιρίας 0 0%

Για λόγους πληρότητας 0 0%

Αποτελεί εργαλείο 
παρακολούθησης της 

προόδου των εργασιών
23 66%

Άλλος λόγος 2 6%

Σύνολο 35 100%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 15
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ. Ερωτημ. Πελάτης η 
σύμβαση

Απαίτηση
εταιρίας Πληρότ. Εργαλείο

παρακολ. Άλλος Παρατηρήσεις

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
34 X
35 X

Σύνολο 10 0 0 23 2

Αρ. αποδεκτών Απαντήσεων 35
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Η επικοινωνία με τον πελάτη ποιες διαδικασίες ακολουθεί;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Γραπτές αναφορές ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα 23 66%

Γραπτές αναφορές όποτε υπάρχει 
κάτι έκτακτο 23 66%

Προφορικά με επίσημο χαρακτήρα 
(τήρηση αρχείων, πρακτικών) 25 71%

Προφορικά με ανεπίσημο 
χαρακτήρα 8 23%

Άλλη διαδικασία 2 6%

Σύνολο 81 231%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 16
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ.
Ερωτημ.

Γραπτά
τακτικά

Γραπτά
έκτακτα

Προφορικά
επίσημα

Προφορικά
ανεπίσημα

Άλλη
διαδικασία Παρατηρήσεις

1 X
2 X X X
3 X X X
4 X X
5 X X X
6 X X
7 X
8 X X X X X
9 X X X X
10 X X
11 X
12 X X
13 X X
14 X
15 X X
16 X X
17 X X
18 X X
19 X X
20 X X X
21 X
22 X X
23 X
24 X
25 X X
26 X X
27 X X
28 X
29 X
30 X
31 X X X
32 X X
33 X
34 X X X X
35 X X

Σύνολο 23 23 15 8 2
Αρ. αποδ. 
Απαντ. 35 35 35 35 35
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 17______________________________________________________
Κάθε πότε γίνονται συναντήσεις (meetings) μεταξύ των μελών της ομάδας;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Ποτέ 0 0%

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα 4 11%

Όποτε προκύψουν προβλήματα και 
θέματα προς συζήτηση 4 11%

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα και 
έκτακτα όποτε υπάρχουν 

προβλήματα
26 74%

Άλλο 1 3%

Σύνολο 35 100%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΕΡΩΤΗΣΗ 17
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ. Ερωτημ. Ποτέ Τακτικά Έκτακτα Τακτικά 8ι 
έκτακτα Άλλο Παρατηρήσεις

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
34 X
35 X

Σύνολο 0 4 4 26 1

Αρ. αποδεκτών Απαντήσεων 35
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 18______________________________

Ποιος συντάσσει τον προϋπολογισμό του έργου;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Μηχανικοί 17 49%

Λογιστές 0 0%

Απλοί υπάλληλοι 0 0%

Υπάρχει ειδικό τμήμα σύνταξης 
προϋπολογισμών 18 51%

Άλλος 0 0%

Σύνολο 35 100%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΕΡΩΤΗΣΗ 18
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ. Ερωτημ. Μηχανικοί Λογιστές Απλοί
υπάλληλοι

Ειδικό
τμήμα Άλλος Παρατηρήσεις

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
34 X
35 X

Σύνολο 17 0 0 18 0

Αρ. αποδεκτών Απαντήσεων 35
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 19___________________________________________________
Σε τι είδους στοιχεία στηρίζεστε όταν συντάσσετε έναν προϋπολογισμό;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Προσφορές από προμηθευτές και 
υπεργολάβους ξεχωριστά για κάθε 

έργο
32 91%

Στοιχεία από προηγούμενες 
προσφορές 19 54%

Στοιχεία από προηγούμενα 
εκτελεσθέντα έργα 29 83%

Με βάση την κατασκευαστική 
εμπειρία κάποιων μηχανικών 19 54%

Άλλα στοιχεία 0 0%

Σύνολο 99 283%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 19
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ.
Ερωτημ.

Νέα
στοιχεία

Παλιές
προσφορές

Εκτελεσθ.
Έργα Εμπειρικά Άλλα

στοιχεία Παρατηρήσεις

1 X X X X
2 X X X
3 X X X X
4 X X
5 X X X
6 X
7 X X X
8 X X X X
9 X X X X
10 X X
11 X X X
12 X X X X
13 X X
14 X X X X
15 X X X
16 X X
17 X X X
18 X X X
19 X X
20 X X X X
21 X X X
22 X X X
23 X X X X
24 X
25 X X X
26 X X X X
27 X X X
28 X X
29 X X
30 X
31 X X X X
32 X X X
33 X
34 X X
35 X X X

Σύνολο 32 19 29 19 0
Αρ. αποδ. 
Απαντ. 35 35 35 35 35
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 20__________________________________

Ποιος έχει την τελική επίβλεψη του προϋπολογισμού;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Γενικός διευθυντής ή 
πρόεδρος της εταιρίας 16 46%

Τεχνικός διευθυντής της 
εταιρίας 18 51%

Υπεύθυνος κάποιου 
τμήματος 1 3%

Αλλος 0 0%

Σύνολο 35 100%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 20
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ.
Ερωτημ.

Διευθυντής ή 
πρόεδρος

Τεχνικός
διευθυντής

Υπεύθυνος
τμήματος Άλλος Παρατηρήσεις

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
34 X
35 X

Σύνολο 16 18 1 0

Αρ. αποδεκτών Απαντήσεων 35
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 21_______________________________________________
Παρακολουθείτε το κόστος του έργου σε συνδυασμό με τον χρόνο;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Όχι 2 6%

Ναι 33 94%

Σύνολο 35 100%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 21
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ. Ερωτημ. Όχι Ναι Παρατηρήσεις

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
34 X
35 X

Σύνολο 2 33

Αρ. αποδεκτών Απαντήσεων 35

ΑΘΑΝΑΠΑΔΟΥ ΛΗΤΏ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ’CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT Β.44



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 22____________________________________________________________
Γίνεται ανάλυση του κόστους ανάλογα με το είδος των εργασιών (δηλαδή εργασίες 
σκυροδέματος, μεταλλικές κατασκευές, αναλυτικά τα μηχανολογικά κλπ);

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Όχι 1 3%

Ναι 34 97%

Σύνολο 35 100%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 22
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ. Ερωτημ. Όχι Ναι Παρατηρήσεις

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
34 X
35 X

Σύνολο 1 34

Αρ. αποδεκτών Απαντήσεων 35
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 23__________________________________________________
Τα στοιχεία που αντλείτε τα χρησιμοποιείτε για στατιστική επεξεργασία;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Όχι 9 26%

Ναι 26 74%

Σύνολο 35 100%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΕΡΩΤΗΣΗ 23
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ. Ερωτημ. Όχι Ναι Παρατηρήσεις

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
34 X
35 X

Σύνολο 9 26

Αρ. αποδεκτών Απαντήσεων 35

ΑΘΑΝΑΠΑΔΟΥ ΛΗΤΏ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 'CONSTRlΚΤΤΩΝ PROJECT MANAGEMENT R4ft



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 24_____________________________________________________________________
Αν απαντήσατε θετικά στην προηγούμενη ερώτηση τότε τι είδους πληροφορίες προσπαθείτε 
να αποκομίσετε από την παραπάνω στατιστική επεξεργασία (κόστος ανό τ.μ., κόστος 
κάποιων τεχνικών έργων ανό τεμ. κλπ);

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Κόστος ανά μονάδα εργασίας 21 81%
Κόστος ανά τ.μ. 7 27%

Κόστος ανά κατηγορία έργου 3 12%
Συμμετοχή εργασίας στο σύνολο του έργου 2 8%

Απόδοση συνεργείων και εξοπλισμού 2 8%
Επιρροή ειδικών συνθηκών έργου 2 8%

Γενικά έξοδα εργοταξίου 1 4%
Κόστος τεχνικών έργων ανά τεμάχιο 1 4%

Το ποσοστό αναλύεται στις 26 εταιρίες που απάντησαν θετικά στην ερώτηση 23
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 25_______________________________________________________________

Μετά την αποπεράτωση του έργου κάνετε συγκρίσεις μεταξύ του προϋπολογιζόμενου 
κόστους και του πραγματικού;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Όχι 1 3%

Ναι 34 97%

Σύνολο 35 100%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 25
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ. Ερωτημ. Όχι Ναι Παρατηρήσεις

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
34 X
35 X

Σύνολο 1 34

Αρ. αποδεκτών Απαντήσεων 35

ΑΘΑΝΑΉΑΔΟΥ ΛΗΤΏ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 'CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT B.R1



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 26_________________________________________________________________
Αν η απάντησή σας στην προηγούμενη ερώτηση είναι θετική τότε τι είδους πληροφορίες 
προσπαθείτε να αποκομίσετε από την παραπάνω σύγκριση;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Απόκλιση μεταξύ πραγματικού και 
προϋπολογιζόμενου - αίτια απόκλισης 22 65%

Διορθωτικές ενέργειες 6 18%
Ποσοστό κέρδους 4 12%

Ικανότητες συντακτών προϋπολογισμού 4 12%
Ζημιογόνα και κερδοφόρα κονδύλια 2 6%

Ικανότητες Υ.Ε. 1 3%

Το ποσοστό αναλύεται στις 34 εταιρίες που απάντησαν θετικά στην ερώτηση 25
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 27__________________________________________________________________
Πως επιλέγετε τα έργα στα οποία θα δώσετε προσφορά (είτε είναι ιδιωτικά είτε δημόσια); 
5 είναι η μεγαλύτερη βαθμολογία και 1 η μικρότερη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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Μέσος όρος 4,29 3,77 2,94 3,40 3,80 3,94 3,40 0,91
Κατάταξη Ιο 4ο 7ο 5ο 3ο 2ο 5ο 8ο
Μέγιστο 5 5 5 5 5 5 5 5
Ελάχιστο 3 1 1 1 1 1 1 0
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΕΡΩΤΗΣΗ 27
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αριθμός
Ερωτημ.
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Π
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1 4 5 2 4 3 4 4 0
2 3 1 2 2 4 4 1 5
3 5 2 2 5 5 4 4 0
4 5 4 4 5 3 5 4 0
5 5 4 5 4 4 5 4 0
6 5 4 5 5 5 5 3 0
7 5 5 3 5 3 3 4 0
8 5 1 3 3 5 5 1 0
9 5 4 4 1 5 5 3 0
10 3 4 4 2 4 4 4 0
11 5 1 3 3 4 4 4 0
12 4 4 4 4 5 5 5 0
13 3 4 3 2 3 4 3 2
14 3 5 4 5 5 4 4 0
15 5 5 4 5 5 5 5 0
16 5 5 4 5 4 4 4 3
17 3 4 3 4 4 5 3 0
18 3 1 3 4 4 5 4 0
19 3 4 1 2 4 3 3 5
20 5 1 1 3 5 5 4 2
21 5 5 3 2 4 1 5 0
22 3 4 3 2 1 1 5 0
23 5 1 1 3 5 5 1 0
24 3 5 2 4 3 4 4 0
25 4 5 2 4 5 5 3 4
26 5 2 3 3 5 5 1 0
27 5 3 4 4 4 5 3 0
28 5 5 3 4 3 1 5 1
29 3 4 3 4 3 5 5 5
30 5 5 3 5 3 1 5 0
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 27
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αριθμός
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31 5 5 2 2 3 5 1 4
32 4 5 2 2 3 3 4 1
33 4 5 4 2 2 4 2 0
34 5 5 1 1 1 1 1 0
35 5 5 3 4 4 4 3 0

Σύνολο 150 132 103 119 133 138 119 32
Αρ. αποδ. 
απαντήσεω 35 35 35 35 35 35 35 35
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 28__________________________________________________________________
Καθορίστε σε ποσοστά το ύψος των προϋπολογισμών των έργων τα οποία αναλαμβάνετε 
ως εταιρία να κατασκευάσετε;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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Μέσος όρος 38,97% 25,85% 10,68% 6,56%
___________

4,85% 13,09%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 28
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αριθμός
Ερωτημ.
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Π
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ήσ
εις

1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2 70% 20% 10% 0% 0% 0%
3 20% 80% 0% 0% 0% 0%
4 50% 50% 0% 0% 0% 0%
5 100% 0% 0% 0% 0% 0%
6 60% 40% 0% 0% 0% 0%
7 50% 25% 15% 10% 0% 0%
8 9% 17% 11% 18% 0% 45%
9 5% 10% 15% 20% 30% 20%
10 50% 40% 10% 0% 0% 0%
11 30% 30% 20% 20% 0% 0%
12 70% 30% 0% 0% 0% 0%
13 10% 7% 8% 10% 25% 40%
14 60% 15% 10% 5% 5% 5%
15 30% 50% 20% 0% 0% 0%
16 50% 50% 0% 0% 0% 0%
17 50% 25% 25% 0% 0% 0%
18 30% 40% 20% 10% 0% 0%
19 0% 15% 10% 0% 0% 75%
20 20% 50% 10% 5% 5% 10%
21 0% 20% 20% 30% 30% 0%
22 10% 20% 20% 10% 10% 30%
23 0% 3% 7% 40% 10% 40%
24 100% 0% 0% 0% 0% 0%
25 80% 20% 0% 0% 0% 0%
26 10% 40% 50% 0% 0% 0%
27 0% 70% 20% 0% 10% 0%
28 0% 0% 0% 25% 25% 50%
29 100% 0% 0% 0% 0% 0%
30 10% 15% 15% 20% 20% 40% Μη αποδ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΛΗΤΏ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 'CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT Β.57



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΕΡΩΤΗΣΗ 28
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
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31 0% 20% 20% 0% 0% 60%
32 40% 40% 10% 10% 0% 0%
33 40% 30% 30% 0% 0% 0%
34 80% 20% 0% 0% 0% 0%
35 1% 2% 2% 10% 15% 70%

Σύνολο 1325% 879% 363% 223% 165% 445%
Αρ. αποδ. 
Απαντ. 34 34 34 34 34 34
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 29__________________________________________________________________
Πόσους μηχανικούς τον χρόνο απασχολείτε κατά μέσο όρο τα τελευταία 5χρόνια για την 
εκτέλεση των έργων σας (κάθε ειδικότητας);

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

5-10 μηχανικούς 6 17%

10-15 μηχανικούς 8 23%

15-20 μηχανικούς 1 3%

20-25 μηχανικούς 4 11%

25 και άνω μηχανικούς 16 46%

Σύνολο 35 100%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 29
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ. Ερωτημ. 5-10 10-15 15-20 20-25 25 και άνω Παρατηρήσεις

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
34 X
35 X

Σύνολο 6 8 1 4 16

Αρ. αποδεκτών Απαντήσεων 35
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 30_____________________________________________________________

Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ εξωτερικούς συμβούλους (εταιρίες) για την διοίκηση και 
διαχείριση των έργων (project management) που αναλαμβάνετε;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Όχι 27 77%

Ελάχιστες φορές 5 14%

Αρκετές φορές 3 9%

Πολλές φορές 0 0%

Πάντα 0 0%

Σύνολο 35 100%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 30
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ. Ερωτημ. Όχι Ελάχιστες
φορές

Αρκετές
φορές

Πολλές
φορές Πάντα Παρατηρήσεις

1 X ^
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
34 X
35 X

Σύνολο 27 5 3

Αρ. αποδεκτών Απαντήσεων 35
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΡΩΤΗΣΗ 31______________________________________________________

Αν έχετε επιλέξει έστω και μία φορά εξωτερικούς συμβούλους τότε σε ποιες 
περιπτώσεις τους επιλέγετε;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Απάντηση Συχνότητα Ποσοστό

Εδική τεχνογνωσία 5 63%

Απαίτηση σύμβασης / πελάτη 4 50%

Βελτίωση τρόπου παρακολούθησης 1 13%

Ανασυγκρότηση εταιρίας 1 13%

Το ποσοστό αναλύεται στις 8 εταιρίες που απάντησαν θετικά στην ερώτηση 30
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