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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τη χρήση των 

Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Έργων στον κατασκευαστικό κλάδο και 

συγκεκριµένα τις προϋποθέσεις για τη σωστή εφαρµογή του λογισµικού καθώς και τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα από τη χρησιµοποίησή του. 

 Χωρίζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο αποτελεί ουσιαστικά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

του θέµατος και καλύπτει τα γνωστικά πεδία της διαχείρισης τεχνικών έργων, της διαχείρισης 

κινδύνων και των πληροφοριακών συστηµάτων. Το δεύτερο είναι το πρακτικό µέρος και 

επιχειρεί να αναδείξει την αξία του λογισµικού διαχείρισης έργων µέσα από το σχεδιασµό και 

την παρακολούθηση ενός πραγµατικού τεχνικού έργου µε τη βοήθεια του προγράµµατος 

Primavera P6. 

 Το βασικό συµπέρασµα της εργασίας είναι ότι τα Πληροφοριακά Συστήµατα 

∆ιαχείρισης Έργων, παρά την προσπάθεια που απαιτούν για την απόκτηση εξοικείωσης και 

την εκµάθησή τους, συµβάλλουν ουσιαστικά στη µείωση της γραφειοκρατίας, στην καλύτερη 

οργάνωση των δεδοµένων του έργου και στη λήψη επιστηµονικά τεκµηριωµένων αποφάσεων 

από τη ∆ιοίκηση. 
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ABSTRACT 

 
 The present thesis aims at examining the use of Project Management Information 

Systems in construction and mainly the requirements for the correct application of the 

software and the expected results from its usage. 

 It consists of two parts. The first one constitutes substantially a literary review of the 

subject and covers the fields of construction management, risk management and information 

systems. The second one is the practical part and attempts to illustrate the value of project 

management software through the planning and monitoring of an actual construction project 

with Primavera P6. 

 The main conclusion of the thesis is that Project Management Information Systems 

contribute substantially in reducing paperwork, better organizing project data and forming 

scientifically documented decisions by the management, although they require effort to learn 

and acquire familiarity with. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο ∆ιαχείρισης Έργων (Project Management Institute) έργο 
είναι «ένα προσωρινό εγχείρηµα που στοχεύει στη δηµιουργία ενός µοναδικού προϊόντος ή 
υπηρεσίας» . Ο όρος “µοναδικό” στον παραπάνω ορισµό σηµαίνει ότι το προϊόν ή η υπηρεσία 
διαφέρει κατά διακριτό τρόπο από όλα τα υπόλοιπα παρόµοια προϊόντα ή υπηρεσίες. Ειδικά 
στον τοµέα των κατασκευών η τελευταία πρόταση αποκτά ιδιαίτερο νόηµα, καθώς δεν 
υπάρχουν δύο τεχνικά έργα που να είναι ίδια. Ακόµη και αν έχουν το ίδιο σχέδιο και 
εκτελούνται από την ίδια εταιρεία, µπορεί να διαφέρουν ως προς τις συνθήκες του 
εργοταξίου, το κλίµα, τις νοµικές διατάξεις, τους υπεργολάβους, τις συνθήκες της αγοράς και 
τα µέλη της οµάδας του έργου. Είναι εποµένως δύσκολο να είναι κανείς προετοιµασµένος για 
όλα τα ενδεχόµενα που µπορούν να επηρεάσουν ένα τεχνικό έργο, ακόµη και αν αυτό είναι 
παρόµοιο µε κάποιο άλλο. 
 Ο σχεδιασµός (planning) και ο χρονικός προγραµµατισµός (scheduling) είναι δύο έννοιες 
που συχνά θεωρούνται συνώνυµες. Αυτό όµως δεν ισχύει. Ο χρονικός προγραµµατισµός είναι 
µόνο ένα κοµµάτι του σχεδιασµού. Ο σχεδιασµός έργου (project planning)  έχει οριστεί ως “η 
διαδικασία της επιλογής µιας συγκεκριµένης µεθόδου και διαδοχής εργασιών για ένα έργο 
από όλες τις δυνατές επιλογές που υπάρχουν” (Anthill and Woodhead (1990), Callahan et al 
(1992)). Αποτελεί τη βάση για διάφορες άλλες σχετικές λειτουργίες, πέραν του χρονικού 
προγραµµατισµού, που ήδη αναφέρθηκε, όπως την εκτίµηση κόστους, τον έλεγχο του έργου, 
τον έλεγχο της ποιότητας, τη διαχείρισης ασφάλειας κ.α. 
 Η σηµασία του χρονικού προγραµµατισµού και κατ’ επέκταση του σχεδιασµού του 
έργου γίνεται φανερή, αν αναλογιστούµε τι προσφέρει µεταξύ άλλων: προσδιορίζει την 
ηµεροµηνία λήξης του έργου, βοηθά στον υπολογισµό της αρχής και του τέλους κάθε 
δραστηριότητας, αποκαλύπτει και εξοµαλύνει διαφορές µεταξύ υπεργολάβων,  προβλέπει και 
υπολογίζει τις χρηµατοροές, εκτιµά τις επιδράσεις των αλλαγών, βελτιώνει την 
αποδοτικότητα και αποτελεί ένα αποτελεσµατικό εργαλείο ελέγχου του έργου. Η ανάγκη για 
λεπτοµερή σχεδιασµό γίνεται πιο επιτακτική καθώς αυξάνει το έργο σε µέγεθος και 
πολυπλοκότητα (Mubarak, 2005). 
 Ο σχεδιασµός έργου, ο χρονικός προγραµµατισµός και ο έλεγχος του έργου αποτελούν 
µε τη σειρά τους σηµαντικά συστατικά της διαχείρισης έργου (project management). Η 
διαχείριση έργου προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν στα “γιατί”, 
“τι”, “ πώς”, “ ποιος”, “ πόσο κοστίζει” και “πότε” ενός έργου από την εποχή σύλληψης της 
αναγκαιότητάς του µέχρι την καταστροφή, εγκατάλειψη ή αντικατάστασή του. Έτσι, η 
διαχείριση έργου περιλαµβάνει τη συµπλήρωση των τεχνικών δελτίων, την ένταξη του έργου 
για χρηµατοδότηση, τη διαχείριση των µελετών, την επιλογή των µεθόδων υλοποίησης, τις 
αναγκαίες εκτιµήσεις χρόνου και κόστους, το πρόγραµµα ποιότητας, το σχέδιο ασφάλειας και 
υγείας, τη διαχείριση των κινδύνων αλλά και οποιαδήποτε άλλη οργανωτική ή ελεγκτική 
ενέργεια απαιτείται για τη σχεδίαση, υλοποίηση και λειτουργία του έργου σε όλη την 
ωφέλιµη ζωή του. Επιπρόσθετα, ορισµένοι (π.χ. η ερευνητική οµάδα του Καθηγητή Roland 
Gareis στο Πανεπιστήµιο της Βιέννης) ισχυρίζονται ότι η διαχείριση έργου και πιο 
συγκεκριµένα η θεώρηση ΚΠΕ (Κοινωνία Προσανατολισµένη κατά Έργα), µπορεί να 
αποτελέσει τη βάση για τη διοίκηση της κοινωνίας γενικότερα. Σύµφωνα µε τη θεώρηση 
ΚΠΕ οι περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες από το σχολείο των παιδιών, τις 
εισαγωγικές εξετάσεις στο Πανεπιστήµιο, την οργάνωση ενός ταξιδιού ή µιας φιλανθρωπικής 
εκδήλωσης µπορούν να θεωρηθούν και να αντιµετωπιστούν ως έργα. Με τον τρόπο αυτό 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί οικονοµία χρόνου, κόστους και κόπου και άρα, σε επέκταση, 
σηµαντικό όφελος για την κοινωνία γενικότερα (Παντουβάκης, 2003). 
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 Η διαχείριση συνυπάρχει µε τα έργα από την πρώτη φορά που οι άνθρωποι 
προσπάθησαν να πετύχουν «κάτι» - εποχή που ήταν πολύ πριν τους ιστορικούς χρόνους 
(άποψη που διατυπώθηκε στο 16ο Παγκόσµιο Συνέδριο ∆ιαχείρισης Έργων, Βερολίνο, 
2002). Αρχικά, ο κάθε υπεύθυνος υλοποίησης ενός στόχου ακολουθούσε τις δικές του 
εµπειρικές ή ιδιοσυγκρασιακές µεθόδους µε σκοπό να σχεδιάσει τις απαιτούµενες ενέργειες 
που έπρεπε να κάνει καθώς και να βρει τρόπους για να οργανώσει και να ελέγξει την 
υλοποίησή τους. Η πρώτη συστηµατική προσπάθεια επίτευξης καλύτερου αποτελέσµατος 
µέσω οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας έγινε το 19ο αιώνα σε ένα εργοστάσιο 
χυτοσιδήρου των ΗΠΑ. Υπεύθυνος της προσπάθειας ήταν ο Αρχιµηχανικός του εργοστασίου 
F.W. Taylor (1856-1915), σήµερα θεωρούµενος ως «πατέρας» της διαχείρισης (management). 
Στα χρόνια που ακολούθησαν και εξαιτίας των έργων της εποχής εκείνης (κατασκευή 
σιδηροδροµικού δικτύου, οι πρώτοι ουρανοξύστες, έργα εξηλεκτρισµού κ.λπ.) έγιναν 
διάφορες άλλες σχετικές µελέτες κυρίως στις ΗΠΑ και κυρίως από µηχανικούς. Παρ’ όλα 
αυτά, όµως, µόνο τα τελευταία σαράντα χρόνια η διαχείριση έργων αντιµετωπίστηκε ως 
ξεχωριστό πεδίο επιστηµονικής και επαγγελµατικής ενασχόλησης κυρίως εξαιτίας της 
επιτυχηµένης συµβολής της στη δηµιουργία του πυραυλικού συστήµατος Polaris του 
Αµερικανικού Ναυτικού κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, αλλά και της σηµασίας 
που της αναγνωρίστηκε ως µοχλού παραγωγής νέου πλούτου για την κοινωνία 
(Παντουβάκης, 2003). 
 Μία αυξανόµενη τάση, όχι µόνο στον κλάδο των κατασκευών αλλά και γενικότερα, 
είναι η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων εργαλείων υψηλής τεχνολογίας. Αυτά 
τα υπολογιστικά πακέτα καλύπτουν όλο το φάσµα της επαγγελµατικής δραστηριότητας µε 
τύπους λογισµικού, όπως επεξεργαστές κειµένου ή φύλλα υπολογισµών, που χρησιµοποιούν 
όλοι. Παρόλα αυτά υπάρχει και εξειδικευµένο λογισµικό για τους διάφορους κλάδους και η 
διαχείριση έργων δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο χρήστης του λογισµικού αυτού χρειάζεται γνώση 
που να εκτείνεται σε τρεις τοµείς: ικανότητα στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και 
άνεση στη χρήση του λογισµικού, γνώση των αρχών της διαχείρισης έργου και γνώση του 
συγκεκριµένου τεχνικού κλάδου, εν προκειµένω του κλάδου των κατασκευών (Mubarak, 
2005). Οι δύο πρώτοι τοµείς είναι απαραίτητοι, ο τρίτος αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα. 
Στην εποχή µας είναι διαθέσιµες πολλές νέες τεχνολογίες όπως οι φορητοί ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, οι ψηφιακές κάµερες, οι σαρωτές, το διαδίκτυο. Είναι χρήσιµα εργαλεία και 
αναπόσπαστα πλέον κοµµάτια της καθηµερινότητάς µας. Παρόλα αυτά σε καµία περίπτωση 
δεν πρέπει να παραβλέπεται και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ο συνδυασµών καλών εργαλείων 
και ενός ικανού και έµπειρου χειριστή είναι ο µόνος δρόµος για επιτυχία στη διαχείριση 
έργων. 
 Η ανάδειξη του επιστηµονικού πεδίου της διαχείρισης έργων στην Ελλάδα 
σηµατοδοτήθηκε από τη συγκυρία των τελευταίων ετών στη χώρα µας, όπου ένα πλήθος 
µεγάλων και σηµαντικών για την ανάπτυξή της έργων, όπως τα Ολυµπιακά Έργα, τα µεγάλης 
κλίµακας τεχνικά έργα (αεροδρόµια, αυτοκινητόδροµοι, κ.α.) και πληθώρα άλλων, που 
χρηµατοδοτούνται από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, υλοποιούνται ή βρίσκονται σε 
εξέλιξη. Η ανάγκη της ορθολογικής διαχείρισής τους, απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση των 
αποτελεσµάτων και των ωφελειών που θα προκύψουν στην οικονοµία και την κοινωνία 
γενικότερα, συντέλεσε στην ανάπτυξη και την υιοθέτηση επιστηµονικών µεθοδολογιών 
διαχείρισης των έργων και οδήγησε στη συσσώρευση σηµαντικής και χρήσιµης για το µέλλον 
εµπειρίας. 
 Στον επαγγελµατικό τοµέα η κατάσταση στη χώρα µας µε την πάροδο των χρόνων και 
την υλοποίηση µεγάλων έργων µε κοινοτική χρηµατοδότηση άλλαξε άρδην. Από τα µέσα της 
δεκαετίας του 1980, η υποβολή χρονοδιαγραµµάτων αποτελεί συµβατική απαίτηση όλων των 
έργων. Επιπρόσθετα, ο κορεσµός σε ορισµένες ειδικότητες µηχανικών, λόγω της κρίσης στη 
βιοµηχανία και η ταυτόχρονη διόγκωση του κατασκευαστικού τοµέα οδηγούν πολλούς νέους 
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µηχανικούς στην αναζήτηση επαγγελµατικών λύσεων στη διαχείριση έργων. Η κύρια 
ασχολία τους είναι η σύνταξη και επικαιροποίηση χρονοδιαγραµµάτων, η παρακολούθηση 
του κόστους, των µέσων παραγωγής κ.λπ. Βέβαια, η όλη διαδικασία δεν είναι χωρίς 
προβλήµατα (Παντουβάκης, 2003). Πολλοί θα πουν ότι τα χρονοδιαγράµµατα αποτελούν 
µέρος των απαιτούµενων µηνιαίων αναφορών που υποβάλλουν, αλλά η πραγµατική 
διαχείριση του έργου γίνεται µε άλλους τρόπους και µέσα. Το χρονοδιάγραµµα υπάρχει γιατί 
το ζητάει ο Κύριος του Έργου, ο Φορέας Παρακολούθησης ή οποιοσδήποτε άλλος έχει την 
εξουσία να το κάνει (Υπουργείο, Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ.). Συνήθως, είναι πολύ συνοπτικό, 
δεν περιέχει µέσα παραγωγής και οι διάφορες κοστολογικές αναφορές γίνονται σε λογιστικά 
φύλλα τύπου Excel. ∆εν υπάρχει ενιαία αντιµετώπιση των δραστηριοτήτων (ακόµα και για 
έργα του ίδιου φορέα), ούτε κωδικοποίηση (τα σχετικά πρότυπα ISO, οι κωδικοποιήσεις 
τύπου Uniclass ή ακόµα CI/SfB ποτέ δεν εφαρµόστηκαν στην Ελλάδα). Γι’ αυτή καθαυτή τη 
δηµιουργία του χρονοδιαγράµµατος χρησιµοποιούνται πακέτα της αγοράς και κυρίως τα 
Primavera και MS-Project. Στην παραγωγή των ιδιωτικών έργων, όπως, για παράδειγµα, στην 
έκδοση οικοδοµικών αδειών, ο χρονικός προγραµµατισµός του έργου είναι συνήθως απλά µια 
κακέκτυπη επαναλαµβανόµενη φωτοτυπία ενός διαγράµµατος Gantt. 
 Αυτό είναι σε γενικές γραµµές το πλαίσιο που περιβάλλει την παρούσα διπλωµατική 
εργασία. Σκοπός της είναι να εξετάσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρµογή 
Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Έργων σε τεχνικά γραφεία και να αναδείξει τα 
οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του εν λόγω λογισµικού. Αυτό επιτυγχάνεται αφενός 
µεν µε µια βιβλιογραφική ανασκόπηση, παραθέτοντας τα ευρήµατα και τα συµπεράσµατα 
άλλων συγγραφέων, και αφετέρου σε πρακτικό επίπεδο µε τη σύγκριση του σχεδιασµού και 
της παρακολούθησης ενός πραγµατικού τεχνικού έργου µε και χωρίς το πρόγραµµα 
Primavera P6. Σηµειώνεται ότι η ανάλυση δεν περιορίζεται µόνο σε στοιχεία που προκύπτουν 
από την ελληνική πραγµατικότητα, καθώς στόχος είναι να εξαχθούν γενικά συµπεράσµατα. 
Παρόλα αυτά, όπου κρίνεται σκόπιµο, γίνονται αναφορές και στην κατάσταση που επικρατεί 
στην Ελλάδα. 
 Το δεύτερο κεφάλαιο, που ακολουθεί, αναφέρεται στη διαχείριση των τεχνικών έργων. 
Προσπαθεί να εντοπίσει τις ιδιαιτερότητες του κατασκευαστικού κλάδου σε όλες τις 
εκφάνσεις τις διαχείρισης των έργων, από την ανάλυση σε διαδικασίες και το χρονικό 
προγραµµατισµό µέχρι την ανάθεση πόρων, την κοστολόγηση και τον έλεγχο. Ειδική 
αναφορά γίνεται στην ασφάλεια και την υγιεινή στο χώρο εργασίας, καθώς µπορεί να µη 
παίζει σπουδαίο ρόλο σε έργα άλλων κλάδων, έχει όµως ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατασκευή. 
Επισηµαίνεται ότι το κεφάλαιο αυτό δεν επιχειρεί να καλύψει θεωρητικά όλο το αντικείµενο 
της διαχείρισης των έργων. Κάτι τέτοιο θα ξέφευγε από τους στόχους της παρούσας 
διπλωµατικής εργασίας. Γι΄ αυτό το λόγο πολλές από τις έννοιες που χρησιµοποιούνται 
θεωρούνται γνωστές και δεν επεξηγούνται. Για περισσότερες πληροφορίες ο αναγνώστης 
µπορεί να ανατρέξει στη σχετική βιβλιογραφία.  Σκοπός του κεφαλαίου είναι να επισηµάνει 
τα λεπτά σηµεία της διαχείρισης των τεχνικών έργων και να αποτελέσει έτσι έναν οδηγό για 
κάποιον που έχει υπόψη του τη βασική θεωρία της διαχείρισης έργων, δεν έχει ασχοληθεί 
ποτέ όµως µε την κατασκευή. 
 Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη διαχείριση των κινδύνων. Όπως και προηγουµένως, 
έτσι και εδώ η προσοχή επικεντρώνεται στους κινδύνους που απειλούν την κατασκευή και 
όχι όλα τα έργα γενικότερα. Περιγράφεται µάλιστα και η κατάσταση που επικρατεί σήµερα 
στην Ελλάδα σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα, όπως προκύπτει µέσα από µια έρευνα του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
 Το τέταρτο κεφάλαιο είναι αφιερωµένο στα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης 
Έργων. Αρχικά αναφέρονται ορισµένα γενικά χαρακτηριστικά των εταιρικών 
πληροφοριακών συστηµάτων, χωρίς όµως να γίνει µεγάλη επέκταση επί του θέµατος. Τα 
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στοιχεία αυτά ισχύουν βέβαια και για το λογισµικό διαχείρισης έργων. Στη συνέχεια η 
ανάλυση εξειδικεύεται περισσότερο. 
 Το πέµπτο κεφάλαιο επιχειρεί να αναδείξει τα οφέλη της χρήσης των Πληροφοριακών 
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Έργων, µέσα από τη µελέτη περιπτώσεων επιχειρήσεων, στις 
οποίες το συγκεκριµένο λογισµικό εφαρµόστηκε µε επιτυχία. Από την πληθώρα 
παραδειγµάτων που υπάρχουν στη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο, παραθέτονται µόνο 
περιπτώσεις κατασκευαστικών εταιρειών. Και µάλιστα, για να γίνει περισσότερο κατανοητό 
το εύρος των επιτυχηµένων εφαρµογών, επιλέχτηκαν επιχειρήσεις ποικίλου µεγέθους, που 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές παγκοσµίως. Εδώ τελειώνει το 
θεωρητικό µέρος της διπλωµατικής εργασίας. 
 Το πρακτικό µέρος, που περιγράφεται στο έκτο κεφάλαιο του παρόντος, περιλαµβάνει 
το σχεδιασµό και την παρακολούθηση ενός πραγµατικού τεχνικού έργου µε τη βοήθεια του 
προγράµµατος Primavera P6 σε συνεργασία µε το τεχνικό γραφείο “ΓΕΩ∆ΟΜΗ - 
ΜΑΡΑΓΚΟΣ”. Το έργο αφορά στη µελέτη, συναρµολόγηση και τοποθέτηση τριών 
µεταλλικών στεγάστρων σε διώροφη µονοκατοικία στην περιοχή του Τριλόφου 
Θεσσαλονίκης. Συγκεκριµένα το έκτο κεφάλαιο περιέχει το σχέδιο του έργου (project plan), 
το ηµερολόγιο του project manager και τον τελικό απολογισµό του έργου. 
 Τέλος το έβδοµο κεφάλαιο περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα της εργασίας καθώς και 
προτάσεις για µελλοντική έρευνα. 
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2. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 
 Σε αυτό το κεφάλαιο δίνονται κάποια στοιχεία για τη ∆ιαχείριση Τεχνικών Έργων 
(Construction Management). Τονίζεται ότι δεν επιχειρείται να καλυφθεί το πεδίο αυτό σε όλο 
του το εύρος. Κάτι τέτοιο ξεφεύγει από τους στόχους της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. 
Σκοπός του κεφαλαίου είναι να εντοπίσει τις ιδιαιτερότητες της διαχείρισης τεχνικών έργων 
ως τµήµατος της επιστήµης της διαχείρισης έργων. Μπορεί να λειτουργήσει έτσι ως οδηγός 
για ένα project manager, ο οποίος γνωρίζει µεν τα βασικά σηµεία της διαχείρισης έργων, δεν 
έχει ασχοληθεί δε ποτέ µε τον τοµέα των κατασκευών. 
 

2.1 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
 
 Η µέθοδος παράδοσης του έργου (project delivery method) είναι ένας συγκεκριµένος 
συνδυασµός επαγγελµατιών και συµβολαίων, που αναθέτει τις ευθύνες και το ρίσκο κατά ένα 
συγκεκριµένο τρόπο. Οι τρεις πιο γνωστές µέθοδοι είναι η παραδοσιακή (traditional), η 
µελέτη/κατασκευή (design/build) και η διαχείριση τεχνικών έργων (construction management) 
(Gould and Joyce, 2003). Είναι στην κρίση του ιδιοκτήτη να αποφασίσει ποια µέθοδος 
αρµόζει περισσότερο στις συγκεκριµένες απαιτήσεις του κάθε έργου. Είναι επίσης δυνατοί 
και συνδυασµοί των παραπάνω µεθόδων. Κάθε µέθοδος έχει τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατά της, έτσι η επιλογή δεν είναι πάντα ξεκάθαρη και απλή. 

2.1.1 Παραδοσιακή 
 Σε αυτήν την προσέγγιση ο κύριος του έργου αρχικά προσλαµβάνει έναν επαγγελµατία 
µελετητή, ο οποίος ετοιµάζει τα σχέδια αλλά και τα συµβόλαια. Για την εργασία του αυτή 
είτε αµείβεται µε ένα ποσοστό του εκτιµώµενου κόστους κατασκευής είτε αποζηµιώνεται για 
το κόστος µε ένα προσυµφωνηµένο σταθερό ρυθµό. Στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης προχωρά σε 
διαγωνισµό για το έργο ή διαπραγµατεύεται µε ένα συγκεκριµένο κατασκευαστή. Είναι πλέον 
ευθύνη του κατασκευαστή η παράδοση του έργου σε συµφωνία µε τα υπογεγραµµένα 
συµβόλαια. Ο κατασκευαστής µπορεί να επιλέξει υπεργολαβίες ή να εκτελέσει το έργο µόνος 
του. Η επιλογή συνήθως εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του έργου. Αυτή η µέθοδος έγινε 
δηµοφιλής στις αρχές του εικοστού αιώνα µε την αυξανόµενη ειδίκευση των 
κατασκευαστικών επαγγελµάτων και µέχρι προσφάτως ήταν η κυρίαρχη µέθοδος παράδοσης. 
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής ο ιδιοκτήτης µπορεί να προσλάβει ένα µηχανικό υπεύθυνο 
για την παρακολούθηση και τον έλεγχο, τη διαδικασία των εντολών αλλαγής, τις πληρωµές 
και τη διασφάλιση γενικά ότι θα παραλάβει το έργο για το οποίο συµφώνησε. 
 Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ακριβώς το ότι είναι 
παραδοσιακή και γνωστή σε όλους τους συµβαλλοµένους. Οι διαδικασίες και οι κανόνες 
είναι πλήρως κατανοητές και οι σχέσεις είναι πλήρως καθορισµένες. Πολλοί προτιµούν αυτή 
τη µέθοδο, γιατί θεωρούν ότι µειώνει την αβεβαιότητα και το ρίσκο. Αυτή η µέθοδος επίσης 
οδηγεί σε σηµαντική προστασία του ιδιοκτήτη µέσω του συµβολαίου. Ο κίνδυνος της 
κατασκευής µεταφέρεται στον κατασκευαστή και τους υπεργολάβους. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης γνωρίζει το κόστος από την αρχή της κατασκευής και τα κόστη 
υπέρβασης τα επιβαρύνεται ο κατασκευαστής. Παρόλα αυτά οι αυξήσεις στο κόστος 
εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την ακρίβεια και την πληρότητα των συµβολαίων. Αν είναι 
ασαφή, οι αλλαγές που θα χρειαστούν µπορούν να αυξήσουν σηµαντικά το κόστος για τον 
ιδιοκτήτη. Ακόµη η παραδοσιακή µέθοδος µε τη διαδικασία των προσφορών παρέχει στον 
ιδιοκτήτη όλα τα οφέλη του ανταγωνισµού ελεύθερης αγοράς. Τέλος ο ιδιοκτήτης δε 
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χρειάζεται να αναµιχθεί ιδιαίτερα στη φάση της κατασκευής. Η συµµετοχή του ουσιαστικά 
τελειώνει µε το πέρας της φάσης της µελέτης. 
 Παρόλα αυτά υπάρχουν διάφορα στοιχεία της παραδοσιακής µεθόδου που µπορούν να 
λειτουργήσουν εις βάρος του ιδιοκτήτη. Αρχικά ο επαγγελµατίας κατασκευαστής δε 
συµµετέχει στη διαδικασία παρά µόνο µετά το πέρας της φάσης της µελέτης. Πρακτικά 
δηλαδή τα σχέδια δεν εξετάζονται από πλευράς κατασκευασιµότητας, πριν ολοκληρωθούν. 
∆ιάφορες παράµετροι των σχεδίων που θα µπορούσαν να είχαν επιλεγεί µε πιο οικονοµικά ή 
πιο αποδοτικά κριτήρια συχνά οδηγούν σε µεγαλύτερο κόστος. Ορισµένα µελετητικά γραφεία 
ξεπερνούν αυτή τη δυσκολία µε την πρόσληψη κατασκευαστικών συµβούλων ή µε τη 
στελέχωση επαγγελµατιών κατασκευαστών. Αυτό ωφελεί το έργο, αλλά σίγουρα δεν είναι 
τόσο αποδοτικό όσο η επιθεώρηση των σχεδίων από τον ίδιο τον κατασκευαστή. Ένα άλλο 
µειονέκτηµα είναι ότι µε αυτή τη µέθοδο οι φάσεις της µελέτης, της προµήθειας υλικών και 
της κατασκευής είναι διακριτές και έπονται η µία της άλλης. ∆εν υπάρχει τόσο περιθώριο για 
επικάλυψη δραστηριοτήτων (fast-tracking) και µείωση του συνολικού χρόνου του έργου. Αυτό 
µεγαλώνει τους τόκους των δανείων και εκθέτει ακόµη περισσότερο το έργο στον κίνδυνο 
του πληθωρισµού. Το στοιχείο αυτό έχει οδηγήσει στην προοδευτική εγκατάλειψη της 
παραδοσιακής µεθόδου. Το τελευταίο µειονέκτηµά της είναι ότι µε αυτήν όλες οι πλευρές 
δρουν αυτόνοµα. Υπάρχει µικρό περιθώριο για αλληλεπίδραση µεταξύ των οµάδων και 
µπορεί να προκληθεί σηµαντική ρήξη στις σχέσεις. 

2.1.2 Μελέτη/Κατασκευή 
 Η δεύτερη αυτή µέθοδος παρέχει στον ιδιοκτήτη ένα µοναδικό σηµείο επαφής και 
ευθύνης για όλο τον κύκλο ζωής του έργου. Η εταιρεία που θα προσληφθεί από τον ιδιοκτήτη 
αναλαµβάνει και τη µελέτη και την κατασκευή. Η κατασκευή γίνεται συνήθως σε συνεργασία 
µε υπεργολάβους. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται κατά κόρον στις βιοµηχανικές 
κατασκευές κυρίως λόγο της πολυπλοκότητας των έργων. Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή ήταν 
η προτιµώµενη µέθοδος µέχρι την ειδίκευση των επαγγελµάτων και την καθιέρωση της 
παραδοσιακής µεθόδου. 
 Το πιο σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι η καλή επικοινωνία µεταξύ της 
οµάδας µελέτης και της οµάδας κατασκευής. Αυτή η συνεργασία επιτρέπει την επικάλυψη 
των φάσεων και οδηγεί σε µείωση του συνολικού χρονοδιαγράµµατος, κάτι που όπως 
αναφέρθηκε και πριν είναι απαγορευτικό για την παραδοσιακή µέθοδο. Η καλή επικοινωνία 
εξάλλου επιτρέπει δεδοµένα της κατασκευής (µελέτη κατασκευασιµότητας, ανάλυση 
λειτουργικής αξίας, κοστολόγηση υπεργολάβων) να συµπεριληφθούν στη φάση της µελέτης. 
Τέλος η µέθοδος αυτή διευκολύνει την ενσωµάτωση των αλλαγών, καθότι ο συντονισµός 
τους γίνεται από τον ίδιο οργανισµό. Η συµµετοχή του ιδιοκτήτη δεν είναι τόσο µεγάλη και 
δεν απαιτείται διαρκής επικοινωνία µε το µελετητή και τον κατασκευαστή. 
 Σχετικά µε τα µειονεκτήµατα τώρα, ενώ είναι γενικά εφικτό να δοθεί στον ιδιοκτήτη 
µια σταθερή τιµή πριν να ξεκινήσει το έργο, δεν ισχύει το ίδιο στην περίπτωση της 
µελέτης/κατασκευής. Επειδή η εταιρεία προσλαµβάνεται πριν ξεκινήσει η µελέτη, δεν είναι 
δυνατή ακόµη η κοστολόγηση. Ο ιδιοκτήτης συµµετέχει στη συµφωνία µε έναν εκτιµώµενο 
προϋπολογισµό, αλλά όχι µε την εγγύηση µιας σταθερής τιµής. Κάτι τέτοιο θα ανάγκαζε την 
εταιρεία να προσαρµόσει το τεχνικό δελτίο σε αυτήν την τιµή µε τον κίνδυνο να θυσιαστεί η 
ποιότητα της κατασκευής στο βωµό του κέρδους. Ειδικά στην περίπτωση που έχουµε 
επικάλυψη δραστηριοτήτων, ο ιδιοκτήτης δεν έχει σαφή εικόνα του συνολικού κόστους, 
µέχρι να ολοκληρωθεί σηµαντικό µέρος του έργου. Η δυνατότητα του ιδιοκτήτη να 
συµµετέχει οριακά µπορεί να αποτελέσει και µειονέκτηµα για αυτόν. Όταν η ανάδοχος 
εταιρεία έχει σωστή οργάνωση, το έργο µπορεί να προχωρήσει πολύ γρήγορα. Αν το έργο 
µπει σε ένα σταθερό ρυθµό, είναι δύσκολο αυτός ο ρυθµός να αλλάξει. Αν ο ιδιοκτήτης δεν 
ακολουθεί τον ίδιο ρυθµό και δεν έχει συστηµατική ενεργή συµµετοχή, µπορεί να χρειαστεί 



 

 7 

να πάρει αποφάσεις, χωρίς να αντιλαµβάνεται πλήρως τις διάφορες παραµέτρους. Τέλος ένα 
άλλο µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι η έλλειψη ελέγχων και σταθµών. Στην 
παραδοσιακή µέθοδο ο µελετητής προετοιµάζει µία σειρά από συµβόλαια, που στη συνέχεια 
χρησιµοποιούνται, για να αξιολογήσουν την απόδοση του κατασκευαστή, και ο ιδιοκτήτης 
µπορεί να προσλάβει ένα µηχανικό υπεύθυνο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο. Αλλά 
στη µελέτη/κατασκευή ο µελετητής εργάζεται µαζί µε τον κατασκευαστή και οι διάφοροι 
έλεγχοι γίνονται κεκλεισµένων των θυρών για τον ιδιοκτήτη, ο οποίος επαφίεται στην 
ποιότητα και την ηθική της αναδόχου εταιρείας. 

2.1.3 ∆ιαχείριση Τεχνικών Έργων  
 Σε αυτή τη µέθοδο παράδοσης ο ιδιοκτήτης προσλαµβάνει από νωρίς µία µελετητική 
εταιρεία και µία εταιρεία διαχείρισης τεχνικών έργων. Η σειρά µε την οποία θα προσληφθούν 
οι εταιρείες αυτές καθώς και οι ευθύνες της κάθε µιας εξαρτώνται από το επίπεδο συµµετοχής 
του ιδιοκτήτη και την ικανότητα του επαγγελµατία µελετητή και κατασκευαστή. Με αυτή τη 
µέθοδο ο ιδιοκτήτης αναλαµβάνει περισσότερες αρµοδιότητες προγραµµατισµού και 
επιλογής µελετητών. 
 Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι η καλή επικοινωνία µεταξύ του 
ιδιοκτήτη, του µελετητή και του κατασκευαστή. Η διαδικασία ενθαρρύνει τη συνεργασία και 
επιτρέπει στην οµάδα της κατασκευής να ασκήσει κριτική και να επηρεάσει το σχεδιασµό 
πριν την κατάθεση της προσφοράς. Οι µελετητές από τη µεριά τους συµµετέχουν στην 
επιλογή του κατασκευαστή και επιβλέπουν τις εργασίες του πεδίου. Η συµµετοχή του 
κατασκευαστή από νωρίς επιτρέπει µία καλή ανάλυση λειτουργικής αξίας και δίνει τη 
δυνατότητα για επικάλυψη εργασιών. Ένα ακόµη πλεονέκτηµα είναι ότι ο ιδιοκτήτης 
επωφελείται από τις ανταγωνιστικές προσφορές των υπεργολάβων. Επίσης και σε αυτή τη 
µέθοδο είναι εύκολη η επιβολή των αλλαγών, σε αντίθεση πάντα µε την παραδοσιακή 
µέθοδο. Πολλές φορές µάλιστα οι αλλαγές αυτές γίνονται πρώτα ανεπίσηµα για 
εξοικονόµηση χρόνου. 
 Για να εφαρµοστεί σωστά αυτή η µέθοδος είναι απαραίτητη η καλή επικοινωνία µεταξύ 
των συµβαλλοµένων. Αν κάποιο µέλος αναπτύξει προβλήµατα συνεργασίας και 
επικοινωνίας, όλα τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου γρήγορα µετατρέπονται σε µειονεκτήµατα. 
Επίσης απαιτείται µεγάλη συµµετοχή από τον ιδιοκτήτη, µιας και αποτελεί αναπόσπαστο 
µέλος της οµάδας του έργου. Αν ο ιδιοκτήτης αδυνατεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του, 
τότε αναλαµβάνει ο project manager, ο οποίος έχει επιλεγεί από τον ιδιοκτήτη για αυτόν το 
σκοπό. Τέλος αυτή η µέθοδος ενδείκνυται για επικάλυψη εργασιών. Αν όµως η ανάδοχος 
εταιρεία δεν έχει την οργανωσιακή κουλτούρα, για να υποστηρίξει την επικάλυψη, ή αν ο 
ιδιοκτήτης δεν είναι έτοιµος για επιτάχυνση του χρονοδιαγράµµατος, η επικάλυψη µπορεί να 
οδηγήσει σε σηµαντικό κόστος για τον ιδιοκτήτη. 
 

2.2 ΠΟΡΟΙ 
 
 Στη διαχείριση τεχνικών έργων χρησιµοποιείται ο όρος πόροι (resources) για να 
δηλώσει τρεις βασικές κατηγορίες: εργατικό δυναµικό, υλικά και εξοπλισµός (Mubarak, 
2005). Το εργατικό δυναµικό χωρίζεται σε έµµισθους υπαλλήλους και ωροµίσθιους εργάτες. 
Τα υλικά χωρίζονται σε σταθερά – που παραµένουν µόνιµα στο έργο µετά την ολοκλήρωση 
της κατασκευής, όπως το σκυρόδεµα ή ο χάλυβας – και κινητά – που χρησιµοποιούνται για 
την κατασκευή, αλλά αποµακρύνονται µε το πέρας του έργου, για να χρησιµοποιηθούν 
αλλού, όπως π.χ. οι ξυλότυποι ή οι σκαλωσιές. Ο εξοπλισµός αντίστοιχα χωρίζεται σε 
σταθερό (αντλίες, γεννήτριες, βιοµηχανικός εξοπλισµός) και σε κινητό (δοµικές µηχανές). 
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2.2.1 Υπεργολάβοι 
 Από τη δεκαετία του ’80 στον κατασκευαστικό τοµέα ο θεσµός των υπεργολαβιών έχει 
επικρατήσει τόσο πολύ που µερικοί εργολάβοι αναθέτουν όλο το έργο σε υπεργολαβίες. 
Παρόλα αυτά ο εργολάβος είναι ακόµη υπεύθυνος ως προς τον κύριο του έργου για την 
τήρηση του χρονοδιαγράµµατος. Σε αυτήν την περίπτωση η εξισορρόπηση των πόρων δεν 
τον απασχολεί, αφού οι πόροι δεν είναι δικοί του. Αυτό που διαχειρίζεται είναι στην ουσία η 
εργασία των υπεργολάβων. Παρόλα αυτά τον απασχολούν τα εξής τέσσερα θέµατα: 

� η τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων των υπεργολάβων και ο αριθµός των εργατών 
που έχουν κάθε µέρα στο συνεργείο τους. Πρέπει να µεριµνεί, ώστε το εργοτάξιο 
να µην είναι συµφορηµένο εις βάρος της αποδοτικότητας και της ασφάλειας. 
Ακόµη πρέπει να ελέγχει ότι οι υπεργολάβοι έχουν τους απαραίτητους πόρους για 
την εκτέλεση των εργασιών τους. 

� αν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν νέος εξοπλισµός και υλικά κατόπιν 
παραγγελίας, πρέπει να έχει συντονίσει το χρόνο και τη µέθοδο παραλαβής µε τις 
εργασίες των αντίστοιχων υπεργολάβων. 

� όταν υπάρχει εξοπλισµός που χρησιµοποιούν περισσότεροι υπεργολάβοι (π.χ. 
δοµικές µηχανές), πρέπει να συντονίζει τη χρήση του. 

� για τον έλεγχο του έργου, πρέπει να εισάγει τα στοιχεία του προϋπολογισµού για 
κάθε δραστηριότητα στο σχετικό λογισµικό, να καταγράψει και να ελέγξει την 
πρόοδο της δραστηριότητας, ώστε η πληρωµή του υπεργολάβου να γίνει 
κανονικά. 

 Στα περισσότερα τεχνικά έργα που συµµετέχουν και υπεργολάβοι η συµβολή τους στο 
χρονικό προγραµµατισµό είναι σηµαντική. Το χρονοδιάγραµµα είναι ένα θέµα που συνήθως 
συζητιέται στις αρχικές συναντήσεις µεταξύ του κυρίου του έργου, του κύριου εργολάβου και 
των υπεργολάβων. Κάθε υπεργολάβος µπορεί να κάνει τη δική του εξισορρόπηση πόρων µε 
µια σηµαντική διαφορά: το πρόγραµµά του είναι µέρος του γενικότερου σχεδίου (master 
schedule) του εργολάβου. Όπως συµβαίνει γενικά στη Μέθοδο Κρίσιµης ∆ιαδροµής (Critical 
Path Method - CPM) κάθε υποπρόγραµµα µπορεί να περιλαµβάνει ένα εύρος ηµεροµηνιών 
για τις µη κρίσιµες δραστηριότητες. Σε πολλές περιπτώσεις ο γενικός εργολάβος απαιτεί 
προγραµµατισµένες ηµέρες για ορισµένες δραστηριότητες (µεταξύ των νωρίτερων και των 
βραδύτερων χρόνων τους). Αυτή η προσέγγιση χρησιµοποιείται συνήθως σε δραστηριότητες 
που απαιτούν το συντονισµό περισσότερων υπεργολάβων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο 
υπεργολάβος χάνει το χρονικό περιθώριο  αυτών των δραστηριοτήτων και οι δραστηριότητες 
µε τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες γίνονται κρίσιµες. Ο υπεργολάβος πρέπει να προσέξει να 
µην αλλάξει τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης αυτών των δραστηριοτήτων, χωρίς να 
συµβουλευτεί πρώτα το γενικό εργολάβο. 

2.2.2 Υλικά 
 Ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο της διαχείρισης τεχνικών έργων είναι η διαχείριση υλικών 
(materials management). Η διαχείριση υλικών ορίζεται ως ο σχεδιασµός και ο έλεγχος όλων 
των απαραίτητων προσπαθειών, ώστε να εξασφαλιστεί ο έγκαιρος και ακριβής 
προσδιορισµός της σωστής ποσότητας και ποιότητας υλικών και εξοπλισµού, η προµήθειά 
τους σε λογική τιµή και η διαθεσιµότητά τους, όταν απαιτείται. Ένα σύστηµα διαχείρισης 
υλικών (materials management system) περιλαµβάνει τις κύριες λειτουργίες της αναγνώρισης 
(σχεδιασµός του έργου), προµήθειας (έρευνα και αξιολόγηση προµηθευτών, αγορά και 
µεταφορά), διανοµής (εργοταξιακός έλεγχος και αποθήκευση) και απόρριψης υλικών 
απαραίτητων σε τεχνικά έργα (Mubarak, 2005). Η διαχείριση υλικών έχει τέσσερις στόχους: 

1. την εξασφάλιση ότι τα υλικά πληρούν τις προδιαγραφές και είναι διαθέσιµα, όταν 
και όπου χρειάζεται, 

2. την αποκόµιση της µέγιστης αξίας από τα υλικά που προµηθεύονται, 
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3. την αποδοτική και οικονοµική µεταφορά και αποθήκευση των υλικών στο εργοτάξιο 
καθώς και την ασφάλειά τους και 

4. τη µείωση του πλεονάσµατος στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα 
 Η λειτουργία της διαχείρισης υλικών ξεκινά νωρίς στη φάση σχεδιασµού του έργου. 
Όταν αναπτύσσει το σχέδιο των υλικών, ο project manager πρέπει να αξιολογήσει διάφορους 
παράγοντες, όπως το µέγεθος, το σκοπό και την τοποθεσία του έργου, τις χρηµατοροές, το 
χρονοδιάγραµµα και τους χρόνους παράδοσης κρίσιµων παραγγελιών, τη φιλοσοφία και την 
έγκριση του κυρίου του έργου, τον αριθµό των συµµετεχόντων στο έργο, τον ποιοτικό 
έλεγχο, τη λίστα των προµηθευτών και το βαθµό προκατασκευής (Mubarak, 2005). 
 Έχουν αναγνωριστεί γενικά στη βιβλιογραφία τέσσερις κατηγορίες κόστους που 
σχετίζονται µε τα υλικά (Heizer and Render (2006), Ahuja et al (1994)): 

1. Κόστος απόκτησης (purchase costs). Περιλαµβάνει ό,τι χρεώνει ο προµηθευτής 
καθώς και το κόστος µεταφοράς. Συνήθως οι προµηθευτές κάνουν εκπτώσεις για 
µεγάλες παραγγελίες και προσφέρουν κίνητρα για γρήγορες πληρωµές. 

2. Κόστος παραγγελίας (order costs). Περιλαµβάνει το διοικητικό κόστος για την 
προετοιµασία της εντολής παραγγελίας, κάτι που µπορεί να µην είναι τόσο απλό. 
Μπορεί να περιλαµβάνει σύνταξη αιτήσεων, ανάλυση διαφορετικών προµηθευτών, 
συµπλήρωση παραγγελιών (µε συγκεκριµένες προδιαγραφές), παραλαβή και 
επιθεώρηση υλικών, παρακολούθηση και επίσπευση παραγγελιών και διατήρηση 
λεπτοµερών αρχείων. 

3. Κόστος διατήρησης (holding costs). Περιλαµβάνει το δεσµευµένο κεφάλαιο (τόκοι 
και κόστος ευκαιρίας) καθώς και τα κόστη χειρισµού, αποθήκευσης και 
ενδεχόµενης αχρήστευσης των αποθεµάτων. Μερικά από αυτά τα κόστη είναι 
δύσκολο να προβλεφτούν, ειδικά όσα σχετίζονται µε αντικείµενα υψηλής 
τεχνολογίας. Σε αυτήν την κατηγορία κόστους µπορούν να συµπεριληφθούν και οι 
τόκοι και τα ασφάλιστρα. 

4. Κόστος έλλειψης (shortage costs). Περιλαµβάνει το κόστος που προκύπτει, όταν δεν 
υπάρχουν τα απαιτούµενα υλικά στο εργοτάξιο, όταν χρειάζεται. 

 Θεωρητικά υπάρχουν δύο ακραίες θεωρίες για τη διαχείριση υλικών: η θεωρία just-in-
time (που προβλέπει την παράδοση των υλικών τη στιγµή της εγκατάστασης, άρα τα υλικά 
δεν αποθηκεύονται στο εργοτάξιο) και η θεωρία inventory buffer (που προβλέπει την 
προµήθεια, παράδοση και αποθήκευση όλων των υλικών στο εργοτάξιο, πριν την 
εγκατάστασή τους). Τα πλεονεκτήµατα της πρώτης θεωρίας είναι µικρότερο κόστος 
διατήρησης και µικρότερη πιθανότητα για κλοπή, βανδαλισµούς και αχρήστευση. Τα 
µειονεκτήµατά της είναι υψηλότερο κόστος παραγγελίας (περισσότερες παραγγελίες) και 
υψηλότερο κόστος έλλειψης (µεγαλύτερη πιθανότητα να µην υπάρχουν εγκαίρως τα υλικά). 
Αντίθετα τα πλεονεκτήµατα της δεύτερης θεωρίας είναι µικρότερα κόστη απόκτησης, 
παραγγελίας και έλλειψης και το µειονέκτηµα είναι υψηλότερο κόστος διατήρησης. 
 Στην πραγµατικότητα πρέπει να βρεθεί µια ισορροπία ανάµεσα στις δύο αυτές ακραίες 
θεωρίες που θα οδηγήσει στο ελάχιστο συνολικό κόστος. Αυτή η ισορροπία διαφέρει από 
έργο σε έργο και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το µέγεθος και η τοποθεσία του 
έργου, η απόσταση από τους προµηθευτές, ο καιρός και ο τύπος και η διαθεσιµότητα των 
υλικών. Σχετικά µε το τελευταίο χαρακτηριστικά µπορεί να αναφερθεί ότι το έτοιµο 
σκυρόδεµα πρέπει σε κάθε περίπτωση να παραδοθεί επί τόπου καθώς δε γίνεται να 
αποθηκευτεί. Μάλιστα για αποµακρυσµένα έργα ίσως είναι πιο πρακτικό και οικονοµικό να 
υπάρχει στο εργοτάξιο ένα µηχάνηµα ανάµιξης σκυροδέµατος, ειδικά αν το έργο είναι 
µεγάλο. Αναφορικά µε τον καιρό (βροχή, χιόνι, παγετός, άνεµος, θερµοκρασία, υγρασία), 
αρκεί να θυµηθούµε τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ το 1972, για να καταλάβουµε 
πού µπορεί να οδηγήσει ο κακός σχεδιασµός. Τα προκατασκευασµένα, µεταεντεταµένα 
δοκάρια από σκυρόδεµα αφέθηκαν στο χώµα εξαιτίας µιας απεργίας, µε αποτέλεσµα να µπει 
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νερό στους πλαστικούς σωλήνες και να παγώσει, πριν προλάβουν να περαστούν οι τένοντες. 
Η αποµάκρυνση του πάγου απαίτησε χρονοβόρες εργασίες µε τρυπάνι, που καθυστέρησαν 
πολύ την πορεία του έργου (Neil, 1982). 

2.2.3 Εξοπλισµός 
 Οι δοµικές µηχανές συγκαταλέγονται µεταξύ των βασικών πόρων στη διαχείριση 
τεχνικών έργων. Ο project manager καλείται κατά περίπτωση να λάβει σηµαντικές αποφάσεις 
που αφορούν στην αγορά µιας νέας µηχανής ή στη χρήση µιας ήδη υπάρχουσας, στην αγορά 
µηχανής γενικής ή ειδικής χρήσης, στο µέγεθος της δοµικής µηχανής, στη συντήρησή της 
κ.α. Από τις αποφάσεις αυτές επηρεάζεται σηµαντικά η πορεία του έργου, καθώς 
λανθασµένες κινήσεις είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν δυσµενές καταστάσεις, που πολλές 
φορές µάλιστα δεν επιδέχονται θεραπεία εκ των υστέρων. Βασικά ο τύπος, το µέγεθος, το 
είδος και ο αριθµός των µηχανών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στην εκτέλεση ενός 
έργου εξαρτώνται από το είδος του έργου, τη µέθοδο κατασκευής, τις χρονικές προθεσµίες 
εκτέλεσης του έργου και την απόδοση των µηχανών. 
  Όσον αφορά την αγορά ή όχι µιας νέας µηχανής, δεν είναι πάντοτε εκ των προτέρων 
δεδοµένο ότι µια νέα µηχανή θα εξυπηρετήσει καλύτερα τις συγκεκριµένες ανάγκες µιας 
δοµικής επιχείρησης. Είναι σκόπιµο, εφόσον το επιτρέπουν οι τεχνικές απαιτήσεις και ο 
χρόνος εκτέλεσης του έργου, αλλά και τεχνικοοικονοµικά αποδεικνύεται προτιµότερο για την 
επιχείρηση, να επιδιωχθεί αρχικά η προσαρµογή της µελέτης στις µηχανές που διαθέτει στο 
δυναµικό της η επιχείρηση, µε την προϋπόθεση φυσικά ότι στην κρίσιµη χρονική περίοδο δε 
θα είναι δεσµευµένες σε άλλα έργα. Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, τότε πλέον µένει να 
αντιµετωπισθεί το ενδεχόµενο αγοράς ή ενοικίασης νέων µηχανών. Η αγορά µιας νέας 
µηχανής συµφέρει στις εξής περιπτώσεις: α) όταν η έκταση του έργου είναι τέτοια, ώστε η 
αξία της µηχανής να αποσβεσθεί κατά τη διάρκεια της εργασίας της στο έργο αυτό, β) όταν 
υπάρχουν ασφαλείς προοπτικές η µηχανή να χρησιµοποιηθεί σε µελλοντικά έργα της 
επιχείρησης και γ) όταν µπορεί να µεταπωληθεί η µηχανή µετά την εκτέλεση του έργου σε 
τέτοια τιµή, ώστε να καλυφθεί το αναπόσβεστο µέρος της αξίας της (Φωτιάδης, 2000). Όταν 
δε συντρέχει καµιά από αυτές τις περιπτώσεις, είναι προτιµότερη η ενοικίαση της µηχανής. 
Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε βέβαια θα αγορασθεί η νέα µηχανή. Το κόστος όµως του 
προς εκτέλεση έργου θα επιβαρυνθεί στην περίπτωση αυτή µε ολόκληρη την απόσβεση της 
αξίας της νέας µηχανής, κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη της 
σχετικής προφοράς. 
 Αν αποφασιστεί τελικά η αγορά µιας νέας µηχανής, βασική προϋπόθεση για τη σωστή 
επιλογή δοµικών µηχανών είναι η δυνατότητα αυτών να εκπληρώνουν το σκοπό για τον 
οποίο προορίζονται. Στη συγκριτική αξιολόγηση οµοειδών µηχανών πρέπει να ληφθούν 
υπόψη ορισµένοι παράγοντες, για να προκύψει το βέλτιστο αποτέλεσµα. Οι κυριότεροι 
τέτοιοι παράγοντες είναι (Παπαθανασίου, 2000): 

1. Χειρισµός µηχανής 
 Ένας σηµαντικός παράγοντας που επιδρά επί της αξίας της µηχανής είναι ο άνετος 
χειρισµός της. Ο χειριστής θα πρέπει να µπορεί να χειρισθεί τη µηχανή κατά τρόπο απλό 
και ασφαλή έναντι πιθανών λαθών και το σύστηµα χειρισµού της µηχανής θα πρέπει να 
είναι απλό και προσιτό στον κάθε εκπαιδευµένο χειριστή. Η θέση του χειριστή πρέπει να 
είναι τέτοια που να παρέχει ασφάλεια, ευρύ πεδίο ορατότητας, προστασία από τις 
καιρικές συνθήκες και αποµόνωση του χειριστή από τους κραδασµούς λειτουργίας της. 
2. Συντήρηση της µηχανής 
 Οι βασικές εργασίες συντήρησης της µηχανής (λίπανση, ρυθµίσεις, κλπ.) πρέπει να 
είναι απλές στην εκτέλεσή τους και να απαιτούν κατά το δυνατόν µικρό χρόνο 
απασχόλησης του χειριστή. Θα πρέπει να γίνονται σε κατά το δυνατόν µεγάλα χρονικά 



 

 11 

διαστήµατα, ώστε να µην απασχολούν συχνά το χειριστή. Η συγκρότηση µιας µηχανής θα 
πρέπει να καθιστά τη συντήρηση όσο το δυνατόν ευκολότερη. 
3. Ασφάλεια λειτουργίας 
 Η ασφαλής λειτουργία της µηχανής επιβάλλει τη λήψη διαφόρων µέτρων από 
πλευράς κατασκευαστή. Τα µέτρα αυτά πρέπει να προσβλέπουν στην ασφάλεια της ίδιας 
της µηχανής αλλά και του προσωπικού χειρισµού της σε περιπτώσεις απρόβλεπτης 
διακοπής λειτουργίας της ή ακόµη και προφύλαξής της σε περίπτωση κακής λειτουργίας 
ενός οποιουδήποτε επί µέρους µηχανισµού της. 
4. Ετοιµότητα λειτουργίας 
 Η ετοιµότητα λειτουργίας είναι επίσης σπουδαίος παράγοντας για την αξιολόγηση 
µιας µηχανής. Ο βαθµός ετοιµότητας είναι δυνατόν να εκφραστεί µε την πιθανότητα 
λειτουργίας ευθύς µόλις χρειαστεί να λειτουργήσει η µηχανή. 
5. Οικονοµία 
 Το κόστος προµήθειας και τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης µιας µηχανής είναι 
παράγοντας προφανούς σπουδαιότητας και πρέπει να λαµβάνονται πάντοτε υπόψη κατά 
την αξιολόγηση µιας µηχανής. Το κόστος προµήθειας εξετάζεται φυσικά πάντα σε 
συνδυασµό µε τον οικονοµικό χρόνο ζωής της µηχανής. Ο εκ των προτέρων καθορισµός 
του οικονοµικού χρόνου ζωής µιας µηχανής δεν είναι πάντοτε εύκολη υπόθεση, ιδιαίτερα 
όταν πρόκειται για νέου τύπου µηχανές. Τούτο διότι ο καθορισµός του οικονοµικού 
χρόνου ζωής βασίζεται επί δεδοµένων λειτουργίας µιας µηχανής και µάλιστα επί σειρά 
ετών. Εν τούτοις ο κύκλος ζωής προγενέστερων µοντέλων της µηχανής και η φήµη του 
κατασκευαστικού οίκου της µηχανής στην αγορά αποτελούν σηµαντικά στοιχεία στην 
αξιολόγησή της. 
6. Ειδικοί παράγοντες 
 Εκτός των παραγόντων αυτών που αναφέρονται σε όλα τα είδη των µηχανών, 
υπάρχουν και άλλοι ειδικοί παράγοντες (στεγανότητα εσωτερικού χώρου έναντι σκόνης, 
εξουδετέρωση θορύβων, εύκολη αντικατάσταση ορισµένων τεµαχίων κλπ.) οι οποίοι 
εξετάζονται κατά περίπτωση. 
 

 Αναφορικά µε την επιλογή µεταξύ µηχανών γενικής ή ειδικής χρήσης, ο project 
manager πρέπει να έχει υπόψη του τα εξής. Ως µηχανές γενικής χρήσης χαρακτηρίζονται 
εκείνες που είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται σε όλα, ή τουλάχιστον στα περισσότερα από 
τα έργα που εκτελεί µια δοµική επιχείρηση. Είναι κατά κανόνα µικρής και µεσαίας απόδοσης, 
κατασκευάζονται από τις βιοµηχανίες σε σειρά και βρίσκονται στην αγορά χωρίς ειδική 
παραγγελία. Ως µηχανές ειδικής χρήσης χαρακτηρίζονται εκείνες που έχουν ειδική 
αποστολή και χρησιµοποιούνται µόνο σε ορισµένες ειδικές εργασίες µιας επιχείρησης. Έχουν 
οπωσδήποτε µεγάλη απόδοση, δεν κατασκευάζονται σε σειρά και χρησιµοποιούνται µόνο σε 
έργα µεγάλης έκτασης και ειδικής υφής. Οπωσδήποτε δεν είναι δυνατόν να γίνει µια σαφής 
και αντικειµενική κατάταξη των µηχανών στις δύο παραπάνω κατηγορίες, διότι τα όρια 
µεταξύ τους είναι ρευστά. Έτσι η ίδια µηχανή µπορεί κάλλιστα για µια επιχείρηση να είναι 
γενικής -, για µια άλλη δε ειδικής χρήσης. Εκτός από τη δυνατότητα χρησιµοποίησής της σε 
περισσότερα έργα, µια µηχανή γενικής χρήσης παρουσιάζει και τα εξής πλεονεκτήµατα:      
α) ευκολία στη εξεύρεση προσωπικού χειρισµού και συντήρησης και β) ευκολία στην 
εξεύρεση των απαιτούµενων για τις επισκευές της ανταλλακτικών. Η αγορά µιας ειδικής 
µηχανής δικαιολογείται στις εξής περιπτώσεις: α) όταν πρόκειται για εργασία ειδικής φύσης, 
που δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί από µηχανές γενικής χρήσης, β) όταν η εκτέλεση του 
έργου µε ειδική µηχανή συνεπάγεται µεγάλη µείωση κόστους, έναντι του κόστους εκτέλεσης 
µε µηχανές γενικής χρήσης και γ) όταν η έκταση του έργου είναι τόση, ώστε να αποσβεσθεί η 
ειδική µηχανή κατά τη διάρκεια της εργασίας της στο έργο αυτό. 
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 Σχετικά µε το µέγεθος των δοµικών µηχανών υπάρχει το δίληµµα της επιλογής µεταξύ 
µιας µεγάλης ή περισσότερων µικρών µηχανών. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση 
διευκολύνεται, όταν συνεκτιµηθούν τα εξής δεδοµένα: α) το κόστος ανά µονάδα παραγωγής 
είναι µικρότερο, όταν το έργο εκτελείται από µια µεγάλη παρά από περισσότερες µικρές 
µηχανές, β) οι µικρότερες µηχανές είναι ευκολότερο να χρησιµοποιηθούν µετά το τέλος του 
έργου σε άλλα έργα µικρότερης έκτασης από ότι µια µεγάλη µηχανή, γ) εάν συµβεί βλάβη 
στη µεγάλη µηχανή, αυτό θα έχει σαν συνέπεια ανωµαλίες και καθυστέρηση στην εκτέλεση 
του έργου, ενώ η επίδραση της ακινησίας µιας από τις µικρότερες µηχανές στις υπόλοιπες 
εργασίες, θα είναι οπωσδήποτε πολύ µικρότερη και δ) η µεταφορά των µικρών µηχανών στο 
εργοτάξιο είναι πολύ ευκολότερη, ενώ για τη µεταφορά µιας µεγάλης µηχανής απαιτείται 
ειδικό όχηµα και πολλές φορές ειδική διαµόρφωση των οδών προσπέλασης προς το 
εργοτάξιο. 
 Μετά την επιτυχή επιλογή µιας δοµικής µηχανής, ο επόµενος παράγοντας επιτυχίας 
στην κατασκευή ενός έργου, εξίσου σηµαντικός µε τον προηγούµενο, είναι η ορθή 
χρησιµοποίησή της. Ο παράγοντας αυτός συνίσταται στην ορθή εισαγωγή της µηχανής στο 
έργο και στον ορθό χειρισµό της κατά τη διάρκεια της εργασίας. Η ορθή εισαγωγή της 
µηχανής στο έργο έχει σχέση µε το σωστό προγραµµατισµό της εκτέλεσης των εργασιών, 
κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του Work Breakdown Structure 
(WBS). ∆ηλαδή πρέπει να επιδιώκεται η αρµονική συνεργασία των µηχανών στο εργοτάξιο 
και να αποφεύγονται οι άσκοπες µετακινήσεις των µηχανών από θέση σε θέση. Ο ορθός 
χειρισµός της µηχανής προϋποθέτει κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. Είναι κακώς 
εννοούµενη οικονοµία, το να εµπιστεύεται µια εταιρεία τις µηχανές της σε άπειρους ή 
περιορισµένων ικανοτήτων χειριστές, για να πληρώσει µικρότερα ηµεροµίσθια, από ότι σε 
ικανούς, πεπειραµένους χρήστες. 
 Με τον όρο συντήρηση των δοµικών µηχανών εκφράζεται ένα σύνολο εργασιών, που 
πρέπει να εκτελούνται στη µηχανή, ώστε αφ’ενός να βρίσκεται πάντα σε ετοιµότητα 
λειτουργίας, αφ’ετέρου να επιµηκύνεται όσο το δυνατόν περισσότερο ο οικονοµικός χρόνος 
ζωής της. Οι εργασίες συντήρησης των δοµικών µηχανών διακρίνονται σε εργασίες 
προληπτικής συντήρησης και εργασίες επισκευών. Η προληπτική συντήρηση περιλαµβάνει 
τις εργασίες που πρέπει να εκτελούνται στη µηχανή, ώστε να προλαµβάνονται οι βλάβες και 
να διατηρείται πάντα σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Αυτό επιτυγχάνεται µε την άµεση 
επισήµανση και αποκατάσταση κάθε φθοράς που αρχίζει να εµφανίζεται, πριν η τελευταία 
προχωρήσει και επιφέρει σοβαρές και δύσκολα αποκαταστάσιµες βλάβες. Η προληπτική 
συντήρηση κλιµακώνεται σε δύο βαθµίδες: την ηµερήσια και την τριµηνιαία συντήρηση. Η 
ηµερήσια συντήρηση εκτελείται κάθε εργάσιµη µέρα από το χειριστή της µηχανής και 
περιλαµβάνει επιθεώρηση πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας της εργασίας, λίπανση 
της µηχανής, ρυθµίσεις ορισµένων µηχανισµών και στοιχειώδεις αντικαταστάσεις φθαρµένων 
τεµαχίων. Αν ο χειριστής διαπιστώσει φθορές ή βλάβες, πρέπει να το αναφέρει µε το δελτίο 
εργασίας της µηχανής που είναι υποχρεωµένος να συµπληρώνει και να υποβάλλει κάθε 
εργάσιµη µέρα. Η ηµερήσια συντήρηση εκτελείται κατά κανόνα µετά το τέλος της εργασίας 
της µηχανής και απαιτεί ανάλογα µε το είδος της 20 έως 40 λεπτά. Η τριµηνιαία συντήρηση 
εκτελείται από ειδικό τεχνίτη µε τη βοήθεια του χειριστή της µηχανής µια φορά κάθε τρεις 
µήνες ή κάθε 250 ώρες λειτουργίας της µηχανής. Εάν βέβαια µια µηχανή εργάζεται κάτω από 
δυσµενείς συνθήκες, τα χρονικά διαστήµατα προσαρµόζονται ανάλογα. Η τριµηνιαία 
συντήρηση περιλαµβάνει σχολαστική επιθεώρηση για διαπίστωση κάθε φθοράς ή βλάβης, 
αντικατάσταση φθαρµένων τεµαχίων σε έκταση µεγαλύτερη της επιτρεπόµενης κατά την 
ηµερήσια συντήρηση και σοβαρότερες ρυθµίσεις της µηχανής που η εκτέλεσή τους απαιτεί 
τεχνική ικανότητα και ειδικά όργανα. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει σοβαρότερη βλάβη, 
προγραµµατίζεται η επισκευή της µηχανής. Οι επισκευές διακρίνονται σε επισκευές 
εργοταξίου και γενικές επισκευές σε ειδικό συνεργείο. 
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 Τέλος, σχετικά µε τις δοµικές µηχανές αξίζει να γίνει και µια αναφορά στο κόστος τους. 
Το κόστος µιας δοµικής µηχανής εκφράζεται για ορισµένο διάστηµα λειτουργίας της (π.χ. 
ετήσιο κόστος) ή ανάγεται σε κάθε ώρα παραγωγικής εργασίας της. Ο δεύτερος τρόπος είναι 
προτιµότερος, γιατί διευκολύνει τον καταλογισµό του κόστους των µηχανών από τον project 
manager στο συνολικό κόστος του έργου. Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος µιας 
δοµικής µηχανής είναι το µέγεθος της µηχανής, η αξία της, ο χρόνος ζωής της, ο ετήσιος 
ρυθµός ωρών παραγωγικής εργασίας της, το ύψος ηµεροµισθίων προσωπικού χειρισµού και 
συντήρησης, η αξία ανταλλακτικών, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται η µηχανή και 
ο τρόπος χρησιµοποίησής της, η οργάνωση της συντήρησης και η ζήτηση παλαιών µηχανών 
(µετά την παρέλευση του οικονοµικού χρόνου ζωής). Από τη θεώρηση των προηγούµενων 
παραγόντων διαφαίνεται ότι ο εκ των προτέρων υπολογισµός του κόστους µιας δοµικής 
µηχανής είναι δυνατός µόνο κατά προσέγγιση. Ο ακριβής υπολογισµός του κόστους 
προϋποθέτει την ύπαρξη οικονοµοτεχνικής φύσεως στατιστικών στοιχείων. Εφόσον 
υπάρχουν οι απαραίτητες πληροφορίες, τότε µπορεί να υπολογισθεί επακριβώς εκ των 
υστέρων το κόστος της µηχανής που αφορούν οι πληροφορίες και εκ των προτέρων µε καλή 
προσέγγιση το κόστος οµοειδών µηχανών. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν µέχρι τώρα στη 
διάθεση των ενδιαφεροµένων επίσηµα στατιστικά δεδοµένα, εκτός από αυτά που τυχόν 
τηρούν οι επιχειρήσεις για ιδιωτική τους χρήση. Τέτοια δεδοµένα υπάρχουν βέβαια για άλλες 
χώρες (Η.Π.Α., Γερµανία κλπ), η χρήση τους όµως από τις ηµεδαπές επιχειρήσεις είναι 
παρακινδυνευµένη, διότι οι εδώ συνθήκες χρήσης και συντήρησης των δοµικών µηχανών 
καθώς και οι λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος τους διαφέρουν από ισχύοντα σε 
άλλες χώρες. 
 Το κόστος µιας δοµικής µηχανής αναλύεται στα παρακάτω στοιχεία: κόστος κεφαλαίου 
(αποσβέσεις και τόκοι), κόστος λειτουργίας, κόστος συντήρησης, κόστος προσωπικού, 
κόστος συναρµολογήσεων και αποσυναρµολογήσεων της µηχανής, κόστος ασφαλειών, 
φόρων, κλπ και κόστος µεταφορών. Όσον αφορά τις αποσβέσεις και του τόκους, γενικά 
ισχύει ότι για να αντικατασταθεί µια µηχανή, χωρίς να επενδυθεί νέο κεφάλαιο, θα πρέπει η 
αξία της παλιάς µηχανής να έχει αποσβεσθεί τουλάχιστον κατά το ποσό της διαφοράς µεταξύ 
της αξίας αγοράς της και της τιµής της µεταπώλησής της, ως παλαιάς. Χρονικά η 
αντικατάσταση της µηχανής κρίνεται απαραίτητη, όταν εξαντληθεί ο οικονοµικός χρόνος 
ζωής της. Το κόστος κάθε έργου επιβαρύνεται αναλογικά µε την απόσβεση των µηχανών που 
εργάστηκαν σε αυτό. Επιβαρύνεται ακόµη και µε τους τόκους του κεφαλαίου (βάσει του 
εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου), που έχει διατεθεί για την αγορά της µηχανής. Το κόστος 
συντήρησης µιας δοµικής µηχανής εξαρτάται από το είδος, το µέγεθος και την κατάστασή 
της. Η κατάστασή της εξαρτάται από το χρόνο της παραγωγικής εργασίας της και τις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιµοποιήθηκε. Εποµένως το κόστος συντήρησης της 
µηχανής είναι γενικά µια αύξουσα συνάρτηση της ηλικίας της. Χάριν απλοποίησης όµως, το 
ετήσιο κόστος συντήρησης θεωρείται ανεξάρτητο από την ηλικία της µηχανής και 
εκφράζεται ως ποσοστό είτε επί του αρχικού κόστους τόκων και αποσβέσεων (Γερµανία) είτε 
επί της αρχικής αξίας της µηχανής (Αµερική). Το κόστος λειτουργίας µιας δοµικής µηχανής 
αναλύεται στο κόστος της ενέργειας που καταναλίσκεται κατά τη λειτουργία της και στο 
κόστος των λιπαντικών που απαιτούνται για τη λίπανσή της. Το κόστος του προσωπικού 
αναφέρεται στα ηµεροµίσθια του προσωπικού που απασχολείται µε το χειρισµό της µηχανής 
(χειριστές και βοηθητικό προσωπικό). Χρειάζεται προσοχή στη συνεκτίµηση τυχόν 
υπερωριακής απασχόλησης. Το κόστος µεταφοράς των µηχανών από το χώρο αποθήκευσης 
στο εργοτάξιο και αντιστρόφως ή από εργοτάξιο σε εργοτάξιο είναι συνάρτηση της 
απόστασης µεταφοράς και του βάρους της µηχανής και επιβαρύνει τα έργα στα οποία οι 
µηχανές εργάστηκαν. Στο κόστος µεταφορών συνυπολογίζεται και το κόστος 
φορτοεκφόρτωσης. 
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 Σχετικά µε τους πόρους στα έργα πολύς λόγος συχνά γίνεται για την υπεραπασχόλησή 
τους και τα διάφορα προβλήµατα που αυτή επιφέρει, όπως µείωση αποδοτικότητας, φθορά 
των πόρων, εκνευρισµός του ανθρώπινου δυναµικού κ.α. Εκτός όµως από την 
υπεραπασχόληση, η αντίθετη κατάσταση δηλαδή η υποαπασχόληση των πόρων, µπορεί 
επίσης να αποτελέσει σηµαντικό πρόβληµα. Αν πολλά έργα συγχωνεύονται και αποτελούν 
ένα µεγάλο σχέδιο (master schedule), είναι σηµαντικό να βρεθεί µια ισορροπία στη χρήση των 
πόρων, ώστε κάθε µέρα, ή σχεδόν κάθε µέρα, τα συνεργεία να απασχολούνται πλήρως. Το 
τελευταίο αποκτά ιδιαίτερη σηµασία σε κατασκευαστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται 
παγκοσµίως. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη και η µείωση 
παραγωγικότητας, που επιφέρει ο χρόνος προσαρµογής σε νέα περιβάλλοντα εργασίας, 
καθώς και ο χρόνος που χάνεται σε µετακινήσεις (Weber, 2005). 
 

2.3 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
  
 Ο σκοπός της αναγνώρισης των δραστηριοτήτων και των πακέτων εργασιών είναι να 
επιλεγούν εκείνες που είναι κρίσιµες για την επιτυχία του έργου και εκείνες που απαιτούνται 
για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της διαδικασίας της κατασκευής. Συνήθως για την περιγραφή 
της κατασκευής µιας µονοκατοικίας χρησιµοποιούνται 50-100 δραστηριότητες (Weber, 
2005). Όπως και στα περισσότερα έργα έτσι και στον τοµέα των κατασκευών υπάρχουν 
τριών ειδών δραστηριότητες: εφοδιασµού (procurement), παραγωγής (production) και 
διαχείρισης (management). Οι δραστηριότητες εφοδιασµού περιλαµβάνουν την παραγγελία 
και παραλαβή εξοπλισµού και υλικών που χαρακτηρίζονται από µεγάλους χρόνους 
παράδοσης. Οι δραστηριότητες παραγωγής είναι αυτές που απαιτούνται για να εκτελεστεί το 
ίδιο το έργο της κατασκευής και περιλαµβάνουν συνήθως στην περιγραφή τους ένα 
ενεργητικό ρήµα. Τέλος οι δραστηριότητες διαχείρισης περιλαµβάνουν όλα όσα απαιτούνται, 
για να γίνει πιο αποτελεσµατικός ο σχεδιασµός. 
 Μόλις αναγνωριστούν οι δραστηριότητες, πρέπει να προσδιοριστεί η διάρκειά τους. Για 
να γίνει αυτό πρέπει να εκτιµηθεί η παραγωγικότητα του προσωπικού. Με τον όρο 
προσωπικό, δε νοείται µόνο το ανθρώπινο δυναµικό, αλλά και ο εξοπλισµός. Ο ρυθµός 
παραγωγής µπορεί να προκύψει από ιστορικά στοιχεία παλιότερων έργων ή από συζητήσεις 
µε άλλα µέλη της οµάδας και συνεργεία. Υπάρχει βέβαια για αυτό το σκοπό πλήθος 
αναφορών και στη βιβλιογραφία (Walker, 1999) και σε βάσεις δεδοµένων (Richardson’s 
General Construction Estimating Standards). Σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµη, καθορίζεται 
στο συµβόλαιο ανώτατο όριο για τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, συνήθως 14-20 ηµέρες 
(Mubarak, 2005).  
 Στα περισσότερα τεχνικά έργα οι διάρκειες υπολογίζονται σε εργάσιµες ηµέρες, που 
συνήθως, αλλά όχι πάντοτε, ακολουθούν πενθήµερη εργάσιµη εβδοµάδα. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις όλο το έργο ή µόνο ορισµένα συνεργεία του ακολουθούν εργάσιµη εβδοµάδα έξι 
ή ακόµη και εφτά ηµερών. Σε ορισµένες χώρες µπορεί να είναι φυσιολογικό η εργάσιµη 
εβδοµάδα να έχει έξι ηµέρες. Ακόµη σε ορισµένες χώρες της Μέσης Ανατολής η εργάσιµη 
εβδοµάδα ξεκινάει το Σάββατο και όχι τη ∆ευτέρα. Ο project manager πρέπει να έχει υπόψη 
του όλα αυτά τα ηµερολόγια (Mubarak, 2005). Ακόµη πρέπει να υπολογίζει και µη εργάσιµες 
ηµέρες όπως αργίες ή ηµέρες βροχής (rain days). Το συµβόλαιο συνήθως προσδιορίζει τις 
επίσηµες αργίες καθώς και τον επιτρεπόµενο αριθµό ηµερών βροχής, δηλαδή των ηµερών 
του µήνα που οι εργασίες στο έργο αναµένεται να αναβληθούν λόγω καιρού. Αυτή η 
πρόβλεψη συνήθως βασίζεται σε ιστορικά µετεωρολογικά στοιχεία για τη συγκεκριµένη 
περιοχή. ∆εν περιλαµβάνει ασυνήθιστο καιρό και φυσικές καταστροφές. 
 Παρόλο που η ηµέρα είναι η πιο συνηθισµένη µονάδα µέτρησης του χρόνου σε τεχνικά 
έργα, δεν αποκλείεται να χρησιµοποιούνται και άλλες όπως η ώρα, η εβδοµάδα ή ακόµη και ο 
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µήνας. Ο project manager σε συνεργασία µε τη υπόλοιπη οµάδα πρέπει να αποφασίσει για τη 
µονάδα µέτρησης από την αρχή, γιατί οποιαδήποτε αλλαγή µετά είναι πολύ δύσκολη και 
µπορεί να οδηγήσει σε παραβλέψεις και σφάλµατα. 
 

2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 
 Ο χρονικός προγραµµατισµός είναι µόνο ένα από τα στοιχεία του σχεδιασµού τεχνικών 
έργων. Συγκεκριµένα στις κατασκευές υπεισέρχονται σχέδια που σχετίζονται µε την 
ασφάλεια, τις δηµόσιες σχέσεις µε το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, το οποίο επηρεάζεται από 
την εκτέλεση του έργου, την αποθήκευση και τη χρήση των υλικών, την προστασία του 
περιβάλλοντος κ.α. ΄Όλα αυτά απαρτίζουν το σχέδιο κατασκευής (construction plan) (Weber, 
2005). 
 Τα ορόσηµα, οι παραδόσεις απαραίτητων για τη συνέχιση των εργασιών υλικών και οι 
υπεργολαβίες θέτουν κατά κανόνα περισσότερους περιορισµούς στον προγραµµατισµό 
τεχνικών έργων από ότι σε έργα άλλης φύσεως. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη 
χρήση των περιορισµών, καθώς είναι ο µόνος τρόπος να δηµιουργηθούν αρνητικά χρονικά 
περιθώρια (negative float) στο χρονοδιάγραµµά µας. 
 Ένας τρόπος, για να διορθωθούν προβλήµατα στο χρονοδιάγραµµα, που ενδεχοµένως 
δεν προσφέρεται σε έργα άλλης φύσεως, είναι η αλλαγή των λογικών σχέσεων µεταξύ των 
δραστηριοτήτων µε εφαρµογή εναλλακτικών µεθόδων κατασκευής. Επειδή όµως η λογική 
αλληλουχία των δραστηριοτήτων σχετίζεται και µε την κατανοµή πόρων, πρέπει να 
εξασφαλιστεί ότι υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι, για να στηρίξουν την αλλαγή (Weber, 
2005). 
 Μία από τις συνηθέστερες µεθόδους γραφικής αναπαράστασης του χρονοδιαγράµµατος 
είναι το διάγραµµα Gantt. Στα τεχνικά έργα είναι συνηθισµένο η µπάρα να µη δηλώνει 
συνεχόµενη εργασία από την αρχή της δραστηριότητας µέχρι το τέλος της. Για παράδειγµα η 
δραστηριότητα “Έκδοση Οικοδοµικής Άδειας” µπορεί να είναι µια µπάρα µε διάρκεια δύο 
µήνες, το περισσότερο όµως από αυτό το διάστηµα είναι αναµονή. Οµοίως στις κατασκευές 
πολύς χρόνος καταναλώνεται περιµένοντας την ωρίµανση του σκυροδέµατος (Mubarak, 
2005). Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιούνται συχνά µη συνεχείς (διακοπτόµενες) γραµµές 
για το διαχωρισµό µεταξύ πραγµατικής εργασίας (συµπαγής γραµµή) και ανενεργών 
χρονικών διαστηµάτων (κενά µεταξύ συµπαγών γραµµών), όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.1. 
 

 
Εικόνα 2.1: Παράσταση ανενεργών χρονικών διαστηµάτων σε διάγραµµα Gantt 

(Πηγή: Mubarak, 2005, σελ.13) 
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2.5 ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 Επιτάχυνση του έργου (accelerating a project) σηµαίνει µείωση της κανονικής διάρκειας 
του χρονοδιαγράµµατος. Συχνά αναφέρεται και ο όρος επιτάχυνση του χρονοδιαγράµµατος 
(schedule acceleration). Η επιτάχυνση δεν είναι απαραίτητο ότι στοχεύει στη µικρότερη 
δυνατή διάρκεια. Ο όρος συµπίεση του χρονοδιαγράµµατος (schedule crashing) υποδηλώνει τη 
µέγιστη δυνατή επιτάχυνση. Ένας εργολάβος µπορεί να θέλει να επιταχύνει το έργο για 
διάφορους λόγους, όπως οι ακόλουθοι (Mubarak, 2005): 

� Αφού ξεκινήσει η κατασκευή και συµπληρωθεί ένα ποσοστό του έργου, ο 
εργολάβος συνειδητοποιεί ότι είναι πίσω στο πρόγραµµα. Χρειάζεται να 
επιταχύνει το υπόλοιπο χρονοδιάγραµµα, για να καλύψει το χαµένο χρόνο και να 
τελειώσει στην ώρα του. Σε πολλά συµβόλαια υπάρχουν χρηµατικές ποινές για 
τυχόν καθυστερήσεις. Σε ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα είναι τέτοια η φύση του 
έργου που δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις. Για παράδειγµα µια καθυστέρηση στα 
Ολυµπιακά Έργα επιφέρει εκτός από απώλεια χρηµάτων και διεθνή αµηχανία. 

� Σε ορισµένες περιπτώσεις ο εργολάβος µπορεί να έχει οικονοµικό κίνητρο να 
τελειώσει νωρίτερα. Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η ακόλουθη. Στις 17 
Ιανουαρίου του 1994 ένας σεισµός µεγέθους 6,7 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ 
προκάλεσε σοβαρές ζηµιές και αρκετές απώλειες στην Καλιφόρνια. Ιδιαίτερο 
βάρος δόθηκε στην άµεση επισκευή του αυτοκινητόδροµου 10 στη Santa Monica, 
ενός από τους κυριότερους των Ηνωµένων Πολιτειών. Το έργο ανέλαβε η C.C. 
Meyers Inc. και έπρεπε να ολοκληρωθεί σε 140 ηµέρες. Το συµβόλαιο προέβλεπε  
χρηµατική ποινή $200,000 για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και αντίστοιχο πριµ για 
κάθε ηµέρα νωρίτερης παράδοσης. Το έργο ολοκληρώθηκε τελικά σε 66 ηµέρες, 
74 ηµέρες νωρίτερα από το προβλεπόµενο, κάτι που απέφερε στην εταιρεία 
συνολικό πριµ ύψους $14,8 εκατοµµυρίων. 

� Μερικές φορές, ειδικά όταν η οικονοµία είναι σε ακµή, η νωρίτερη παράδοση του 
έργου σηµαίνει για τον εργολάβο ότι µπορεί να ξεκινήσει την επόµενη δουλειά 
νωρίτερα και να βγάλει έτσι µεγαλύτερο κέρδος. Τις περισσότερες φορές γνωρίζει 
εκ των προτέρων πότε ξεκινά το επόµενο έργο. Αυτό το χρονικό περιθώριο 
απαιτεί να επιταχύνει το παρόν έργο, ώστε να αποδεσµεύσει µερικούς πόρους, για 
να χρησιµοποιηθούν στο επόµενο. 

 Αναφορικά µε τους τρόπους που υπάρχουν διαθέσιµοι για την επιτάχυνση του 
χρονοδιαγράµµατος, το Construction Industry Institute στις Η.Π.Α. είχε αναγνωρίσει 
περισσότερους από 90 ήδη από το 1988. Οι περισσότεροι από αυτούς αναφέρονται και 
µπορούν να εφαρµοστούν σε όλους τους τύπους έργων, όπως έλεγχος του 
χρονοδιαγράµµατος για λάθη και περιττούς περιορισµούς, επικάλυψη δραστηριοτήτων (fast 
tracking), εκτέλεση υπερωριών, ανάθεση περισσότερων πόρων στο έργο, βελτίωση 
επικοινωνίας κ.α. Παρόλα αυτά υπάρχουν και µερικοί που έχουν νόηµα κυρίως σε τεχνικά 
έργα και αξίζει να γίνει ειδική αναφορά σε αυτούς. 
 Ένας πρώτος είναι η ανάλυση λειτουργικής αξίας (value engineering). Η ανάλυση 
λειτουργικής αξίας ορίζεται ως η επιστήµη που µελετά στη σχετική αξία διάφορων υλικών 
και µεθόδων κατασκευής. Λαµβάνει υπόψη της το αρχικό κόστος της κατασκευής σε 
συνδυασµό µε το εκτιµώµενο κόστος συντήρησης, την κατανάλωση ενέργειας, τη διάρκεια 
ζωής και το κόστος αντικατάστασης. Είναι, λοιπόν, µια µέθοδος βελτιστοποίησης της αξίας 
µε το σωστό µίγµα κόστους και λειτουργιών. Μάλιστα για την προώθησή της πολλές φορές 
τα συµβόλαια προβλέπουν πριµ για τους κατασκευαστές που καταθέτουν δηµιουργικές 
προτάσεις. 
 Άλλος τρόπος είναι η µελέτη κατασκευασιµότητας (constructability). Η 
κατασκευασιµότητα ορίζεται ως η βέλτιστη αξιοποίηση της γνώσης κατασκευής και της 
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εµπειρίας στα πεδία του σχεδιασµού, της προµήθειας και της οργάνωσης εργοταξίου µε 
στόχο την εκπλήρωση των στόχων του έργου. Είναι κυρίως µια µελέτη που γίνεται από τον 
κατασκευαστή αναζητώντας πιθανά προβλήµατα και εµπόδια, για να ελέγξει, αν το αρχικό 
σχέδιο είναι εφικτό. Η ανάλυση λειτουργικής αξίας και η µελέτη κατασκευασιµότητας 
µπορούν να συνυπάρξουν και πολλές φορές συµπληρώνουν η µία την άλλη. 
 Τέλος ένας τρίτος τρόπος είναι η προµήθεια ειδικών υλικών και εξοπλισµού που 
µπορούν να επιταχύνουν τις εργασίες, όπως για παράδειγµα οι επιταχυντές πήξης του 
σκυροδέµατος. Βέβαια σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να δικαιολογηθεί το πρόσθετο κόστος 
και να εξεταστεί αν συµφέρει τελικά µια τέτοια προσέγγιση. Γενικά βέβαια θα επιλεγεί 
εκείνη η µέθοδος επιτάχυνσης του έργου που έχει το µικρότερο κόστος ή το χαµηλότερο λόγο 
κόστους – ωφέλειας. 
 Ας δούµε τώρα πώς συνδέεται η επιτάχυνση του έργου µε το κόστος του. Η έννοια του 
συνολικού κόστους στα τεχνικά έργα δε διαφέρει από αυτήν στα υπόλοιπα έργα. Προκύπτει 
από τις καµπύλες του άµεσου και του έµµεσου κόστους. Τα άµεσα είναι τα κόστη που 
µπορούν να συνδεθούν µε συγκεκριµένες προσφορές ή δραστηριότητες (ηµεροµίσθια, αµοιβή 
υπεργολάβων, υλικά κλπ.), ενώ έµµεσα είναι τα κόστη τα οποία σχετίζονται µε εργασία, 
υλικά και εξοπλισµό, που αφορούν όλο το έργο και δεν µπορούν να ανατεθούν σε κάποια 
συγκεκριµένη δραστηριότητα (αµοιβές οµάδας έργου, γραφειακό υλικό, ενοίκια, λογαριασµοί 
νερού και ρεύµατος κλπ.). Στο Σχήµα 2.2 φαίνεται η παραγωγή της καµπύλης συνολικού 
κόστους από τις καµπύλες άµεσου και έµµεσου κόστους. 
 

 
 

Σχήµα 2.2: Καµπύλη συνολικού κόστους 
(Πηγή: Weber, 2005, σελ.84) 

 
 Η επιτάχυνση του έργου έχει σχεδόν πάντα ως αποτέλεσµα την αύξηση του άµεσου 
κόστους και µάλιστα όσο επιταχύνουµε, τόσο αυξάνεται το κόστος της επιτάχυνσης ανά 
ηµέρα. Αυτό το φαινόµενο οφείλεται σε δύο λόγους (Mubarak, 2005). Σε επίπεδο 
δραστηριοτήτων η αύξηση της επιτάχυνσης γίνεται ολοένα και δυσκολότερη και απαιτεί 
διαφορετικές και πιο ακριβές τεχνικές. Όταν ξεκινάµε να επιταχύνουµε το έργο, έχουµε 
πολλές επιλογές και επιλέγουµε µεταξύ αυτών τις πιο φτηνές. Στην πορεία, για µεγαλύτερη 
επιτάχυνση, αναγκαζόµαστε να πάµε σε πιο ακριβές τεχνικές. Σε επίπεδο συνολικού έργου 
τώρα, έχουµε να επιλέξουµε µεταξύ πολλών δραστηριοτήτων και πάντα επιλέγουµε πρώτα 
αυτήν που η συµπίεσή της στοιχίζει λιγότερο. Στην πορεία αναγκαζόµαστε να επιλέξουµε και 
άλλες δραστηριότητες που θα µας κοστίσουν περισσότερο. Επίσης στα πρώτα στάδια της 
επιτάχυνσης, η µείωση του χρόνου µιας δραστηριότητας µπορεί να οδηγήσει στη µείωση του 
συνολικού χρονοδιαγράµµατος. Στα επόµενα στάδια, όταν έχουµε περισσότερες από µια 
κρίσιµες διαδροµές, µπορεί να χρειαστεί να επιταχύνουµε διάφορες δραστηριότητες (κάθε 
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µια σε διαφορετική διαδροµή), για να µειώσουµε τη συνολική διάρκεια του έργου κατά µια 
µέρα µόνο. Για τους παραπάνω δύο λόγους έχουµε τη µη γραµµική αύξηση του άµεσου 
κόστους που φαίνεται στο Σχήµα 2.2. Αντίθετα, στο ίδιο σχήµα βλέπουµε πως η αύξηση της 
διάρκειας του έργου επιφέρει γραµµική αύξηση και του έµµεσου κόστους του έργου. 
 Σύµφωνα µε το John Fondahl, καθηγητή στο τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του 
Πανεπιστηµίου Stanford, πρέπει να κατασκευάζονται δύο καµπύλες για το συνολικό κόστος 
(Harris, 1978). Η µία είναι η ελάχιστη, παρόµοια µε αυτήν του Σχήµατος 2.2. Η άλλη, η 
λιγότερο επιθυµητή, είναι η καµπύλη µέγιστου συνολικού κόστους. Οι δύο αυτές καµπύλες 
απαρτίζουν αυτό που ο Fondahl χαρακτήρισε φάκελο κόστους του έργου. Ο φάκελος ξεκινά µε 
την καµπύλη ελάχιστου κόστους του έργου. Η λογική για την κατασκευή αυτής της καµπύλης 
είναι ότι για τη συµπίεση του χρονοδιαγράµµατος κατά µια χρονική µονάδα επιλέγεται κάθε 
φορά η δραστηριότητα µε το ελάχιστο κόστος. Η καµπύλη γίνεται πιο απότοµη, µέχρι να 
επιτευχθεί η ελάχιστη διάρκεια του έργου. Το συµπιεσµένο έργο είναι το αποτέλεσµα της 
συµπίεσης όλων των δραστηριοτήτων που θα µικρύνουν τη διάρκεια του έργου. Στην 
περίπτωση της καµπύλης ελάχιστου συνολικού κόστους, ακόµη και αν µπορούν να 
συµπιεστούν κι άλλες δραστηριότητες, δεν µπορεί να µικρύνει άλλο η συνολική διάρκεια του 
έργου. Η καµπύλη µέγιστου συνολικού κόστους προκύπτει µε συµπίεση αρχικά όλων των µη 
κρίσιµων δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια  για τη συµπίεση του χρονοδιαγράµµατος κατά µια 
χρονική µονάδα επιλέγεται κάθε φορά η δραστηριότητα µε το µέγιστο κόστος. Είναι 
προφανές ότι οι προσφορές των κατασκευαστικών εταιρειών πρέπει να υπερβαίνουν την 
καµπύλη µέγιστου κόστους, ώστε να αποτρέπονται ζηµίες, οφειλόµενες σε κόστη συµπίεσης 
πέραν του ελαχίστου. 
 

2.6 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 
 
 Σχετικά µε την κοστολόγηση στα τεχνικά έργα πρέπει να τονιστεί ότι µπορεί µεν κάθε 
δραστηριότητα έχει ένα κόστος και µια διάρκεια, αυτά τα χαρακτηριστικά της όµως δεν είναι 
ντετερµινιστικά. Στην πραγµατικότητα το κόστος και η διάρκεια είναι στατιστικές κατανοµές 
οι οποίες περιγράφουν τη µεταβλητότητα που ενυπάρχει στη κατασκευή. Με άλλα λόγια, αν 
η ίδια εργασία εκτελεστεί σε διάφορα έργα, η παραγωγικότητα και η διάρκεια της ίδιας 
ποσότητας εργασίας µεταβάλλεται. Σε αντίθεση µε τη βιοµηχανία, στην κατασκευή συχνά 
απαιτούνται εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, εκτεθειµένες στις καιρικές συνθήκες. Κάθε 
τεχνικό έργο είναι µοναδικό, ακόµη και όταν τα σχέδια κατασκευής είναι ίδια µε 
προηγούµενο έργο. Παρά την ύπαρξη αυτής της διακύµανσης οι κατασκευαστές συνήθως 
χρησιµοποιούν ντετερµινιστικές διάρκειες, βασισµένες σε µέσες παραγωγικότητες και 
αναµενόµενες ποσότητες. Ακόµη υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συµβάλλουν σε αυτή 
τη µεταβλητότητα, όπως π.χ. η εµπειρία των συνεργείων ή η µέθοδος κατασκευής (Weber, 
2005). Το Σχήµα 2.3 δείχνει τη γραφική παράσταση άµεσου κόστους – διάρκειας µιας 
τυπικής δραστηριότητας. Σε αυτές τις γραφικές παραστάσεις η ποσότητα των πόρων µπορεί 
να ποικίλλει, η µέθοδος κατασκευής όµως παραµένει σταθερή. 
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Σχήµα 2.3: ∆ιάγραµµα κόστους – διάρκειας µιας τυπικής δραστηριότητας 
(Πηγή: Weber, 2005, σελ.69) 

 
 Στο Σχήµα 2.3 παρατηρούµε ότι υπάρχει ελάχιστη (4) και µέγιστη (9) διάρκεια για τη 
δραστηριότητα Μ. Τα διαγράµµατα διάρκειας/κόστους λαµβάνουν υπόψη τους τη 
µεταβλητότητα που οφείλεται σε παράγοντες σχετικούς µε τα φυσικά χαρακτηριστικά του 
έργου, ανθρώπινους παράγοντες, περιβαλλοντικές συνθήκες και την καταλληλότητα των 
πόρων. Το σηµείο της καµπύλης που αντιστοιχεί στο υψηλότερο κόστος και τη µικρότερη 
διάρκεια προκύπτει, όταν αυξήσεις στο µέγεθος και τη σύνθεση των συνεργείων δεν έχουν 
άλλη επίδραση στη διάρκεια, παρά µόνο στο κόστος, λόγω συνωστισµού. Αντίστοιχα, στο 
άλλο άκρο της καµπύλης, όσο ανειδίκευτο και όσο ολιγοµελές να είναι το συνεργείο, κάποια 
στιγµή η δραστηριότητα θα τελειώσει. Βέβαια σε κάποιες εργασίες υπάρχει εκ των 
πραγµάτων ελάχιστη απαίτηση σε προσωπικό, για να εκτελεστεί η εργασία. Οι ελάχιστες και 
οι µέγιστες διάρκειες, όπως και διάφορες άλλες στατιστικές, µπορούν να προκύψουν από 
ιστορικά αρχεία, συνήθως όµως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, για να κατασκευαστεί 
ολόκληρη η καµπύλη. Συχνά απαιτείται η προσοµοίωση της καµπύλης µε διαδοχικά 
ευθύγραµµα τµήµατα, όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.4. Κάθε ευθύγραµµο τµήµα έχει κλίση ίση 
µε το κόστος ανά χρονική µονάδα. Αυτές οι κλίσεις χρησιµεύουν σε συγκρίσεις ελάχιστου 
κόστους, όταν πρέπει να γίνει συµπίεση χρονοδιαγράµµατος. 
 

 
 

Σχήµα 2.4: Προσοµοίωση υπερβολικής καµπύλης κόστους – διάρκειας  
(Πηγή: Weber, 2005, σελ.70) 
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2.7 ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ  
  
 Οι αξιώσεις λόγω καθυστερήσεων (delay claims) στον τοµέα των κατασκευών είναι ένα 
περίπλοκο θέµα. Πολλά δικηγορικά γραφεία συνεργάζονται µε συµβούλους µηχανικούς και 
άλλους ειδικούς, για να µπορέσουν να κατανοήσουν τα τεχνικά θέµατα που προκύπτουν σε 
υποθέσεις σχετικές µε τεχνικά έργα (Mubarak, 2005). Ο απλούστερος ορισµός για την 
καθυστέρηση (delay) σε σχέση µε τη διαχείριση τεχνικών έργων είναι ένα γεγονός ή µια 
συνθήκη που έχει ως αποτέλεσµα την περάτωση του έργου αργότερα από ό,τι προβλέπεται 
στο συµβόλαιο. Η καθυστέρηση µπορεί επίσης να αναφέρεται µόνο σε µια συγκεκριµένη 
δραστηριότητα. Η αξίωση (claim) είναι µια απαίτηση από ένα από τα µέλη του συµβολαίου 
(συνήθως τον κατασκευαστή) προς κάποιο άλλο µέλος για χρηµατική αποζηµίωση, χρονική 
παράταση ή και τα δύο. Όπως είναι γνωστό τα τεχνικά έργα περιλαµβάνουν πολλά ρίσκα, 
γιατί τα σχέδια σπάνια ταυτίζονται µε την πραγµατικότητα. Το αποτέλεσµα είναι οι αξιώσεις 
να αποτελούν ένα σχεδόν αναπόσπαστο τµήµα των τεχνικών έργων. Είναι σηµαντικό να 
τονιστεί ότι η αξίωση δεν είναι πάντα µια αρνητική ενέργεια, ούτε οδηγεί πάντα σε 
αντιπαράθεση. Οι περισσότερες αξιώσεις επιλύονται τυπικά µε την ικανοποίηση και των δύο 
µελών. 
 Οι αξιώσεις συνήθως προκαλούνται από αναπάντεχα γεγονότα ή εξελίξεις, άσχετα µε το 
ποιος οφείλεται για αυτά. Μία πρώτη αιτία είναι οι πραγµατικές συνθήκες του εργοταξίου να 
είναι διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στο συµβόλαιο, όπως για παράδειγµα 
διαφορετικό ύψος υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα ή διαφορετική γεωλογική σύσταση. Άλλος 
λόγος είναι λάθη ή παραλείψεις κατά το σχεδιασµό, που απαιτούν από τον κατασκευαστή 
επιπλέον εργασίες για την εκτέλεση του έργου. Ένας τρίτος λόγος είναι πρόσθετες απαιτήσεις 
του κυρίου του έργου που δεν είχαν προβλεφτεί στη φάση του σχεδιασµού. Ακόµη, οι 
ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες (ασυνήθιστες για την περιοχή εκτέλεσης του έργου) 
µπορούν να αποτελέσουν βάση για αξιώσεις χρονικής παράτασης από πλευράς 
κατασκευαστή. Αντίθετα οι ηµέρες βροχής (rain days), όπως περιγράφηκαν παραπάνω, δεν 
µπορούν να οδηγήσουν σε βάσιµες αξιώσεις. Μια ακόµη σηµαντική αιτία είναι αυτό που 
περιγράφεται ως ανωτέρα βία (από το γαλλικό force majeure). Στον τοµέα των κατασκευών 
αυτός ο όρος περιλαµβάνει τρία βασικά στοιχεία: 1) κάτι το οποίο είναι ανώτερο και δεν 
µπορεί να εµποδιστεί, 2) κάτι που είναι απροσδόκητο και δεν µπορεί να προβλεφτεί και να 
ελεγχθεί σε λογικά πλαίσια και 3) κάτι που έχει καταστρεπτικές επιδράσεις στην κατασκευή. 
Η ανωτέρα βία συνήθως σηµαίνει ότι συνέβη κάτι που ικανοποιεί τα τρία αυτά κριτήρια και 
ως αποτέλεσµα ο κατασκευαστής εξαιρείται από ορισµένες απαιτήσεις του συµβολαίου. 
Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι σεισµοί, οι τυφώνες, οι πόλεµοι, οι απεργίες, η τροµοκρατία. 
Τέλος ένας άλλος παράγοντας που αποτελεί βάση για αξιώσεις είναι η καθυστέρηση του 
εξοπλισµού από τους προµηθευτές. 
 Μία αξίωση µόνο για χρηµατική αποζηµίωση συχνά αποτελεί τη βάση για µια εντολή 
αλλαγής. Στη διαχείριση έργων η εντολή αλλαγής (change order) είναι ένα στοιχείο της 
διαδικασίας διαχείρισης αλλαγών (change management) κατά το οποίο εφαρµόζονται αλλαγές 
στο Τεχνικό ∆ελτίο, µε τη σύµφωνη γνώµη του κυρίου και του εκτελεστή του έργου. Στη 
διαχείριση τεχνικών έργων συγκεκριµένα η εντολή αλλαγής αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα 
καθώς αποτελεί πλέον ένα νοµικό έγγραφο για την αναθεώρηση συµβολαίων κατασκευής 
(Weber, 2005). Οι λόγοι που οδηγούν σε εντολές αλλαγής ταυτίζονται σε µεγάλο βαθµό µε 
αυτούς που προκαλούν τις αξιώσεις λόγω καθυστερήσεων. Ακόµη οι εντολές αλλαγής 
ξεκινούν από αµφιβολίες στη γλώσσα ή το σχεδιασµό του συµβολαίου, µη εφαρµόσιµες 
απαιτήσεις του σχεδιασµού, κακό σχεδιασµό και διαχείριση των προµηθειών και ανεπαρκή 
απόδοση των υπεργολάβων. Το αποτέλεσµα των αλλαγών είναι καθυστερήσεις στο 
χρονοδιάγραµµα και αυξηµένο κόστος. Μάλιστα όσο πιο αργά γίνεται η αλλαγή στην πορεία 
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του έργου, τόσο πιο µεγάλη είναι η αρνητική της επίδραση. Μπορεί να οδηγήσει επίσης σε 
δικαστικές διαµάχες και καταβολή αποζηµιώσεων. 
 Οι καθυστερήσεις που οδηγούν σε αξιώσεις κατατάσσονται σε δικαιολογηµένες, 
αδικαιολόγητες και παράλληλες. Οι δικαιολογηµένες καθυστερήσεις (excusable delays) δίνουν 
στον κατασκευαστή το δικαίωµα σε πρόσθετο χρόνο, ώστε να ολοκληρώσει τις εργασίες του 
έργου. Συνήθως προκαλούνται από αιτίες που είναι έξω από τον έλεγχό του και µπορούν να 
χωριστούν περαιτέρω σε: α) µη αποζηµιώσιµες καθυστερήσεις (noncompensable delays) 
για τις οποίες δεν ευθύνεται ο κύριος του έργου (αντίξοες καιρικές συνθήκες, φυσικές 
καταστροφές, απεργίες κλπ.) και δε συνοδεύονται από χρηµατική αποζηµίωση για τον 
κατασκευαστή και β) αποζηµιώσιµες καθυστερήσεις (compensable delays) για τις οποίες 
ευθύνεται ο κύριος του έργου ή ο µελετητής µηχανικός και προβλέπουν εκτός από χρονική 
παράταση και χρηµατική αποζηµίωση για τον κατασκευαστή. Οι αδικαιολόγητες 
καθυστερήσεις (nonexcusable delays) είτε οφείλονται στον κατασκευαστή είτε δεν οφείλονται 
σε αυτόν, αλλά ο κατασκευαστής µπορούσε να τις είχε προβλέψει υπό φυσιολογικές 
συνθήκες. ∆εν του παρέχουν ούτε παράταση αλλά ούτε και οικονοµική αποζηµίωση. Τέλος οι 
παράλληλες καθυστερήσεις (concurrent delays) περιλαµβάνουν ένα συνδυασµό ανεξάρτητων 
αιτιών την ίδια χρονική περίοδο. Συνήθως αποτελούνται από µια δικαιολογηµένη και µια 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 
 Αναφορικά τώρα µε την αποφυγή των αξιώσεων δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ένα τεχνικό 
έργο απαιτεί µήνες ή χρόνια για την περάτωσή του και περιλαµβάνει διάφορους ανθρώπους 
και γεγονότα. Σε πολλές περιπτώσεις µέλη της οµάδας αντικαθίστανται στη µέση του έργου 
για διάφορους λόγους. Αναπόφευκτα οι συµµετέχοντες θα ξεχάσουν κάποιες πληροφορίες 
που σχετίζονται µε το έργο. Είναι εποµένως εξαιρετικά σηµαντικό να συντάσσονται 
καθηµερινές αναφορές και ηµερολόγια. Πολλές φορές η έκβαση µιας αξίωσης κρίθηκε στην 
ποιότητα των αρχείων που κρατήθηκαν για το συγκεκριµένο έργο (Mubarak, 2005). 
 Ένα από τα πιο σηµαντικά έγγραφα για την αποφυγή των αξιώσεων είναι το βασικό 
σχέδιο (baseline schedule). ∆είχνει τον τρόπο µε τον οποίο σχεδιάστηκε η εκτέλεση του 
έργου καθώς και τη σύµφωνη γνώµη των συµµετεχόντων (stakeholders) µε αυτό το σχέδιο. 
Στη συνέχεια το “but-for” (ή “what if”) χρονοδιάγραµµα συγκρίνει το “as-built” 
χρονοδιάγραµµα µε το βασικό σχέδιο (Weber, 2005). Είναι καθήκον του project manager να 
κατασκευάζει υπεύθυνα και όσο καλύτερα µπορεί το αρχικό σχέδιο και να το ενηµερώνει 
συστηµατικά µε τα πραγµατικά δεδοµένα. Χρήσιµες πληροφορίες αποτελούν οι σηµειώσεις 
που συνοδεύουν αλλαγές στις δραστηριότητες και εξηγούν την αιτία τους και το σκοπό τους. 
Φυσικά αναπόσπαστο κοµµάτι αυτής της διαδικασίας είναι και η ενηµέρωση όλων των 
ενδιαφερόµενων για τυχόν αλλαγές. Συχνά ελλείψει επίσηµου project manager το καθήκον 
της κατάρτισης και ενηµέρωσης του χρονοδιαγράµµατος επωµίζονται άπειροι συνεργάτες 
µηχανικοί ή το αναλαµβάνουν οι επιβλέποντες µηχανικοί χωρίς όµως να του δίνουν ιδιαίτερη 
σηµασία. Αυτές οι τακτικές όµως δεν οδηγούν σε ασφαλή και χρήσιµα αποτελέσµατα. 
Συγκεντρωτικά για την αποφυγή αλλά και τη διένεξη των αξιώσεων πρέπει να καταγράφονται 
τα εξής: 

�  το βασικό σχέδιο που ενέκρινε ο κύριος του έργου, 
� οι περιοδικές ενηµερώσεις του σχεδίου, 
� οι εντολές αλλαγής, 
� το ηµερολόγιο του project manager (καιρικές συνθήκες, εργασίες που 

εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια της ηµέρας, αριθµός των εργαζοµένων στο 
εργοτάξιο, εξοπλισµός και κατάστασή του, υλικό που παραδόθηκε και 
αποτέλεσµα ελέγχου, υλικό που χρησιµοποιήθηκε και αποθέµατα, τηλεφωνήµατα 
σχετικά µε το έργο, επισκέπτες στο έργο, ατυχήµατα, διάφορα άλλα γεγονότα που 
µπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις), 

� τα αρχεία προσφορών από προµηθευτές (π.χ. σχέδια ή δείγµατα υλικών), 
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� η αλληλογραφία, 
� τα πρακτικά των συναντήσεων, 
� τα αρχεία των παραλαβών, 
� ό,τι σχετίζεται µε τις άδειες, 
� τα αρχεία πληρωµών και 
� φωτογραφίες από σηµαντικά γεγονότα. 

 Είναι επίσης πολύ σηµαντικό, όχι µόνο να αποθηκεύεται η πληροφορία µε οργανωµένο 
τρόπο, αλλά να είναι και εύκολα ανακτήσιµη, όχι µόνο από αυτούς που την αποθήκευσαν, 
αλλά από τον οποιονδήποτε. Μία από τις σηµαντικότερες δυσκολίες για κάποιον που 
καταθέτει µία αξίωση είναι να ανακτήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να 
αναπαράγει τα περασµένα γεγονότα µε τη σωστή τους σειρά. 
 Τέλος, αναφορικά µε τη διένεξη των αξιώσεων πρέπει να αναφερθεί ότι τα περισσότερα 
συµβόλαια περιέχουν διατάξεις σχετικά µε αυτό το θέµα. Η διαδικασία συνήθως ξεκινά µε τις 
απλούστερες µεθόδους επίλυσης και προχωρά προοδευτικά στα επόµενα επίπεδα. Επειδή η 
δικαστική οδός είναι χρονοβόρα, πολυδάπανη και περίπλοκη, χρησιµοποιούνται 
εναλλακτικές µέθοδοι επίλυσης. Η πρώτη είναι η διαπραγµάτευση (negotiation). Είναι η πιο 
άµεση µέθοδος και απαιτεί ειδικές ικανότητες, ώστε να µειωθεί το χάσµα µεταξύ των 
διαφωνούντων. Συχνά ζητείται και η γνώµη ανεξάρτητων ειδικών ή συµβούλων. Στόχος των 
διαπραγµατεύσεων είναι µια λύση, που θα είναι αποδεκτή και από τα δύο µέρη. Η δεύτερη 
µέθοδος είναι η µεσολάβηση (mediation). Όταν αποτύχουν οι διαπραγµατεύσεις είτε από 
έλλειψη εµπιστοσύνης είτε από έλλειψη ικανοτήτων, µπορεί να κληθεί ένας µεσολαβητής, 
ώστε να βοηθήσει τους διαφωνούντες να συγκλίνουν. Ο µεσολαβητής µπορεί να είναι ένα 
άτοµο ή µια οµάδα. Πρέπει να δείξει ουδετερότητα και υποµονή και να συγκεντρώσει πρώτα 
όλα τα στοιχεία, πριν αρχίσει να κάνει προτάσεις. Συνήθως συναντιέται µε κάθε οµάδα 
χωριστά και αν υπάρχει ενθαρρυντικό κλίµα, κανονίζει και µια γενική συνάντηση. Η τρίτη 
µέθοδος για τη διένεξη των αξιώσεων είναι οι οµάδες εξέτασης διαφωνιών (dispute review 
boards). Αντί να περιµένουν όλοι µέχρι το τέλος του έργου, για να διευθετηθούν οι αξιώσεις, 
αυτές οι οµάδες επιλύουν τις διαφωνίες, όταν προκύπτουν. Ο κύριος του έργου και ο 
εργολήπτης επιλέγουν αυτήν την ανεξάρτητη, ουδέτερη οµάδα µε κατασκευαστική εµπειρία, 
όταν υπογράφεται το συµβόλαιο, και συµφωνούν να ζητούν τη βοήθειά της στην επίλυση των 
διαφωνιών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 
 Οι µέχρι τώρα µέθοδοι είναι µη δεσµευτικές που σηµαίνει ότι η λύση µπορεί να αλλάξει 
µορφή µέχρι να γίνει αποδεκτή και από τις δύο παρατάξεις. Κανένας από τους δύο δεν είναι 
δεσµευµένος, µέχρι να αποδεχτεί την προτεινόµενη λύση. Η διαιτησία (arbitration) είναι µια 
πιο επίσηµη διαδικασία που εκτελείται από έναν ανεξάρτητο επαγγελµατία διαιτητή. Οι 
διαιτητές είναι ειδικοί µηχανικοί οι οποίοι όµως δεν έχουν την εξουσία δικαστή. Η διαιτησία 
δεν απαιτεί την παρουσία δικηγόρων, αν και είναι σύνηθες το φαινόµενο να παρίστανται 
δικηγόροι και από τις δύο πλευρές. Σε αντίθεση µε την αντιδικία που περιγράφεται στη 
συνέχεια, η διαιτησία δεν περιορίζεται από τις περίπλοκες και δεσµευτικές διαδικασίες των 
δικαστηρίων, ο διαιτητής έχει περισσότερη ελευθερία και το αποτέλεσµα δεν αργεί τόσο να 
έρθει. Τέλος, η αντιδικία (litigation) ξεκινά από µια µήνυση, όταν καµία από τις 
προηγούµενες µεθόδους δεν έχει αποτέλεσµα. Η διευθέτηση γίνεται πλέον στα δικαστήρια. 
Τις περισσότερες φορές τα χρήµατα που ξοδεύονται σε νοµικά έξοδα είναι περισσότερα από 
αυτά που αποκοµίζει ο κερδισµένος από την έκβαση της δίκης. 
 
 
 
 



 

 23 

2.8 ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ  
 

 Σχετικό µε το προηγούµενο θέµα των καθυστερήσεων στα τεχνικά έργα είναι και το 
θέµα του χρονικού περιθωρίου (float). Αρχικά αξίζει να γίνει µια αναφορά στα διάφορα 
χρονικά περιθώρια που χρησιµοποιούνται γενικά στη διαχείριση έργων: 

� Το ελεύθερο χρονικό περιθώριο (free float) ορίζεται ως το µέγιστο χρονικό 
διάστηµα που µπορεί να καθυστερήσει η έναρξη µιας δραστηριότητας, χωρίς να 
καθυστερήσει το νωρίτερο χρόνο έναρξης (early start) των ακόλουθων 
δραστηριοτήτων. 

� Το παρεµβαίνον χρονικό περιθώριο (interfering float) ορίζεται ως το µέγιστο 
χρονικό διάστηµα που µπορεί να καθυστερήσει η έναρξη µιας δραστηριότητας, 
χωρίς να καθυστερήσει το συνολικό χρόνο του έργου, αλλά καθυστερώντας τις 
ακόλουθες δραστηριότητες. 

� Το συνολικό χρονικό περιθώριο (total float) ορίζεται ως το µέγιστο χρονικό 
διάστηµα που µπορεί να καθυστερήσει η έναρξη µιας δραστηριότητας (από το 
νωρίτερο χρόνο έναρξής της), χωρίς να καθυστερήσει όλο το έργο. Ισχύει: 
ελεύθερο + παρεµβαίνον = συνολικό χρονικό περιθώριο.  

� Το ανεξάρτητο χρονικό περιθώριο (independent float) ορίζεται ως το µέγιστο 
χρονικό διάστηµα που µπορεί να καθυστερήσει η έναρξη µιας δραστηριότητας, 
χωρίς να καθυστερήσει το νωρίτερο χρόνο έναρξης των ακόλουθων 
δραστηριοτήτων και χωρίς να επηρεάζεται από την επιτρεπτή καθυστέρηση των 
προηγούµενων δραστηριοτήτων.  

 Από τα παραπάνω το παρεµβαίνον και το ανεξάρτητο χρονικό περιθώριο δε 
χρησιµοποιούνται στο χρονικό προγραµµατισµό τεχνικών έργων. Ακόµη και τα διάφορα 
υπολογιστικά πακέτα που κυκλοφορούν στο εµπόριο δεν τα υπολογίζουν. Μερικές φορές 
όµως, αν και σπάνια, χρησιµοποιούνται για τη διένεξη των αξιώσεων που προκύπτουν από τις 
καθυστερήσεις στα έργα (Mubarak, 2005).  
 Στα τεχνικά έργα αυτό που χρησιµοποιείται κυρίως είναι το συνολικό χρονικό 
περιθώριο. Ο project manager είναι υπεύθυνος για τη διανοµή του έχοντας υπόψη του ότι το 
χρονικό περιθώριο συχνά το µοιράζονται διάφορες δραστηριότητες. Αν το καταναλώσει όλο 
η πρώτη, δε θα υπάρχει ευελιξία για τις ακόλουθες. Το συνολικό χρονικό περιθώριο µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για την εξισορρόπηση των πόρων (resource leveling). Ο project manager 
µπορεί να επιλέξει µία συγκεκριµένη ηµέρα, για να ξεκινήσει µία δραστηριότητα (ανάµεσα 
στο νωρίτερο και το βραδύτερο χρόνο έναρξης), ώστε να ικανοποιήσει κάποιες ανάγκες που 
σχετίζονται µε τους πόρους. Για παράδειγµα µια δραστηριότητα που περιλαµβάνει την 
εγκατάσταση ακριβού εξοπλισµού µπορεί να έχει 60 ηµέρες χρονικό περιθώριο. Ο ιδιοκτήτης 
µπορεί να επιλέξει να καθυστερήσει η εγκατάσταση όσο γίνεται περισσότερο, για να 
αναβάλει το κόστος. Η επίδραση των διαφορετικών ηµεροµηνιών στη χρηµατοροή φαίνεται 
στο Σχήµα 2.5. Οι νωρίτερες ηµεροµηνίες (early dates) και οι αργότερες ηµεροµηνίες (late 
dates) σχηµατίζουν ένα χρονικό πλαίσιο µέσα στο οποίο ο project manager µπορεί να 
τοποθετήσει τις δικές του προγραµµατισµένες ηµεροµηνίες (planned dates). Η συντηρητική 
στάση προσεγγίζει τις νωρίτερες ηµεροµηνίες (ειδικά για τον εργολάβο). Ο ιδιοκτήτης µπορεί 
να προτιµά τις αργότερες ηµεροµηνίες λόγω οικονοµικών κριτηρίων. Ο εργολάβος µπορεί να 
έχει άλλους λόγους να επιλέξει τις προγραµµατισµένες ηµεροµηνίες (διαθεσιµότητα και 
ισοκατανοµή πόρων, παράλληλα έργα κλπ.). 
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Σχήµα 2.5: Επίδραση της επιλογής ηµεροµηνιών στη χρηµατοροή 

 (Πηγή: Mubarak, 2005, σελ.70) 
 

 Η ιδιοκτησία τώρα του χρονικού περιθωρίου είναι ένα µεγάλο και περίπλοκο θέµα, όχι 
µόνο τεχνικής αλλά και νοµικής φύσεως. Ορισµένα συµβόλαια καθορίζουν, αν ο εργολάβος 
έχει παραχωρήσει στον κύριο του έργου την κυριότητα του χρονικού περιθωρίου. Αν ισχύει 
αυτό, ο κατασκευαστής µπορεί να µην έχει δικαίωµα σε χρονική παράταση ή χρηµατική 
αποζηµίωση, µέχρι να εξαντληθεί το χρονικό περιθώριο. Αν όχι, το χρονικό περιθώριο µπορεί 
να κατανεµηθεί µε διάφορους τρόπους. Μερικές διατάξεις κατοχυρώνουν το δικαίωµα της 
χρονικής σειράς προτεραιότητας όσον αφορά τις δραστηριότητες. Άλλες πάλι προτείνουν 
κατανοµή ανάλογα µε τη διάρκεια, τον προϋπολογισµό ή τη σηµαντικότητα της 
δραστηριότητας. Υπάρχουν πολλές δηµοσιεύσεις επί του θέµατος, όπως αυτή των Pasiphol 
και Popescu (1994) και αυτή του Ponce de Leon (1986). 
 

2.9 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 
 
 Αναµφισβήτητα οι κατασκευές είναι µια επικίνδυνη εργασία. Στο συγκεκριµένο κλάδο 
σηµειώνονται περίπου 13 θάνατοι ανά 100.000 εργαζοµένους έναντι πέντε ανά 100.000 
εργαζοµένους σε όλους τους κλάδους µαζί κατά µέσο όρο. Αυτή η διαφορά οφείλεται στις 
διάφορες ιδιαιτερότητες του κλάδου, που είναι το µη σταθερό εργατικό δυναµικό, η συνεχής 
αλλαγή του περιβάλλοντος εργασίας, η µοναδικότητα του κάθε έργου, το σηµαντικό ποσοστό 
απασχόλησης έκτακτων εργαζοµένων, η επίδραση των καιρικών συνθηκών, η µεγάλη 
σωµατική καταπόνηση, ο καθορισµός αυστηρών προθεσµιών, η ελλιπής συνεννόηση µεταξύ 
των παραγόντων του έργου, η ποικιλία των µεθόδων αµοιβής και οι πολλοί 
αυτοαπασχολούµενοι. 
 Η εργασία στις κατασκευές εκθέτει επίσης τους εργαζοµένους σε ένα ευρύ φάσµα 
προβληµάτων υγείας, όπως εργατικά ατυχήµατα, αναπνευστικά και µυοσκελετικά 
προβλήµατα, προβλήµατα ακοής, δονήσεις, δερµατικά προβλήµατα, λοιµώξεις, δηλητηρίαση 
από CO (µονοξείδιο του άνθρακα), στρες. Ειδικά για τα εργατικά ατυχήµατα αξίζει να 
αναφερθεί ότι κάθε 3 µέρες ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του σε κάποιο από τα εργατικά 
ατυχήµατα που σηµειώνονται κάθε 15 περίπου λεπτά. Πολλές -µικροµεσαίες κυρίως- 
επιχειρήσεις δε δηλώνουν κάποια από τα εργατικά ατυχήµατα και το θέµα λύνεται 
«εσωτερικά», ενώ το πρόβληµα τείνει να ξεφύγει τελείως από τον έλεγχο όταν πρόκειται για 
αλλοδαπούς µε προβλήµατα νόµιµης παραµονής στη χώρα και µε άγνοια της ελληνικής 
νοµοθεσίας. Τα εργατικά ατυχήµατα συχνότερα οφείλονται σε πτώσεις, καταπλακώσεις και 
ηλεκτροπληξία. 
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 Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο το γεγονός 
ότι τα πρότυπα επαγγελµατικής ασφάλειας και υγείας στον κλάδο των κατασκευών 
χρειάζονται βελτίωση. Ο ανθρώπινος πόνος που προκαλείται από τα ατυχήµατα και τις 
ασθένειες, προξενεί οδύνη στους άµεσα ενδιαφερόµενους και είναι αδύνατο να υπολογιστεί 
το µέγεθός του. Οι οικονοµικές απώλειες είναι σηµαντικές. Όλοι συµφωνούν ότι πρέπει να 
δοθεί µέγιστη προτεραιότητα στη διαχείριση της ασφάλειας, της υγείας και της πρόνοιας στο 
συγκεκριµένο κλάδο, ξεκινώντας από την υιοθέτηση γενικών αρχών πρόληψης και 
προάσπισης τόσο της σωµατικής αλλά και της πνευµατικής και ψυχικής υγείας των 
εργαζοµένων. Οι γενικές αρχές πρόληψης περιλαµβάνουν αποφυγή των κινδύνων, εκτίµηση 
των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν, προσαρµογή της εργασίας στον άνθρωπο, 
αντικατάσταση του επικίνδυνου από το µη ή το λιγότερο επικίνδυνο, προγραµµατισµό της 
πρόληψης, καταπολέµηση των κινδύνων στην πηγή τους, προτεραιότητα στη λήψη µέτρων 
οµαδικής προστασίας σε σχέση µε τα µέτρα ατοµικής προστασίας, προσαρµογή στις τεχνικές 
εξελίξεις και παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόµενους. Με την εφαρµογή 
µέτρων πρόληψης και έγκαιρης αντιµετώπισης των επαγγελµατικών ασθενειών στο χώρο των 
κατασκευών επιτυγχάνεται: 

� Αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας. 
� Συγκέντρωση του εργαζόµενου στο αντικείµενό του. 
� Λιγότερα ατυχήµατα. 
� Λιγότερη ανακύκλωση προσωπικού. 
� Λιγότερη φθορά υλικών. 
� Λιγότερη απώλεια εξειδικευµένου προσωπικού. 

 Σχετικά µε την ελληνική νοµοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 
αναφέρεται ότι χωρίζεται στη γενική νοµοθεσία, που περιλαµβάνει νοµοθετήµατα θεσµικού 
χαρακτήρα, γενικού περιεχοµένου και ευρέως πεδίου εφαρµογής, και την ειδική νοµοθεσία 
που περιλαµβάνει νοµοθετήµατα για συγκεκριµένους χώρους εργασίας ή για συγκεκριµένους 
κινδύνους ή για συγκεκριµένες εργασίες. Τα βασικά σηµεία της γενικής νοµοθεσίας είναι οι 
υποχρεώσεις των εργοδοτών, οι υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, η εκτίµηση του 
επαγγελµατικού κινδύνου, η συµµετοχή των εργαζοµένων, τα όργανα ελέγχου και οι 
κυρώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες µπορεί ο ενδιαφερόµενος να ανατρέξει στα σχετικά 
νοµοθετικά διατάγµατα. 
(http://www.teethrakis.gr/tee.php?load=Acts&function=details&id=317) 
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3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
  
 Ο όρος κίνδυνος (risk) παραπέµπει άµεσα τον αναγνώστη σε µια αρνητική έννοια η 
οποία έχει τη µορφή απειλής. Η διαχείριση των κινδύνων (risk management) δε, υπεισέρχεται 
ενσυνείδητα ή ασυνείδητα σχεδόν σε κάθε πεδίο επιστηµονικής διεργασίας, άρα και στον 
τοµέα των κατασκευών. Ως ασυνείδητη εφαρµογή εννοείται η µη δοµηµένη εφαρµογή 
διαδικασιών και η µη ενσυνείδητη χρήση γνωστών τεχνικών για τη διαχείριση των κινδύνων. 
(Κηρυττόπουλος, 2006). Η διαχείριση των κινδύνων σε έργα είναι ένα πεδίο επιστηµονικής 
ενασχόλησης που βρίσκεται ακόµη σε δυναµική εξέλιξη, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αλλά και 
στην Ευρώπη και την Αµερική (Tatsiopoulos et al, 2003). Η ενασχόληση µε το πεδίο αυτό, αν 
και ξεκίνησε αρκετά παλιότερα, γνώρισε σηµαντική εξέλιξη και οργανώθηκε ως τοµέας 
επιστήµης µετά το 1990. 
 Σύµφωνα µε το International Project Management Association “η τέχνη της διαχείρισης 
κινδύνου είναι ο εντοπισµός όλων των κινδύνων και η µείωσή τους σε ένα αποδεκτό 
επίπεδο”. Υπάρχουν τρία βασικά σηµεία στον ορισµό αυτό. Αρχικά η διαχείριση κινδύνου 
αναφέρεται ως τέχνη και όχι ως επιστήµη, καθώς περιλαµβάνει εκτός από επιστηµονικές 
µεθόδους και ειδικές τεχνικές που εφαρµόζονται από στελέχη µε ειδικές ικανότητες. Το 
δεύτερο σηµείο είναι ο εντοπισµός όλων των κινδύνων. Πρακτικά είναι ανέφικτο να µπορεί 
κανείς να εντοπίσει όλους τους κινδύνους που µπορεί να εµφανιστούν σε ένα έργο. Σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει η οµάδα που ασχολείται µε τη διαχείριση των κινδύνων να εντοπίζει 
όσο το δυνατόν περισσότερους κινδύνους και κατόπιν να αναλύει και να αποφασίζει ποιοι 
από αυτούς θα πρέπει να αντιµετωπιστούν. Το τρίτο και τελευταίο σηµείο είναι η µείωση των 
κινδύνων σε αποδεκτό επίπεδο. Η αντίληψη κάθε ανθρώπου σχετικά µε το ποιο µπορεί να 
είναι ένα αποδεκτό επίπεδο κινδύνου είναι πολύ διαφορετική σε σχέση µε την αντίληψη των 
άλλων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διατυπώνεται µια κοινή αντίληψη της εταιρείας για το 
τι ακριβώς σηµαίνει αποδεκτός κίνδυνος (Κηρυττόπουλος, 2006). 
 Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο ∆ιαχείρισης Έργων (Project Management Institute) στις 
Η.Π.Α. “κίνδυνος είναι ένα αβέβαιο γεγονός ή κατάσταση που, σε περίπτωση που προκύψει, 
έχει θετική ή αρνητική συνέπεια σε κάποιο στόχο του έργου”. Οι κίνδυνοι συνεπώς 
διαχωρίζονται σε απειλές και ευκαιρίες ανάλογα µε το αν επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά τους 
στόχους του έργου (Smith, 2003). Αναφορικά µε τις µεθόδους εντοπισµού των κινδύνων, 
υπάρχουν διάφορες και η επιλογή τους εξαρτάται από το υπό εξέταση έργο, την ικανότητα 
και τις γνώσεις των υπευθύνων για τη διαχείριση των κινδύνων και το διαθέσιµο χρόνο 
(Κηρυττόπουλος και ∆ιαµάντας, 2005). Κάθε µια έχει τόσο θετικά όσο και αρνητικά 
χαρακτηριστικά και για αυτό το λόγο θα πρέπει να εξεταστεί η καταλληλότητα κάθε µιας µε 
βάση τις ειδικές συνθήκες του υπό εξέταση έργου. Οι κυριότερες από αυτές είναι: η 
συνέντευξη, η οµαδική παραγωγή ιδεών (brainstorming), οι κατάλογοι κινδύνων (checklists), 
η δοµή ανάλυσης κινδύνων (Risk Breakdown Structure), η ανάλυση SWOT (Strengths – 
Weaknesses – Opportunities - Threats), αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες. 
 Στην Εικόνα 3.1 φαίνονται οι διαθέσιµοι µέθοδοι αντιµετώπισης των κινδύνων, ενώ 
στην Εικόνα 3.2 µπορούµε να δούµε µια τυπική δοµή ανάλυσης των διάφορων κινδύνων που 
υπάρχουν στα έργα. Η περαιτέρω ανάλυση της διαχείρισης κινδύνων γενικά στα έργα 
ξεφεύγει από τους στόχους της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. Για περισσότερες 
πληροφορίες ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ανατρέξει στη σχετική βιβλιογραφία. Στη συνέχεια 
επιχειρείται µια επικέντρωση στη διαχείριση κινδύνων συγκεκριµένα στον τοµέα των 
κατασκευών, που εξυπηρετεί καλύτερα το σκοπό της παρούσας εργασίας. 
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Εικόνα 3.1: ∆ιαθέσιµες µέθοδοι αντιµετώπισης των κινδύνων 
(Πηγή: Κηρυττόπουλος, 2006, σελ.149) 

 

 
 

Εικόνα 3.2: Τυπική δοµή ανάλυσης κινδύνων έργων 
(Πηγή: Κηρυττόπουλος, 2006, σελ.192) 
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3.1 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
 Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως η κατασκευή είναι ένας περίπλοκος κλάδος που 
απαιτεί τεράστιους οικονοµικούς και άλλους πόρους, για να λειτουργήσει αποδοτικά. Γι’ 
αυτό οι διάφοροι συµµετέχοντες στον κλάδο – ιδιοκτήτες, µελετητές και κατασκευαστές – 
συχνά έρχονται σε σύγκρουση. Αυτές οι διαφωνίες µπορεί να προκληθούν από διάφορες 
καταστάσεις, συχνά όµως είναι αποτέλεσµα άγνοιας των πραγµατικών κινδύνων που 
ελλοχεύουν σε ένα τεχνικό έργο (Palmer et al, 1996). Πιο πάνω δόθηκε ο ορισµός του 
κινδύνου. Συγκεκριµένα για τον κατασκευαστικό κλάδο οι αρνητικές συνέπειες που µπορεί 
να προκύψουν έχουν τρεις συνισταµένες: χρόνο, χρήµα και ποιότητα. Συνήθως ο παράγοντας 
της ποιότητας επιβαρύνει περισσότερο το µελετητή µηχανικό και λιγότερο τον 
κατασκευαστή, καθώς σχετίζεται κυρίως µε συµµόρφωση των σχεδίων µε τους κανονισµούς. 
 Οι κίνδυνοι που απειλούν τα τεχνικά έργα µπορούν να οµαδοποιηθούν γενικά στις 
παρακάτω κατηγορίες (Κηρυττόπουλος, 2006): 
 
Τεχνικοί Κίνδυνοι 

� Ελλιπής σχεδιασµός. 
� Ανεπαρκής περιγραφή των απαιτήσεων στο συµβόλαιο. 
� Επιβολή µη ρεαλιστικού χρονοδιαγράµµατος. 
� Αλλαγές στο σχέδιο. 
� Αξιώσεις. 
� Ανεπαρκής διερεύνηση του εργοταξίου. 
� Αβεβαιότητα για την προέλευση και καταλληλότητα των υλικών. 
� Συµµόρφωση µε προδιαγραφές. 
� Έλλειψη παροχής νερού και ρεύµατος. 
� Έλλειψη απαιτούµενου χώρου λειτουργίας των συνεργείων. 

 
Κίνδυνοι Προµηθειών 

� ∆ιαθεσιµότητα των πόρων.  
� ∆ιαθεσιµότητα δικτύων µεταφοράς. 
� Καθυστερήσεις στην παράδοση. 
� Ελλιπής καθορισµός προδιαγραφών. 
� Περιορισµένη διάρκεια ζωής του υπό προµήθεια υλικού. 
� Ύπαρξη της απαιτούµενης τεχνολογίας. 

 
Κατασκευαστικοί Κίνδυνοι 

� Αβέβαιη παραγωγικότητα των πόρων. 
� Καιρικές και εποχικές επιπλοκές. 
� Λήψη άδειας εργασιών. 
� Κατασκευαστικά σφάλµατα. 
 

Οικονοµικοί Κίνδυνοι 
� Πληθωρισµός. 
� Ισοτιµία συναλλάγµατος. 
� Καθυστερήσεις πληρωµών. 
� Φορολογία. 
� Εσφαλµένες εκτιµήσεις του κόστους. 
� Αλλαγές στις τιµές των πόρων. 
� Ασφάλιση του έργου. 
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Πολιτικοί Κίνδυνοι 
� Εκτελωνιστικά προβλήµατα. 
� Προβλήµατα διαχείρισης απορριµµάτων και αποβλήτων. 
� Περιβαλλοντικές διατάξεις. 
� Ασυµβατότητα απαιτήσεων πελάτη και νοµοθετικών διατάξεων. 
� Αλλαγή των νοµοθετικών ρυθµίσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 
� Γεγονότα που φέρνουν τον οργανισµό σε αντιπαράθεση µε την Πολιτεία (π.χ. 

ανεύρεση αρχαίων κατά την εκσκαφή). 
 
Κίνδυνοι Ανθρώπινων Πόρων 

� Ανεπαρκής χρόνος για εκπαίδευση. 
� Απεργία. 
� ∆ιαµάχες. 
� Απώλεια τεχνογνωσίας λόγω χρήσης υπεργολάβων. 
� Μη ύπαρξη απαιτούµενων προσόντων. 
� Αποχώρηση σηµαντικού στελέχους της οµάδας έργου. 
� Εσφαλµένη εκτίµηση παραγωγικότητας. 

 
∆ιοικητικοί Κίνδυνοι  

� Απώλεια πληροφοριών λόγω κακής οργάνωσης. 
� Προβλήµατα στην επικοινωνία και την ενηµέρωση. 
� Καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων. 
� Μη τελική παραλαβή του έργου από τον πελάτη. 
� Υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση. 

 
Κίνδυνοι Υπεργολάβων 

� Ασαφής οριοθέτηση της συνεργασίας. 
� Ανεπαρκής γνώση των κινδύνων του έργου. 
� Αδυναµία του υπεργολάβου να φέρει εις πέρας την εργασία που του ανατέθηκε. 
� Έλλειψη εµπιστοσύνης. 
� Ύπαρξη συµβολαίου µε τους υπεργολάβους. 
 

Κίνδυνοι Υγιεινής και Ασφάλειας 
� Μη ύπαρξη µελέτης ασφαλείας για το συγκεκριµένο έργο. 
� Μη ύπαρξη άδειας εργασίας όλων των εργαζοµένων. 
� Επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. 
� Μη εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας. 
� Αντιδράσεις από τους περιοίκους. 
 

Θεοµηνίες - Ατυχήµατα 
� Σεισµός. 
� Πυρκαγιά. 
� Τροµοκρατική επίθεση. 
� Πληµµύρα. 
� Ληστεία. 
� Εργατικό ατύχηµα. 
� ∆ολιοφθορά. 
� Ανάκληση άδειας εργασιών. 
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3.2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 Ο παρακάτω πίνακας συγκεντρώνει τους παράγοντες κινδύνου και τα επίπεδα 
σπουδαιότητάς τους, που είναι σηµαντικοί, όταν εκτιµάται η πιθανότητα εµφάνισης 
προβληµάτων σε ένα τεχνικό έργο. 
 

  Επίπεδο κινδύνου 

Παράγοντας κινδύνου Υψηλό  Μέσο  Χαµηλό 

1. Χρόνος      

Χρόνος σχεδιασµού Εβδοµάδες Μήνες Χρόνια 

Ρυθµός κατασκευής 
Επικάλυψη εργασιών             
(Fast-track) 

Υπερωρίες Κανονικός 

2.Φύση έργου      

Τύπος κατασκευής Ανώτατο επίπεδο τεχνικής ∆ηµόσια έργα Τυπικά έργα 

Μέγεθος Μεγάλο  Κανονικό  Μικρό 

Πολυπλοκότητα 
Ειδικά κριτήρια 
σχεδιασµού 

Μέση Τυπικές προδιαγραφές 

Τοποθεσία Νέα γεωγραφική περιοχή Περιφερειακό Τοπικό 

Κατάσταση σχεδίων Ανεπαρκή για προσφορά 
∆είχνουν τα απαραίτητα 
στοιχεία 

Λεπτοµερή 

3.Εγκρίσεις      

Νοµοθεσία και 
κανονισµοί 

Πολλοί φορείς και 
κανόνες 

Τυπικοί κανόνες 
ασφαλείας 

Βασικοί κανονισµοί 
κατασκευής 

Πολιτική 
Εχθρική αντίδραση 
κοινωνίας 

Μέση στάση κοινωνίας Στήριξη κοινωνίας 

4.∆οµή      

Αλλαγές στο τεχνικό 
δελτίο 

Πολλές επιτροπές και 
χρήστες 

Μια µικρή επιτροπή Ένα άτοµο 

Εµπειρία 
µελέτης/κατασκευής 

Πολλά προσχέδια 
Γνώση γενικού 
προγράµµατος 

Ευθεία προσέγγιση 

Παρακολούθηση Κανείς Χρήση συµβούλου Οµάδα έργου 

Χρηµατοδότηση 
Όχι χρήµατα πέραν του 
προϋπολογισµού 

Απαιτείται δανεισµός  
Εσωτερική 
χρηµατοδότηση 

5.Παράδοση έργου      

Τύπος συµβολαίου 
Επικάλυψη εργασιών             
(Fast-track) 

Καλή κατασκευαστική 
πρακτική (GMP) 

Σταθερή τιµή             
(Fixed-price) 

∆ιαχείριση έργου 
Ο κύριος είναι και ο 
κατασκευαστής 

Construction Manager Design-build 

6.Έλεγχος έργου      

Εκπρόσωπος κυρίου του 
έργου 

Κανείς Αρχιτέκτονας/Μηχανικός 
Project Management 
Oversight 
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  Επίπεδο κινδύνου 

Παράγοντας κινδύνου Υψηλό  Μέσο  Χαµηλό 

Χρονοδιάγραµµα 
Έλλειψη επίσηµου 
χρονοδιαγράµµατος 

Μέθοδος Gantt 
Μέθοδος Κρίσιµης 
∆ιαδροµής 

Έλεγχος κόστους Schedule of values Job cost system Cost loaded schedule 

Συµβόλαια Κανένα Τυπικές φόρµες Κατά παραγγελία 

 
Πίνακας 3.3: Αναγνώριση παραγόντων κινδύνου και επιπέδου κινδύνου 

(Πηγή: Palmer et al, 1996, σελ.14) 
 

3.3 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 
 Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος των κατασκευών έχει επαναπροσδιορίσει τον τρόπο µε 
τον οποίο εκτελούνται τα τεχνικά έργα. Τα υλικά, ο εξοπλισµός, το προσωπικό, όλα έχουν 
µεταβληθεί και βελτιωθεί µε απώτερο σκοπό την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 
που θα αποφέρει µεγαλύτερο κέρδος. Παράλληλα οι κατασκευαστές επιδίδονται πλέον σε 
λεπτοµερέστερη ανάλυση των κινδύνων που ελλοχεύουν στα τεχνικά έργα. Μάλιστα στα 
συµβόλαια γίνεται προσεκτική µεταφορά του κινδύνου σε εκείνους που µπορούν να ελέγξουν 
καλύτερα τυχόν απώλειες. Η διαδικασία της διαχείρισης κινδύνων πρέπει να ξεκινά πριν την 
κατάθεση της προσφοράς µε την προσεχτική εξέταση των συµβολαίων από την προοπτική 
των διάφορων stakeholders (Gould and Joyce, 2003). Γενικά, αυτή η διαδικασία επιχειρεί να 
βρει µια λογική ισορροπία ανάµεσα στην ενσυνείδητη ανάληψη ορισµένων κινδύνων από 
τους stakeholders και τη χρήση κατάλληλων ασφαλιστικών προϊόντων. Απώτερος στόχος 
είναι να δηµιουργηθεί ένα δίχτυ ασφαλείας που να περιορίζει τους κινδύνους και να 
προστατεύει την οικονοµική σταθερότητα του εγχειρήµατος. 
 Σύµφωνα µε τον Kevin Hines, CEO της Richard White and Sons 
(http://www.rwsons.com/home.htm), οι πιο πρόσφατες τάσεις στη διαχείριση κινδύνων σε 
τεχνικά έργα είναι οι εξής: 

1. Η συνεργασία µεταξύ ιδιοκτητών και κατασκευαστών στον τοµέα της ασφάλισης του 
έργου φαίνεται στην ανάπτυξη προγραµµάτων που είναι ελεγχόµενα από τον 
ιδιοκτήτη (Owner-controlled Programs - OCP) ή από τον κατασκευαστή (Contractor-
controlled Programs - CCP). Με αυτό το µοντέλο όλα τα είδη ασφάλισης που είναι 
απαραίτητα για την προστασία όλων των συµµετεχόντων αγοράζονται και ελέγχονται 
από µία πλευρά µόνο. Τα πλεονεκτήµατα είναι οικονοµίες κλίµακας σε ασφάλιστρα 
και διοικητικά έξοδα, διευρυµένη κάλυψη και υψηλότερα όρια οφέλους, µείωση 
αντιδικιών κ.α. 

2. Η προσεχτική εξέταση από τον κύριο του έργου της ασφαλιστικής κάλυψης του 
κατασκευαστή και του ιστορικού απωλειών και αντιδικιών της κατασκευάστριας 
εταιρείας κρίνει πολλές φορές την επιλογή του αναδόχου. 

3. Με την ανάπτυξη νέων προγραµµάτων παράδοσης των έργων (µελέτη/κατασκευή, 
κατασκευή/εκµετάλλευση/µεταβίβαση) προκύπτουν νέες ευκαιρίες αλλά και νέες 
απειλές που επιφέρουν αλλαγές στα παραδοσιακά πακέτα ασφάλισης των 
ασφαλιστικών εταιρειών. Πολλές από αυτές τις αλλαγές µάλιστα επιβάλλονται από 
την κατασκευαστική κοινότητα, καθώς κρίνεται ότι τα διάφορα πακέτα δεν 
ανταποκρίνονται στα σύγχρονα θέµατα της διαχείρισης κινδύνων. 
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3.4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 
 Αναφορικά µε την ασφάλιση στα τεχνικά έργα αξίζει να αναφερθεί ότι η Ελληνική 
Πολιτεία µε το Νόµο 2229/94 εισήγαγε την ιδέα για καθιέρωση της απαίτησης για 
υποχρεωτική ασφάλιση της µελέτης και κατασκευής δηµοσίων έργων, αφήνοντας όµως την 
απαραίτητη ρύθµιση σε µελλοντικό προεδρικό διάταγµα, η έκδοση του οποίου εκκρεµεί 
ακόµη. Σύµφωνα µε την διεθνή πρακτική η ασφάλιση τεχνικού έργου αποτελεί πάγια θεσµική 
απαίτηση. Αναφέρεται την περίπτωση της Γαλλίας όπου έχει καθιερωθεί η υποχρεωτική 
ασφάλιση της δεκαετούς εγγύησης του κατασκευαστή σε όλα τα ιδιωτικά ή δηµόσια 
οικοδοµικά έργα και την περίπτωση της Ιταλίας όπου η ασφάλιση έχει γίνει υποχρεωτική σε 
όλα τα δηµόσια έργα. Eίναι προφανές πως πολλά από τα σύγχρονα κατασκευαστικά 
επιτεύγµατα (ειδικά υψηλά κτίρια, γέφυρες, σήραγγες κλπ.) δε θα εκτελούνταν, εάν 
προηγουµένως δεν υπήρχε κάποια οικονοµική εξασφάλιση για την περίπτωση που ζηµιογόνα 
φυσικά φαινόµενα ή ανθρώπινα λάθη θα απειλούσαν τη βιωσιµότητα του εκάστοτε 
εγχειρήµατος αλλά και των ίδιων των φορέων υλοποίησής του.  
 H πρακτική λύση στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος της δαπάνης 
αποκατάστασης των ζηµιών βρίσκεται στην ασφάλιση, αφού µέσω αυτής το εκάστοτε 
οικονοµικό βάρος µετατίθεται στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες. H ασφάλιση 
ως θεσµός, καλύπτει ταυτόχρονα τόσο τον κύριο του έργου, όσο και τους φορείς που 
συµµετέχουν στην υλοποίησή του (µελετητές, κατασκευαστές, προµηθευτές). Περιληπτικά oι 
ασφαλιστικές καλύψεις, οι οποίες αφορούν το χώρο των τεχνικών έργων κατηγοριοποιούνται 
ως εξής: 

� Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου Εργολάβων (Contractors' All risks - CAR). 
Ασφαλίζονται όλα τα έργα κατασκευών όπως κτίρια κάθε φύσεως, εργοστάσια, 
δρόµοι, σιδηρόδροµοι, σήραγγες, γέφυρες, αεροδρόµια, λιµάνια, µαρίνες, 
φράγµατα κλπ. 

� Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου ανέγερσης - συναρµολόγησης (Erection all risks - 
EAR). Ασφαλίζονται όλα τα έργα συναρµολόγησης µεταλλικών κατασκευών και 
µηχανηµάτων όπως υδραυλικά έργα (σωληνώσεις, διώρυγες, φράγµατα), 
ατµοστρόβιλοι, αεροστρόβιλοι, ηλεκτροκινητήρες, µετασχηµατιστές, γεννήτριες 
κλπ. 

� Ασφάλιση Μηχανικού Εξοπλισµού Κατασκευής Τεχνικών Έργων (Contractors' plant 
and machinery - CPM). Ασφαλίζονται τα διάφορα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός 
εργοταξίου όπως γερανοί, προωθητές γαιών, εκσκαφείς, οδοστρωτήρες, δονητές 
κλπ. 

� Ασφάλιση Αποπερατωµένων Έργων Πολιτικού Μηχανικού (Civil Engineering 
Completed Risks - CECR). Ασφαλίζονται τα αποπερατωµένα έργα Πολιτικού 
Μηχανικού όπως φράγµατα, γέφυρες, σήραγγες, λιµάνια, δρόµοι κλπ. 

� Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών Μηχανηµάτων (Machinery Breakdown Insurance - 
MB). Ασφαλίζονται ζηµίες που θα υποστούν τα ίδια τα µηχανήµατα παραγωγής 
και κινητήριας δύναµης εργοστασίων κλπ χώρων. 

� Ασφάλιση Έκρηξης Λεβήτων και ∆οχείων Πίεσης (Boiler and Pressure Vessel - 
BPV). Ασφαλίζονται οι λέβητες, οι ενσωµατωµένοι οικονοµητές και οι 
σωληνώσεις τροφοδοσίας ατµού ή νερού. 

� Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (Electronic Equipment Insurance - EEI). 
Ασφαλίζονται όλες οι κατηγορίες ηλεκτρονικού εξοπλισµού όπως συστήµατα 
επεξεργασίας πληροφοριών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ), ηλεκτρονικά 
µηχανήµατα ιατρικής χρήσης (διαγνωστικά κλπ), τηλεπικοινωνιακές 
εγκαταστάσεις κλπ. 
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� Aσφάλιση πολυετούς εγγύησης του αποπερατωµένου έργου. Ασφαλίζεται η 
επαγγελµατική αστική ευθύνη κατασκευαστή όπου καλύπτονται οι ζηµιές στο 
έργο οι οποίες εκδηλώνονται µετά την παράδοσή του. Oι εν λόγω ζηµιές θα πρέπει 
να ανάγονται σε κρυφά ελαττώµατα της κατασκευής (ουσιώδεις ατέλειες, 
κακοτεχνίες) µη αντιληπτά κατά την παράδοση - παραλαβή. H διάρκεια κάλυψης 
ανταποκρίνεται στον κατά τον Aστικό Kώδικα χρόνο παραγραφής της αστικής 
ευθύνης του κατασκευαστή, ο οποίος στην Eλλάδα είναι 10ετής. 

� Aσφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης µελετητή. Ασφαλίζεται κάθε ζηµιά στο έργο ή 
σε τρίτους, η οποία ανάγεται σε λάθος ή ακούσια παράλειψη εκ µέρους του 
µελετητή/συµβούλου κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του σύµφωνα µε τους 
αντίστοιχους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. H ασφάλιση της 
επαγγελµατικής ευθύνης µελετητή µπορεί να γίνει σε ενιαία βάση για κάθε 
συγκεκριµένο έργο ή σε ετήσια βάση καλύπτοντας την ευθύνη που απορρέει από 
την άσκηση της εν γένει δραστηριότητος του µελετητικού γραφείου. 

 

3.5 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 Η ελληνική πραγµατικότητα αναφορικά µε τη διαχείριση κινδύνων στον 
κατασκευαστικό τοµέα αποκαλύπτεται µέσα από µια διερευνητική έρευνα µε 
ερωτηµατολόγια, που διεξήχθη από την ερευνητική οµάδα των Κηρυττόπουλου και ∆ιαµάντα 
το 2006. Συνολικά είκοσι έξι ερωτηµατολόγια, που είχαν σταλεί σε στελέχη ελληνικών 
κατασκευαστικών εταιρειών, συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν. Στο ερωτηµατολόγιο, που 
χρησιµοποιήθηκε, ως κίνδυνοι εκλαµβάνονται αρχικά οι κίνδυνοι προγραµµατισµού 
(καθυστερήσεις υπεργολάβων, κλπ), νοµικά προβλήµατα (αδυναµία έκδοσης αδείας, κλπ), 
κίνδυνοι κοστολόγησης (υποεκτίµηση εργασιών, κλπ), τεχνικοί (ασαφής καθορισµός 
απαιτήσεων, κλπ), οργανωτικοί (διασφάλιση ποιότητας, ταχύτητα λήψης αποφάσεων, κλπ), 
πολιτικοί (κατάσταση αγοράς, κλπ), οικονοµικοί (αδυναµία αυτοχρηµατοδότησης, κλπ), 
θεοµηνίες και οτιδήποτε άλλο µπορεί να επηρεάσει τους στόχους ενός έργου (κόστος, χρόνο 
και ποιότητα). Οι κίνδυνοι υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας περιλαµβάνονται σε 
ξεχωριστό τµήµα στο τέλος του ερωτηµατολογίου. Στη συνέχεια της περιγραφής της µελέτης, 
όπου δεν γίνεται σαφής αναφορά, η έννοια “κίνδυνοι έργου” δεν περιλαµβάνει την ασφάλεια 
και υγιεινή της εργασίας. 
 Οι συµµετέχοντες ρωτήθηκαν σχετικά µε το µέσο προϋπολογισµό των έργων στα οποία 
συµµετέχουν συνήθως. Πάνω από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων εργάζονται σε έργα 
προϋπολογισµού µεγαλύτερου των 2,500,000.00€, που κάθε άλλο παρά µικρός µπορεί να 
χαρακτηρισθεί. Το 90% των στελεχών που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο είναι Μηχανικοί 
και το 56% αυτών είναι Πολιτικοί Μηχανικοί. Στην ερώτηση για το αν γνωρίζουν την ύπαρξη 
µεθόδων και τεχνικών διαχείρισης κινδύνων, διαφορετικών από ότι αναφέρεται για την 
ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας, ποσοστό σχεδόν 25% αποφάνθηκε αρνητικά. Σε ακόµα 
περισσότερο αρνητικό κλίµα κινήθηκαν και οι απαντήσεις σχετικά µε το επίπεδο διαχείρισης 
κινδύνων της εταιρείας σε σχέση µε τη βέλτιστη πρακτική. Σχετικά, δε, µε την εξέλιξη των 
κινδύνων την τριετία 2003-2006, οι συµµετέχοντες στην έρευνα αποφάνθηκαν σε ποσοστό 
62% ότι οι κίνδυνοι είναι ίδιοι ή περισσότεροι, ενώ µόλις το 15% θεωρεί ότι οι κίνδυνοι στην 
κατασκευαστική βιοµηχανία έχουν µειωθεί. 
 Ήδη από τα πρώτα αυτά στοιχεία διαφαίνεται µια αρνητική κατάσταση σχετικά µε τη 
διαχείριση των κινδύνων των έργων στην ελληνική κατασκευαστική βιοµηχανία. Η γενική 
εντύπωση είναι ότι στις επιχειρήσεις αυτές δεν υπάρχει θεσµοθετηµένη διαδικασία 
διαχείρισης κινδύνου (όπως προαναφέρθηκε έχουµε ξεχωρίσει την ασφάλεια και υγιεινή της 
εργασίας). Αντίστοιχα, στο ερώτηµα για το αν η εταιρεία αποδίδει επαρκείς πόρους (χρόνο, 
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χρήµατα, προσωπικό) για τη διαχείριση των κινδύνων, η απάντηση υπήρξε ακόµα πιο 
αποθαρρυντική. Οι εταιρείες φαίνεται επίσης να απέχουν από αυτό που θα µπορούσαµε να 
ονοµάζουµε βέλτιστη πρακτική στη διαχείριση κινδύνου. Την πρακτική των εταιρειών 
σχετικά µε τη διαχείριση κινδύνων αποδεικνύει ακόµη και το γεγονός ότι, σύµφωνα µε τις 
απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο, στο 56% των περιπτώσεων, όταν εφαρµόζεται, η διαχείριση 
κινδύνου, εφαρµόζεται, επειδή το επιβάλλει κάποιος τρίτος (πελάτης ή πολιτεία/νόµος). 
 Σχετικά µε το πρώτο στάδιο διαχείρισης κινδύνων, τον εντοπισµό, προέκυψε ότι οι 
περισσότερες επιχειρήσεις δε διαθέτουν µια συστηµατική διαδικασία και βασίζονται, µάλλον, 
στις ιδιαίτερες δεξιότητες των Μηχανικών που διευθύνουν το έργο. Μόλις το 35% των 
ερωτηθέντων απαντούν ότι υπάρχει συστηµατική διαδικασία εντοπισµού τον κινδύνων, αν 
και ο εντοπισµός αποτελεί το πρώτο βήµα για τη διαχείρισή τους. Από τις µεθόδους 
εντοπισµού των κινδύνων ξεχωρίζουν οι συσκέψεις – καταιγισµός ιδεών (brainstorming), οι 
συνεντεύξεις – γνώµη ειδικών και οι λίστες κινδύνων. Το περίεργο βέβαια είναι ότι από τους 
συµµετέχοντες µόνο δύο υπέδειξαν συγκεκριµένο κατάλογο κινδύνων που έχει καταρτιστεί 
στην εταιρεία που εργάζονται. Η παρατήρηση αυτή οδηγεί και πάλι στο συµπέρασµα ότι η 
διαχείριση των κινδύνων όταν εφαρµόζεται, εφαρµόζεται εξαιτίας της προσπάθειας 
συγκεκριµένων και µεµονωµένων στελεχών που διορατικά αναγνωρίζουν την αξία της. 
 Στο δεύτερο στάδιο διαχείρισης κινδύνων, την ανάλυση, είναι εµφανής η τάση των 
εταιρειών προς τις ποιοτικές µεθόδους. Κάτι τέτοιο σε καµία περίπτωση δεν είναι κακό, 
καθώς η ποιοτική ανάλυση είναι σε θέση να κατατάξει τους κινδύνους και να υποδείξει, 
ποιοτικά πάντα, το µέγεθος της έκθεσης (Έκθεση = Πιθανότητα εµφάνισης * Συνέπεια). Η δε 
πιο συνηθισµένη µέθοδος ανάλυσης είναι αυτή της αναµενόµενης τιµής, κατά την οποία οι 
κίνδυνοι εξετάζονται µεµονωµένα. Εκτιµάται η πιθανότητα εµφάνισης του κινδύνου (Π) και 
κατόπιν η συνέπεια σε περίπτωση εµφάνισης (Σ) και ο πολλαπλασιασµός των δύο µεγεθών 
δίνει την έκθεση του κινδύνου (Ε = Π * Σ). Η έκθεση, ανάλογα µε τον αν χρησιµοποιείται 
ποιοτική ή ποσοτική προσέγγιση, µπορεί να χαρακτηριστεί µικρή, µέση, µεγάλη ή να πάρει 
συγκεκριµένη τιµή. Η έλλειψη ωριµότητας των κατασκευαστικών εταιρειών στην ποσοτική 
ανάλυση (παρά το ότι το 27% διατείνεται ότι την εφαρµόζει) αποδεικνύεται από το γεγονός 
ότι οι πιο σηµαντικές ποσοτικές τεχνικές ανάλυσης κινδύνων, η PERT για το χρόνο και η 
προσοµοίωση Monte Carlo για χρόνο και κόστος εφαρµόζονται µόνο από 7 στους 26 και 3 
στους 26, αντίστοιχα, από τα στελέχη που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο. 
 Στο τελευταίο στάδιο της διαχείρισης των κινδύνων, την παρακολούθηση, φαίνεται ότι 
οι εταιρείες δε δίνουν τη δέουσα σηµασία, καθώς η διαχείριση των κινδύνων αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα των συσκέψεων παρακολούθησης των έργων µόνο στο 38% των 
περιπτώσεων. 
 Σε αντίθεση µε τη γενικότερη διαχείριση των κινδύνων σε έργα, η ασφάλεια και υγιεινή 
της εργασίας δείχνει να βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο, σύµφωνα µε την αντίληψη των 
ερωτώµενων. Ένα άλλο ενδιαφέρον σηµείο είναι ότι οι πόροι που αποδίδουν οι εταιρείες στη 
διαχείριση κινδύνων των έργων είναι µεν µη επαρκείς αλλά και ανεξάρτητοι από τον 
προϋπολογισµό, άρα και τη σοβαρότητα, των έργων. 
 Το πολύ θετικό µήνυµα της έρευνας είναι ότι τα στελέχη, ως ανεξάρτητες οντότητες, 
θεωρούν τη διαχείριση κινδύνου πολύ σηµαντική παράµετρο της βελτίωσης της 
απόδοσης/ποιότητας των έργων. Συνεπώς, αυτό ανοίγει το δρόµο στις ∆ιοικήσεις των 
εταιρειών να προχωρήσουν σε ουσιαστική εφαρµογή σύγχρονων µεθοδολογιών διαχείρισης 
κινδύνου τις οποίες τα στελέχη δείχνουν να προσµένουν. 
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4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
 
 Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται µια παρουσίαση των Πληροφοριακών Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Έργων (Project Management Information Systems – P.M.I.S.). Αρχικά κρίνεται 
σκόπιµο να αναφερθούν κάποια γενικά στοιχεία για τα Πληροφοριακά Συστήµατα, χωρίς 
όµως να γίνει µεγάλη επέκταση επί του θέµατος. Τα γενικά αυτά στοιχεία ισχύουν φυσικά και 
για το λογισµικό διαχείρισης έργων. 
 

4.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
  
 Στη σηµερινή οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα καµιά εταιρεία ή οργανισµός 
δεν µπορεί να αγνοήσει τις σύγχρονες τεχνολογίες και ιδιαίτερα τις πληροφορικές και 
τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες, γιατί σηµαίνει ότι αγνοεί µια δύναµη, η οποία µπορεί να 
βελτιώσει την παραγωγικότητά της, να διευρύνει τις αγορές της, να αυξήσει τα κέρδη της, να 
επιτρέψει τη δηµιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών και να θέσει σε κίνδυνο την 
επιβίωσή της µακροπρόθεσµα. Τα Πληροφοριακά Συστήµατα µπορεί να έχουν επίκεντρο τις 
εσωτερικές λειτουργίες της επιχείρησης ή τις σχέσεις της µε τους επιχειρηµατικούς της 
εταίρους, µπορεί να αποβλέπουν στην απλή αυτοµατοποίηση των συναλλαγών αλλά και στην 
ίδια ακόµη την αναδιοργάνωση των λειτουργιών της επιχείρησης. Οποιαδήποτε και αν είναι η 
επικέντρωση, θα πρέπει η διεύθυνση να καταλαβαίνει τις επιπτώσεις των Πληροφοριακών 
Συστηµάτων και να συνδέει τις δυνατότητές τους µε τους στόχους της επιχείρησης. 
 Τα Πληροφοριακά Συστήµατα συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, 
αναλύουν και διανέµουν πληροφορίες για ένα συγκεκριµένο σκοπό. Αποτελούνται γενικά 
από: εισροές (δεδοµένα, εντολές), εκροές (αναφορές, υπολογισµοί), µηχανισµούς 
ανατροφοδότησης (οι οποίοι ελέγχουν τη λειτουργία) και το περιβάλλον µέσα στο οποίο 
λειτουργούν. Τα συστατικά των Πληροφοριακών Συστηµάτων είναι τα εξής (∆ουκίδης, 
2003): 

� Εξοπλισµός Η/Υ: είναι ένα σύνολο εξαρτηµάτων όπως ο επεξεργαστής, η οθόνη, 
το πληκτρολόγιο και ο εκτυπωτής. 

� Λογισµικό: είναι ένα σύνολο από προγράµµατα που δίνει τη δυνατότητα στον 
εξοπλισµό να πραγµατοποιήσει την επεξεργασία των δεδοµένων. 

� Βάση ∆εδοµένων: είναι µια συλλογή από σχετικά αρχεία, πίνακες, σχέσεις κ.λ.π. 
στα οποία αποθηκεύονται τα δεδοµένα. 

� ∆ίκτυο: είναι ένα σύστηµα σύνδεσης που επιτρέπει στους υπολογιστές να 
µοιράζονται τους ίδιους πόρους. 

� ∆ιαδικασίες: είναι ένα σύνολο από εντολές που αφορούν στον τρόπο µε τον οποίο 
τα παραπάνω συστατικά συνδέονται. 

� Άνθρωποι: είναι τα άτοµα που εργάζονται µε το σύστηµα ή χρησιµοποιούν τις 
εκροές του. 

 Τα Πληροφοριακά Συστήµατα δηµιουργούνται από ανθρώπους, για να 
χρησιµοποιηθούν από ανθρώπους. Εποµένως η συµµετοχή του ανθρώπινου παράγοντα στην 
ανάπτυξή τους είναι καθοριστική για την τεχνική τους αρτιότητα, τη λειτουργική τους 
πληρότητα καθώς και την ποιότητα της εργασιακής ζωής των χρηστών τους. Πρέπει να 
εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν στο σύστηµα να έχει όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα, επεκτασιµότητα, ευχρηστία και συνέπεια µε το µικρότερο 
δυνατό κόστος. Πιο συγκεκριµένα το σύστηµα θα πρέπει (Πολλάλης et al, 2004): 
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Ως προς την ευχρηστότητα και λειτουργικότητα: 
� Να εξυπηρετεί και να διευκολύνει τους χρήστες. Η ικανοποίηση αυτής της 

απαίτησης προϋποθέτει καλό σχεδιασµό της εισόδου και εξόδου των δεδοµένων, 
δηλαδή την ορθολογική αντιµετώπιση του όγκου και των χρονικών περιορισµών 
της προετοιµασίας τους. 

� Να καλύπτει τις επιχειρησιακές, λειτουργικές και θεσµικές απαιτήσεις. 
� Να προάγει την ενδολειτουργικότητα λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η 

αυτονοµία και ο διαχωρισµός των υποσυστηµάτων, η ανταλλαγή πληροφοριών 
και ο συντονισµός. 

� Να διευκολύνει τη χαρτογράφηση των ποικίλων συστατικών µερών σύµφωνα µε 
την οργανωτική/διοικητική συνάφεια. 

� Να είναι καλά τεκµηριωµένο, ώστε να υπάρχει ευκολία στη συντήρησή του και 
πιθανή επέκτασή του. 

Ως προς την τεχνολογική αρτιότητα: 
� Να έχει αναπτυχθεί σύµφωνα µε τις σύγχρονες τεχνολογίες στο χώρο της 

πληροφορικής. Να προσαρµόζεται σχετικά εύκολα στις ιδιαιτερότητες του 
οργανισµού και στις επιµέρους πρακτικές εργασίας. 

� Να είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, να είναι σχετικά εύκολο 
στην εκµάθηση και τη χρήση του, να µπορεί να εγκατασταθεί σταδιακά και να 
µπορεί να επεκταθεί για την ικανοποίηση µελλοντικών αναγκών. 

� Να είναι σχεδιασµένο κατά υποσυστήµατα κατά το δυνατόν µικρά και µε την 
ελάχιστη κατά το δυνατόν αλληλεπίδραση του ενός πάνω στο άλλο. 

� Να είναι κατά το δυνατόν ανεξάρτητο από το υλικό µέρος και το υπόλοιπο 
λογισµικό. 

� Να τροποποιείται εύκολα και να είναι παραµετρικό. 
 Η αποτελεσµατική εφαρµογή ενός Πληροφοριακού Συστήµατος εξαρτάται όχι µόνο 
από την τεχνική και ποιοτική του υπεροχή, αλλά και από έναν αριθµό οργανωσιακών και 
άλλων παραγόντων και διαδικασιών. Έτσι, ένα άριστα σχεδιασµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 
δε σηµαίνει απαραίτητα ότι θα επιτύχει κατά την υλοποίησή του, εάν δε ληφθούν υπόψη και 
ορισµένοι παράγοντες. Επίσης είναι δυνατόν ένα σύστηµα να επιτύχει σε έναν οργανισµό 
αλλά να αποτύχει σε έναν άλλο, ή να απαιτήσει σηµαντικές προσπάθειες και ενέργειες και να 
υλοποιηθεί µετά από πολλές καθυστερήσεις. Οι πλέον σηµαντικοί λόγοι αποτυχίας ενός 
σωστά σχεδιασµένου Πληροφοριακού Συστήµατος είναι οι ακόλουθοι (Οικονόµου και 
Γεωργόπουλος, 2004): 

� Εστίαση στα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήµατος. Σύµφωνα µε τη θεωρία των 
ανοικτών συστηµάτων η επιχείρηση είναι ένα σύνολο αλληλοεξαρτώµενων 
στοιχείων, τα οποία αλληλεπιδρούν µεταξύ τους αλλά και µε το περιβάλλον τους. 
Τα κύρια στοιχεία που υπάρχουν σε έναν οργανισµό είναι οι άνθρωποι, η 
τεχνολογία, οι διαδικασίες και η δοµή. Λόγω της αλληλεπίδρασης που υπάρχει 
µεταξύ τους, οποιαδήποτε αλλαγή σε κάποιο από αυτά έχει ως αποτέλεσµα µια 
άµεση ή έµµεση επίπτωση στα υπόλοιπα. Τα Πληροφοριακά Συστήµατα θα πρέπει 
να υλοποιούνται λαµβάνοντας υπόψη τις πιθανές δοµικές επιπτώσεις τους στην 
οµαλή και εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης. Έτσι ένας από τους λόγους 
αποτυχίας τους είναι η εστίαση που δίνεται αρκετά συχνά στην τεχνική πλευρά 
των συστηµάτων αυτών και όχι στην κοινωνική. 

� Συµπεριφορά ανθρώπινου παράγοντα. Ένα πλήρως αναπτυγµένο Πληροφοριακό 
Σύστηµα µπορεί να είναι πετυχηµένο από τεχνική άποψη και συγχρόνως 
αποτυχηµένο από οργανωσιακή. Με άλλα λόγια, το σύστηµα, ενώ παρέχει για 
τους ειδικούς που το ανέπτυξαν την απαιτούµενη πληροφόρηση, δε 
χρησιµοποιείται από τους χρήστες είτε γιατί οι σχεδιαστές δεν αναγνωρίζουν τη 
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σπουδαιότητα του ανθρώπινου παράγοντα και εποµένως δε τη λαµβάνουν υπόψη 
κατά την ανάπτυξη του συστήµατος, είτε γιατί , ενώ οι σχεδιαστές 
συµπεριλαµβάνουν τους χρήστες στην ανάπτυξη του συστήµατος, το κάνουν 
χωρίς επιτυχία, είτε γιατί τα διευθυντικά στελέχη φροντίζουν να ενηµερώνουν και 
να εκπαιδεύουν στα Πληροφοριακά Συστήµατα ένα µικρό µόνο αριθµό 
εργαζοµένων. 

� Έλλειψη εκπαίδευσης και διαθέσιµου χρόνου. Είναι γνωστό ότι οι αναλυτές και 
προγραµµατιστές συστηµάτων έχουν τεχνικές κυρίως γνώσεις και ότι πολλοί από 
αυτούς στερούνται κατάλληλης εκπαίδευσης σε θέµατα ψυχολογίας, 
οργανωσιακής συµπεριφοράς, ανθρώπινων σχέσεων κ.α. Η ραγδαία εξέλιξη της 
πληροφορικής έχει δηµιουργήσει, λόγω της απαιτούµενης συνεχούς ενηµέρωσης, 
αρκετά προβλήµατα στους ανθρώπους αυτούς. Έτσι µη διαθέτοντας τον 
απαιτούµενο χρόνο, δεν µπορούν να ενηµερώνονται για θέµατα που είναι πέρα 
από την ειδικότητά τους, έστω και αν τα θέµατα αυτά είναι ζωτικής σηµασίας για 
την αποτελεσµατική υλοποίηση των Πληροφοριακών Συστηµάτων. 

� Επιπτώσεις των τηλεπικοινωνιών. Η τεχνολογία της πληροφορίας επεκτείνεται 
διαρκώς. Σήµερα για την ανταλλαγή των πληροφοριών χρησιµοποιείται το 
συνολικό δίκτυο επικοινωνιών της επιχείρησης. Όσο η επικοινωνία και η 
επεξεργασία των δεδοµένων συνεχίζουν να ενοποιούνται, να επεκτείνονται και να 
επηρεάζουν τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, τόσο περισσότερο η οποιαδήποτε 
τεχνολογική αλλαγή δηµιουργεί κοινωνικές και δοµικές µεταβολές. Αποτέλεσµα 
των παραπάνω αλλαγών είναι η ισχυροποίηση της αλληλεξάρτησης µεταξύ των 
δοµικών, των κοινωνικών και των τεχνολογικών συστηµάτων της επιχείρησης. 

� Η δύναµη των ατόµων ή των οµάδων. Η αποστολή των Πληροφοριακών 
Συστηµάτων είναι η παροχή γρήγορης, σωστής και έγκυρης πληροφόρησης. Τα 
µεµονωµένα όµως άτοµα ή οι οµάδες που παράγουν ή που ελέγχουν την 
πληροφορία αποκτούν δύναµη έναντι των άλλων ατόµων ή οµάδων της 
επιχείρησης. Έτσι βλέπουµε µεµονωµένα άτοµα ή τµήµατα να έχουν σηµαντική 
επιρροή στην επιχείρηση, επειδή έχουν πρόσβαση σε συγκεκριµένα δεδοµένα ή 
πληροφορίες. Η εισαγωγή ενός Πληροφοριακού Συστήµατος είναι δυνατόν να 
συντελέσει σε αναδιανοµή της δύναµης µέσα στην επιχείρηση µε απρόβλεπτες 
συνέπειες. 

 

4.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
 
 Η διαχείριση τεχνικών έργων αποτελεί δραστηριότητα που εξαρτάται καθοριστικά από 
τη σωστή, γρήγορη και αποτελεσµατική διακίνηση της κατασκευαστικής πληροφορίας. 
Επιπρόσθετα, σήµερα τα έργα γίνονται περισσότερο µεγάλα σε µέγεθος και πολύπλοκα µε τα 
µέλη της οµάδας έργου να είναι συχνά αναγκασµένα να συνεργάζονται από µακρινές µεταξύ 
τους τοποθεσίες. Η κατασκευαστική βιοµηχανία, λειτουργώντας στα πλαίσια αυξηµένου 
ανταγωνισµού, δέχεται πιέσεις για γρηγορότερες και φθηνότερες κατασκευές. Οι σύγχρονες 
τεχνολογίες πληροφορικής αποτελούν έναν φυσικό τόπο για την αναζήτηση λύσεων στην 
ανάγκη βελτίωσης των συστηµάτων διαχείρισης έργων. Το γεγονός απεικονίζεται τόσο σε 
χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Ε.Ε., όσο και των Η.Π.Α. αλλά και από την ιδιωτική 
πρωτοβουλία. Ταυτόχρονα, πολλαπλές ερευνητικές προσπάθειες για τη δηµιουργία ενιαίου 
πληροφοριακού µοντέλου του κατασκευαστικού προϊόντος την τελευταία δεκαπενταετία και 
η προσπάθεια διεθνών οργανισµών όπως ο ISO συγκλίνουν προς την κατεύθυνση αυτή. Τα 
Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Έργων (Project Management Information Systems – 
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P.M.I.S.) είναι συστήµατα που µπορούν να δώσουν σωστά και γρήγορα πληροφορία που 
µπορεί να βοηθήσει στη διοίκηση των κατασκευαστικών έργων.  
 Σε παγκόσµιο επίπεδο έχουν αναπτυχθεί διάφορα τέτοια συστήµατα. Μερικά είναι 
µεµονωµένα προϊόντα που περιορίζονται στο χρονικό προγραµµατισµό, ενώ σε άλλα είναι 
ενσωµατωµένα και άλλα χρήσιµα εργαλεία όπως εκτιµήσεις, οικονοµικά στοιχεία, 
παρακολούθηση παραγγελιών, εντολές αλλαγής, διαχείριση υπεργολαβιών κλπ. Σε µερικά 
προσφέρεται και η δυνατότητα online συνεργασίας µεταξύ των µελών της οµάδας του έργου. 
Τα περισσότερα από αυτά τα προγράµµατα εφαρµόζουν τη µέθοδο κρίσιµης διαδροµής 
(Critical Path Method - CPM). Στην Εικόνα 4.1 φαίνεται µια λίστα µε Πληροφοριακά 
Συστήµατα ∆ιαχείρισης Έργων που κυκλοφορούν στο εµπόριο. 
 

 
 

Εικόνα 4.1: Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Έργων (P.M.I.S.) 
(Πηγή: www.wikipedia.org) 

 
 Το λογισµικό διαχείρισης έργου για Η/Υ ή για δίκτυο διατίθεται σε πολλά διαφορετικά 
επίπεδα επιτήδευσης και σε τιµές που κυµαίνονται µεταξύ των $25 και $10.000 ή και 
περισσότερο. Οι δυνατότητες των ακριβότερων πακέτων ποικίλουν κατά πολύ. Τα 
περισσότερα πιο επιτηδευµένα πακέτα εκτός του ότι κοστίζουν περισσότερο, απαιτούν και 
σηµαντική επένδυση εκµάθησης. Είναι καλύτερο να καθοριστεί ο χρήστης που θα 
χρησιµοποιεί το λογισµικό πριν την αγορά του. Σε γενικές γραµµές τα διάφορα λογισµικά 
χωρίζονται σε τρία επίπεδα τιµών (Weber, 2005).  
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 Το πρώτο επίπεδο, που φτάνει µέχρι τα $500, παρέχει βασικές υπηρεσίες για 
µικρότερους εργολάβους και για όσους δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις. Για τον διαχειριστή 
που θέλει να αυτοµατοποιήσει τις διαδικασίες κατάστρωσης σχεδίων και προετοιµασίας 
περιοδικών εκθέσεων κατάστασης και απλά θέλει να παράγει µερικά διαγράµµατα Gantt και 
PERT, τα πακέτα κατώτερης κλάσης είναι ό,τι χρειάζεται. Χωρίς να απαιτείται επένδυση 
χρόνου για την εκµάθηση των πιο εξεζητηµένων εργαλείων, υπάρχουν πάρα πολλά που έχουν 
τη δυνατότητα να αυτοµατοποιούν τα βασικά. Μερικά προγράµµατα αυτής της κατηγορίας 
παρέχουν µια εποπτική εικόνα των αλλαγών που γίνονται στο πρόγραµµα, ώστε να φαίνεται 
η σχέση των νέων δραστηριοτήτων, που προστίθενται, µε τις υπόλοιπες. Προϊόντα αυτής της 
κατηγορίας είναι τα Primavera’s SureTrack, Milestone Simplicity, Project Vision, Quick 
Gantt. 
 Το επόµενο επίπεδο φτάνει µέχρι τα $1000. Οι χρήστες προγραµµάτων αυτής της 
κατηγορίας διαχειρίζονται µεγάλα έργα που περιλαµβάνουν έως και 2.000 εργασίες περίπου. 
Μπορεί να εκτελούν δύο έργα ταυτόχρονα, αλλά δεν δίνουν έµφαση στα πολλαπλά έργα. 
Θέλουν λογισµικό που τους προσφέρει ολόκληρη την γκάµα εργαλείων διαχείρισης έργου 
στον Η/Υ τους. Αυτά τα πακέτα λογισµικού προσφέρουν µία καταπληκτική σειρά εργαλείων 
σχεδιασµού, προγραµµατισµού και παρακολούθησης και παράγουν µία εντυπωσιακή 
παράθεση αναφορών. Τα πακέτα µε αυτήν την τιµή και τις δυνατότητες περιλαµβάνουν το 
Microsoft Project (διατίθεται σε εκδόσεις Mac και Windows) και το Micro-Planner Manager. 
Το Microsoft Project 98 είναι ένα ισχυρό εργαλείο διαχείρισης έργου για τον 
αποτελεσµατικό σχεδιασµό, τη διαχείριση και την κοινοποίηση των πληροφοριών του έργου. 
Είναι σχεδιασµένο για οποιονδήποτε επιβλέποντα µίας οµάδας, σχεδιαστή προϋπολογισµού, 
δηµιουργό προγράµµατος ή για κάποιον που πρέπει να αντεπεξέλθει σε προθεσµίες. Το 
Microsoft Project κοστίζει περίπου 500€ και είναι ένα πακέτο πολύ περιεκτικό και εύκολο για 
τον χρήστη. Λειτουργεί σε περιβάλλον Windows. 
 Τέλος, το λογισµικό της τελευταίας κατηγορίας ανέρχεται στα $2.000-$10.000 ή και 
περισσότερα. Είναι πολύ εξεζητηµένο και παρέχει εξαιρετικά γραφικά. Επιτρέπει εισαγωγή 
δεδοµένων από πολλαπλούς χρήστες ακόµη και µέσω διαδικτύου ή φορητών υπολογιστών 
καθώς και παρακολούθηση πολλαπλών έργων παράλληλα. Οι χρήστες προγραµµάτων αυτής 
της κατηγορίας θέλουν συνήθως να δηµιουργούν λεπτοµερείς προϋπολογισµούς έργου και να 
έχουν το λογισµικό που σχεδόν αντιγράφει το σύστηµα λογιστικής της εταιρίας. Απαιτείται 
βέβαια µεγάλη επένδυση χρόνου για την εκµάθηση όλων των χαρακτηριστικών. Στην 
κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται πολλά προϊόντα όπως: Primavera Project Planner, Artemis 
Views, Open Plan, Enterprise PM, MicroPlanner X-Pert. Το Primavera Project Planner 
παρέχει υποδοµή για µεγάλα έργα. Το λογισµικό TeamPlay συµπεριλαµβάνει συνεργασία µε 
το ∆ίκτυο και πληροφορίες που επιτρέπουν στους διαχειριστές να µεταβιβάζουν εργασίες και 
να παρακολουθούν την πορεία του έργου. Οι υπάλληλοι του τµήµατος πληροφορικής 
µπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για το έργο, όπως π.χ. τεκµηριώσεις, και να 
στέλνουν στους διαχειριστές στοιχεία σχετικά µε υπολογισµούς χρόνου όπως επίσης και 
προβλήµατα και λύσεις που αφορούν το έργο. Το λογισµικό διατηρεί βάση δεδοµένων 
αξιολόγησης ικανοτήτων. Η τοποθεσία του έργου στο ∆ίκτυο επιτρέπει στους διαχειριστές να 
ανακοινώνουν στοιχεία σχετικά µε το έργο, συµπεριλαµβανοµένων εκθέσεων και εγγράφων, 
σε ένα εσωτερικό δίκτυο. Το TeamPlay περιλαµβάνει τις καλύτερες µεθοδολογίες πρακτικής 
και τη δυνατότητα προσάρµοσής τους ανάλογα µε τις απαιτήσεις. Οι διαχειριστές µπορούν 
επίσης να γράψουν τις δικές τους µεθοδολογίες, ενώ έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν 
ανάλυση κινδύνου και επίδρασης. Μπορούν να αποδώσουν πιθανότητες στις εµφανίσεις 
προβληµάτων και στη συνέχεια, να προσοµοιώσουν την επίδραση αυτών των προβληµάτων 
στο πρόγραµµα, τους πόρους και το κόστος. Το λογισµικό λειτουργεί µε βάσεις δεδοµένων 
συγγενικές µε τη Microsoft και Oracle. 
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 Μια καλή αρχή για την επιλογή λογισµικού είναι η online ανασκόπηση των 
δυνατοτήτων του κάθε πακέτου και η σύγκριση µε τις ανάγκες – τωρινές και µελλοντικές – 
της επιχείρησης. Πολλά προγράµµατα παρέχουν εκδόσεις επίδειξης µε χαµηλό ή χωρίς 
καθόλου κόστος. Πολλές από αυτές τις εκδόσεις είναι πλήρως λειτουργικές αλλά έχουν 
περιορισµούς αναφορικά µε το χρόνο χρήσης, τον αριθµό των δραστηριοτήτων που µπορούν 
να εισαχθούν ή τη δυνατότητα αποθήκευσης και έκθεσης των αποτελεσµάτων. Όταν γίνεται 
επιλογή λογισµικού µε βάση τις προδιαγραφές της επιχείρησης, δεν πρέπει να παραβλέπεται 
και το κόστος που περιλαµβάνει η εκπαίδευση στη χρήση του. 
 

4.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 
 Η χρήση του υπολογιστή για τον προγραµµατισµό έργων είναι ιδιαίτερα ευεργετική, αν 
ο χειριστής είναι ήδη εξοικειωµένος µε τον υπολογιστή και ασχολείται είτε µε ένα µεγάλο και 
περίπλοκο τεχνικό έργο είτε µε περισσότερα µικρότερα (Weber, 2005). Το λογισµικό καθιστά 
την αξιολόγηση και το χειρισµό του χρονοδιαγράµµατος ευκολότερο από τη χειροκίνητη 
προσέγγιση. Χρειάζονται κυρίως τρεις ενέργειες στο χρονικό προγραµµατισµό µε τη βοήθεια 
ηλεκτρονικού υπολογιστή: εισαγωγή δεδοµένων, εξισορρόπηση και εξαγωγή δεδοµένων ή 
πληροφοριών. Αν και ακούγεται απλό, αυτό µπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα περίπλοκο στην 
πράξη. 
 Η εισαγωγή των δεδοµένων είναι µια σχετικά λογιστική διαδικασία και πρέπει να 
γίνεται µε µια λογική σειρά. Τα δεδοµένα περιλαµβάνουν τουλάχιστον την περιγραφή των 
δραστηριοτήτων, τις διάρκειες και τις σχέσεις. Μπορούν να προστεθούν επιπλέον και 
κώδικες για κατάταξη και επιλογή δραστηριοτήτων, σηµειώσεις, περιορισµοί, πόροι και 
κόστη κλπ. Στην περιγραφή των δραστηριοτήτων ο χρήστης πρέπει να έχει υπόψη του τους 
βασικούς κανόνες. Το κυριότερο είναι ότι πρέπει να δηλώνεται ο τύπος της δραστηριότητας, 
αν είναι δηλαδή εφοδιασµού, παραγωγής ή διαχείρισης ή αν είναι κάποιο ορόσηµο που 
σηµατοδοτεί την αρχή ή το τέλος ενός γεγονότος. Ορισµένα λογισµικά πακέτα έχουν όριο 
χαρακτήρων για το πεδίο της περιγραφής της δραστηριότητας. Για το Primavera P3 και το 
SureTrack είναι 48, ενώ το MS Project έχει το 24 σαν προεπιλογή, αλλά δέχεται και 
περισσότερους από 100.  
 Για τη διάρκεια συνήθως χρησιµοποιείται η ηµέρα, χωρίς αυτό να είναι δεσµευτικό. Για 
τον άπειρο χρήστη καλό είναι να υπάρχει συνέπεια στη µονάδα µέτρησης του χρόνου. Η 
χρήση περισσότερων του ενός ηµερολογίων είναι προτιµότερο να γίνεται από τους πιο 
πεπειραµένους χειριστές. Πρέπει επίσης να δηλώνονται και οι σχέσεις µεταξύ των 
δραστηριοτήτων, ώστε να σχηµατίζεται ένα δίκτυο µε µία µόνο αρχή και ένα µόνο τέλος. Τα 
πιο διαδεδοµένα υπολογιστικά προγράµµατα χρησιµοποιούν Precedence ή Activity on Node 
δίκτυα και τη Μέθοδο της Κρίσιµης ∆ιαδροµής. Επιτρέπουν σχέσεις τεσσάρων τύπων 
(Finish-to-Start, Start-to-Start, Finish-to-Finish, Start-to-Finish) και όλες τις τιµές για τη 
χρονική καθυστέρηση, ακόµη και αρνητικές. Ορισµένα προγράµµατα απαιτούν τον ορισµό 
µόνο των προηγούµενων δραστηριοτήτων, ενώ άλλα των προηγούµενων ή των επόµενων. 
Είναι σηµαντικό να γνωρίζει ο χρήστης, πώς περιµένει το πρόγραµµα να εισαχθεί η σχέση. 
Όταν ο χρήστης είναι πλέον ευχαριστηµένος µε το δίκτυο, µπορεί να τυπώσει αναφορές ή να 
ελέγξει εναλλακτικά σενάρια.  
 Οι κώδικες των δραστηριοτήτων (activity identification codes) µπορεί να είναι απλά 
αριθµητικοί και να εξυπηρετούν σκοπούς αύξοντα αριθµού. Ορισµένα προγράµµατα 
αναθέτουν κώδικες αυτόµατα, ξεκινώντας από το 1 και αυξάνοντας κατά 1, ενώ άλλα 
αυξάνουν κατά 10. Άλλα προγράµµατα επιτρέπουν την εισαγωγή αλφαριθµητικών κωδικών. 
Αυτό αυξάνει τη χρησιµότητα των κωδικών σε σχέση µε την παροχή πληροφοριών στον 
προγραµµατιστή. Κάποια προγράµµατα επιτρέπουν µέχρι και 999.999 αλφαριθµητικούς 
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χαρακτήρες. Η λογική κωδικοποίησης µπορεί να είναι απλή ή σύνθετη κατά την κρίση του 
προγραµµατιστή. Το Work Breakdown Structure (WBS) είναι ο πιο συνηθισµένος τρόπος 
αναγνώρισης δραστηριοτήτων στην ιεραρχική τους δοµή. Με βάση αυτόν µπορεί να γίνει η 
κωδικοποίηση των δραστηριοτήτων, πλέον όχι κατά αύξοντα αριθµό, αλλά κατά οµάδες. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο κατά την εξαγωγή αποτελεσµάτων, καθώς µπορούν για 
παράδειγµα να τυπωθούν αναφορές που να αφορούν µόνο το σκυρόδεµα χρησιµοποιώντας 
τους κωδικούς των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε τις εργασίες σκυροδέτησης. 
 Οι περιορισµοί είναι µια τεχνική, για να διατηρούνται ή να µεταφέρονται 
δραστηριότητες στο χρόνο χωρίς τη χρήση σχέσεων. Η ενσωµάτωση ενός περιορισµού στο 
χρονικό προγραµµατισµό µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι τόσο εύκολη όσο και 
στα χειρόγραφα χρονοδιαγράµµατα. Συνήθως η ανάθεση περιορισµού γίνεται µε την 
εισαγωγή ηµεροµηνίας δίπλα στον επιλεγµένο τύπο περιορισµού για κάποια συγκεκριµένη 
δραστηριότητα. Οι περιορισµοί βοηθούν ιδιαίτερα στη διαχείριση υπεργολάβων και 
προµηθευτών. 
 Η διαχείριση των πόρων και ειδικότερα η ευελιξία της ανάθεσης των πόρων και οι 
δυνατότητες που έχει ο προγραµµατιστής να κατανείµει τους πόρους στη διάρκεια µιας 
δραστηριότητας είναι από τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα φθηνότερα από τα 
ακριβότερα προγράµµατα. Στα περισσότερα προγράµµατα µπορούν να επιλεγούν ξεχωριστά 
ηµερολόγια για συγκεκριµένους πόρους. Αν οι πόροι περιλαµβάνουν και έµψυχο δυναµικό, 
µπορούν για παράδειγµα να ενσωµατωθούν στο ηµερολόγιο και οι µέρες διακοπών του. 
 Ορισµένα προγράµµατα ενηµερώνουν αυτόµατα τη λογική, όταν γίνονται αλλαγές στις 
δραστηριότητες. Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιηµένη ή όταν δεν παρέχεται από το 
πρόγραµµα, το επόµενο βήµα µετά την εισαγωγή των δεδοµένων είναι ο υπολογισµός του 
δικτύου. Αυτό συνήθως γίνεται απλά µε το πάτηµα ενός πλήκτρου ή µε την επιλογή µιας 
λειτουργίας από το µενού. Ο προγραµµατιστής πρέπει στη συνέχεια να ελέγξει προσεχτικά τη 
λογική του καινούριου χρονοδιαγράµµατος. Έπειτα µπορεί να προχωρήσει στην 
εξισορρόπηση των πόρων στοχεύοντας σε πιο ορθολογική κατανοµή και καλύτερη 
αξιοποίησή τους. 
 Η εξαγωγή αποτελεσµάτων χωρίζεται σε γραπτές αναφορές, σε γραφικές παραστάσεις 
και σε εισαγωγή δεδοµένων σε άλλα προγράµµατα. Είναι πολύ σηµαντική, γιατί καθορίζει 
πώς η πληροφορία θα γίνει προσβάσιµη από την εταιρεία, τους υπεργολάβους, τον κύριο του 
έργου και τους άλλους ενδιαφερόµενους. Σχετικά µε τις γραπτές αναφορές, ορισµένα 
προγράµµατα παρέχουν διάφορες φόρµες από τις οποίες µπορεί να επιλέξει ο χειριστής, ενώ 
άλλα παρέχουν αναφορές µε βάση αυτό που φαίνεται στην οθόνη (“what you see is what you 
get”). Το επίπεδο λεπτοµερειών της αναφοράς εξαρτάται από τον παραλήπτη. Για 
παράδειγµα η αναφορά που θα φτάσει στα χέρια του ιδιοκτήτη ίσως να µη χρειάζεται τόσες 
λεπτοµέρειες, όσο αυτή που προορίζεται για τον project manager. Επίσης πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη τυχόν συγκεκριµένες απαιτήσεις του συµβολαίου για το περιεχόµενο των 
αναφορών. 
 Οι γραφικές παραστάσεις χωρίζονται σε αυτές που περιγράφουν το χρονοδιάγραµµα και 
αυτές που περιγράφουν την κατανοµή των πόρων. Πολλά προγράµµατα βασίζονται σε bar 
charts για την περιγραφή του χρονοδιαγράµµατος. Χρειάζονται αρκετό χώρο για την 
παράσταση όλου του χρονοδιαγράµµατος κάτι που τα καθιστά δύσχρηστα σε έργα µεγάλης 
διάρκειας. Ο χρήστης θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα χρειαστεί µάλλον και µεγαλύτερος 
εκτυπωτής για την εκτύπωσή τους. Για την περιγραφή της κατανοµής των πόρων 
χρησιµοποιούνται συνήθως ιστογράµµατα µε συγκεντρωτικές s-καµπύλες. Αυτές οι αναφορές 
απαιτούνται συχνά από τους ιδιοκτήτες, για να έχουν πληρέστερη εικόνα των περιοδικών 
οικονοµικών τους υποχρεώσεων. Φανερώνουν επίσης πότε η εξισορρόπηση των πόρων ήταν 
αποδοτική και πότε όχι. 
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 Τέλος πολλά πακέτα λογισµικού έχουν µεθόδους εισαγωγής ή εξαγωγής δεδοµένων από 
άλλα προγράµµατα ή συσκευές, όπως e-mail, PDA ή το διαδίκτυο. Ορισµένα συνδέονται µε 
εξωτερικές βάσεις δεδοµένων. Κάθε µία από αυτές τις επιλογές προσφέρει στο χρήστη 
πρόσθετη ευελιξία για συνεργασία µε άλλους συµµετέχοντες στο έργο και δυνατότητα 
προβολής των δεδοµένων σε άλλες µορφές. Η εξαγωγή των δεδοµένων συχνά διευκολύνει 
µαζικές αλλαγές σε ένα χρονοδιάγραµµα. Τα απαραίτητα βήµατα περιορίζονται στην επιλογή 
των δεδοµένων για εξαγωγή και στην επιλογή της µορφής µε την οποία θα αποθηκευτούν. Η 
εισαγωγή είναι συνήθως δυσκολότερη καθώς ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει επακριβώς το 
όνοµα και τα χαρακτηριστικά του πεδίου δεδοµένων. 
 

4.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 
 Αρχικά, όπως είναι φυσικό, τα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Έργων 
προσφέρουν στο χρήστη όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν γενικά τα πληροφοριακά 
συστήµατα και είναι οι εξής (∆ουκίδης, 2003): 

� Πραγµατοποιούν υψηλής ταχύτητας και µεγάλης ποσότητας αριθµητικούς 
υπολογισµούς. 

� Παρέχουν γρήγορη, ορθή και χαµηλού κόστους επικοινωνία µέσα και µεταξύ των 
οργανισµών. 

� Αποθηκεύουν µεγάλο όγκο πληροφοριών σε έναν εύκολα προσβάσιµο και σχετικά 
µικρό χώρο. 

� Επιτρέπουν γρήγορη και φθηνή πρόσβαση σε µεγάλο πλήθος πληροφοριών 
παγκοσµίως. 

� Επιταχύνουν τις διαδικασίες εκτύπωσης και σύνταξης. 
� Αυτοµατοποιούν τόσο ηµι-αυτοµατοποιηµένες επιχειρηµατικές διαδικασίες όσο 

και χειρωνακτικά καθήκοντα. 
� Αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα της οµαδικής εργασίας 

τόσο σε ένα µέρος όσο και σε περισσότερες τοποθεσίες. 
� Παρουσιάζουν µε οργανωµένο και ζωντανό τρόπο τις πληροφορίες, ώστε να 

δηµιουργούν γνώση και να προκαλούν το ανθρώπινο µυαλό να λειτουργεί πιο 
αποτελεσµατικά. 

� Μπορούν να λειτουργούν και να επικοινωνούν ασύρµατα (wireless) και έτσι να 
υποστηρίζουν πρωτοποριακές εφαρµογές. 

� Τέλος υλοποιούν όλα τα παραπάνω µε πολύ χαµηλότερο κόστος από την 
ανθρώπινη χειρονακτική παρέµβαση. 

 Πέρα από αυτά τα γενικά πλεονεκτήµατα όµως υπάρχουν και πολλά άλλα. Η µεγάλη 
ταχύτητα επεξεργασίας δεδοµένων του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε συνδυασµό µε τις 
εξεζητηµένες δυνατότητες των διάφορων λογισµικών πακέτων παρέχουν στον project 
manager γρήγορη και αποτελεσµατική πρόσβαση στις απαιτούµενες πληροφορίες του έργου. 
Μάλιστα η εξέλιξη της τεχνολογίας (Internet, PDA, κινητά τηλέφωνα) προσφέρει ακόµη 
περισσότερες δυνατότητες. Παραδοσιακά ο έλεγχος κόστους και ο χρονικός 
προγραµµατισµός του έργου γινόταν από διαφορετικά πακέτα λογισµικού και συνήθως και 
από διαφορετικά άτοµα. Τα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Έργου επιτρέπουν 
οικονοµικά στοιχεία να συνδεθούν µε δραστηριότητες βοηθώντας έτσι την ανάλυση 
χρόνου/κόστους και προσφέροντας ευκολότερη εποπτεία του έργου στον project manager. 
Ακόµη µε τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή επιτρέπεται η δηµιουργία πολλαπλών 
αυτοµατοποιηµένων σχεδίων τα οποία χρησιµοποιούν διαφορετικές υποθέσεις. Ο project 
manager µπορεί έτσι να προσοµοιώσει διάφορες επιδιορθωτικές ενέργειες, να αναλύσει τα 
αποτελέσµατα και να επιλέξει την πιο συµφέρουσα λύση (Weber, 2005). 
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 Ορισµένα πακέτα λογισµικών, όπως π.χ. το Primavera, επιτρέπουν την απεικόνιση στο 
διάγραµµα Gantt των σχέσεων αλληλεξάρτησης και διαδοχής µεταξύ των δραστηριοτήτων, 
κάτι που καθιστά το διάγραµµα πιο εποπτικό, καθώς γίνονται ευκολότερα κατανοητές οι 
µεταβολές που µπορεί να επιφέρει κάποια αλλαγή στο σχεδιασµό. Υπάρχουν περιπτώσεις που 
ορισµένες δραστηριότητες πρέπει να συνδεθούν, όπως για παράδειγµα η ενηµέρωση ενός 
υπεργολάβου 30 ηµέρες πριν ξεκινήσει τις εργασίες του. Ένας τρόπος να ενωθούν αυτές οι 
δύο δραστηριότητες, ώστε η δραστηριότητα “ενηµέρωση του υπεργολάβου” να λαµβάνει 
πάντα χώρα 30 ηµέρες πριν να ξεκινήσει τις εργασίες του, είναι η χρήση ενός περιορισµού 
που να δηµιουργεί µηδενικό ελεύθερο χρονικό περιθώριο (zero free float). ∆ιάφορα πακέτα 
λογισµικών όπως το Primavera ή το SureTrak προσφέρουν µεταξύ άλλον και αυτόν τον 
περιορισµό ως επιλογή (Weber, 2005).  
 Για να είναι αποτελεσµατικό ένα σχέδιο, πρέπει να υπάρχει διαδικασία 
παρακολούθησης και ελέγχου. Η σύγκριση του προχωρηµένου, ενηµερωµένου σχεδίου µε το 
αρχικό πλάνο (baseline) βοηθά τον project manager να εντοπίσει τα διάφορα προβλήµατα που 
προκύπτουν στο αρχικό τους στάδιο. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει ότι η αρχική πληροφορία 
ενηµερώνεται µε τα πραγµατικά δεδοµένα σε τακτά χρονικά διαστήµατα (Weber, 2005). 
Ειδικά κατά την εκτέλεση της Ανάλυσης Πιστοποιηµένης Αξίας (Earned Value Analysis), όταν 
υπάρχουν εκατοντάδες δραστηριότητες, µε τη βοήθεια του κατάλληλου λογισµικού ο project 
manager µπορεί να εντοπίσει τις δραστηριότητες, που παρουσιάζουν προβλήµατα. Ακόµη, 
ορισµένα λογισµικά πακέτα του εµπορίου µπορούν να συγκρίνουν δύο ενηµερώσεις του 
σχεδίου και να συνοψίσουν τι έγινε µεταξύ αυτών των ενηµερώσεων. Ένα από αυτά είναι το 
Digger (ξεκίνησε από την HST Software και αποκτήθηκε στη συνέχεια από την Primavera 
Systems). Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει όλα ή ορισµένα µόνο κριτήρια για σύγκριση, όπως 
πρόσθετες και διαγραµµένες δραστηριότητες, πρόσθετες και διαγραµµένες σχέσεις, ποσοστό 
ολοκλήρωσης, προϋπολογισµό, περιορισµούς κλπ. Αυτές οι συγκρίσεις είναι σηµαντικές, 
γιατί δείχνουν, αν κινούµαστε στη σωστή κατεύθυνση (Mubarak, 2005). 
 Όσον αφορά το συνολικό χρονικό περιθώριο (total float) ο project manager µπορεί να 
επιλέξει να το κρύψει ή να το µειώσει. Τα διάφορα λογισµικά πακέτα παρέχουν διάφορα 
τεχνάσµατα για το σκοπό αυτό. Σε υπολογιστικά προγράµµατα όπως για παράδειγµα το 
Primavera Project Planner µπορούν να γίνουν τα εξής (Mubarak, 2005):  

� Να µειωθεί ή να εξαλειφθεί το χρονικό περιθώριο µε εφαρµογή ενός περιορισµού 
τέλους (Finish No Later Than). 

� Να περιοριστεί η δραστηριότητα στους νωρίτερους χρόνους της και να εξαλειφθεί 
τελείως το συνολικό χρονικό περιθώριο. Στο MS Project ο περιορισµός αυτός 
ονοµάζεται ASAP (As Soon As Possible) ενώ στο Primavera Project Planner ZTF 
(Zero Total Float). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η διαφορά αυτού του περιορισµού µε 
τον προηγούµενο είναι ότι αυτός είναι δυναµικός, µιας και προσαρµόζεται σε 
αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα, ενώ ο άλλος είναι στατικός.  

� Να καθυστερήσει η δραστηριότητα στους βραδύτερους χρόνους της. Αυτό θα 
επηρεάσει το χρονικό περιθώριο των επόµενων δραστηριοτήτων. 

�  Να καθυστερήσει η δραστηριότητα όσο γίνεται περισσότερο, χωρίς να 
επηρεαστούν οι επόµενες δραστηριότητες. Και το Primavera Project Planner και 
το MS Project έχουν τέτοιο περιορισµό. Σε άλλα προγράµµατα λέγεται Μηδενικό 
Ελεύθερο Χρονικό Περιθώριο (Zero Free Float) και σε άλλα Το Αργότερο ∆υνατό 
(As Late As Possible). Ο περιορισµός αυτού του τύπου είναι πολύ χρήσιµος στις 
δραστηριότητες εφοδιασµού. Όταν µια τέτοια δραστηριότητα έχει πολύ µεγάλο 
χρονικό περιθώριο, µπορεί να µην είναι επιθυµητή η παραλαβή του εξοπλισµού 
πολύ νωρίς, γιατί µπορεί να δηµιουργηθούν προβλήµατα στον εργολάβο ή τον 
κύριο του έργου (κλοπές ή βανδαλισµοί, έλλειψη αποθηκευτικού χώρου κλπ.). 
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 Τέλος αναφορικά µε τη διαχείριση εγγράφων ισχύει ότι πολλά έγγραφα αποστέλλονται 
πλέον σε ηλεκτρονική µορφή. Σε πολλές περιπτώσεις γίνονται δεκτές από νοµικής απόψεως 
ακόµη και ηλεκτρονικές υπογραφές. Παρόλα αυτά ορισµένα έγγραφα πρέπει ακόµη να 
τυπώνονται σε χαρτί. Είναι απαραίτητο όµως όλα τα ενδιαφερόµενα µέλη του έργου να 
µπορούν να αποθηκεύουν, να διαχειρίζονται και να ανακτούν αποδοτικά την πληροφορία. Γι΄ 
αυτό το σκοπό έχουν αναπτυχθεί ειδικά πακέτα λογισµικού, όπως το Primavera Expedition, 
το Meridian’s Prolog Manager ή το Timberline’s Project Management. Λίστες παραγγελιών, 
εντολές πληρωµών, αρχεία τηλεφώνων, προτάσεις, εντολές αλλαγών, σηµειώσεις, µηνύµατα, 
γενική αλληλογραφία, πρακτικά συναντήσεων, καθηµερινές αναφορές και οποιοδήποτε άλλο 
έγγραφο σχετίζεται µε τη διαχείριση του έργου οργανώνεται και καταχωρείται µε τη βοήθεια 
των παραπάνω προγραµµάτων. Μια άλλη λειτουργία τους είναι ότι επιταχύνουν την 
επικοινωνία και ειδικότερα τις διαδικασίες αναθεώρησης και έγκρισης. Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι, όπως συµβαίνει γενικά στο χώρο της πληροφορικής, τα εν λόγω λογισµικά πακέτα 
διαρκώς διευρύνονται καθώς προστίθενται νέες λειτουργίες που καλύπτουν όλο το φάσµα της 
διαχείρισης έργων. Μπορούν ακόµη να συνεργαστούν µε άλλα προγράµµατα (CAD, 
εκτίµησης, λογιστικής κλπ.). Τέλος παρέχουν διάφορες έτοιµες φόρµες, που συµπληρώνονται 
γρήγορα και αποστέλλονται στον κάθε stakeholder, διευκολύνοντας έτσι το έργο του project 
manager. 
 

4.5 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 
 Πέρα όµως από τα πολλά πλεονεκτήµατά τους, τα Πληροφοριακά Συστήµατα 
∆ιαχείρισης Έργων έχουν και κάποια µειονεκτήµατα. Το πρώτο και πιο προφανές είναι το 
κόστος τους. Έχουν δοθεί ήδη κάποια στοιχεία για την παράµετρο αυτήν. Παρατηρούµε 
βέβαια ότι αρκετές φορές το κόστος τους δεν είναι απαγορευτικό. Ακόµη και µια µικρή 
τεχνική εταιρεία µε περιορισµένο προϋπολογισµό µπορεί να προµηθευτεί ένα λογισµικό 
πακέτο, το οποίο µπορεί µεν να µην παρέχει όλες εκείνες τις δυνατότητες που περιλαµβάνουν 
τα πιο σύνθετα πακέτα, όπως π.χ. τη δυνατότητα κατανοµής πόρων σε διαφορετικά έργα 
συγχρόνως, είναι όµως αρκετό, για να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες ενός project 
manager. 
 Για να έχει όµως η εγκατάσταση ενός προγράµµατος και η ενσωµάτωση του στη 
λειτουργία της επιχείρησης τα αναµενόµενα θετικά αποτελέσµατα, θα πρέπει κάποιος να 
µπορεί να το χειριστεί. Αυτό σε ορισµένες περιπτώσεις σύνθετων λογισµικών αποδεικνύεται 
ιδιαίτερα δύσκολο. Απαιτεί χρονοβόρα εκπαίδευση και µεγάλη εξοικείωση µε την πλατφόρµα 
εργασίας. Και όπως είναι λογικό, όσο περισσότερες είναι οι δυνατότητες του προγράµµατος, 
τόσο περισσότερος και ο απαιτούµενος χρόνος εκπαίδευσης, ώστε να εξερευνηθούν όλες οι 
πτυχές του λογισµικού και να αποκτηθεί κάποια άνεση στο χειρισµό. Γιατί όπως συµβαίνει 
και µε τα περισσότερα προϊόντα πληροφορικής, µια διαδικασία που µοιάζει επίπονη και 
χρονοβόρα, µπορεί τις περισσότερες φορές να εκτελεστεί πολύ απλούστερα, αρκεί να έχει 
κανείς τις απαιτούµενες γνώσεις και την απαραίτητη εξοικείωση. 
 Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει κριτική των διαθέσιµων υπολογιστικών 
προγραµµάτων διαχείρισης έργων αναφορικά µε το θέµα της εξισορρόπησης των πόρων 
(resource leveling). ∆ιάφοροι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι το πεδίο αυτό χρειάζεται 
περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη µέχρι να φτάσει σε ένα επίπεδο όπου ο χρήστης θα έχει 
όλες τις δυνατότητες χωρίς περίπλοκους χειρισµούς (Mubarak (2005), Weber (2005)). Για 
παράδειγµα τα διάφορα λογισµικά δεν παρέχουν στο χρήστη την επιλογή να καταστήσει 
ορισµένες µα όχι όλες τις δραστηριότητες διακοπτόµενες (interruptible) και στη συνέχεια να 
αφήσει το πρόγραµµα να τις διακόψει µε το βέλτιστο τρόπο από πλευράς εξισορρόπησης 
πόρων. Τα περισσότερα προγράµµατα επιτρέπουν χειροκίνητη διακοπή (stop - resume). Το 
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Primavera Project Planner επιτρέπει τη επιλογή µεταξύ συνεχόµενης (προεπιλογή) και 
διακοπτόµενης δραστηριότητας σε επίπεδο συνολικού έργου. Η διακοπτόµενη δραστηριότητα 
δεν παρουσιάζεται ως µια οµάδα από µικρές µπάρες στο διάγραµµα Gantt, αλλά ως µια 
µεγάλη µπάρα µε το νωρίτερο δυνατό χρόνο έναρξης και το νωρίτερο δυνατό χρόνο λήξης. Η 
πραγµατική διάρκεια κατανέµεται µέσα στη µπάρα, χωρίς όµως να παραβιάζει κάποιο λογικό 
περιορισµό. 
 Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι διάφορα λογισµικά δεν αναθέτουν πάντα πραγµατικές 
ηµεροµηνίες σε δραστηριότητες, όταν τα δεδοµένα µεταβάλλονται. Αντίθετα είναι ευθύνη 
του project manager να σηµειώσει τις πραγµατικές ηµεροµηνίες. Αυτή η πρακτική 
προτιµάται, γιατί έτσι τα τελικά as-built αρχεία αντικατοπτρίζουν πραγµατική πρόοδο και 
πραγµατικές ηµεροµηνίες, ώστε το χρονοδιάγραµµα να αποτελεί ένα ακριβές ιστορικό 
αρχείο, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε δικαστήριο, αν κριθεί απαραίτητο. Ακόµη οι 
διάφορες ενηµερώσεις µπορούν να εντοπίσουν διάφορα προβλήµατα νωρίς, όταν υπάρχει 
ακόµη χρόνος να διορθωθούν (Weber, 2005). 

 

4.6 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
 Αρχικά αξίζει να αναφερθούν κάποια σηµαντικά σηµεία που δεν αφορούν απαραίτητα 
µόνο στα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Έργων, αλλά και σε άλλα ηλεκτρονικά 
µέσα γενικότερα. Καταρχήν οι χρήστες των διάφορων προγραµµάτων πρέπει να δηµιουργούν 
συστηµατικά αντίγραφα ασφαλείας. Μάλιστα είναι καλή ιδέα να κρατούν κάποιες κόπιες σε 
µέρος µακριά από τα γραφεία της εταιρείας. Αυτό είναι µια προφύλαξη απέναντι σε φωτιές, 
σεισµούς, κλοπές και άλλα γεγονότα που µπορούν να καταστρέψουν τα αρχεία. Είναι 
επικίνδυνο να είναι όλες οι πληροφορίες συγκεντρωµένες σε ένα µέρος, όπως τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή του project manager (Mubarak, 2005). Ακόµη, όταν χρησιµοποιείται 
το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για αλληλογραφία και επικοινωνία, δεν πρέπει να παραβλέπεται 
το γεγονός ότι µερικά από αυτά  τα συστήµατα διαγράφουν αυτόµατα σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα το φάκελο των εισερχοµένων µηνυµάτων. Σηµαντικά µηνύµατα είναι καλό να 
τυπώνονται ή να µεταφέρονται σε άλλο φάκελο. Επίσης, όταν γίνεται ανταλλαγή 
ηλεκτρονικών δεδοµένων, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ο λήπτης έχει διαθέσιµο το 
απαραίτητο λογισµικό, ώστε να διαβάσει και να επεξεργαστεί την πληροφορία. Τέλος δεν 
πρέπει να υποτιµάται η σοβαρή ζηµιά που µπορούν να προκαλέσουν οι διάφοροι ιοί που 
κυκλοφορούν καθώς και οι διάφοροι hackers που δρουν στο διαδίκτυο. 
 Πιο συγκεκριµένα τώρα, σε Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Έργων, ένα από τα 
σηµαντικά σηµεία που χρήζουν προσοχής είναι ότι ορισµένα προγράµµατα όπως το 
Primavera Enterprise δεν έχουν την επιλογή της “Αναίρεσης” (Undo), καθώς είναι disk based 
και όχι memory based. Άρα οποιαδήποτε µετατροπή γίνει, είναι µόνιµη. Γι’ αυτό το λόγο, αν 
πειραµατίζεται κάποιος µε διάφορα σενάρια, είναι καλό και δηµιουργεί αντίγραφα και να 
αφήνει το αρχικό σενάριο άθικτο. Στο τέλος είναι προτιµότερο να σβήνονται όσα από τα 
πειραµατικά σενάρια δε χρειάζονται, για να αποφεύγονται µπερδέµατα. Αντίγραφα εξάλλου 
πρέπει να δηµιουργούνται και σε έργα που απαιτούν περιοδική ενηµέρωση. Τα ονόµατα των 
αντιγράφων αυτών πρέπει να ακολουθούν µια λογική σύµφωνη µε την πολιτική της εταιρείας, 
ώστε ένας τυχαίος χρήστης του προγράµµατος να αναγνωρίζει την κάθε αναθεώρηση και να 
αποφεύγεται η σύγχυση. 
 Ορισµένα πακέτα λογισµικού προσφέρουν την επιλογή για αυτόµατη ενηµέρωση. 
Παρόλο που η επιλογή αυτή καθιστά πολύ εύκολη την ενηµέρωση και γλιτώνει πολύ χρόνο, 
κρύβει ένα κίνδυνο. Αυτές οι επιλογές συνοδεύονται από την υπόθεση ότι ό,τι έπρεπε να έχει 
συµβεί µεταξύ της τωρινής και της τελευταίας ενηµέρωσης, συνέβη στις προγραµµατισµένες 
ηµεροµηνίες και µε τους προγραµµατισµένους πόρους και προϋπολογισµό. Αυτή η υπόθεση 
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µπορεί να είναι αλήθεια στις περισσότερες αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Ο πιθανός 
κίνδυνος είναι ο προγραµµατιστής να συνηθίσει αυτό το βολικό εργαλείο και να το 
χρησιµοποιεί όλη την ώρα. Αυτές οι αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες απαιτούν µεγάλη 
προσοχή (Mubarak, 2005). 
 Σχετικά µε το χρονικό προγραµµατισµό πρέπει να τονιστεί ότι τα περισσότερα από τα 
λογισµικά πακέτα χρησιµοποιούν την ηµέρα σα µονάδα µέτρησης του χρόνου. Ορισµένα 
βέβαια επιτρέπουν τον προγραµµατισµό και σε ώρες, αυτό όµως ενδείκνυται µόνο στην 
περίπτωση που η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων έχουν χρονική διάρκεια µικρότερη της 
µιας µέρας ή στην περίπτωση εργοστασίων και βιοµηχανικών µονάδων που έχουν µεγάλες 
απώλειες κερδών σε κάθε διακοπή της παραγωγής. Ο λόγος για τον οποίο αποφεύγεται η 
χρήση της ώρας σα µονάδα µέτρησης είναι γιατί καθιστά δύσκολη τη γραφική αναπαράσταση 
ενός χρονοδιαγράµµατος που υπερβαίνει τον ένα µήνα. Για µεγάλα έργα µε µεγάλης 
διάρκειας δραστηριότητες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ακόµη και εβδοµάδες ή µήνες για 
µονάδες µέτρησης (Weber, 2005). 
 Συνήθως στη βιβλιογραφία χάριν απλότητας χρησιµοποιείται στους µαθηµατικούς 
υπολογισµούς η θεώρηση τέλους της ηµέρας (end-of-day convention), κατά την οποία σε κάθε 
ηµεροµηνία, που αναφέρεται σε κάποια δραστηριότητα, εννοείται το τέλος της εν λόγω 
ηµέρας. Υπό αυτήν τη έννοια, τα έργα συνήθως ξεκινούν την αρχή της ηµέρας 1 (τέλος της 
ηµέρας 0). Οι περισσότεροι συγγραφείς ακολουθούν αυτή τη θεώρηση. Αντίθετα το υπάρχον 
λογισµικό είναι πιο εξεζητηµένο: η ηµεροµηνία αρχής ακολουθεί τη θεώρηση αρχής της 
ηµέρας (beginning-of-day convention), ενώ η ηµεροµηνία τέλους ακολουθεί τη θεώρηση 
τέλους της ηµέρας (Mubarak, 2005).  

Έτσι αν:  ESj = Early Start για τη δραστηριότητα j 
  EFj = Early Finish για τη δραστηριότητα j 

EFi = Early Finish για την προηγούµενη δραστηριότητα i 
Durj = ∆ιάρκεια δραστηριότητας j 
LSk = Late Start για την ακόλουθη δραστηριότητα k 
LSj = Late Start για τη δραστηριότητα j 
LFj = Late Finish για τη δραστηριότητα j 

στη βιβλιογραφία θα βρούµε τις σχέσεις: 
ESj = max (EFi) EFj = ESj + Durj LFj = min (LSk) LSj = LFj - Durj , 
 
ενώ για τα διάφορα λογισµικά οι παραπάνω σχέσεις γράφονται ως εξής:     
ESj = max (EFi) + 1 EFj = ESj + Durj - 1 LFj = min (LSk) - 1 LSj = LFj - Durj + 1 

 Ως καθυστέρηση (lag) ορίζεται η υποχρεωτική περίοδος αναµονής ανάµεσα στην 
ολοκλήρωση (ή αρχή) µιας δραστηριότητας και την αρχή (ή ολοκλήρωση) της προηγούµενης. 
Αν αυτές οι δύο δραστηριότητες ακολουθούν διαφορετικό ηµερολόγιο, τίθεται το ερώτηµα 
ποιο ηµερολόγιο θα ακολουθεί η καθυστέρηση. Για παράδειγµα, έστω ότι η δραστηριότητα Α 
ακολουθεί ηµερολόγιο 5 ηµερών και η δραστηριότητα Β ηµερολόγιο 7 ηµερών. Θεωρητικά η 
καθυστέρηση θα µπορούσε να ακολουθεί το ηµερολόγιο της Α, αυτό της Β ή ένα δικό της. 
Μερικά λογισµικά δεν παρέχουν αυτή την επιλογή, ενώ άλλα την παρέχουν. Χρειάζεται να 
ξέρει ο project manager ποιο ηµερολόγιο ακολουθεί η καθυστέρηση και αν έχει περιθώριο 
παρέµβασης (Mubarak, 2005). 

  

 
 

Εικόνα 4.2: Καθυστέρηση δύο ηµερών 
(Πηγή: Mubarak, 2005, σελ.68) 
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 Ένα ενδιαφέρον σενάριο φαίνεται στην Εικόνα 4.2. Υπάρχει καθυστέρηση δύο ηµερών, 
αλλά ο project manager έχει υπολογίσει τη δραστηριότητα Α να τελειώσει Παρασκευή. Η 
επόµενη δραστηριότητα, η Β, θα ξεκινήσει την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, δηλαδή τη ∆ευτέρα. 
Έτσι προκύπτει µια φυσιολογική καθυστέρηση δύο ηµερών για το Σάββατο και την Κυριακή. 
Ένα καλό παράδειγµα για αυτό είναι το καλούπωµα του σκυροδέµατος. Ας υποθέσουµε ότι η 
δραστηριότητα Α είναι “Κατασκευή Ξυλοτύπου, Τοποθέτηση Οπλισµού και Έγχυση 
Σκυροδέµατος” και η δραστηριότητα Β είναι “Αποµάκρυνση Ξυλοτύπου”. Η καθυστέρηση 
δύο ηµερών απαιτείται για την πήξη του σκυροδέµατος. Το χρονοδιάγραµµα είναι πρακτικό, 
εκτός και αν για κάποιο λόγο η δραστηριότητα Α καθυστερεί και τελειώνει µία ή δύο µέρες 
αργότερα. Έτσι όπως είναι το χρονοδιάγραµµα η δραστηριότητα Β θα ξεκινήσει την επόµενη 
ηµέρα χωρίς καθυστέρηση. Έτσι πρέπει να µεσολαβήσει ένα lag δύο ηµερών. Αν υπάρχει 
επιλογή για το ηµερολόγιο του lag, ο project manager θα έπρεπε να επιλέξει ένα ηµερολόγιο 
7 ηµερών. Αν όχι, θα έπρεπε να δηµιουργηθεί µία νέα δραστηριότητα “Αναµονή για την 
Πήξη του Σκυροδέµατος” διάρκειας δύο ηµερών και να ανατεθεί σε αυτήν ηµερολόγιο 7 
ηµερών. Σε αυτήν την δραστηριότητα δε θα κατανεµηθούν πόροι ή κόστος. 
 Τέλος σχετικά µε την κατανοµή των πόρων αναφέρεται ότι οι πόροι µπορούν να 
κατανεµηθούν στις δραστηριότητες µε οµοιόµορφο τρόπο, ώστε π.χ. αν η διάρκεια της 
δραστηριότητας χωρίζεται σε 10 περιόδους, κάθε περίοδος να λάβει το 10% από την 
κατανοµή των πόρων, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.3.  
 

 
 

Σχήµα 4.3: Οµοιόµορφη κατανοµή πόρων 
 (Πηγή: Weber, 2005, σελ.68) 

 
Αυτή είναι η πιο συνηθισµένη µέθοδος κατανοµής και διάφορα λογισµικά όπως π.χ. το 
Primavera ή το MS Project έχουν αυτήν ως προεπιλογή. Στην πραγµατικότητα η χρήση των 
πόρων δεν είναι συνήθως οµοιόµορφα κατανεµηµένη στη διάρκεια της δραστηριότητας. 
Έτσι, όταν ο project manager βασίζεται στο λογισµικό, για να υπολογίσει τη µέχρι τώρα 
χρήση του πόρου µε βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης της δραστηριότητας, είναι πιθανό να 
οδηγηθεί σε εσφαλµένες εκτιµήσεις. Ανάλογα προβλήµατα λόγω της θεώρησης οµοιόµορφης 
κατανοµής µπορούν να προκύψουν και στην περίπτωση που ο project manager εκτελεί 
Ανάλυση Πιστοποιηµένης Αξίας (Earned Value Analysis). Βέβαια είναι δυνατές και άλλες 
κατανοµές. Για παράδειγµα στο Σχήµα 4.4 φαίνεται µια κανονική κατανοµή πόρων στις 10 
περιόδους της προηγούµενης δραστηριότητας (Weber, 2005).  
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Σχήµα 4.4: Κανονική κατανοµή πόρων 
 (Πηγή: Weber, 2005, σελ.68) 
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5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
 
 Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισµένες πραγµατικές περιπτώσεις εφαρµογής 
πληροφοριακών συστηµάτων σε εταιρείες από το χώρο των κατασκευών. Επιλέχτηκαν 
παραδείγµατα επιχειρήσεων, των οποίων το µέγεθος ποικίλλει και που δραστηριοποιούνται 
σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές παγκοσµίως. Αξίζει να σηµειωθεί ότι από την έρευνα 
προέκυψε, πως στις περισσότερες περιπτώσεις οι εταιρείες αυτές δεν ενδιαφέρονται απλά για 
ένα Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Έργων, αλλά για ένα ενοποιηµένο Σύστηµα που θα 
ενσωµατώνει στον προγραµµατισµό του έργου και άλλες επιχειρηµατικές λειτουργίες όπως 
λογιστικά, προµήθειες πρώτων υλών, διαχείριση της πληροφορίας, διαχείριση πληρωµών, 
διαχείριση αποθεµάτων κ.α. Στην αγορά κυκλοφορούν πλέον διάφορα τέτοια ενοποιηµένα 
πακέτα, µε κυρίαρχα ίσως αυτά της Oracle, ειδικά µετά την εξαγορά της Primavera Software 
Inc. (http://www.oracle.com/primavera/index.html).  
 

5.1 ANNAPOLIS HARBOR 
 
 Το λιµάνι της Annapolis είναι ένα από τα κύρια κέντρα ιστιοπλοΐας στις Η.Π.Α. Είναι 
πηγή υπερηφάνειας και χαράς για τους ντόπιους και αποφέρει σηµαντικά έσοδα στην πόλη 
της Annapolis. Παλιότερα δεν µπορούσαν να το χρησιµοποιήσουν µεγάλα σκάφη, λόγω των 
ρηχών νερών, ένα µεγάλο έργο εκβάθυνσης όµως καθιστά πλέον το λιµάνι προσπελάσιµο από 
σκάφη κάθε µεγέθους. Οι αρχές της πόλης κινητοποιήθηκαν για το έργο µε αφορµή τον 
Παγκόσµιο Ιστιοπλοϊκό Αγώνα της Volvo το 2006, κάτι τέτοιο όµως σήµαινε ότι οι εργασίες 
θα έπρεπε να ολοκληρωθούν µέσα σε οκτώ µήνες. Χάρη σε ένα συνδυασµό ικανοτήτων 
διαχείρισης έργων, υψηλής τεχνικής κατάρτισης και του λογισµικού της Oracle το έργο 
στέφθηκε µε επιτυχία. Για την εκτέλεση του έργου επιλέχτηκε το 2003 η KCI Technologies – 
η µεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία του Maryland. Η αποστολή της περιλάµβανε έκδοση 
αδειών, αποµάκρυνση 12.000 τόνων υλικού του πυθµένα, διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας του 
νερού, διευθέτηση οικολογικών ζητηµάτων, απόθεση επικίνδυνων υλικών και πρόβλεψη 
µακροπρόθεσµων επιπτώσεων του έργου στην περιοχή. 
 Με τόσες πολλές δραστηριότητες και πόρους απαραίτητους για την επιτυχία του έργου 
η KCI βασίστηκε στην τεχνολογία της Oracle, για να διαχειριστεί τους πολλούς stakeholders, 
να συντονίσει τους πόρους, να οργανώσει τα χρονοδιαγράµµατα και τον προϋπολογισµό και 
να ολοκληρώσει έγκαιρα το έργο. Στη φάση της προµελέτης αποφασίστηκε ότι η καλύτερη 
τοποθεσία για την απόθεση του υλικού εκσκαφής ήταν το Greenbury Point, µια περιοχή υπό 
την ιδιοκτησία της Ναυτικής Ακαδηµίας των Η.Π.Α. (Εικόνα 5.1). 
 Αφού επιλύθηκε το πρόβληµα της απόθεσης, η KCI αντιµετώπισε ακόµη ένα πρόβληµα, 
σύνηθες για έργα µεγάλης κλίµακας: την έλλειψη χρόνου. Η διαδικασία αδειοδότησης για ένα 
τέτοιο έργο συνήθως παίρνει µήνες, οπότε οι αιτήσεις στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος του 
Maryland άρχισαν να στέλνονται νωρίς, ήδη από το Νοέµβριο του 2004. Επειδή όµως οι 
τελικές αποφάσεις για το έργο δεν είχαν ληφθεί µέχρι τον Αύγουστο του 2005, ο τελικός 
σχεδιασµός δεν µπορούσε να ξεκινήσει µέχρι τότε. Με διορία τον Απρίλιο του 2006 έµεναν 
µόνο µερικοί µήνες για την ετοιµασία των σχεδίων, την επιλογή του κατασκευαστή και την 
εκτέλεση των εργασιών. Λόγω περιβαλλοντικών περιορισµών έπρεπε να βρεθεί η 
κατασκευάστρια εταιρεία και να ξεκινήσουν τα συνεργεία τις εργασίες σε διάστηµα δύο 
εβδοµάδων. Η εκβάθυνση σε ορισµένες περιοχές έπρεπε να ολοκληρωθεί µέχρι τα µέσα 
∆εκεµβρίου λόγω διατάξεων σχετικών µε τις τοπικές καλλιέργειες στρειδιών. Ξεκινώντας 
από τα µέσα Νοεµβρίου, η κατασκευάστρια εταιρεία χρειάστηκε δύο µήνες, για να 
ολοκληρώσει τις εργασίες εκβάθυνσης. 
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Εικόνα 5.1: Περιοχή εκσκαφής για το λιµάνι της Annapolis 

(Πηγή: www.oracle.com/oramag/profit/07-feb/p17dredging.html) 
 
 Η επόµενη πρόκληση αφορούσε το µεγάλο αριθµό stakeholders που σχετιζόταν µε το 
έργο. Αφού εξέτασε διάφορα πιθανά σενάρια για την πρόοδο του έργου, η KCI, σε 
συνεργασία µε τις αρχές της Annapolis και αξιωµατούχους του Μηχανικού των 
αµερικανικών Ενόπλων ∆υνάµεων, συγκέντρωσε πιθανούς stakeholders, 
συµπεριλαµβανοµένων της ∆ιοίκησης Λιµένων του Maryland, της Ναυτικής Ακαδηµίας των 
Η.Π.Α. και της Περιβαλλοντικής Υπηρεσίας του Maryland, ώστε να εκτιµήσουν τα πιθανά 
οφέλη του έργου για την περιοχή. Για τη διαχείριση των πολλαπλών stakeholders η KCI 
χρησιµοποίησε το E-Business Suite της Oracle σε συνεργασία µε το CRM & Proposal’s 
Solution της Deltek. Χρησιµοποίησε επίσης το Project Costing της Oracle για τη διαχείριση 
κόστους όλων των έργων της, λόγω της ικανότητάς του για πρόσβαση σε διατµηµατικά έξοδα 
σε πραγµατικό χρόνο. Το Project Billing της Oracle απλοποίησε την έκδοση τιµολογίων, 
βελτίωσε τις χρηµατοροές και µέτρησε την αποδοτικότητα των διάφορων έργων. Το 
διοικητικό προσωπικό της KCI εισήγαγε τις ώρες εργασίας των εργαζοµένων και τους 
λογαριασµούς των υπεργολάβων στο σύστηµα σε εβδοµαδιαία βάση, δίνοντας έτσι στον 
project manager εποπτική ικανότητα όλων των προσπαθειών. 
 Για την ανάπτυξη του έργου – τεχνικό δελτίο, χρονοδιάγραµµα και προϋπολογισµός – 
χρησιµοποιήθηκε το Microsoft Project, ενώ µε τη βοήθεια του Project Connect της Oracle 
εισήχθησαν αυτά τα δεδοµένα στο κεντρικό σύστηµα διαχείρισης, χτισµένο πάνω στο Oracle 
Projects. Η εταιρεία µπορούσε µετά να τροφοδοτεί µε πραγµατικά δεδοµένα από όλο το έργο 
τους προσωπικούς υπολογιστές των διάφορων διευθυντών. Σύµφωνα µε τον Alan Mlinarchik, 
CIO της KCI, “οι λύσεις που προσφέρει η Oracle διευκολύνουν τη γρήγορη ενοποίηση 
συστηµάτων διαφορετικών προµηθευτών, αποτρέποντας έτσι ασυµβατότητες ή απαιτήσεις 
για συντήρηση. Το E-Business Suite της Oracle σε συνδυασµό µε λύσεις CRM µας βοήθησαν 
να διαχειριστούµε τις απαιτήσεις, το πλάνο, το χρονοδιάγραµµα, τον προϋπολογισµό και τα 
τιµολόγια ενός έργου µε πολλαπλούς πελάτες και χρηµατοδότες. Όλες αυτές οι προσπάθειες 
συνδέθηκαν και παρακολουθήθηκαν σαν ένα µεµονωµένο έργο”. Το Oracle Projects 
βοήθησε να απλοποιηθούν περίπλοκες διαδικασίες τιµολόγησης και µείωσε δραµατικά τη 
διοικητική εργασία επιτρέποντας την KCI να ολοκληρώσει το έργο έγκαιρα και στα όρια του 
προϋπολογισµού. 
 Σύµφωνα µε το διευθυντή του λιµανιού οι αρχές της Annapolis πήραν ένα σηµαντικό 
µάθηµα. “Σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις µέσα στο νερό είναι ανάγκη το έργο να ξεκινήσει 
νωρίς και να προσληφθεί κάποιος που έχει τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και 
διασυνδέσεις, για να κυλήσουν όλα οµαλά. Η KCI έκανε φανταστική δουλειά. Ήταν 
διαθέσιµη, ενήµερη για τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και διεκπεραίωσε τη διαδικασία 
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της αδειοδότησης χωρίς καθυστερήσεις”. Παρά την πολυπλοκότητα του έργου η επένδυση 
της Annapolis ήταν αποδοτική. Το κόστος του έργου ανήρθε στα $600.000 µε τα έξοδα για 
την εκβάθυνση να κυµαίνονται στα $350.000. Ο φετινός Ιστιοπλοϊκός Αγώνας της Volvo 
εκτιµάται ότι επέφερε στην πόλη 54 εκατοµµύρια δολάρια. Υπάρχουν µάλιστα και 
µακροπρόθεσµα καλά νέα για την πόλη: µπορεί πλέον να προσελκύει και µεγάλα σκάφη στο 
λιµάνι της. Το έργο αυτό ανοίγει επίσης το δρόµο για ακόµη µεγαλύτερα έργα στην ευρύτερη 
περιοχή. 
 

5.2 CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION 
 Η China Construction Eighth Engineering Division (CCEED) είναι µια κρατική 
επιχείρηση υπεύθυνη για την κατασκευή βιοµηχανικών και οικιστικών έργων. 
∆ραστηριοποιείται σε 27 κινέζικες επαρχίες και πόλεις. Το 2008 κέρδισε ένα συµβόλαιο 
ύψους 7.5 δις δολαρίων και τα έσοδά της ανήλθαν σε 4.4 δις δολάρια. Απασχολεί συνολικά 
πάνω από 10.000 εργαζόµενους. 
 
Προκλήσεις  

� Εφαρµογή ενός νέου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise 
Resource Planning System - ERP) και ανασχεδιασµός διαδικασιών µε στόχο τη 
βελτίωση της αποδοτικότητας. 

� Ενοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης έργου από τα χρηµατοοικονοµικά και την 
εφοδιαστική αλυσίδα µέχρι τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων, ώστε να 
αποκτήσει κάθε project manager στενότερο έλεγχο του κύκλου ζωής της 
κατασκευής. 

� Ενδυνάµωση των δυνατοτήτων ανάλυσης κόστους, µε στόχο την ελαχιστοποίηση 
του οικονοµικού κινδύνου και τη βελτίωση της ποιότητας και της παράδοσης του 
έργου. 

 
Λύσεις 

� Έγινε εγκατάσταση του E-Business Suite της Oracle και δηµιουργήθηκε έτσι ένα 
ενοποιηµένο σύστηµα ERP, που συνέδεε τις διάφορες διαδικασίες της διαχείρισης 
των έργων (οικονοµικά, προµήθειες, αποθέµατα και ανθρώπινοι πόροι). 

� ∆ιαχειρίστηκαν µε επιτυχία 847 έργα σε όλο τον κύκλο ζωής τους (έναρξη, 
σχεδιασµός, αλλαγές, παρακολούθηση, έλεγχος κόστους). 

� Αποφεύχθηκε η επαναλαµβανόµενη εισαγωγή δεδοµένων και έγινε δυνατή η 
διάχυση της πληροφορίας διατµηµατικά, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση σε 
ενηµερωµένα δεδοµένα από όλα τα µέλη της οµάδας του έργου. 

� Αυξήθηκε η αποδοτικότητα, µιας και δεν υπήρχε πλέον η ανάγκη για ενδιάµεση 
πλήρη σύνοψη δεδοµένων και συστηµατική εξέταση της εργασίας για 
επαλήθευση. 

� Βελτιώθηκε η επικαιρότητα και η ακρίβεια των οικονοµικών αναφορών, αφού όλα 
τα κόστη καταχωρούνταν σε ένα και µοναδικό σύστηµα. 

� ∆ιευκολύνθηκε η κοστολόγηση υλικών και εξοπλισµού βελτιώνοντας έτσι την 
ικανότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται σε αιτήσεις για προσφορές. 

� Βελτιώθηκε η εξυπηρέτηση πελατών µε τη συστηµατική αποθήκευση 
πελατειακών δεδοµένων και τη δηµιουργία ενός πλήρους αρχείου συναλλαγών. 

� ∆ιευκολύνθηκε η παρακολούθηση παραγγελιών και αποθεµάτων σε όλο τον 
κύκλο ζωής του έργου. 

� Έγινε δυνατή η διαχείριση 10.000 προµηθευτών επιτρέποντας έτσι την εταιρεία να 
επιλέγει τον καταλληλότερο κάθε φορά για µια συγκεκριµένη εργασία.  
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5.3 LMC & ASSOCIATES, PSC 
 
 Η LMC & Associates είναι µια µελετητική και κατασκευαστική εταιρεία µε έδρα το San 
Juan του Puerto Rico. Ιδρύθηκε στις 3 Μαρτίου του 1961, απασχολεί 53 εργαζόµενους και τα 
ετήσια έσοδά της ανέρχονται σε 5,8 εκατοµµύρια δολάρια. Προσφέρει επαγγελµατικές 
υπηρεσίες στο σχεδιασµό, την επιθεώρηση και τη διοίκηση τεχνικών έργων.  
 
Προκλήσεις 

� ∆ηµιουργία ενός ευέλικτου, διαδικτυακού περιβάλλοντος συνεργασίας, για να 
βελτιώσει τη διάχυση της πληροφορίας σε όλη την οργάνωση και να παρέχει 
συνεχή στήριξη στα διάφορα έργα της εταιρείας. 

� Τυποποίηση των διαδικασιών επιθεώρησης των έργων µε στόχο τη βελτίωση της 
απόδοσης. 

� ∆υνατότητα online ενηµέρωσης σε πραγµατικό χρόνο των καθηµερινών 
αναφορών από τους µηχανικούς και επιθεωρητές του πεδίου, µε στόχο την 
αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών λήψης αποφάσεων. 

� Μείωση του χρόνου ανταπόκρισης στις αξιώσεις των εργολάβων µε στόχο την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. 

� Συγκέντρωση των δεδοµένων, ώστε να µη χάνονται πολύτιµες πληροφορίες για 
την επιχείρηση. 

 
Λύσεις 

� Συνεργασία µε τη Nexgen Business Solutions για την εφαρµογή του Collaboration 
Suite της Oracle, δηµιουργώντας έτσι ένα διαδικτυακό περιβάλλον για τη 
διαχείριση έργων. 

� Τυποποίηση των διαδικασιών επιθεώρησης online και σε πραγµατικό χρόνο, 
επιτυγχάνοντας έτσι συνεργασία µεταξύ των µηχανικών, των επιθεωρητών και 
των βοηθών τους και των διαφόρων τµηµάτων της εταιρείας. 

� Μείωση του απαιτούµενου χρόνου για την ενηµέρωση των καθηµερινών 
αναφορών κάθε έργου από µία βδοµάδα σε πραγµατικό χρόνο. 

� Μείωση του χρόνου ανταπόκρισης στις αξιώσεις και τα παράπονα των εργολάβων 
από ένα µήνα σε µία ηµέρα. 

� Συγκέντρωση των πληροφοριών, διευκολύνοντας έτσι τη δηµιουργία επαρκών 
αντιγράφων ασφαλείας. 

� Μείωση χρόνου συγκέντρωσης πληροφοριών για την προεργασία ενός έργου, από 
δύο µήνες σε δύο ηµέρες. 

� Βελτίωση της επίβλεψης του έργου µε τη µείωση των επί τόπου επισκέψεων του 
program manager κατά 25%. 
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5.4 MERCO EHITUS AS 
 
 Η Merco Ehitus AS είναι το µεγαλύτερο µέλος της Merko Group, της µεγαλύτερης 
κατασκευαστικής εταιρείας της Εσθονίας. Ιδρύθηκε το 1990, απασχολεί σήµερα πάνω από 
400 εργαζόµενους και ειδικεύεται σε κτίρια γραφείων και οικιστικά συγκροτήµατα. Τα 
ετήσια έσοδά της ανέρχονται σε 206 εκατοµµύρια δολάρια. Εκτός από την Εσθονία 
δραστηριοποιείται και στη Λετονία και τη Λιθουανία µε 32 θυγατρικές εταιρείες και 8 
κοινοπραξίες. 
 
Προκλήσεις 

� Αντικατάσταση του υπάρχοντος λογισµικού µε ένα ενοποιηµένο λογισµικό 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning - ERP), που να 
υποστηρίζει τις αλλαγές στη δοµή της εταιρείας καθώς και την ανάπτυξή της. 

� ∆ηµιουργία ενός µοντέρνου εργασιακού περιβάλλοντος, που να παρέχει στους 
εργαζόµενους συγκεντρωτικές πληροφορίες και να διευκολύνει τη συνεργασία. 

� Ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση σε οικονοµικά δεδοµένα, µε στόχο τη 
βελτίωση των εκτιµήσεων από πλευράς διοίκησης. 

� Γρήγορη και οργανωµένη ενσωµάτωση και προσαρµογή των νέων εταιρειών. 
� Βελτίωση της λειτουργικότητας για λογιστικά, κοστολόγηση και διαχείριση έργων 

ακόµη και σε εταιρείες που δε χρησιµοποιούν το ίδιο λογιστικό σύστηµα. 
� Εύκολη πρόσβαση στο σύστηµα ERP από οπουδήποτε στον κόσµο µέσω 

διαδικτύου και µάλιστα από µεγάλο αριθµό χρηστών. 
� Ανάπτυξη ενός συστήµατος που να υποστηρίζει πλήρως τη φύση του 

κατασκευαστικού κλάδου, ο οποίος είναι κατεξοχήν προσανατολισµένος σε έργα. 
 
Λύσεις 

� Ενοποιηµένες εφαρµογές E-Business Suite της Oracle για τη δηµιουργία µιας 
ευέλικτης και κλιµακωτής τεχνολογικής υποδοµής, προσαρµοσµένης σε 
περιβάλλον έργου. 

� Χρήση των προγραµµάτων Financials, Projects και Human Resources της Oracle 
για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών µε ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
κοστολόγηση του έργου. 

� Επιτεύχθηκε µια σφαιρική αντίληψη της κατάστασης του έργου µε λεπτοµερείς 
χρηµατοροές τόσο σε επίπεδο έργου όσο και σε επίπεδο δραστηριοτήτων. 

� Επιτεύχθηκε ενοποίηση µε το ήδη υπάρχον σύστηµα διαχείρισης έργων. 
� Υποστηρίχτηκε η αλληλεπίδραση µε ηλεκτρονικές εταιρείες έκδοσης τιµολογίων, 

τραπεζικά συστήµατα και την Κεντρική Τράπεζα της Εσθονίας.
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5.5 COAKLEY & WILLIAMS CONSTRUCTIONS INC. 
 
 Η Coakley & Williams Constructions Inc. (CWCI) είναι µια ιδιωτική εταιρεία η οποία 
δραστηριοποιείται στη µητροπολιτική περιοχή της Washington από το 1926. Έχει πάρει 
συστάσεις από διάφορους πελάτες, της έχουν απονεµηθεί βραβεία από διάφορες οργανώσεις 
του κλάδου ενώ σύµφωνα µε το Engineering News Record συγκαταλέγεται µεταξύ των 100 
καλύτερων µελετητών / κατασκευαστών και των 400 καλύτερων κατασκευαστών στις Η.Π.Α. 
(http://enr.ecnext.com). Η εταιρεία κατασκευάζει διάφορες εγκαταστάσεις στον ιδιωτικό και 
το δηµόσιο τοµέα, ενώ στο φάσµα δράσης της εµπίπτουν οι κατοικίες, τα γραφεία, η 
βιοµηχανία, η εκπαίδευση, η υγεία, το εµπόριο και οι τράπεζες. Οι υπηρεσίες που προσφέρει 
είναι Μελέτη / Κατασκευή, Γενική Εργολαβία και ∆ιαχείριση Τεχνικών Έργων.  
 Πριν να υιοθετήσει λογισµικό διαχείρισης έργων το 2000, η CWCI βασιζόταν σε 
εφαρµογές του Microsoft Office, για να διαχειρίζεται τα έργα της. Η τυπική και ανιαρή 
διαδικασία περιλάµβανε µια γραµµατέα να δαχτυλογραφεί ένα λεπτοµερές γράµµα που 
σκιαγραφούσε το έργο και ένα µηχανικό να δηµιουργεί ένα αρχείο στο Excel, για να 
διαχειριστεί τις λεπτοµέρειες. Γενικά ήταν µια χειροκίνητη διαδικασία χωρίς κεντρική 
αρχειοθέτηση. Η ανώτερη διοίκηση της CWCI ήθελε να ενοποιήσει την ανάπτυξη και τη 
διαχείριση των προϋπολογισµών των έργων και να αρχειοθετήσει όλες τις πληροφορίες του 
έργου. Για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα η επιχείρηση δοκίµασε να χρησιµοποιήσει το 
λογισµικό διαχείρισης έργων της Primavera, αλλά αφού το δοκίµασε σε ένα έργο, το βρήκε 
δύσχρηστο. 
 Τότε ήταν που µια από τις κοινοπραξίες συνέστησε στην CWCI το ProjectTalk, µία 
λύση για τη διαχείριση του έργου τύπου ASP (Application Service Provider 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Application_service_provider)) της Meridian Systems, που 
επέτρεπε online συνεργασία µεταξύ των µελών της οµάδας έργου. Η CWCI σύντοµα 
διαπίστωσε ότι είχε βρει την απάντηση σε όλες τις ανάγκες της στη διαχείριση έργων. Τελικά 
προχώρησε στην εγκατάσταση του Prolog Manager της Meridian Systems. Από την αρχή η 
CWCI υιοθέτησε µια προσέγγιση αξιοποίησης του προγράµµατος από την κορυφή της 
πυραµίδας προς τα κάτω. Η ευρεία χρήση του ξεκίνησε από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη 
και διαδόθηκε προς τα κάτω στις βαθµίδες της διοίκησης. Αναπτύχθηκαν εσωτερικά 
εκπαιδευτικά προγράµµατα, για να βοηθήσουν το προσωπικό να αναπτύξει τις δεξιότητές του 
στο λογισµικό, ενώ διάφορες οµάδες εξερευνούν διαρκώς τις δυνατότητές του αναζητώντας 
τρόπους να αυξήσουν την αποδοτικότητα. Σήµερα χρησιµοποιεί το πρόγραµµα περίπου το 
75% των 210 υπαλλήλων της CWCI, για να διαχειριστεί περίπου 100 έργα το χρόνο που 
µεταφράζονται σε 200 εκατοµµύρια δολάρια ετήσια κέρδη. 
 Το Prolog Manager χρησιµοποιείται στην εταιρεία εδώ και εφτά χρόνια. Σύµφωνα µε 
τον Peter Davidson, project manager, το λογισµικό ξεπέρασε κάθε προσδοκία. “Τα χρόνια 
που χρησιµοποιούµε το Prolog Manager έχουµε διαρκή ανάπτυξη. Μας βοηθά να 
εργαστούµε πιο αποδοτικά, καθώς οι διαδικασίες είναι πλέον συνεπείς σε όλα τα έργα. Έτσι 
µπορούµε να διαχειριστούµε µεγαλύτερο όγκο εργασιών διατηρώντας παράλληλα τον 
έλεγχο.” Όλα αυτά συνέβαλαν θετικά στην εδραίωση της καλής φήµης της εταιρείας. Οι 
πελάτες της συνήθισαν να περιµένουν υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, το οποίο η επιχείρηση 
παρέχει σταθερά και µε συνέπεια. Σύµφωνα µε τον Davidson “ο κατασκευαστικός κλάδος 
είναι µικρός και συµπαγής. Για να παραµείνουµε ανταγωνιστικοί, πρέπει να αντιµετωπίζουµε 
τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους προµηθευτές και τους υπεργολάβους σταθερά µε 
επαγγελµατισµό. Οι πελάτες περιµένουν καλά αποτελέσµατα, ειδικά σε παρόµοια έργα. Η 
αποδοτικότητα που επέφερε το Prolog ενισχύει την εξαιρετική φήµη µας.” 
 Οι τυποποιηµένες φόρµες επικοινωνίας που παρέχει το Prolog επιτρέπουν στην εταιρεία 
να µειώσει τους χρόνους ανταπόκρισης σε σχέση µε την προηγούµενη χειροκίνητη 
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διαδικασία. Το σύστηµα µάλιστα είναι τόσο εντυπωσιακό που πολλοί από τους 
κυβερνητικούς πελάτες της CWCI επέλεξαν και οι ίδιοι την εγκατάστασή του, ώστε να 
βιώσουν και εκείνοι τα ίδια αποτελέσµατα.  
 Ένας από τους σηµαντικότερους λόγους επιτυχίας του προγράµµατος είναι η 
υποστήριξη της διοίκησης. Η σφαιρική άποψη που της παρέχει το Portfolio Manager του 
Prolog, επιτρέπει την εποπτική παρακολούθηση των έργων και τη λεπτοµερή εξέταση, όπου 
χρειάζεται. Οι µηνιαίες αναφορές επιτρέπουν τον έλεγχο του προϋπολογισµού και της 
προόδου του έργου. Κατά τον Davidson “τα αδέσµευτα κόστη είναι ο κύριος λόγος 
διάβρωσης του κέρδους. Οι αναφορές του Prolog µας επιτρέπουν να τα ελέγξουµε, 
δείχνοντάς µας τι αναµένεται να ξοδευτεί σε µηνιαία βάση.” Το µέγεθος κάθε οµάδας έργου 
ποικίλει ανάλογα µε το έργο, συνήθως όµως περιλαµβάνει ένα πυρήνα αποτελούµενο από τον 
project manager, τον αρχιµηχανικό και τον επιβλέποντα µηχανικό. Οι οµάδες χρησιµοποιούν 
το Prolog σε κάθε φάση του έργου, για να ελέγξουν τον προϋπολογισµό και τα κόστη, να 
διαχειριστούν τις εντολές αλλαγής, να καταγράψουν τις επιθεωρήσεις και να καταχωρήσουν 
τις καθηµερινές αναφορές. Ακόµη, µία από τις κύριες πηγές εσόδων της εταιρείας είναι το 
τµήµα Μελέτης/Κατασκευής. Με τη βοήθεια του Prolog η διαχείριση των εγγράφων ξεκινά 
νωρίς κατά τη φάση της µελέτης µε την παρακολούθηση της εναλλαγής σχεδίων µεταξύ 
αρχιτεκτόνων και µηχανικών. Συχνά τα µέλη της οµάδας είναι σε διαφορετικά µέρη και 
χρειάζεται να επικοινωνούν µέσω e-mail, τηλεδιάσκεψης και άλλων µέσων σε πραγµατικό 
χρόνο. Όλα αυτά τα διαχειρίζεται το Prolog. 
 Η εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης των έργων µετρίασε 
επίσης το χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο για τη CWCI. Ο Davidson εξηγεί πως “κάθε 
ιδιοκτήτης θέλει να γίνουν περισσότερα µε λιγότερα χρήµατα. Με τη χρήση του Prolog για τη 
διαχείριση αλλαγών, µπορούµε πλέον να καταγράψουµε τα πρόσθετα και να εξασφαλίσουµε 
έγκριση, πριν να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Αυτό µειώνει την έκθεσή µας στους ιδιοκτήτες 
και εξασφαλίζει την πληρωµή µας.” Το Prolog χρησιµοποιείται επίσης και για τη διαχείριση 
των αλλαγών των υπεργολάβων, διευκολύνοντας έτσι το κλείσιµο του έργου χωρίς 
προβλήµατα. Τέλος, οι λεπτοµερείς αναφορές και η καταγραφή των δεδοµένων ενισχύει και 
τη θέση της επιχείρησης απέναντι στην ασφαλιστική της εταιρεία, σε περίπτωση που 
χρειαστεί αποζηµίωση, µειώνοντας έτσι ακόµη περισσότερο το χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο.



 

 56 

5.6 LAS VEGAS VALLEY WATER DISTRICT 
 
 Από το 1954 η Las Vegas Valley Water District (LVVWD) παρέχει νερό στην πεδιάδα 
του Las Vegas. Η εταιρεία βοήθησε στην κατασκευή του δικτύου ύδρευσης και παρέχει νερό 
σε περισσότερους από ένα εκατοµµύριο κατοίκους της νότιας Nevada. Απασχολεί 1440 
εργαζοµένους ενώ τα ετήσια έσοδά της ανέρχονται σε 449 εκατοµµύρια δολάρια.  
 
Προκλήσεις 

� Βελτίωση των διαδικασιών επικοινωνίας στα πλαίσια της διαχείρισης των έργων 
και κατάργηση των “σιλό επικοινωνίας”. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Information_silo) 

� Βελτίωση της οικονοµικής υπευθυνότητας προς τους καταναλωτές. 
� Μείωση χρόνων περάτωσης έργων, αποφυγή αχρείαστων επαναλήψεων και 

επίτευξη σταθερής και επαναλαµβανόµενης επιτυχίας στα έργα. 
 
Λύσεις 

� Ανάπτυξη του ProjectVIEW, µιας εργοκεντρικής και εύχρηστης διαδικτυακής 
θύρας που είναι συµβατή µε τις εφαρµογές του Primavera και του Financials της 
Oracle, παρέχοντας έτσι δυνατότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε πραγµατικό 
χρόνο σε όλους τους υπαλλήλους. 

� Συγκέντρωση των δεδοµένων των έργων για ευκολότερη διαχείριση. 
� Εξοικονόµηση πόρων που αύξησε την οικονοµική υπευθυνότητα της εταιρείας 

απέναντι σε 306.000 καταναλωτές. 
� ∆υνατότητα επιθεώρησης της κατάστασης του έργου, του προϋπολογισµού, του 

κόστους και των σχετικών εγγράφων από την ίδια πλατφόρµα, µειώνοντας έτσι 
τον κύκλο ζωής του έργου. 

� Επιτάχυνση εννιά έργων, που αποτελούσαν ένα κυβερνητικό πρόγραµµα 
επέκτασης του δικτύου κόστους άνω των 2 δις δολαρίων, παραµένοντας κάτω από 
τα όρια του προϋπολογισµού κατά 14%. 

� Ανάπτυξη µιας αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας που επιταχύνει την ενηµέρωση 
του χρονοδιαγράµµατος και καταργεί τις επίπονες και δυσκίνητες χειροκίνητες 
διαδικασίες. 

� Ανάπτυξη µιας µηχανής παράδοσης έργων – που περιλαµβάνει καθηµερινές 
αναφορές από επιθεωρητές πεδίου – για τους εργαζόµενους, διευκολύνοντας τη 
λήψη αποφάσεων, καθώς ο έλεγχος του έργου γίνεται σε πραγµατικό χρόνο. 

� ∆ιεύρυνση των δυνατοτήτων διαχείρισης έργου µε βελτίωση των προβλέψεων και 
προώθηση της συµµετοχής των stakeholders. 
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5.7 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
 
 Η Εγνατία Οδός αποτελούσε εδώ και πάνω από 30 χρόνια ένα µεγάλο όνειρο των 
Βορειοελλαδιτών – και όχι µόνο – για τη διασύνδεση της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της 
Θράκης, καθώς και την άρση της αποµόνωσής τους. ∆ιασχίζει τη Βόρεια Ελλάδα από το 
λιµάνι της Ηγουµενίτσας, στα δυτικά, έως τους Κήπους στα ελληνοτουρκικά σύνορα, 
ανατολικά, µε συνολικό µήκος 680 χλµ. Πρόκειται για εξαιρετικά σηµαντικό έργο όχι µόνο 
σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς ενώνει τα µεγάλα βιοµηχανικά κέντρα της 
∆ύσης µε την Ανατολή (Υψηλάντης και Συρακούλης, 2005). Από το 1970 άρχισαν οι 
προσπάθειες για τη σύνταξη των απαραίτητων µελετών µε σκοπό στη συνέχεια την ένταξη 
του έργου τµηµατικά σε διάφορα χρηµατοδοτικά προγράµµατα. Έγιναν κατά καιρούς 
προσπάθειες για την κατασκευή τµηµάτων της Εγνατίας Οδού σε διάφορες δύσκολες και 
προβληµατικές περιοχές (Μέτσοβο, Παράκαµψη Καβάλας κ.λ.π.), χωρίς όµως 
εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση τόσο για τις µελέτες όσο και για τις κατασκευές µε 
αποτέλεσµα να έχουν κατασκευασθεί στο παρελθόν εντελώς αποσπασµατικά κάποια τµήµατα 
έργων, όχι πλήρως περαιωµένα. Τελικά το 1994 εντάχθηκε η κατασκευή του µεγαλύτερου 
µέρους του άξονα στο Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.  
 Παράλληλα αποφασίστηκε η δηµιουργία εταιρείας ύστερα από διαπραγµατεύσεις της 
ελληνικής µε την κοινοτική πλευρά κατά τα πρότυπα που είχαν δοκιµαστεί σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Τότε µόνο δηµιουργήθηκαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση του έργου, δηλαδή αξιόλογη χρηµατοδότηση και σύγχρονες δοµές διοίκησης. Η 
εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» συστήθηκε το Σεπτέµβριο του 1995 για τη διοίκηση και 
την επίβλεψη του πραγµατικά τεράστιου έργου της κατασκευής της Εγνατίας Οδού. Έχει 
µέτοχο το κράτος και λειτουργεί µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. Ανέλαβε την ευθύνη 
υλοποίησης του οδικού άξονα το Φεβρουάριο του 1997. Τότε µεταβιβάστηκε σε αυτήν από 
το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. η ευθύνη των υπό εξέλιξη έργων, τα οποία είχαν ελλείψεις στις µελέτες, 
κατασκευάζονταν µε υπερβολικά χαµηλές τιµές και µε άλλη νοοτροπία επίβλεψης και 
ποιότητας. Η συνολική θεώρηση ενός µεγάλου σε µήκος έργου από ένα εξειδικευµένο, 
ανεξάρτητο και ευέλικτο οργανισµό επιτρέπει τη λήψη ορθολογικών στρατηγικών 
αποφάσεων που αφορούν τόσο στην κατασκευή και τη λειτουργία, όσο και στην ταυτότητα 
του δρόµου. Η λειτουργία της Εταιρείας συνέβαλε στην ουσιαστική βελτίωση της παραγωγής 
του τεχνικού έργου στη χώρα µας. 
 Σηµαντική καινοτοµία στην οργανωτική δοµή της Εταιρείας αποτελεί η οργάνωση 
τµηµάτων αρµοδίων για την υποστήριξη του έργου µε την ευθύνη της συλλογής, 
ταξινόµησης, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανοµής των πληροφοριών. Η διαχείριση της 
πληροφορίας γίνεται µε προηγµένα πληροφοριακά συστήµατα και ειδικές εφαρµογές. Το 
Τµήµα Προγραµµατισµού και Ελέγχου Κόστους παρέχει πληροφόρηση σχετικά µε την 
πρόοδο των εργασιών όσον αφορά το κόστος και το χρόνο. Η πληροφορία παρέχεται κυρίως 
µε τη µορφή εκθέσεων που εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η βασική λειτουργία 
του Τµήµατος αφορά στην ποσοτική απεικόνιση του Έργου σε σχέση µε το χρόνο των 
δραστηριοτήτων και τις δαπάνες, µε λογισµικά προγράµµατα όπως τα Primavera P3, 
Primavera Expedition κ.λ.π. Οι πληροφορίες που χρησιµοποιούνται συλλέγονται συνεχώς 
από διαφορετικές πηγές, όπως αρχικές εκτιµήσεις κόστους, συµβάσεις µελέτης, συµβάσεις 
κατασκευής και προµετρήσεις, χρονοδιαγράµµατα µελετητών και αναδόχων, συγκριτικοί 
πίνακες, παρατάσεις προθεσµιών και παραστατικά πληρωµών. Τα προγράµµατα αυτά 
διευκολύνουν τόσο την παρακολούθηση της προόδου του έργου και του κόστους, όσο και την 
πρόβλεψη τελικού κόστους. Γίνεται τακτική επανεξέταση όλων των προβλεπόµενων χρόνων, 
ηµεροµηνιών και δαπανών, λαµβάνοντας υπόψη τα νέα στοιχεία, τις απρόβλεπτες συνθήκες 
και την απόδοση των αναδόχων. Το Τµήµα παράγει σηµαντικό αριθµό εκθέσεων σε µηνιαία, 
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τριµηνιαία και ετήσια βάση, όπως: Έκθεση Προγραµµατισµού και Ελέγχου Κόστους, 
Τριµηνιαία ∆ελτία Προόδου Έργων και Μελετών, Ετήσια Έκθεση Προϋπολογισµού Έργων. 
 Το τµήµα GIS σχεδίασε, υλοποίησε και πλέον διαχειρίζεται, συντηρεί και αναβαθµίζει 
το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., το οποίο αποτελεί τη 
γεωγραφική βάση δεδοµένων του κύριου άξονα και των καθέτων αξόνων. Το σύστηµα 
περιλαµβάνει τρεις εφαρµογές: 

� Το Επιχειρησιακό (ή Γενικό) GIS, το οποίο παρέχει ολοκληρωµένη και λεπτοµερή 
απεικόνιση του έργου και εξασφαλίζει πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών, όπως 
γεωγραφικές, γεωπολιτικές, περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές, λειτουργίας, 
συντήρησης, εκµετάλλευσης. Η βάση δεδοµένων του συστήµατος ενηµερώνεται 
διαρκώς από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, τις ∆ιευθύνσεις Εποπτείας Έργων 
κ.λ.π. σύµφωνα µε σχετική λειτουργική διαδικασία. 

� Το Γεωλογικό-Γεωτεχνικό GIS, το οποίο απεικονίζει τις εργασίες του συνόλου 
των γεωλογικών και γεωτεχνικών µελετών και ερευνών που έχουν εκπονηθεί για 
τις ανάγκες του έργου. 

� Το Τεχνικό GIS, το οποίο παρέχει ολοκληρωµένη και λεπτοµερή πληροφόρηση 
για τα κατασκευασµένα τµήµατα της οδού µε πληροφορίες των µητρώων των 
έργων και της λειτουργίας και συντήρησης και αποτελεί το µόνιµο αρχείο των 
κατασκευασµένων τµηµάτων. 

Τα γεωγραφικά υπόβαθρα των εφαρµογών είναι πλήρη και ενηµερωµένα, όπως το οδικό 
δίκτυο για το σύνολο της Βόρειας Ελλάδας, και αναφέρονται σε διάφορες κλίµακες. Μέρος 
των στοιχείων που συλλέγει το Τµήµα είναι το φωτογραφικό αρχείο του έργου, που 
ενσωµατώνεται στο σύστηµα GIS. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η παρουσίαση της 
προόδου του έργου µε χάρτες και φωτογραφίες, όποτε απαιτηθεί. 
 Αναφορικά µε την παρακολούθηση των έργων, στόχος της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. ήταν 
η ανάπτυξη, εφαρµογή και λειτουργία Ενιαίου Συστήµατος Παρακολούθησης και 
∆ιαχείρισης των Έργων µε τη σύνδεση, ενοποίηση, οµογενοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη 
των επιµέρους συστηµάτων που αναπτύχθηκαν στην Εταιρεία για την παρακολούθηση του 
έργου από το 1997. Υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: 

� Αναπτύχθηκε το Πληροφοριακό Σύστηµα Έργων (Project Information System) µε 
χρήση τεχνολογιών διαχείρισης βάσεων δεδοµένων της Oracle. 

� ∆ιασυνδέθηκαν τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Κόστους (Primavera Expedition), το 
Πληροφοριακό Σύστηµα Έργων και το Σύστηµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
(ΩΜΕΓΑ). 

� Μέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Έργων η Εταιρεία είναι σε θέση να 
διαχειρίζεται µε ενιαίο τρόπο τις συµβάσεις, τις χρηµατοδοτήσεις, τις 
προθεσµιακές συµβάσεις, το κόστος των έργων και να παράγει διοικητική 
πληροφόρηση µέσω συστήµατος αναφορών. 

 Το Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων παρέχει, συντηρεί και υποστηρίζει το σύνολο 
του εξοπλισµού και των συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισµικού και 
επικοινωνιών. Επιτεύχθηκε σειρά σηµαντικών στόχων, γεγονός που συνέβαλε συστηµατικά 
στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, όπως: 

� Εγκατάσταση και λειτουργία Τοπικού ∆ικτύου στα Κεντρικά Γραφεία της 
Εταιρείας. 

� Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη βασικού λογισµικού (Windows, Microsoft 
Office, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) και εξειδικευµένου λογισµικού (AutoCAD, 
Visio, GIS, Primavera Project Planner, Σύστηµα ∆ιαχείρισης Τεχνικών Εγγράφων 
Expedition, Project Information System, Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Συντήρησης 
της οδού EXOR RMMS, Οικονοµική ∆ιαχείριση, ∆ιαχείριση Ανθρώπινων 
Πόρων, Μισθοδοσία). 
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� Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρµογών σύµφωνα µε τις ανάγκες των χρηστών 
(Μητρώο του Τµήµατος Πληροφοριακών Συστηµάτων, βάση δεδοµένων των 
∆ηµοσίων Σχέσεων, βάση δεδοµένων των Προθεσµιακών Συµβάσεων). 

� Τα κτήρια της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη είναι συνδεδεµένα µέσω οπτικών ινών 
µε τεχνολογία Gigabit Ethernet. Υπάρχει απευθείας σύνδεση µε το Internet. Οι 
Περιφερειακές Υπηρεσίες έχουν πρόσβαση στα κεντρικά συστήµατα µέσω 
Ιδιωτικού Τηλεπικοινωνιακού ∆ικτύου (VPN). Όλοι οι χρήστες της Εταιρείας 
έχουν προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση. 

� Λειτουργία Intranet. 
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6. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
 Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας επιχειρήθηκε η ανάλυση των λεπτών 
σηµείων που κρύβει η διαχείριση τεχνικών έργων και η εξερεύνηση των δυνατοτήτων, που 
προσφέρουν τα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Έργων, µε τη συµµετοχή σε ένα 
πραγµατικό τεχνικό έργο. Η συνεργασία έγινε µε την τεχνική εταιρεία “ΓΕΩ∆ΟΜΗ - 
ΜΑΡΑΓΚΟΣ”, που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη στην οδό Λύτρα 6, και συγκεκριµένα µε τον 
κ. Νικόλαο Μαραγκό, ∆ρ. Πολιτικό Μηχανικό του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης. Το έργο που επιλέχτηκε ήταν η µελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση τριών 
µεταλλικών στεγάστρων σε διώροφη µονοκατοικία στην περιοχή του Τριλόφου 
Θεσσαλονίκης. Το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε για το σχεδιασµό ήταν το Primavera P6 
της Oracle. Στόχος του εγχειρήµατος ήταν η σύγκριση από πλευράς οργάνωσης και ακρίβειας 
εκτιµήσεων του συγκεκριµένου έργου µε προηγούµενα ανάλογης κλίµακας µε σκοπό την 
αξιολόγηση της συµβολής ενός πληροφοριακού συστήµατος στο σχεδιασµό και την 
παρακολούθηση του τεχνικού έργου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στο συγκεκριµένο τεχνικό 
γραφείο δεν εφαρµόζονταν κάποια οργανωµένη µορφή χρονικού προγραµµατισµού ή 
διαχείρισης κινδύνων, ενώ η κατάρτιση του προϋπολογισµού γινόταν µε τη βοήθεια του 
Microsoft Excel. 
 Η πρώτη επαφή µε τον κ. Μαραγκό έγινε στις 26/05/09, οπότε και επιλέχτηκε το έργο. 
∆εν κρίθηκε αναγκαίο να γίνει µελέτη σκοπιµότητας, µιας και ο κ. Μαραγκός είχε ήδη 
επικοινωνήσει µε τον πελάτη και είχε αναλάβει την ευθύνη µελέτης και περάτωσης του 
έργου. Είχε µάλιστα προγραµµατίσει και επί τόπου επίσκεψη στο χώρο για τις 29/05/09. 
Αποφασίστηκε να συµπεριληφθεί η προετοιµασία της µελέτης στον προγραµµατισµό του 
έργου, έτσι σαν ηµεροµηνία έναρξης καθορίστηκε η 29/05/09 και σαν πρώτη δραστηριότητα 
η “Επίσκεψη στο σπίτι – Λήψη φωτογραφιών”. Η ηµεροµηνία παράδοσης των στεγάστρων 
θα σηµατοδοτούσε και το τέλος του έργου. Στη συνέχεια έγιναν τα προσχέδια για τα 
στέγαστρα και η υποβολή των διαφορετικών προτάσεων-λύσεων στον πελάτη, ώστε αυτός να 
επιλέξει µια της αρεσκείας του. Εν τω µεταξύ καταρτίστηκε και το σχέδιο του έργου (project 
plan). Σηµειώνεται ότι η οµάδα του έργου έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατάρτιση του 
σχεδίου του έργου, καθώς αποτελούσε µια πρακτική η οποία δεν εφαρµόζονταν µέχρι τότε 
στο συγκεκριµένο τεχνικό γραφείο. Ζήτησε µάλιστα και την παρουσίασή του µε παράλληλη 
επεξήγηση των διαφορετικών παραµέτρων του. Θεωρήθηκε έτσι σκόπιµο το σχέδιο του 
έργου να συµπεριληφθεί στα παραδοτέα. Η συνάντηση για την παρουσίαση αυτή ορίστηκε 
για τις 11/06/09, ηµέρα Πέµπτη, και συµµετείχαν σε αυτήν τα περισσότερα από τα µέλη της 
οµάδας του έργου, τα οποία και συµφώνησαν σε όλες τις παραµέτρους του project plan. 
Αναφέρεται ότι από την εν λόγω συνάντηση απουσίαζαν οι υπεργολάβοι – εξάλλου κάτι 
τέτοιο θεωρείται ουτοπικό για την ελληνική πραγµατικότητα - αλλά και ο πελάτης, ο οποίος 
βρισκόταν εκτός πόλης, ενηµερώθηκε όµως για το χρονικό προγραµµατισµό και τον 
προϋπολογισµό τηλεφωνικά. ∆εν πρέπει να παραβλεφτεί το γεγονός ότι στο συγκεκριµένο 
έργο ο πελάτης αποτελούσε σηµαντικό µέλος της οµάδας του έργου, καθώς εκείνος ήταν που 
αποφάσισε την τελική µορφή των στεγάστρων, κάτι που καθόρισε και τις µετέπειτα 
δραστηριότητες. 
 Λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων του µελετητή µηχανικού κ. Μαραγκού Αθανασίου 
εκτός Θεσσαλονίκης, η επόµενη δραστηριότητα, που αφορούσε στη σύνταξη των τελικών 
σχεδίων και των σχεδίων λεπτοµερειών, ήταν προγραµµατισµένη να ξεκινήσει στις 15/06/09, 
ηµέρα ∆ευτέρα. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία όµως µε τον πελάτη κατά τη διάρκεια 
του σαββατοκύριακου που µεσολάβησε, αποφασίστηκε η διακοπή του έργου µέχρι νεώτερης 
ενηµέρωσης για προσωπικούς του λόγους. Τελικά το έργο συνεχίστηκε από εκεί που είχε 
διακοπεί στις 06/07/09. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, όταν η καθυστέρηση οφείλεται στον 



 

 61 

πελάτη, το πρώτο που πρέπει να κάνει κανείς είναι να εξετάσει το διάγραµµα του δικτύου, 
αναζητώντας άλλες δραστηριότητες στις οποίες µπορεί η οµάδα του έργου να στρέψει την 
προσοχή της (Verzuh, 2005). Αυτό σε πλαίσια Enterprise Project Management θα µπορούσε 
να µεταφραστεί και σε αναζήτηση άλλων έργων µε τα οποία θα µπορούσε να ασχοληθεί η 
οµάδα, δεδοµένου ότι το συγκεκριµένο δεν ήταν το µόνο έργο το οποίο είχε αναλάβει εκείνη 
την περίοδο. Λόγω της πολύ πρώιµης φάσης στην οποία είχε διακοπεί το έργο και των 
αµφιβολιών για την επιθυµία του πελάτη να συνεχιστεί η διαδικασία, επιλέχτηκε να παγώσει 
τελείως το έργο και να στραφούν οι προσπάθειες της οµάδας σε άλλες εργασίες. Αυτή η 
µεταβολή στο χρονοδιάγραµµα θα µπορούσε να ληφθεί υπόψη µε τη χρήση ενός 
περιορισµού, που θα ανάγκαζε τη δραστηριότητα “Σύνταξη τελικών σχεδίων και σχεδίων 
λεπτοµερειών” να ξεκινήσει στις 06/07/09. Ο Verzuh όµως προτείνει σε τέτοιες περιπτώσεις 
να γίνει εισαγωγή στο χρονοδιάγραµµα µίας νέας δραστηριότητας που θα περιγράφει την 
καθυστέρηση, ώστε να µπορούν ενδεχοµένως να ανατεθούν και πόροι σε αυτήν. Έτσι θα γίνει 
πιο φανερό και το κόστος το οποίο είναι συνυφασµένο µε την καθυστέρηση. 
 Στη συνέχεια φαίνεται το ενηµερωµένο σχέδιο του έργου, που περιλαµβάνει και την 
καθυστέρηση λόγω του πελάτη. Το χρονοδιάγραµµα που προκύπτει θα χρησιµοποιηθεί ως 
βασικό χρονοδιάγραµµα (baseline schedule).  
 

6.1 PROJECT PLAN 

6.1.1 Στοιχεία Έργου 
 

Επίσηµος 
Τίτλος 
Έργου: 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ 
∆ΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΣΤΟΝ ΤΡΙΛΟΦΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
 

Σύντοµος Τίτλος 
Έργου: 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ - 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 

Πελάτης: ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Μελέτη/Κατασκευή 
ΓΕΩ∆ΟΜΗ - 
ΜΑΡΑΓΚΟΣ 

Υπεύθυνος 
Έργου: 

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Project Plan: 
ΚΑ∆ΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 
Πίνακας 6.1: Στοιχεία έργου 

6.1.2 Executive Summary 
 Σκοπός του έργου είναι η µελέτη και η κατασκευή τριών στεγάστρων σε διώροφη 
µονοκατοικία στην περιοχή του Τριλόφου Θεσσαλονίκης. Οι θέσεις των στεγάστρων 
φαίνονται στις φωτογραφίες 1 και 2. Το στέγαστρο εισόδου είναι στη θέση 1, το στέγαστρο 
βεράντας στη θέση 2 και το στέγαστρο εξώστη στη θέση 3.  
 Το παρόν σχέδιο του έργου περιλαµβάνει σύντοµη περιγραφή του έργου και των 
βασικών προδιαγραφών του, τον προϋπολογισµό, το χρονοδιάγραµµα και τα παραδοτέα που 
σχετίζονται µε αυτό, καθώς και το ανθρώπινο δυναµικό που θα εµπλακεί κατά την υλοποίησή 
του. 
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Φώτο 1: Θέση στεγάστρου εισόδου 
 

 

Φώτο 2: Θέσεις στεγάστρου βεράντας και 
στεγάστρου εξώστη 

 

6.1.3 Βασικά Παραδοτέα και Χρονοδιάγραµµα 
 

Γεγονός Εκτιµώµενη Ηµεροµηνία 

Φωτογραφίες µονοκατοικίας 29/05/09 

Προσχέδια – ∆ιαφορετικές λύσεις 06/06/09 

Σχέδιο έργου 08/06/09 

Τελικά σχέδια και σχέδια λεπτοµερειών 07/07/09 

Προµέτρηση χαλύβδινων στοιχείων σκελετών 08/07/09 

Παραλαβή χαλύβδινων στοιχείων σκελετών 14/07/09 

Αποτύπωµα βάσεων 24/07/09 

Τοποθέτηση στεγάστρων 31/07/09 

Τοποθέτηση κρυστάλλων 06/08/09 

Παράδοση έργου στον πελάτη 10/08/09 

 

Πίνακας 6.2: Βασικά παραδοτέα και χρονοδιάγραµµα 

6.1.4 Χρονικό Περιθώριο του Έργου 
Το έργο θα τελειώσει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα στις 10 Αυγούστου 2009.  
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6.1.5 Ορόσηµα – Έλεγχος 
 

Ορόσηµα Εκτιµώµενη Ηµεροµηνία 

Επικοινωνία µε τον πελάτη – Ανάληψη έργου 21/05/09 

Υποβολή διαφορετικών προτάσεων 06/06/09 

Αποδοχή σχεδίου έργου 11/06/09 

Έλεγχος τελικών σχεδίων 07/07/09 

Παραλαβή χαλύβδινων στοιχείων σκελετών 14/07/09 

Έλεγχος σωστής συναρµολόγησης των σκελετών 23/07/09 

Έλεγχος σωστής τοποθέτησης στεγάστρων 31/07/09 

Παράδοση έργου στον πελάτη 10/08/09 

 

Πίνακας 6.3: Ορόσηµα 
 
 Είναι σκόπιµο να ελέγχεται η πορεία του έργου από τον project manager σε κάθε ένα 
από αυτά τα ορόσηµα, καθώς τα διάφορα παραδοτέα που σχετίζονται µε αυτά αποτελούν 
προϋποθέσεις για το πέρασµα στην επόµενη φάση ή υποφάση. Αναφέρεται χαρακτηριστικά 
ότι, σε αντίθεση µε το MS Project, το Primavera παρέχει δύο διαφορετικούς τύπους για τα 
ορόσηµα: το Ορόσηµο Αρχής (Start Milestone) και το Ορόσηµο Τέλους (Finish Milestone), για 
να γίνεται διάκριση, αν το συγκεκριµένο ορόσηµο σηµατοδοτεί την έναρξη ή τη λήξη της 
φάσης ή υποφάσης. Στην προκειµένη περίπτωση όλα ήταν Ορόσηµα Τέλους εκτός από το 
“Επικοινωνία µε τον πελάτη – Ανάληψη έργου”.  
 

6.1.6 Απαιτήσεις του Πελάτη – Χαρακτηριστικά Ποιότητας 
 Οι µελέτες θα συνταχθούν σύµφωνα µε όλους τους σχετικούς κανονισµούς και νοµικό 
πλαίσιο. Οι Κανονισµοί αυτοί είναι: 
 

1. Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός. 
2. Κτιριοδοµικός Κανονισµός. 
3. Κανονισµός Φορτίσεων δοµικών έργων. 
4. Ευρωκώδικες 1 και 3. 

 

6.1.7 Οµάδα Ανθρώπινου ∆υναµικού για το Έργο 
 Το έργο θα πραγµατοποιηθεί από το ανθρώπινο δυναµικό της τεχνικής εταιρείας 
“ΓΕΩ∆ΟΜΗ - ΜΑΡΑΓΚΟΣ” σε συνεργασία µε υπεργολάβους. Project Manager του έργου 
ορίζεται ο Καδινόπουλος Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός, εξωτερικός συνεργάτης της 
εταιρείας. Ο project manager θα αναλάβει το συντονισµό όλου του έργου και θα έχει τη 
γενική ευθύνη για την υλοποίησή του σύµφωνα µε τις ποιοτικές, χρονικές και οικονοµικές 
απαιτήσεις. Σε αυτόν θα αναφέρουν η οµάδα µηχανικών του έργου, οι υπεργολάβοι και 
οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται µε το έργο. Η οµάδα µηχανικών θα αποτελείται από το 
Μαραγκό Νικόλαο – Πολιτικό Μηχανικό σε ρόλο Υπεύθυνου Μηχανικού και Επιβλέποντα 
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Μηχανικού, το Μαραγκό Αθανάσιο – Πολιτικό Μηχανικό σε ρόλο Μελετητή Μηχανικού και 
Επιβλέποντα Μηχανικού και το Μαντζάρη Αλέξανδρο – Πολιτικό Μηχανικό σε ρόλο 
Επιβλέποντα Μηχανικού. Το λογιστικό – φορολογικό κοµµάτι αναλαµβάνει ο Παναγιώτου 
Ιωάννης από το λογιστικό γραφείο «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ». Συγκεντρωτικά η οµάδα του έργου 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Επώνυµο Όνοµα Ειδικότητα Ρόλος 

         

  Project Manager      

  Καδινόπουλος Αντώνιος Πολιτικός Μηχανικός Project Manager 

         

  Οµάδα Μηχανικών      

  Μαραγκός Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Υπεύθυνος/Επιβλέπων 

  Μαραγκός Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός Μελετητής/Επιβλέπων 

  Μαντζάρης Αλέξανδρος Πολιτικός Μηχανικός Επιβλέπων 

         

  Υπεργολάβοι      

  Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.   
Εταιρεία κατασκευής 
µεταλλικών στοιχείων 

Εταιρεία κατασκευής 
µεταλλικών στοιχείων 

  Κοκκινάκης Αθανάσιος Χειριστής γερανού Χειριστής γερανού 

  Τάσσης Σπυρίδων 
Χειριστής φορτηγού - 
γερανού 

Χειριστής φορτηγού - 
γερανού 

  Πέτρου Σπυρίδων Βαφέας Βαφέας 

  Γαληµάτης Θεόδωρος Τεχνίτης κρυστάλλων Τεχνίτης κρυστάλλων 

  Σιδηρόπουλος ∆άµων Συγκολλητής Συγκολλητής 

  Σταύρε  Ανδλήρ Εργάτης Εργάτης 

  Ροβάρι Γιώργος Εργάτης Εργάτης 

         

  Λογιστικά      

  Παναγιώτου Ιωάννης Λογιστής Λογιστής 

         

  Πελάτης      

  Ιωακειµίδου Γεωργία    
          

 

Πίνακας 6.4: Οµάδα έργου 
 
 Σηµειώνεται ότι κατά το σχεδιασµό του έργου πραγµατοποιήθηκε και ανάλυση 
stakeholders, ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι πιθανές παράµετροι που µπορεί να κρίνουν την 
επιτυχία ή αποτυχία του έργου. Στην ουσία ο παραπάνω πίνακας αποτελεί και το 
συγκεντρωτικό πίνακα των stakeholders του έργου. Οι µόνοι οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται 
είναι οι γείτονες, οι οποίοι ενηµερώθηκαν εγκαίρως για την εκτέλεση των εργασιών. 
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6.1.8 Πίνακας Ευθυνών 
 

ΡΟΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

PM Υπ. Μηχ. Μελ. Μηχ. Επ. Μηχ. Ε.Κ.Μ.Σ. Χειρ. Γερ. Χειρ. Φορ.-Γερ. Βαφέας Τζαµτζής Συγκολ. Εργάτης Λογιστής Πελάτης 

Ανάληψη έργου ΕΝ ΕΚ ΕΓ ΕΓ                 ΕΓ 

Επίσκεψη – Λήψη φωτογραφιών ΕΚ ΕΚ ΕΚ ΕΚ                 ΕΓ 

Κατάστρωση προσχεδίων ΕΝ ΣΥ ΕΚ   ΣΥ                 

Υποβολή προτάσεων ΕΝ ΕΝ ΕΚ ΕΝ                 ΕΝ 

Επιλογή οριστικής λύσης ΕΝ ΕΝ ΣΥ ΕΝ                 ΕΚ 

Κατάστρωση σχεδίου έργου ΕΚ ΣΥ ΣΥ ΣΥ               ΣΥ ΣΥ 

Αποδοχή σχεδίου έργου ΣΥ ΕΚ ΕΚ ΕΚ               ΕΚ ΕΝ 

Καθυστέρηση λόγω πελάτη ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ  ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΚ 

Σύνταξη τελικών σχεδίων  ΕΝ ΣΥ ΕΚ   ΣΥ                 

Έλεγχος τελικών σχεδίων ΕΝ ΕΚ ΕΚ                     

Παραγγελία χαλύβδινων στοιχείων ΕΝ   ΕΚ    ΕΝ             ΣΥ   

Έλαση χαλύβδινων στοιχείων ΕΝ   ΣΥ   ΕΚ                 

Παραλαβή χαλύβδινων στοιχείων ΕΝ ΕΝ   ΕΚ          ΕΚ       

Μέτρηση ακριβείας επί τόπου  ΕΝ ΕΝ ΕΚ ΕΚ ΣΥ         ΣΥ       

Συναρµολόγηση σκελετών  ΕΝ ΕΝ   ΕΝ           ΕΚ ΕΚ     

Έλεγχος συναρµολόγησης σκελετών ΕΝ     ΕΓ           ΕΝ       

Αγορά αγκυρόβιδων / υλικών στερέωσης ΕΝ ΕΚ ΣΥ                 ΣΥ   
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ΡΟΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

PM Υπ. Μηχ. Μελ. Μηχ. Επ. Μηχ.   Χειρ. Γερ. Χειρ. Φορ.-Γερ. Βαφέας Τζαµτζής Συγκολ. Εργάτης Λογιστής Πελάτης 

Χρωµατισµός ΕΝ ΕΝ   ΕΝ       ΕΚ           

Χάραξη αποτυπώµατος βάσεων ΕΝ ΕΚ ΣΥ                   ΣΥ 

∆ιάνοιξη τρυπών / Τοποθέτηση 
αγκυρίων ΕΝ ΕΝ   ΕΓ             ΕΚ   ΕΝ 

Αναµονή για σκλήρυνση ρητίνης ΕΝ ΕΝ ΣΥ                     

Μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων ΕΝ ΕΝ ΣΥ ΕΝ   ΕΚ ΕΚ       ΕΚ   ΕΝ 

Έλεγχος σωστής τοποθέτησης 
στεγάστρων ΕΝ     ΕΓ                 ΕΝ 

Ακριβής µέτρηση για κρύσταλλα ΕΝ               ΕΚ       ΕΝ 

Κοπή κρυστάλλων ΕΝ               ΕΚ         

Τοποθέτηση κρυστάλλων ΕΝ ΕΝ   ΕΓ         ΕΚ       ΕΝ 

Τοποθέτηση τελικών στρώσεων ΕΝ ΕΝ   ΕΓ             ΕΚ   ΕΝ 

Παράδοση έργου στον πελάτη ΕΝ ΕΚ ΕΝ ΕΝ                 ΕΓ 
 

Πίνακας 6.5: Πίνακας Ευθυνών 
 

 Επεξηγήσεις Πίνακα:  ΕΚ= Εκτέλεση ΕΝ=Ενηµέρωση ΕΓ= Έγκριση  ΣΥ=Σύµβουλος 
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6.1.9 Σχέδιο Επικοινωνίας 
 Λόγω της µικρής κλίµακας του έργου δεν κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη ενός 
ιδιαίτερα απαιτητικού σχεδίου επικοινωνίας. Η οµάδα των µηχανικών έχει έδρα στο ίδιο 
γραφείο, οπότε εξασφαλίζεται η άµεση επικοινωνία, η καλή συνεργασία και η ανεµπόδιστη 
διάχυση της πληροφορίας. Ως κύριο µέσο επικοινωνίας ορίζεται η τηλεφωνική επαφή, η 
οποία εξασφαλίζει και άµεση ανταπόκριση. Ο project manager ενηµερώνεται από τα µέλη της 
οµάδας του έργου για την πορεία των εργασιών και για τυχόν αλλαγές και φροντίζει µε τη 
σειρά του να πληροφορεί και τους υπόλοιπους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τον παραπάνω 
πίνακα ευθυνών. Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως στην ουσία προγραµµατίστηκε µία 
µόνο συνάντηση κατά την οποία παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε το project plan από την οµάδα 
του έργου. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η λίστα επαφών της οµάδας του έργου. 
 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail 

 ΠΕΛΑΤΗΣ  ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ    

 PROJECT MANAGER  ΚΑ∆ΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  nick@geodomi-marangos.gr 

 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   

 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ    

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.   

 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ  ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    

 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ-ΓΕΡΑΝΟΥ  ΤΑΣΣΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ    

 ΒΑΦΕΑΣ   ΠΕΤΡΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ    

 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ  ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΑΜΩΝ    

 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ  ΓΑΛΗΜΑΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ    

 ΕΡΓΑΤΗΣ #1  ΣΤΑΥΡΕ ΑΝ∆ΛΗΡ    

 ΕΡΓΑΤΗΣ #2  ΡΟΒΑΡΙ ΓΙΩΡΓΟΣ    

 ΛΟΓΙΣΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ    
 

Πίνακας 6.6: Λίστα επαφών 
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6.1.10 Ανάλυση του Έργου σε ∆ιαδικασίες 
 Στην εικόνα 6.7 περιγράφεται η ανάλυση του έργου σε φάσεις και διαδικασίες µε τη 
βοήθεια του προγράµµατος Primavera P6. Το έργο αποτελείται από τρεις µεγάλες φάσεις: 
την Προµελέτη (Predesign), τη Μελέτη (Design) και την Κατασκευή (Build). Στις φωτογραφίες 
που ακολουθούν φαίνονται διάφορες δραστηριότητες. 
 

 
 

Εικόνα 6.7: Ανάλυση του έργου σε φάσεις και διαδικασίες 
 

 

 

Φώτο 3: Συναρµολόγηση των σκελετών 

 

Φώτο 4: Χρωµατισµός 
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Φώτο 5: Τοποθέτηση αγκυρίων 
 

 

 

 

 

Φώτο 6: Αναµονή για σκλήρυνση της 
ρητίνης 

 
 
 
 
 

 

Φώτο 7: Μεταφορά στεγάστρων 
 

 

Φώτο 8: Τοποθέτηση στεγάστρων 
 

 

 

 

 

Φώτο 9: Τοποθέτηση στεγάστρων 
 
 
 
 
 
 

 

Φώτο 10: Τοποθέτηση κρυστάλλων 
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 Η κατάρτιση του Work Breakdown Structure (WBS) έγινε σε συνεργασία µε την οµάδα 
των µηχανικών. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε η τεχνική κυλιόµενου κύµατος (rolling 
wave). Αυτή είναι µια διαδικασία που περιγράφεται στο Project Management Book of 
Knowledge (PMBOK) και περιλαµβάνει την προσθήκη περισσότερων λεπτοµερειών στο 
χρονοδιάγραµµα, όσο πλησιάζει η εργασία (Harris, 2008). Αυτό γίνεται εφικτό, γιατί γίνονται 
διαθέσιµες περισσότερες πληροφορίες για το έργο, καθώς εκτελούνται οι εργασίες. Ο αρχικός 
σχεδιασµός συµπληρώνεται σε πρώτο επίπεδο µε το Work Breakdown Structure. Στη 
συνέχεια, καθώς περισσότερα στοιχεία είναι γνωστά, ο σχεδιασµός συµπληρώνεται σε 
επίπεδο στοιχείων του WBS και τέλος σε επίπεδο πακέτων εργασίας. 
 Ως µονάδα µέτρησης του χρονικού προγραµµατισµού επιλέχτηκε η ηµέρα. Το βασικό 
ηµερολόγιο που επιλέχτηκε για τις δραστηριότητες ήταν το ηµερολόγιο των 5 ηµερών, που 
περιλαµβάνει και τις βασικές αργίες, όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.8. Βέβαια στο χρονικό 
διάστηµα που είναι προγραµµατισµένο να εκτελεστεί το έργο, δεν περιλαµβάνεται κάποια µη 
εργάσιµη ηµέρα, πέραν των σαββατοκύριακων.  
 

 
 

Εικόνα 6.8: Επιλογή ηµερολογίου 5 ηµερών ως βασικού 
 

 Το πρόγραµµα δίνει βέβαια τη δυνατότητα να ανατεθούν διαφορετικά ηµερολόγια σε 
διαφορετικές δραστηριότητες. Σε επίπεδο προγραµµατισµού επιλέχτηκε οι δραστηριότητες 
“Επικοινωνία µε τον πελάτη-Ανάληψη έργου”, “Επίσκεψη στο σπίτι-Λήψη φωτογραφιών” 
και “Επιλογή οριστικής λύσης” να υπολογιστούν µε ηµερολόγιο 7 ηµερών, δεδοµένου ότι θα 
µπορούσαν να εκτελεστούν οποιαδήποτε ηµέρα της εβδοµάδας. Ηµερολόγιο 7 ηµερών 
ανατέθηκε επίσης και στις δραστηριότητες “Καθυστέρηση λόγω πελάτη” και “Αναµονή για 
σκλήρυνση της ρητίνης”, µιας και σε αυτές τις δύο δεν υπάρχει η έννοια της εργάσιµης 
εβδοµάδας. Μια άλλη επιλογή που προσφερόταν για την εισαγωγή της αναµονής για τη 
σκλήρυνση της ρητίνης ήταν η ανάθεση µιας καθυστέρησης (lag). Σε αυτήν την περίπτωση θα 
έπρεπε πάλι να οριστεί ηµερολόγιο 7 ηµερών για την καθυστέρηση, όπως φαίνεται και στο 
παράδειγµα της Εικόνας 4.2. 
 Ο Harris προτείνει 4 τρόπους για την εξοικονόµηση πρόσθετου χρόνου (contingent time) 
σε ένα χρονοδιάγραµµα: 

� Εισαγωγή µιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων µε πρόσθετο χρόνο. Αυτές 
προσαρµόζονται καθώς προχωράει το έργο, ώστε να τηρηθεί η ηµεροµηνία 
παράδοσης. 

� Εκτέλεση εργασιών σε µη εργάσιµες ηµέρες.  
� Αύξηση της διάρκειας όλων των δραστηριοτήτων κατά ένα παράγοντα. 
� Ανάθεση θετικής καθυστέρησης (positive lag) µεταξύ δραστηριοτήτων, αν και 

αυτό χαρακτηρίζεται από το συγγραφέα ως η χείριστη επιλογή.  
Στο συγκεκριµένο τεχνικό γραφείο, όπως και γενικότερα στον κλάδο των κατασκευών, η 
συνήθης πρακτική είναι η εκτέλεση εργασιών σε µη εργάσιµες ηµέρες. Αυτή η επιλογή 
προτιµήθηκε και στο συγκεκριµένο έργο. 
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 Τέλος, στο χρονικό προγραµµατισµό υπάρχουν δύο ειδών σχέσεις: 1) Άκαµπτης Λογικής 
(Hard Logic) που ονοµάζονται αλλιώς και Πρωτογενούς Λογικής (Primary Logic) και είναι 
σχέσεις που δεν µπορούν να παρακαµφθούν και 2) Εύκαµπτης Λογικής (Soft Logic) που 
ονοµάζονται αλλιώς και ∆ευτερογενούς Λογικής (Sequencing Logic ή Preferred Logic ή 
Secondary Logic) και µπορούν να αλλάξουν στην πορεία λόγω µεταβολών στα σχέδια του 
έργου. Βέβαια καθώς το έργο προχωρά και ξεκινούν οι διάφορες δραστηριότητες, η εύκαµπτη 
λογική µετατρέπεται προοδευτικά σε άκαµπτη. Στο Primavera P6 δεν υπάρχει απλή µέθοδος 
καταγραφής του τύπου της σχέσης, γιατί δεν µπορούν να προστεθούν σηµειώσεις στις 
καρτέλες των σχέσεων. Σύµφωνα µε τον Harris ένα χρονοδιάγραµµα µε µεγάλο ποσοστό 
εύκαµπτης λογικής ελέγχεται δύσκολα σε περίπτωση αλλαγών και είναι καλό να 
αποφεύγεται. Στο παρόν έργο όλες οι σχέσεις θεωρείται ότι είναι άκαµπτης λογικής. 
 

6.1.11 Εκτίµηση Πόρων για κάθε ∆ιαδικασία 
 Η κατάστρωση του προϋπολογισµού του έργου έγινε σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο 
Μηχανικό, κ. Νικόλαο Μαραγκό, και το λογιστή, κ. Παναγιώτου Ιωάννη. Για τις εκτιµήσεις 
εφαρµόστηκε η bottom-up µέθοδος, κατά την οποία εκτιµάται το κόστος των διάφορων 
επιµέρους δραστηριοτήτων και στη συνέχεια προσδιορίζεται το συνολικό κόστος του έργου. 
Η εκτίµηση των επιµέρους παραγόντων κόστους βασίστηκε στην εµπειρία της οµάδας αλλά 
και στην παραµετρική µέθοδο. Σύµφωνα µε το Verzuh σε τεχνικά έργα χρησιµοποιείται 
πάντα η εκτίµηση σε φάσεις (phased estimating). Αυτή αναγνωρίζει ότι δεν είναι πρακτικό να 
γίνεται πλήρης εκτίµηση από την αρχή, αλλά προτιµάται να χωρίζεται το έργο σε υποέργα 
και να γίνεται εκτίµηση σε κάθε φάση χωριστά. Φυσικά όσο προχωρά το έργο και όσο 
γίνονται γνωστές περισσότερες πληροφορίες, τόσο πιο ακριβείς γίνονται και οι εκτιµήσεις. Ο 
Verzuh αναφέρει χαρακτηριστικά για τα τεχνικά έργα ότι “αν αποφάσιζες να χτίσεις ένα 
σπίτι, κανείς εργολάβος δε θα σου έκανε προσφορά, αν δεν ήξερες την τοποθεσία και δεν 
είχες σχέδια”. Οι εκτιµήσεις των πρώτων φάσεων είναι εκτιµήσεις τάξης µεγέθους (order of 
magnitude) και στην πορεία γίνονται πιο αξιόπιστες, όπως φαίνεται στο σχήµα 6.9. Στο 
συγκεκριµένο έργο µπορεί να θεωρηθεί ότι ακολουθήθηκε ως ένα βαθµό και αυτή η µέθοδος, 
καθώς προτιµήθηκε η σύνταξη του τελικού προϋπολογισµού να γίνει, αφού επιλεγεί πρώτα η 
οριστική λύση από τον πελάτη και είναι γνωστή η τελική µορφή των στεγάστρων. 
 

 
 

Εικόνα 6.9: Εκτίµηση σε φάσεις (Phased Estimating)  
(Πηγή: Verzuh, 2005, σελ.173) 
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Οι απαιτούµενοι πόροι της κάθε διαδικασίας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΞΟ∆Α 

Κατάστρωση προσχεδίων 1 Μηχανικός Χ 6 Ηµέρες 
  

Σύνταξη τελικών σχεδίων  1 Μηχανικός Χ 2 Ηµέρες 
  

Παραγγελία χαλύβδινων στοιχείων   
700 € 

Παραλαβή χαλύβδινων στοιχείων   
(*) 

Μέτρηση ακριβείας επί τόπου  2 Μηχανικοί Χ 1 Ηµέρα 
  

Συναρµολόγηση σκελετών  
1 Συγκολλητής + 1 Εργάτης Χ 7 Ηµέρες + Υλικά 
(ηλεκτρόδια, σβουράκι, µπουλόνια) 

500 € 

Χρωµατισµός 1 Βαφέας Χ 2 Ηµέρες + Υλικά (πινέλα, µπογιές) 
600 € 

Χάραξη αποτυπώµατος βάσεων 1 Μηχανικός Χ 1 Ηµέρα 
  

∆ιάνοιξη τρυπών / Τοποθέτηση αγκυρίων 1 Εργάτης Χ 1 Ηµέρα + Υλικά (αγκύρια, ρητίνη) 
250 € 

Μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων 
1 Φορτηγό-Γερανός + 1 Γερανός + 2 Εργάτες Χ 2 
Ηµέρες + Υλικά (αφρός, grips, στόκος) 

890 € 

Ακριβής µέτρηση για κρύσταλλα 17 m² κρύσταλλα 1.000 € 

Κοπή και τοποθέτηση κρυστάλλων 1 Τεχνίτης Κρυστάλλων Χ 3 Ηµέρες 
200 € 

Τοποθέτηση τελικών στρώσεων 
1 Εργάτης Χ 2 Ηµέρες + Υλικά (σιλικόνες, 
χρώµατα, πινέλα) 

300 € 

Λοιπά Έξοδα (**)   
100 € 

ΣΥΝΟΛΟ   4.540 € 

 

Πίνακας 6.10: Απαιτούµενοι πόροι έργου 
 

 (*) Η µεταφορά των χαλύβδινων στοιχείων από το εργοστάσιο στο εργαστήριο, 
περιλαµβάνεται στην τιµή παραγγελίας. 
 

(**) Στα λοιπά έξοδα περιλαµβάνεται η αγορά χαρτιού για εκτύπωση των σχεδίων, η αγορά 
γραφικής ύλης για τις απαιτήσεις του έργου, η βενζίνη για τις δραστηριότητες του πεδίου 
καθώς και τα διάφορα έµµεσα έξοδα του γραφείου (ενοίκιο, ρεύµα, νερό), που θεωρήθηκε ότι 
επιβαρύνουν το συγκεκριµένο έργο. Προβλέπεται επίσης και ένα ποσό για τυχόν έξοδα που 
µπορεί να προκύψουν. 
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Παρατήρηση: Είναι πολύ σηµαντικό στην κατάρτιση του προϋπολογισµού να µην 
παραβλέπεται και η αµοιβή της οµάδας του έργου. Στην προκειµένη περίπτωση όµως η 
αµοιβή της οµάδας των µηχανικών δε συµπεριλήφθηκε στον προϋπολογισµό, καθότι 
θεωρήθηκε ότι προκύπτει από το κέρδος όλων των έργων της περιόδου και δεν είναι σταθερή. 
Η απόσβεση των δοµικών µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού που χρησιµοποιήθηκε δε 
λήφθηκε υπόψη, καθώς θεωρήθηκε ότι επιβαρύνει τους υπεργολάβους. 
 

6.1.12 Συνολικό Κόστος του Έργου 
Αθροίζοντας τις χρηµατικές ανάγκες όλων των διαδικασιών προκύπτει το συνολικό κόστος 
του έργου, το οποίο ανέρχεται  στις 4.540€. 
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6.1.13 ∆ιάγραµµα GANTT 

 

Εικόνα 6.11: ∆ιάγραµµα Gantt
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6.1.14 ∆ιαχείριση Κινδύνων 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Τεχνικοί Κίνδυνοι   

Μη συµµόρφωση µελέτης µε ισχύοντες κανονισµούς Μικρή  Μεγάλη Μετριασµός Έλεγχος της µελέτης από 2 µηχανικούς 

Ελλιπής σειρά τελικών σχεδίων και σχεδίων 
λεπτοµερειών 

Μεσαία Μεσαία Μετριασµός 
Έλεγχος της µελέτης από 2 µηχανικούς - Προσθήκη 
σχεδίου που λείπει 

Έλλειψη παροχής ρεύµατος Μικρή  Μεγάλη Αποδοχή   

Αλλαγές στο σχέδιο Μικρή  Μεγάλη Μετριασµός 
Ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων για τις αλλαγές 
υπ'ευθύνη του project manager. ∆εν πρέπει να 
παραβλέπεται η ενηµέρωση και του πελάτη 

Κίνδυνοι Προµηθειών   

Εσφαλµένη προµέτρηση µεταλλικών στοιχείων Μεσαία Μεγάλη Μετριασµός 
Έλεγχος της προµέτρησης από το µελετητή µηχανικό. 
Ενδεχοµένως συµπληρωµατική παραγγελία για 
αγκυρόβιδες και λαπάτσες.  

Λάθος στην παραγγελία από το εργοστάσιο Μικρή  Μικρή  Μεταφορά 
Το εργοστάσιο αναλαµβάνει την ευθύνη της σωστής 
διεκπεραίωσης της παραγγελίας. Ενδεχόµενη συµπίεση 
χρονοδιαγράµµατος 

Ζηµιά κατά την παράδοση των υλικών Μικρή  Μεγάλη Μεταφορά 
Οι υπεργολάβοι αναλαµβάνουν την ευθύνη της 
ασφαλούς µεταφοράς. Ενδεχόµενη συµπίεση 
χρονοδιαγράµµατος 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Καθυστερήσεις στην παράδοση των υλικών Μεσαία Μεσαία 
Μετριασµός - 
Μεταφορά 

Έγκαιρες παραγγελίες από αξιόπιστους και υπεύθυνους 
συνεργάτες. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των 
συµφωνηθέντων. Ενδεχόµενο crashing 

Έλλειψη συµπληρωµατικών υλικών Μεγάλη Μικρή  Μετριασµός 
Έλεγχος επάρκειας υλικών πριν από την έναρξη µιας 
δραστηριότητας. Συµπληρωµατικές παραγγελίες 

Κατασκευαστικοί Κίνδυνοι   

Προβλήµατα κατά τη συναρµολόγηση των σκελετών - 
Κακή αγκύρωση 

Μεσαία Μεγάλη Μετριασµός Επίβλεψη 

Κακή χάραξη αποτυπώµατος βάσεων Μικρή Μεγάλη Μετριασµός Επίβλεψη - Συµπληρωµατικές µετρήσεις 

Κακή αγκύρωση βιδών Μεσαία Μεγάλη Μετριασµός Επίβλεψη - Έλεγχος εξώλκευσης την επόµενη ηµέρα 

Κακές καιρικές συνθήκες Μεγάλη Μεσαία Αποδοχή Προσαρµογή χρονοδιαγράµµατος 

Προβλήµατα κατά την τοποθέτηση των στεγάστρων Μεσαία Μεσαία Μετριασµός 
2 επιβλέποντες µηχανικοί - Ενδεχόµενη εκτέλεση 
υπερωριών 

Οικονοµικοί Κίνδυνοι   

Αδυναµία πελάτη να ανταποκριθεί στις οικονοµικές του 
υποχρεώσεις 

Μικρή Μεγάλη Αποδοχή ∆έσµευση µέσω σύµβασης 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Εσφαλµένες εκτιµήσεις του κόστους Μικρή Μεσαία Μετριασµός 
Συνεργασία µε λογιστή για την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού. Πρόβλεψη λοιπών εξόδων 

Κίνδυνοι Ανθρώπινων Πόρων   

Σύγκρουση µηχανικών – ∆ιαφωνία για σοβαρές 
παραµέτρους του έργου 

Μικρή Μεσαία Μετριασµός 
Υπάρχει ήδη γόνιµη συνεργασία µεταξύ των 
συνεργατών µηχανικών. Επίλυση προβληµάτων µε 
διάλογο 

∆ιοικητικοί Κίνδυνοι   

Απώλεια δεδοµένων λόγω κακής οργάνωσης Μεγάλη Μεγάλη Μετριασµός Συστηµατικό back – up  από το µελετητή µηχανικό 

Αδυναµία συνάντησης µε τον πελάτη για τις εργασίες 
στο σπίτι του  

Μεσαία Μεγάλη Αποδοχή 
Προσαρµογή χρονοδιαγράµµατος. Είναι επιθυµία και 
του πελάτη να τελειώσουν γρήγορα οι εργασίες. 

Καθυστέρηση στη λήψη απόφασης του πελάτη για την 
τελική λύση 

Μικρή Μεγάλη Μετριασµός 
Συµβουλές και βοήθεια στην επιλογή από το µελετητή 
µηχανικό 

Επιλογή µιας άλλης προσφοράς από τον πελάτη Μικρή Μεγάλη Αποδοχή   

Ασυµφωνία της οµάδας µηχανικών µε το project plan Μικρή Μεγάλη Μετριασµός 
Συνεργασία µε όλη την οµάδα στην κατάρτιση του 
project plan 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Κίνδυνοι Υπεργολάβων   

Αδυναµία προσέλευσης υπεργολάβου Μεσαία Μεγάλη Μετριασµός 
Έγκαιρη ενηµέρωση. Ενηµέρωση για τυχόν αλλαγές. 
Προσαρµογή χρονοδιαγράµµατος 

Αδυναµία υπεργολάβου να φέρει σε πέρας την εργασία 
που του ανατέθηκε 

Μικρή Μεγάλη Αποδοχή 
Επαφίεται στην υπευθυνότητα και επαγγελµατική 
ευσυνειδησία του κάθε υπεργολάβου. Υπάρχει ήδη 
καλό ιστορικό συνεργασίας 

Έλλειψη απαραίτητου εξοπλισµού από τους 
υπεργολάβους 

Μικρή Μεγάλη Μεταφορά 
Οι υπεργολάβοι είναι υπεύθυνοι για την προµήθεια του 
απαραίτητου εξοπλισµού. Ενδεχόµενη χρήση του 
εξοπλισµού του τεχνικού γραφείου, εάν υπάρχει 

Κίνδυνοι Υγιεινής και Ασφάλειας   

Εργατικό Ατύχηµα Μεγάλη Μεγάλη Μετριασµός Τήρηση κανόνων ασφαλείας 

 
Πίνακας 6.12: ∆ιαχείριση κινδύνων 

 
 
 



 

 79 

6.2 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ PROJECT MANAGER 
 
 Το ακόλουθο ηµερολόγιο προέκυψε από συναντήσεις µε τον Υπεύθυνο Μηχανικό του 
έργου, κ. Νικόλαο Μαραγκό, καθώς και από τηλεφωνική επικοινωνία του project manager µε 
άλλα µέλη της οµάδας του έργου. Περιλαµβάνει τις εργασίες που εκτελέστηκαν κάθε ηµέρα, 
τη σύγκριση µε το βασικό χρονοδιάγραµµα (baseline schedule), τους πόρους που 
χρησιµοποιήθηκαν και τις διάφορες χρηµατοροές. 
 
Τρίτη 26/05/09 
Πρώτη επαφή µε τον υπεύθυνο του έργου, κ. Νικόλαο Μαραγκό. Επιλογή του έργου προς 
παρακολούθηση στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας. Για το συγκεκριµένο έργο ο κ. 
Μαραγκός είχε ήδη έρθει σε τηλεφωνική επαφή µε τον πελάτη στις 21/05/09 και είχε 
κανονιστεί επίσκεψη στο σπίτι για τις 29/05/09 για λήψη φωτογραφιών και περαιτέρω 
συζήτηση για το έργο. 
 
Παρασκευή 29/05/09 
Επίσκεψη στο σπίτι – Λήψη φωτογραφιών. Παρόντες είναι ο Νικόλαος Μαραγκός, 
Υπεύθυνος Μηχανικός, ο Αθανάσιος Μαραγκός, Μελετητής Μηχανικός, και ο Αντώνιος 
Καδινόπουλος, Project Manager. Συµφωνείται η κατάστρωση προσχεδίων για τα στέγαστρα, 
ώστε ο πελάτης να επιλέξει την οριστική λύση. Ο µελετητής µηχανικός εκτιµά τον 
απαιτούµενο χρόνο σε 6 ηµέρες. Εκκρεµεί η κατάθεση επίσηµης προσφοράς στον πελάτη. 
Πρώτο παραδοτέο είναι οι φωτογραφίες της µονοκατοικίας. 
 
Σάββατο 30/05/09 
Συνάντηση µε τον υπεύθυνο του έργου, κ. Νικόλαο Μαραγκό, και πρώτη συζήτηση για το 
σχέδιο του έργου. Εκτίµηση συνολικού κόστους του έργου µε top-down µέθοδο στα 4000€. 
Αποφασίζεται η προσφορά να ανέλθει στα 5500€. 
 
∆ευτέρα 01/06/09 
Έναρξη προµελέτης και κατάστρωσης προσχεδίων από το µελετητή µηχανικό. Έναρξη 
κατάστρωσης του σχεδίου του έργου από τον project manager. 
 
Τρίτη 02/06/09 
Συνέχιση προηγούµενων δραστηριοτήτων. Κατάθεση προσφοράς στον πελάτη. 
 
Παρασκευή 05/06/09 
Τα προσχέδια δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµη. Ο µελετητής µηχανικός αποφασίζει να 
εργαστεί και την επόµενη ηµέρα, ώστε να κατατεθούν τα προσχέδια στον πελάτη το Σάββατο 
06/06/09 και να έχει εκείνος το σαββατοκύριακο, για να επιλέξει την οριστική λύση. Μία 
λύση για την εισαγωγή αυτού του δεδοµένου στο πρόγραµµα θα ήταν η ανάθεση 
ηµερολογίου 6 ηµερών στη δραστηριότητα “Κατάστρωση προσχεδίων” και στο ορόσηµο 
“Υποβολή διαφορετικών προτάσεων”. Αυτό όµως ενδεχοµένως θα δηµιουργούσε σύγχυση 
στον αναγνώστη, µιας και η δραστηριότητα των προσχεδίων δεν ξεκινά το Σάββατο 30/05/09. 
Αντί για αυτό, επιλέγεται από την εντολή Enterprise < Calendars το ηµερολόγιο των 5 
ηµερών και ορίζεται το Σάββατο 06/06/09 ως εργάσιµη ηµέρα, όπως φαίνεται στην εικόνα 
6.13. 
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Εικόνα 6.13: Μετατροπή ηµερολογίου στο πρόγραµµα Primavera P6 
 
 
Σάββατο 06/06/09 
Ολοκλήρωση προσχεδίων από το µελετητή µηχανικό, τα οποία αποτελούν το δεύτερο 
παραδοτέο. Κατάθεση διαφορετικών προτάσεων στον πελάτη. Ορόσηµο ελέγχου.  
 
∆ευτέρα 08/06/09 
Αδυναµία πελάτη να επιλέξει την οριστική λύση. Η διαχείριση κινδύνων προβλέπει βοήθεια 
στην επιλογή από το µελετητή µηχανικό. Προτείνεται η κατάστρωση σχεδίων µε 
φωτορεαλισµό µε τη βοήθεια του προγράµµατος AutoCAD 2008. Εισαγωγή νέας 
δραστηριότητας “Κατάστρωση σχεδίων µε φωτορεαλισµό” ηµερολογίου 5 ηµερών και 
εκτιµώµενης διάρκειας 2 ηµερών. Το σχέδιο του έργου µεταβάλλεται αναλόγως. ∆ε 
θεωρείται σκόπιµη η προσθήκη των νέων σχεδίων στον πίνακα µε τα παραδοτέα. 
 
Τρίτη 09/06/09 
Ολοκληρώνονται τα σχέδια µε το φωτορεαλισµό και αποστέλλονται στον πελάτη 
(φωτογραφίες 11 και 12). Ορίζεται συνάντηση µε µέλη της οµάδας έργου για τις 11/06/09 για 
την παρουσίαση και επικύρωση του σχεδίου του έργου. 
 

 

Φώτο 11: Φωτορεαλισµός 

 

Φώτο 12: Φωτορεαλισµός 
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Πέµπτη 11/06/09 
Επιλογή οριστικής λύσης από τον πελάτη. Ενηµέρωση µελετητή µηχανικού. Λόγω 
επαγγελµατικών του υποχρεώσεων εκτός Θεσσαλονίκης αποφασίζεται η συνέχιση της 
µελέτης τη ∆ευτέρα 15/06/09. Συνάντηση για επικύρωση του σχεδίου έργου. Συµµετέχουν ο 
project manager, η οµάδα των µηχανικών και ο φοροτεχνικός. Σύνταξη τελικού 
προϋπολογισµού. Συµπλήρωση της ∆ιαχείρισης Κινδύνων µε τη µέθοδο του καταιγισµού 
ιδεών (brainstorming). Ορόσηµο ελέγχου. Το σχέδιο του έργου αποτελεί και το τρίτο 
παραδοτέο. Τηλεφωνική ενηµέρωση πελάτη για το σχέδιο του έργου.  
 
Σάββατο 13/06/09 
Ενηµέρωση Υπεύθυνου Μηχανικού από τον πελάτη ότι για προσωπικούς του λόγους δεν 
επιθυµεί προς το παρόν τη συνέχιση του έργου. Κάτι τέτοιο δεν είχε ληφθεί υπόψη στη 
∆ιαχείριση Κινδύνων. Ο πιο σχετικός κίνδυνος που είχε προβλεφτεί ήταν η επιλογή µιας 
άλλης προσφοράς από τον πελάτη και ο τρόπος αντιµετώπισης που είχε προταθεί ήταν η 
Αποδοχή. Τελικά αποφασίζεται το πάγωµα του έργου µε διακοπή όλων των δραστηριοτήτων, 
η ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων και η ενασχόληση της οµάδας των µηχανικών µε 
άλλα έργα. ∆εν απαιτείται η ενηµέρωση των υπεργολάβων καθώς δεν είχε συµφωνηθεί µε 
κανέναν τελική ηµεροµηνία για τις εργασίες του. 
 
Παρασκευή 03/07/09 
Ενηµέρωση από τον πελάτη ότι επιθυµεί να συνεχιστεί το έργο. Ενηµέρωση όλων των 
ενδιαφεροµένων. Η έναρξη της επόµενης δραστηριότητας “Σύνταξη τελικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτοµερειών” προγραµµατίζεται για τις 06/07/09. Εισαγωγή των νέων δεδοµένων 
στο σχέδιο του έργου. Προκύπτουν τα αποτελέσµατα που φαίνονται στις εικόνες 6.7 και 6.11. 
Με την εντολή Project < Maintain Baselines καθορίζεται το παρόν χρονοδιάγραµµα ως 
βασικό (baseline) µε όνοµα “Stegastra – Trilofos - B1”, όπως φαίνεται στην εικόνα 6.14. Με 
αυτό θα γίνεται η σύγκριση στη συνέχεια, για να διαπιστώνεται, αν το έργο είναι εντός 
προγράµµατος. Όπως φαίνεται στην εικόνα το πρόγραµµα µας παρέχει τη δυνατότητα να 
επιλέξουµε και τον τύπο του baseline schedule, στην προκειµένη περίπτωση όµως αυτό δεν 
κρίνεται αναγκαίο, καθώς δε θα οριστούν άλλα χρονοδιαγράµµατα ως βασικά. Ο λόγος που 
δεν ορίστηκε πρωτύτερα βασικό χρονοδιάγραµµα είναι ότι το project plan δεν είχε γίνει 
επίσηµα αποδεκτό από την οµάδα του έργου και στη συνέχεια προέκυψε η καθυστέρηση 
λόγω του πελάτη, που καθιστούσε αβέβαιο το µέλλον του έργου. 
 

 
 

Εικόνα 6.14: Ορισµός βασικού χρονοδιαγράµµατος 
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∆ευτέρα 06/07/09 
Έναρξη της τελικής φάσης της µελέτης. Κατάθεση από τον πελάτη προκαταβολής ύψους 
2000€.  
 
Τρίτη 07/07/09 
Λόγω φόρτου εργασίας του µελετητή µηχανικού, δεν ολοκληρώνεται η σειρά των σχεδίων 
των λεπτοµερειών σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Η εκτίµησή του όµως είναι ότι υπάρχει χρόνος 
την επόµενη ηµέρα να ολοκληρωθούν τα σχέδια, να γίνει η προµέτρηση και να κατατεθεί η 
παραγγελία. ∆ε γίνονται εποµένως αλλαγές στο πρόγραµµα. 
 
Τετάρτη 08/07/09 
Ολοκλήρωση των τελικών σχεδίων (τέταρτο παραδοτέο). Έλεγχος των σχεδίων από το 
µελετητή µηχανικό και από τον υπεύθυνο µηχανικό, ώστε να αποµακρυνθεί ο κίνδυνος 
ασυµφωνίας µε τους κανονισµούς (ορόσηµο ελέγχου). Προµέτρηση (µεταλλικά στοιχεία, 
λαπάτσες, αγκυρόβιδες) από το µελετητή µηχανικό βάσει των τελικών σχεδίων. Η 
προµέτρηση αποτελεί το πέµπτο παραδοτέο του έργου. Παραγγελία από την Χ. ΡΟΚΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε. Η καθυστέρηση της προηγούµενης ηµέρας καλύφθηκε. ∆εν απαιτούνται αλλαγές. 
 
Πέµπτη 09/07/09 
Ενηµέρωση από την Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ότι η παραγγελία µπορεί να παραδοθεί στις 
13/07/09 το πρωί, µία ηµέρα νωρίτερα από το προγραµµατισµένο. Κατά το χρονικό 
προγραµµατισµό είχε υπολογιστεί η συναρµολόγηση να ξεκινήσει µια ηµέρα µετά από την 
παραλαβή, καθώς δεν ήταν βέβαιη η ώρα της παράδοσης. Επικοινωνία µε το Σιδηρόπουλο 
∆άµωνα, συγκολλητή, και το Στάυρε Ανδλήρ, εργάτη, για έναρξη των εργασιών 
συναρµολόγησης την ηµέρα της παράδοσης. Ενηµέρωση του χρονοδιαγράµµατος µε Finish-
To-Start σχέση µεταξύ των δραστηριοτήτων “Συναρµολόγηση των σκελετών” και 
“Παραλαβή χαλύβδινων στοιχείων σκελετών στο εργαστήριο” και µε αρνητική χρονική 
καθυστέρηση µιας ηµέρας, ώστε η πρώτη να ξεκινά την ηµέρα που τελειώνει η δεύτερη 
(Εικόνα 6.15). Νέα ηµεροµηνία λήξης του έργου η 05/08/09 (Εικόνα 6.16). Επικοινωνία µε 
τον πελάτη για καθορισµό συνάντησης για την επί τόπου µέτρηση ακριβείας. Ενηµέρωση του 
Υπεύθυνου Μηχανικού ότι η δραστηριότητα αυτή έχει συνολικό χρονικό περιθώριο 2 
εργάσιµων ηµερών (Εικόνα 6.16), µιας και υπολογίζεται µε ηµερολόγιο 5 ηµερών. Το 
ραντεβού καθορίστηκε για το απόγευµα της 11/07/09, ηµέρα Σάββατο. 
 

 
 

Εικόνα 6.15: Ορισµός αρνητικής χρονικής καθυστέρησης (negative lag) 
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Εικόνα 6.16: Αλλαγή ηµεροµηνίας παράδοσης του έργου 
 
Παρασκευή 10/07/09 
Αγορά υλικών για τη συναρµολόγηση και βαφή των στεγάστρων και για τη στερέωση των 
αγκυρίων. Το συνολικό κόστος ανήλθε σε 120+320+36+210=686€. Συµπληρώνεται στην 
ταµπέλα Activities < Status η πραγµατική ηµεροµηνία στη δραστηριότητα “Αγορά 
αγκυρόβιδων και υλικών στερέωσης” (Εικόνα 6.17). 
 

 
 

Εικόνα 6.17: Εισαγωγή πραγµατικών ηµεροµηνιών των δραστηριοτήτων 
 
Σάββατο 11/07/09 
Αδυναµία εκτέλεσης των προγραµµατισµένων µετρήσεων επί τόπου στο έργο λόγω κακών 
καιρικών συνθηκών. Η ∆ιαχείριση Κινδύνων προβλέπει προσαρµογή του 
χρονοδιαγράµµατος. Ανανεώνεται το ραντεβού για τη ∆ευτέρα 13/07/09. Ο υπεύθυνος του 
έργου ενηµερώνεται ότι το χρονικό περιθώριο για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα έχει 
εξαντληθεί και ότι κινδυνεύει να καθυστερήσει το έργο. Αποφασίζεται ότι το συγκεκριµένο 
χρονικό περιθώριο δεν είναι τόσο δεσµευτικό, γιατί οι δύο δραστηριότητες “Μέτρηση 
ακριβείας επί τόπου στο έργο” και “Συναρµολόγηση σκελετών” δεν έχουν Finish-To-Start 
σχέση, αλλά µάλλον Finish-To-Finish, καθώς η συγκόλληση µπορεί να ξεκινήσει από την 
άκρη των στεγάστρων και να καταλήξει στη βάση. Επιλέγεται να µη γίνουν προς το παρόν 
αλλαγές. 
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∆ευτέρα 13/07/09 
Εκτέλεση των µετρήσεων επί τόπου από το Μαντζάρη Αλέξανδρο. Παράδοση των 
αποτελεσµάτων στο Σιδηρόπουλο ∆άµωνα, συγκολλητή. Προς αποφυγή συγχύσεων 
καταργείται η σχέση µεταξύ των δραστηριοτήτων “Μέτρηση ακριβείας επί τόπου στο έργο” 
και “Συναρµολόγηση σκελετών” και εισάγεται η πραγµατική ηµεροµηνία των µετρήσεων στο 
πρόγραµµα. Παραλαβή των µεταλλικών σκελετών στο εργαστήριο (έκτο παραδοτέο – 
ορόσηµο ελέγχου). Το συνολικό κόστος είναι 789€ και η αποπληρωµή πρέπει να γίνει εντός 
20 ηµερών. Έναρξη εργασιών συναρµολόγησης υπό την επίβλεψη των µηχανικών Νικόλαου 
Μαραγκού και Αλέξανδρου Μαντζάρη. 
 
Πέµπτη 16/07/09  
Επικοινωνία µε τον Πέτρου Σπυρίδωνα, βαφέα, για καθορισµό ηµεροµηνίας έναρξης 
εργασιών. Ο Υπεύθυνος Μηχανικός κρίνει ότι ο συγκολλητής και ο βαφέας πρέπει να 
αποδεσµευτούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα από το συγκεκριµένο έργο, για να εργαστούν 
πάνω σε ένα άλλο έργο, που έχει αναλάβει η τεχνική εταιρεία, µεγαλύτερης κλίµακας. Κάτι 
τέτοιο δεν είχε προβλεφτεί στη ∆ιαχείριση Κινδύνων ως ευκαιρία. Αποφασίζεται η 
επιτάχυνση του χρονοδιαγράµµατος µε συνδυασµό εκτέλεσης υπερωριών και επικάλυψης 
δραστηριοτήτων. Συγκεκριµένα µετά από επικοινωνία µε το συγκολλητή προκύπτει ότι η 
συναρµολόγηση µπορεί να τελειώσει τη ∆ευτέρα 20/07/09, αν η οµάδα εργαστεί και το 
Σάββατο 18/07/09. Η αλλαγή αυτή εισάγεται στο πρόγραµµα µε χρήση ηµερολογίου 6 
ηµερών για τη δραστηριότητα “Συναρµολόγηση των σκελετών”. Παράλληλα µετά από 
συνεννόηση µε το βαφέα αποφασίζεται η έναρξη των εργασιών χρωµατισµού στις 20/07/09 
από τα στέγαστρα, των οποίων η συναρµολόγηση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Το αποτέλεσµα 
αυτό επιτυγχάνεται µε χρήση αρνητικής χρονικής καθυστέρησης 1 ηµέρας µεταξύ των 
δραστηριοτήτων “Έλεγχος σωστής συναρµολόγησης των σκελετών” και “Χρωµατισµός σε 
δύο χέρια µε εποξειδική βαφή” κατά τρόπο ανάλογο της Εικόνας 6.15. Ο Επιβλέπων 
Μηχανικός αναλαµβάνει και τη χάραξη του αποτυπώµατος των βάσεων (έβδοµο παραδοτέο) 
για κάθε στέγαστρο που θα ετοιµάζεται, αφού θα είναι ούτως ή άλλως στο εργαστήριο. Έτσι 
δεν απαιτείται πλέον πρόσθετη ηµέρα για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, η οποία 
µετατρέπεται σε ορόσηµο τέλους. Μετά τις απαραίτητες αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα η νέα 
ηµεροµηνία λήξης του έργου είναι η 04/08/09 (Εικόνα 6.18).  
 

 
 

Εικόνα 6.18: ∆εύτερη αλλαγή ηµεροµηνίας παράδοσης του έργου 
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Παρασκευή 17/07/09 
Επικοινωνία µε το Ροβάρι Γιώργο, εργάτη, για συνεννόηση για την εκτέλεση εργασιών 
τοποθέτησης αγκυρίων στις 21/07/09. 
 
Σάββατο 18/07/09 
Εκτέλεση εργασιών συναρµολόγησης σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα. Επιβλέπων µηχανικός 
ορίζεται ο Αλέξανδρος Μαντζάρης. 
 
∆ευτέρα 20/07/09 
Ολοκλήρωση εργασιών συναρµολόγησης των στεγάστρων. Έλεγχος της σωστής 
συναρµολόγησης από τον Υπεύθυνο Μηχανικό (ορόσηµο ελέγχου). Πληρωµή 400€ στην 
οµάδα συγκόλλησης. Έναρξη εργασιών χρωµατισµού υπό την επίβλεψη του Νικόλαου 
Μαραγκού. 
 
Τρίτη 21/07/09 
Ολοκλήρωση εργασιών χρωµατισµού. Τα στέγαστρα είναι πλέον έτοιµα για µεταφορά και 
τοποθέτηση. ∆ιάνοιξη τρυπών και τοποθέτηση αγκυρίων επί τόπου στο έργο. Εκτελεστής ο 
Ροβάρι Γιώργος, επιβλέπων ο Νικόλαος Μαραγκός. Αίτηµα του εργάτη για πρόσθετο σχέδιο 
λεπτοµερειών προς αποσαφήνιση ορισµένων λεπτών σηµείων. Ενηµέρωση του µελετητή 
µηχανικού, Αθανάσιου Μαραγκού, ο οποίος αναλαµβάνει να ετοιµάσει το σχέδιο και να το 
µεταφέρει στο εργοτάξιο. Ελαφρά καθυστέρηση. Το έργο εξακολουθεί όµως να είναι εντός 
χρονοδιαγράµµατος. Ο project manager δεν ενηµερώθηκε για αυτήν την αλλαγή. Την ευθύνη 
επίλυσης του προβλήµατος ανέλαβε ο Υπεύθυνος Μηχανικός, Νικόλαος Μαραγκός. 
Επικοινωνία µε συνεργείο τοποθέτησης των στεγάστρων. Ο γερανός για την τοποθέτηση 
είναι διαθέσιµος από την Πέµπτη 23/07/09 και µετά, ενώ το φορτηγό-γερανός για η µεταφορά 
από τη ∆ευτέρα 27/07/09 και µετά. Ο Υπεύθυνος Μηχανικός επιθυµεί να ολοκληρωθεί η 
τοποθέτηση, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε να εκκρεµούν στη συνέχεια µόνο οι 
εργασίες του τεχνίτη κρυστάλλων και να µπορέσει ο ίδιος να στρέψει την προσοχή του σε 
άλλο έργο της εταιρείας. Εξετάζονται εναλλακτικά ενδεχόµενα. Το πρώτο είναι η αλλαγή 
υπεργολάβου για τη µεταφορά. Το δεύτερο και αυτό που αποφασίζεται τελικά είναι η 
ολιγόωρη χρήση πόρων από άλλο έργο και συγκεκριµένα ενός φορτηγού και ενός εκσκαφέα 
(φωτό 7). Αποφασίζεται έτσι η έναρξη των εργασιών τοποθέτησης την Παρασκευή 24/07/09, 
αφού θα έχει σκληρυνθεί πλήρως η ρητίνη. Η εκτίµηση του Υπεύθυνου Μηχανικού είναι ότι 
απαιτούνται δύο ηµέρες για την τοποθέτηση: µία για το µεγάλο στέγαστρο της βεράντας 
(θέση 2 – φωτό 2) και µία για τα άλλα δύο στέγαστρα. Εξετάζεται η περίπτωση να γίνουν 
εργασίες και το Σάββατο 25/07/09. Ο γερανός και οι εργάτες είναι διαθέσιµοι. Ο πελάτης 
όµως προτιµά να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες τη ∆ευτέρα 27/09/09. 
Επαληθεύεται η διαθεσιµότητα του συνεργείου για τις 24 και 27/07/09. 
 
Τετάρτη 22/07/09 
Έλεγχος σωστής αγκύρωσης µε εξώλκευση από το Αλέξανδρο Μαντζάρη. Η τοποθέτηση των 
στεγάστρων µπορεί να γίνει κανονικά. Αποπληρωµή του βαφέα (225€) και του Ροβάρι 
Γιώργου για τις εργασίες της προηγούµενης ηµέρας (50€). Έλεγχος επάρκειας υλικών για την 
τοποθέτηση των στεγάστρων. Συµπληρωµατική αγορά υλικών (αφρός, grips, στόκος) αξίας 
80€. 
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Παρασκευή 24/07/09 
Μεταφορά των στεγάστρων στο εργοτάξιο. Αποδεσµεύονται το φορτηγό και ο εκσκαφέας 
από το συγκεκριµένο έργο. Έναρξη εργασιών τοποθέτησης. Συµµετέχουν ο χειριστής του 
γερανού, Κοκκινάκης Αθανάσιος, και οι δύο εργάτες, Σταύρε Ανδλήρ και Ροβάρι Γιώργος. 
Επιβλέποντες µηχανικοί οι Νικόλαος και Αθανάσιος Μαραγκός. Πληρωµή ηµεροµισθίων 
στους εργάτες (120€). Επικοινωνία µε Γαληµάτη Θεόδωρο, τεχνίτη κρυστάλλων, για έναρξη 
εργασιών την επόµενη εβδοµάδα. Η µέτρηση κανονίζεται για τις 28/07/09, ενώ η κοπή και η 
προετοιµασία των κρυστάλλων αναµένεται να διαρκέσει 2 εργάσιµες ηµέρες σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα.  
 
∆ευτέρα 27/07/09 
Ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης χωρίς προβλήµατα και ιδιαίτερες καθυστερήσεις 
από το ίδιο συνεργείο που συµµετείχε και την Παρασκευή 24/07/09 (όγδοο παραδοτέο – 
ορόσηµο ελέγχου). Πληρωµή ηµεροµισθίων στους εργάτες (120€). Τα υπόλοιπα έξοδα της 
τοποθέτησης περιλαµβάνουν την αµοιβή του χειριστή γερανού και την εκτίµηση της 
συµµετοχής των δοµικών µηχανών από το άλλο έργο και υπολογίζονται σε 620€. 
Αποπληρωµή της Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 
 
Τρίτη 28/07/09 
Μέτρηση επί τόπου στο έργο από το συνεργείο του Γαληµάτη Θεόδωρου. Η αποπληρωµή 
του τεχνίτη κρυστάλλων θα γίνει συνολικά µαζί µε το κόστος των κρυστάλλων µετά το πέρας 
των εργασιών, ενώ την αµοιβή του συνεργείου του επιβαρύνεται ο ίδιος. Επικοινωνία µε 
πελάτη και συµφωνία τοποθέτησης των κρυστάλλων την Παρασκευή 31/07/09. 
 
Τετάρτη 29/07/09 – Πέµπτη 30/07/09  
Κοπή κρυστάλλων. 
 
Παρασκευή 31/07/09 
Τοποθέτηση κρυστάλλων από το συνεργείο του Γαληµάτη Θεόδωρου (ένατο παραδοτέο). 
Επιβλέπων µηχανικός ο Αλέξανδρος Μαντζάρης. Εκκρεµεί η τοποθέτηση τελικών στρώσεων 
σιλικόνης και ο χρωµατισµός λεπτοµερειών για την ολοκλήρωση του έργου. Αγορά υλικών 
(σιλικόνες, χρώµατα, πινέλα) αξίας 200€ για την τελευταία δραστηριότητα. 
 
∆ευτέρα 03/08/09 
Έναρξη τελικών εργασιών από το Σταύρε Ανδλήρ. Ηµεροµίσθιο 60€. Αποπληρωµή τεχνίτη 
κρυστάλλων (1280€) 
 
Τρίτη 04/08/09 
Ολοκλήρωση της τοποθέτησης των τελικών στρώσεων σιλικόνης και του χρωµατισµού 
λεπτοµερειών από το Σταύρε Ανδλήρ υπό την επίβλεψη του Υπεύθυνου Μηχανικού 
Νικόλαου Μαραγκού. Ηµεροµίσθιο 60€. Απαιτήθηκε η αγορά πρόσθετης σιλικόνης αξίας 
12€. Τελικός έλεγχος στεγάστρων από τον υπεύθυνο του έργου. Ολοκλήρωση και παράδοση 
του έργου (τελικό παραδοτέο – ορόσηµο ελέγχου). Ενηµέρωση της οµάδας του έργου. 
Εκκρεµεί η εξόφληση από τον πελάτη (3500€). 
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6.3 ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 Ο τελικός απολογισµός είναι ότι σε γενικές γραµµές το έργο κύλησε οµαλά. ∆εν 
παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα µεγάλα προβλήµατα. Το µόνο που έθεσε ουσιαστικά σε κίνδυνο 
τη µετέπειτα εξέλιξη του έργου, ήταν η καθυστέρηση λόγω του πελάτη. Κάτι τέτοιο βέβαια 
δεν είναι σπάνιο φαινόµενο στις κατασκευές. Με δεδοµένη όµως και τη γενικότερη 
οικονοµική κρίση που επικρατούσε εκείνη την περίοδο, ήταν φυσιολογική η διστακτικότητα 
του υπεύθυνου του έργου να συνεχιστεί η µελέτη. Τελικά η απόφασή του να διακοπούν όλες 
οι εργασίες και να στραφεί η προσοχή της οµάδας των µηχανικών σε άλλο έργο του γραφείου 
µε περισσότερες εγγυήσεις για ολοκλήρωση αποδείχτηκε σωστή.  
 Όσον αφορά το χρονικό προγραµµατισµό, µπορεί να πει κανείς ότι ήταν αρκετά 
προσεγµένος. Το µικρό µέγεθος βέβαια του έργου και η µεγάλη εµπειρία του γραφείου σε 
παρόµοιες κατασκευές καθιστούσαν ευκολότερη την ακριβή εκτίµηση της διάρκειας των 
διάφορων δραστηριοτήτων. Το έργο µάλιστα παραδόθηκε και νωρίτερα από το 
προβλεπόµενο, µιας και η αρχική ηµεροµηνία λήξης ήταν η 10η/08/09, ενώ οι εργασίες 
ολοκληρώθηκαν σχεδόν µια εβδοµάδα πριν, στις 04/08/09. Για να επιτευχθεί αυτό, 
χρειάστηκε η εκτέλεση υπερωριών κάποια Σάββατα και η επικάλυψη ορισµένων 
δραστηριοτήτων. Στην ουσία όµως η επιτάχυνση του έργου ήταν επιλογή του υπεύθυνου 
µηχανικού και όχι επιτακτική ανάγκη.  
 Ο προϋπολογισµός ήταν αρκετά ακριβής. Βέβαια δεν καταρτίστηκε µε πολύ µεγάλη 
λεπτοµέρεια (για παράδειγµα δεν υπολογίστηκαν ακριβώς τα έµµεσα έξοδα του γραφείου ή η 
απόσβεση των δοµικών µηχανών, που αναλογούσαν στο συγκεκριµένο έργο) και 
περιορίστηκε στα γενικά έξοδα. Με προϋπολογισµό 4.540€ (Πίνακας 6.10) το έργο κόστισε 
τελικά 4.702€ (Πίνακας 6.19). Στον Πίνακα 6.19 της επόµενης σελίδας φαίνονται και χρονικά 
οι διάφορες χρηµατοροές. 
 Η επικοινωνία έγινε κυρίως µέσω τηλεφώνου, όπως είχε προβλεφτεί και στο σχέδιο του 
έργου. Επίσης ήταν συχνές και οι συναντήσεις της οµάδας των µηχανικών καθώς και οι 
συζητήσεις για την πορεία των εργασιών. Στον τοµέα αυτό δεν παρουσιάστηκαν 
προβλήµατα. 
 Αρµονικά κύλησε επίσης το έργο όσον αφορά και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Η 
οργάνωση και η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων έγινε σε πολύ καλό και γόνιµο κλίµα 
συνεργασίας, ενώ και οι σχέσεις µε τους υπεργολάβους ήταν άριστες. Σε αυτό συνετέλεσε 
βασικά και η µακροχρόνια γνωριµία µε τα διάφορα συνεργεία. Επίσης δόθηκε προσοχή, ώστε 
να περιοριστεί κατά το δυνατόν η όχληση των γειτόνων από τις εκτελούµενες εργασίες, µε 
αποτέλεσµα να αποφευχθούν δυσάρεστες προστριβές. 
 Η διαχείριση των κινδύνων ήταν επίσης αρκετά προσεγµένη. Οι περισσότεροι από τους 
κινδύνους που απείλησαν το έργο είχαν προβλεφτεί και είχε σχεδιαστεί η κατάλληλη 
ενέργεια αντιµετώπισης, η οποία και ακολουθήθηκε. Ακόµη και στην περίπτωση που η 
περιγραφή του κινδύνου δεν συνέπεσε απόλυτα µε το πραγµατικό γεγονός, υπήρχε κάτι 
σχετικό στον Πίνακα 6.12, ώστε να βοηθηθεί ο υπεύθυνος του έργου, όταν χρειάστηκε. Η 
µόνη αδυναµία της διαδικασίας ήταν ότι παραβλέφτηκε ο βασικός κανόνας ότι κίνδυνος 
εκτός από απειλή µπορεί να σηµαίνει και ευκαιρία. Κατ’ επέκταση η επιθυµία του υπεύθυνου 
µηχανικού να επιταχυνθεί το έργο και να αποδεσµευτούν γρήγορα τα συνεργεία, ώστε να 
εργαστούν αλλού, δεν είχε προβλεφτεί.  
 Τέλος, από το έργο και από την εφαρµογή Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
Έργων για πρώτη φορά στο συγκεκριµένο τεχνικό γραφείο, προέκυψε πλήθος 
συµπερασµάτων τα οποία αναλύονται στο επόµενο κεφάλαιο. 
 Στις φωτογραφίες 13-15 φαίνονται οι τελικές µορφές των τριών στεγάστρων. 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΡΟΗ ΕΚΡΟΗ 

6/7/09 2.000 €   

10/7/09   686 € 

20/7/09   400 € 

22/7/09   355 € 

24/7/09   120 € 

27/7/09   1.529 € 

31/7/09   200 € 

3/8/09   1.340 € 

4/8/09   72 € 

Εκκρεµεί 3.500 €   

ΣΥΝΟΛΟ 5.500 € 4.702 € 

 
Πίνακας 6.19: Χρηµατοροές 

 

 
 

Φώτο 13: Στέγαστρο εισόδου 
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Φώτο 14: Στέγαστρο βεράντας 
 

 
 

Φώτο 15: Στέγαστρο εξώστη 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 Για να γίνει περισσότερο προφανής η προσφορά των Πληροφοριακών Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Έργων στην κατασκευή, επιδιώχτηκε για το πρακτικό κοµµάτι του παρόντος 
συνεργασία µε ένα τεχνικό γραφείο, το οποίο δε χρησιµοποιούσε µέχρι σήµερα λογισµικό 
τέτοιου τύπου. Η διαχείριση µάλιστα των έργων της εταιρείας γινόταν ενστικτωδώς µε βάση 
την εµπειρία που προσέφεραν τα πολλά χρόνια τριβής µε τον κλάδο των κατασκευών. ∆εν 
υπήρχε σε καµία φάση του κύκλου ζωής του έργου καταγεγραµµένη κάποια µορφή χρονικού 
προγραµµατισµού, ο προϋπολογισµός γινόταν χειρωνακτικά σε φύλλα Excel, ενώ η 
διαχείριση των κινδύνων στηριζόταν αποκλειστικά σε µεθόδους αντιµετώπισης παρόµοιων 
προβληµάτων που είχαν προκύψει στο παρελθόν.  
 Στην προκειµένη περίπτωση έγινε προσπάθεια από την αρχή να εφαρµοστεί η θεωρία 
της διαχείρισης έργων και να γίνει ο σχεδιασµός κατά το δυνατόν καλύτερα, παρόλο που το 
µέγεθος του έργου ίσως να µη δικαιολογούσε τέτοια ανάλυση σε ορισµένα σηµεία. Ιδιαίτερα 
σηµαντική ήταν και η διάθεση του υπεύθυνου, κ. Νικόλαου Μαραγκού, να αµφισβητήσει 
ορισµένες καθιερωµένες µεθόδους και να δοκιµάσει κάποιες νέες τεχνικές. Φυσικά η αλλαγή 
αυτή αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο στην οργανωτική πλευρά του θέµατος και όχι σε 
τεχνικά ζητήµατα του έργου. Βέβαια αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, καθώς η πλειοψηφία των 
συγγραφέων θεωρεί ότι, για να είναι επιτυχηµένη µια αλλαγή που συντελείται στους κόλπους 
της επιχείρησης, πρέπει να έχει την υποστήριξη της διοίκησης. 
 Μετά την παράδοση των στεγάστρων ζητήθηκε από τον κ. Μαραγκό να κάνει µια 
σύγκριση της πορείας του συγκεκριµένου έργου µε ανάλογα που είχε εκτελέσει η εταιρεία 
στο παρελθόν, ώστε να γίνει µια εκτίµηση της προσφοράς του λογισµικού. Το πρώτο και 
προφανέστερο ίσως όφελος που επισηµάνθηκε ήταν η αναµφισβήτητη βελτίωση στην 
οργάνωση του έργου. Τα δεδοµένα ήταν συγκεντρωµένα όλα σε ένα πρόγραµµα και δεν 
απασχολούσε πλέον το µηχανικό να θυµάται την κάθε µικρή λεπτοµέρεια, η οποία ίσως να 
αποκτούσε σηµασία στο µέλλον. Η δυνατότητα για παράθεση σηµειώσεων επέτρεπε την 
οργάνωση και καταγραφή των σκέψεων και των αµφιβολιών του µηχανικού, µε απώτερο 
σκοπό την επιστηµονικά τεκµηριωµένη λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτηµα. Ακόµη, η 
συγκέντρωση των δεδοµένων συντελούσε στη µείωση του άγχους του µηχανικού, καθώς µία 
και µόνο µατιά στην καρτέλα των δραστηριοτήτων ήταν αρκετή, για να του θυµίσει εντολές 
πληρωµών, υποχρεώσεις επικοινωνίας µε υπεργολάβους και άλλες εκκρεµότητες.  
 Ένα άλλο πολύ σηµαντικό όφελος, παρεµφερές µε το προηγούµενο, που προσέφερε το 
λογισµικό διαχείρισης έργων, ήταν η δραστική µείωση της γραφειοκρατίας. Κατά τη διάρκεια 
ενός τυπικού έργου του τεχνικού γραφείου στο παρελθόν, σχηµατιζόταν ένας σωρός από 
έγγραφα που περιλάµβαναν σχέδια, διορθώσεις επί σχεδίων, προµετρήσεις, 
προϋπολογισµούς, τηλέφωνα, ραντεβού, παραγγελίες κ.α. Στο τέλος του έργου γινόταν µια 
βιαστική διαλογή, το µεγαλύτερο µέρος του υλικού πήγαινε για ανακύκλωση και τα 
υπόλοιπα, τα σηµαντικά κατά την κρίση της στιγµής, έµπαιναν σε ένα φάκελο και 
τοποθετούνταν σε κάποιο ράφι. ∆εν ήταν σπάνιο το φαινόµενο να αναζητείται εκ των 
υστέρων ένα έγγραφο, για να αποδειχτεί στη συνέχεια ότι πετάχτηκε µαζί µε τα υπόλοιπα. 
Ακόµη ήταν πολύς ο χρόνος που χανόταν, όταν έπρεπε µετά από καιρό να ανασυρθεί ένα 
δεδοµένο από το αρχείο. Με τη χρήση του Primavera P6 έγινε δυνατό πολλές από αυτές τις 
πληροφορίες να επισυνάπτονται κατευθείαν στο φάκελο του έργου και να είναι έτσι εύκολα 
ανιχνεύσιµες. Αλλά η προσφορά του λογισµικού δε σταµατά εκεί. Ο χρόνος που αφιέρωνε ο 
µηχανικός µπροστά στον υπολογιστή ασχολούµενος µε το Primavera Project Management, 
τον ώθησε να χρησιµοποιεί περισσότερο και άλλα προγράµµατα, όπως το Microsoft Office ή 
την ηλεκτρονική ατζέντα, κάτι που υπό άλλες συνθήκες, καθισµένος στο γραφείο του, δε θα 
έκανε.  
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 Ακόµη η ενασχόληση µε το Primavera P6 συντέλεσε στον εµπλουτισµό του αρχείου της 
εταιρείας. Η συνήθης πρακτική του γραφείου ήταν να διατηρείται µια σειρά φακέλων µε τα 
έγγραφα κάθε έργου, όπως περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο, καθώς και τα σχέδια 
και οι φωτογραφίες αποθηκευµένα στον υπολογιστή σε ηλεκτρονική µορφή. Για το 
συγκεκριµένο έργο όµως είναι πλέον διαθέσιµη για µελλοντική χρήση και πληθώρα άλλων 
πληροφοριών, όπως η διάρκεια διάφορων δραστηριοτήτων, η σύγκριση µε το βασικό 
χρονοδιάγραµµα, η κατανάλωση των πόρων κ.α. Όλα αυτά τα δεδοµένα µπορεί να φανούν 
χρήσιµα σε µελλοντικά παρόµοια έργα και να συµπληρώσουν τα κενά που αναπόφευκτα 
παρουσιάζει η ανθρώπινη µνήµη. 
 Στο κοµµάτι του χρονικού προγραµµατισµού η χρήση του Primavera P6 έφερε τα 
εντυπωσιακότερα αποτελέσµατα κατά τον υπεύθυνο του έργου, κ. Νικόλαο Μαραγκό. Η 
ανάλυση σε φάσεις και δραστηριότητες τον ώθησε να εξετάσει διεξοδικά το έργο και να 
ελέγξει, όχι τόσο την ιδανική διαδοχή των εργασιών, καθώς αυτή ήταν γνωστή εµπειρικά, 
αλλά τις σχέσεις µεταξύ των διάφορων δραστηριοτήτων. Η εποπτεία που προσφέρει το 
διάγραµµα Gantt, οι έννοιες του ελεύθερου και του συνολικού χρονικού περιθωρίου, το 
ποσοστό ολοκλήρωσης µιας εργασίας, όλα αυτά παρουσίαζαν στο µηχανικό αναλυτικά τις 
επιλογές που είχε σε κάθε σηµείο του έργου. ∆ιαπιστώθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις ήταν 
δυνατόν να εξοικονοµηθεί χρόνος, χωρίς πρόσθετο κόστος, απλά και µόνο µε τη δυνατότητα 
επικάλυψης δραστηριοτήτων. Έγινε έτσι δυνατή η γρήγορη αποδέσµευση των συνεργείων, 
ώστε να συµµετέχουν σε άλλα έργα της εταιρείας και να γίνει έτσι αποδοτικότερη 
εκµετάλλευση των ευκαιριών της αγοράς. Ακόµη, µε δεδοµένη την απαίτηση ενηµέρωσης 
των υπεργολάβων τουλάχιστον τρεις ηµέρες νωρίτερα από την έναρξη των εργασιών, 
περιορίστηκε ο χαµένος χρόνος σε άκαρπες συνεννοήσεις, καθώς το πρόγραµµα 
πληροφορούσε το µηχανικό για τον αναµενόµενο χρόνο λήξης και έναρξης κάθε 
δραστηριότητας.  
 Μεγάλη ήταν επίσης η προσφορά του πληροφοριακού συστήµατος στην εκτίµηση του 
συνολικού κόστους του έργου καθώς και των επιµέρους παραγόντων του. Το µέγεθος βέβαια 
του έργου καθώς και η συνεργασία µε επαγγελµατία λογιστή καθιστούσαν ευκολότερη την 
κατάρτιση του προϋπολογισµού. Η αξία όµως του λογισµικού φάνηκε στην απλούστευση της 
διαδικασίας της bottom-up εκτίµησης. Η παραστατική απεικόνιση των δραστηριοτήτων 
διευκόλυνε τον προσδιορισµό των µεµονωµένων στοιχείων κόστους και περιόριζε την 
πιθανότητα παράβλεψης κάποιου από αυτά. Ακόµη σε συνεργασία µε το χρονικό 
προγραµµατισµό ήταν προφανείς εκ των προτέρων οι διάφορες χρηµατοροές, επιτρέποντας 
έτσι την αποδοτικότερη διάθεση των χρηµάτων. Τέλος ήταν δυνατή και η παρακολούθηση 
της εξέλιξης του άµεσου κόστους µε την ανάθεση πόρων στις διάφορες δραστηριότητες. 
 Ιδιαίτερα χρήσιµη φάνηκε στον κ. Μαραγκό η διαχείριση των κινδύνων του έργου. Το 
συγκεκριµένο θέµα αντιµετωπίζονταν διαισθητικά στο παρελθόν, µε την έννοια ότι δεν 
υπήρχε κάποια οργανωµένη µορφή διαχείρισης κινδύνων. Η αντιµετώπιση των προβληµάτων 
που προέκυπταν είχε “πυροσβεστικό” χαρακτήρα καθώς στηριζόταν σε αποφάσεις της 
στιγµής, οι οποίες βέβαια ως ένα βαθµό υποστηρίζονταν από την εµπειρία της διοίκησης. Η 
πρώτη συνάντηση µε τον υπεύθυνο του έργου οδήγησε στη δηµιουργία του πρώτου 
καταλόγου κινδύνων (checklist) για την εταιρεία, ο οποίος συµπληρώθηκε µε καταιγισµό 
ιδεών από τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας µηχανικών κατά την επικύρωση του σχεδίου του 
έργου. Ήδη ο κατάλογος αυτός έχει χρησιµοποιηθεί και σε άλλα έργα του τεχνικού γραφείου. 
Και µάλιστα η δυνατότητα που παρέχει το Primavera P6 για καταγραφή των κινδύνων και 
συσχέτισή τους µε τις διάφορες δραστηριότητες, εµπλουτίζει τον κατάλογο µε συγκεκριµένα 
παραδείγµατα, τα οποία αποτελούν διδάγµατα για το µέλλον. 
 Παράλληλα η εφαρµογή του πληροφοριακού συστήµατος επιβεβαίωσε στην πράξη 
αυτό που ήταν ήδη γνωστό και από τη θεωρία, δηλαδή την εντυπωσιακή απλούστευση του 
ελέγχου του έργου. Οι προδιαγεγραµµένες ηµεροµηνίες λήξης των δραστηριοτήτων, τα 
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χρονικά περιθώρια, τα ορόσηµα, όλα αυτά διευκόλυναν το έργο του µηχανικού, καθώς 
εµφάνιζαν κόκκινες σηµαίες (red flags, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία), δηλαδή επισηµάνσεις, 
όπου χρειαζόταν κάποιας µορφής διορθωτική ενέργεια. Βέβαια στη συγκεκριµένη περίπτωση 
δεν απαιτήθηκε ουσιαστικά κάποια ρύθµιση, όµως η δυνατότητα εποπτικού ελέγχου παρείχε 
σιγουριά στο µηχανικό.  
 Στην πορεία του έργου παρατηρήθηκε επίσης κάτι πολύ σηµαντικό. Όταν σε κάποια 
φάση ο µελετητής µηχανικός, Αθανάσιος Μαραγκός, έλειψε εκτός πόλεως για µερικές µέρες, 
έχασε, όπως ήταν φυσικό, την επαφή µε το έργο. Όταν επέστρεψε, θέλησε να ενηµερωθεί για 
τις εξελίξεις, αλλά αντί να επικοινωνήσει µε τον υπεύθυνο µηχανικό ή τον project manager, 
προτίµησε να απευθυνθεί στο πρόγραµµα. Μπόρεσε έτσι να κατατοπιστεί πλήρως για την 
πορεία των εργασιών και θα µπορούσε µάλιστα να αναλάβει ο ίδιος τη συνέχιση της 
παρακολούθησης του έργου. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο, χωρίς την υποστήριξη του 
λογισµικού, ειδικά αν το έργο είχε αυξηµένες απαιτήσεις συντονισµού και οργάνωσης. 
 Στη συζήτηση µε τον κ. Μαραγκό µετά το τέλος του έργου προέκυψε και το θέµα του 
κόστους του λογισµικού. Ενηµερώθηκε ότι το Primavera P6 ανήκει στην ακριβότερη 
κατηγορία των Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Έργων (κεφάλαιο 4.2). Η επόµενη 
ερώτηση του υπεύθυνου µηχανικού ήταν, αν η αγορά αυτού του προγράµµατος ήταν η 
καταλληλότερη επιλογή για την εταιρεία του ή αν θα µπορούσε να βρει παρόµοιες εφαρµογές 
σε κάτι πιο οικονοµικό. Τόνισε επίσης ότι µε δεδοµένη την απαίτηση εκµάθησης και 
απόκτησης οικειότητας µε το λογισµικό σε συνδυασµό µε το ήδη φορτωµένο πρόγραµµά του, 
ίσως η λύση να βρίσκεται σε κάτι πιο απλό. Παρατήρησε επίσης σωστά ότι η οργάνωση και ο 
έλεγχος του συγκεκριµένου έργου έγινε, χωρίς να εξαντληθούν οι δυνατότητες του Primavera 
P6. Η απάντηση που του δόθηκε ήταν ότι θα µπορούσε να βρει εξαιρετικές εφαρµογές στο 
Primavera Contractor της Oracle ή στο Microsoft Project, τα οποία αφενός µεν ανήκουν σε 
άλλη κατηγορία κόστους από το Primavera P6 αφετέρου δε δεν είναι τόσο απαιτητικά στη 
χρήση τους. Βέβαια τα προγράµµατα αυτά ενδείκνυνται για την παρακολούθηση 
µεµονωµένων έργων (Harris, 2008). Αν ο υπεύθυνος µηχανικός επιθυµεί να αυξήσει την 
αποδοτικότητα του γραφείου του εφαρµόζοντας το λογισµικό διαχείρισης έργων σε πολλά 
έργα παράλληλα, θα αναγκαστεί να καταφύγει σε ακριβότερες και πιο σύνθετες λύσεις. Θα 
έχει έτσι πρόσθετες δυνατότητες, όπως για παράδειγµα την ισοκατανοµή πόρων σε 
διαφορετικά έργα. 
 Αυτή θα ήταν µια ενδιαφέρουσα ιδέα και για περαιτέρω έρευνα. Μπορεί η παρούσα 
διπλωµατική εργασία να ανάδειξε την αξία των Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
Έργων, αλλά δεν ήταν στους στόχους της να εξαντλήσει την προσφορά ενός σύνθετου 
λογισµικού µε την παρακολούθηση πολλών έργων ταυτόχρονα. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε 
σίγουρα περισσότερο χρόνο, αλλά και ακόµη µεγαλύτερη δέσµευση και διάθεση για 
συνεργασία από πλευράς του τεχνικού γραφείου. Είναι όµως βέβαιο ότι θα κατέληγε σε 
σηµαντικά αποτελέσµατα, που θα ενίσχυαν την άποψη ότι τα Πληροφοριακά Συστήµατα 
∆ιαχείρισης Έργων αποτελούν µια πολύ σηµαντική προσθήκη στην εργαλειοθήκη του 
Πολιτικού Μηχανικού. 
 
 



 

 93 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Βιβλία: 
Ελληνικά  
 
∆ουκίδης, Γ. (2003), ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήµατα, Σιδέρης, Αθήνα. 
Κηρυττόπουλος, Κ. (2006), Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Έργων, Κλειδάριθµος, Αθήνα. 
Οικονόµου, Γ.Σ., Γεωργόπουλου, Ν.Β. (2004), Πληροφοριακά Συστήµατα για τη ∆ιοίκηση 

Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, Αθήνα. 
Παπαθανασίου, Β., Φωτιάδης, Γ. (2000), ∆ιδακτικές Σηµειώσεις στο Μάθηµα ‘∆οµικές 
 Μηχανές’ , Υπηρεσία ∆ηµοσιευµάτων Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 
 Θεσσαλονίκη. 
Πολλάλης, Γ.Α., Γιαννακόπουλος, ∆.Ι., Παπουτσής, Ι. (2004), Πληροφοριακά Συστήµατα 

Επιχειρήσεων Ι, Εκδόσεις Σταµούλη Α.Ε., Αθήνα. 
Υψηλάντης, Π.Γ., Συρακούλης, Κ.Ι. (2005), Project Management: Η Ελληνική Εµπειρία, 

Προποµπός, Αθήνα. 
 
Ξενόγλωσσα 
 
Ahuja, H.N, Dozzi, S.P., Abourizk, S.M. (1994), Project Management, Wiley, New York. 
Antill, J.M., Woodhead, R.W. (1990), Critical Path Methods in Construction Practice, Wiley, 

New York. 
Callahan, M.T., Quackenbush, D.G., Rowings, J.E. (1992), Construction Project Scheduling, 

McGraw-Hill, New York. 
Chapman, C.B., Ward, S. (1997), Project Risk Management: Processes, Techniques and 

Insights, Wiley, New York. 
Chapman, C., Ward, S. (2002), Managing Project Risk and Uncertainty: a Constructively 

Simple Approach to Decision Making, Wiley, New York. 
Gould, F.E., Joyce, N.E. (2003), Construction Project Management, Pearson Prentice Hall, 

New Jersey. 
Harris, P.E. (2008), Project Planning and Control Using Primavera P6, Eastwood Harris Pty 

Ltd., Victoria, Australia. 
Harris, R.B. (1978), Precedence and Arrow Networking Techniques for Construction, Wiley, 

New York. 
Heizer, J., Render, B. (2006), Principles of Operations Management, Pearson Prentice Hall, 

New Jersey. 
Kerzner, H. (2006), Project Management Case Studies, Wiley, New York. 
Mubarak, S. (2005), Construction Project Scheduling and Control, Pearson Prentice Hall, 

New Jersey. 
Neil, J.M. (1982), Construction Cost Estimating for Project Control, Prentice Hall, Upper 

Saddle River, New Jersey. 
Palmer, W.J., Maloney, J.M., Heffron, J.L. (1996), Construction, Insurance, Bonding & Risk 

Management, McGraw-Hill, New York. 
Project Management Institute (1996), Project Management Book of Knowledge, Project 

Management Institute, North Carolina. 
Smith, N.J. (2003), Appraisal, Risk and Uncertainty, Thomas Telford, London. 
Verzuh, E. (2005), The Fast Forward MBA in Project Management, Wiley, New Jersey. 
Walker, F.R. (1999), Walker’s Building Estimator’s Reference Book, Frank R. Walker 

Company. 



 

 94 

Weber, S. C. (2005), Scheduling Construction Projects: Principles and Practices, Pearson 
 Prentice Hall, New Jersey. 
 
 
Άρθρα: 
Κηρυττόπουλος, Κ., ∆ιαµάντας, Β. (2005), “Οι Κίνδυνοι και η ∆ιαχείρισή τους στην 

Εκτέλεση των Έργων”, ∆ελτίο Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων 
Ηλεκτρολόγων, τεύχος: 378, σελ. 56-65. 

Παντουβάκης, Π.Μ, (2003), “Θεωρία και Πράξη στη ∆ιαχείριση Έργου (Project 
Management)”, Τεχνικά Χρονικά, Νοέµβριος – ∆εκέµβριος 2003. 

Construction Industry Institute (1988), Concepts and Methods of Schedule Compression, 
Construction Industry Institute, Austin, Texas, no 6-5. 

Fitsilis, P., Gerogiannis, V. (2008), Management Information Systems for Programmes and 
Project Frameworks, PM-04 - 4th SCPM & 1st IPMA/MedNet Conference, “Project 
Management Advances, Training & Certification in the Mediterranean”, 29-31 May 
2008, Chios Island, Greece. 

Pasiphol, S., Popescu, C.M. (1994), “Qualitative Criteria Combination for Total Float 
Distribution”, 1994 AACE Transactions, DCL.03.1-DCL.03.6, Morgantown. 

Ponce de Leon, G. (1986), “Float Ownership: Specs Treatment”, Cost Engineering, 28 (10): 
12-15. 

Tatsiopoulos, I., Panayiotou, N., Kirytopoulos, K., Tsitsiriggos, K. (2003), “Risk 
Management as a Strategic Issue for the Implementation of ERP Systems: a Case 
Study from the Oil Industry”, International Journal of Risk Assessment and 
Management, Inderscience Publishers, vol.4, no 1, pp.20-35. 

 
 
Ηλεκτρονικές Πηγές: 
 

• www.CostDataOnLine.com 
• www.oracle.com/primavera/index.html 
• www.pmibookstore.org 
• www.projectmanagement.com/main.htm 
• www.engineering.gr 
• www.ypodomi.gr 
• www.pmforum.org 
• http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_project_management_software 
• www.ipma.ch/Pages/default.aspx 
• www.rsmeans.com/ 
• www.misronet.com/risks.htm 
• www.rwsons.com/home.htm 
• http://library.tee.gr/digital/m2135/m2135_kirittopoulos.pdf 
• www.teethrakis.gr/tee.php?load=Acts&function=details&id=317 
• www.oracle.com/customers/industries/engineering.html 
• www.plant-management.gr/index.php?id=949 
• www.meridiansystems.com/images/PDF/Coakley_Williams.pdf 
• http://enr.ecnext.com/ 
• http://www.klambauer.info/pms.pdf 
• http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PUBLICATIONS/BYMONTHLY_PUBLICATI

ONS/diminiaia_2003/trito_tefhos/pantoybakhs.PDF 


