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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει ως θέµα την περιγραφή ενός νέου πεδίου της 

∆ιαχείρισης Έργου, την Πράσινη ∆ιαχείριση Έργου. Η εργασία αποτελείται από πέντε 

κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο µέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης περιγράφεται ο  

ορισµός της έννοιας της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης, επιχειρείται η σύνδεση 

των συγκεκριµένων εννοιών µε τον τοµέα της διαχείρισης έργου καθώς και η εξέλιξη 

της ενσωµάτωσης τους στη διαχείριση έργου. Επιπλέον αποτυπώνονται τα 

σηµαντικότερα πλαίσια- εργαλεία που προτάθηκαν  ώστε να αποτελέσουν οδηγό των 

υπευθύνων έργων για την ενσωµάτωση της αειφορίας στη διαχείριση έργου αλλά και 

για την αξιολόγηση του βαθµού της εν λόγω ενσωµάτωσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

περιγράφεται η ανάπτυξη του πεδίου της Πράσινης ∆ιαχείρισης Έργου και ορίζεται η 

έννοια της «πρασινότητας» , η οποία αποτελεί θεµελιώδη παράγοντα της Πράσινης 

∆ιαχείρισης Έργου. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά τους τρόπους ενσωµάτωσης της έννοιας 

της «πρασινότητας» από τον υπεύθυνο έργου στα στάδια του κύκλου ζωής του έργου 

ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η µελέτη περίπτωσης ενός πράσινου έργου, 

ενός πράσινου σχολείου ξένων γλωσσών. Η µελέτη του συγκεκριµένου έργου 

περιλαµβάνει το τεχνικό δελτίο έργου και την ανάλυση έργου µε στόχο την εφαρµογή 

των αρχών της Πράσινης ∆ιαχείρισης Έργου που περιγράφηκαν στη θεωρία. Το πέµπτο 

και τελευταίο κεφάλαιο παραθέτει τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη 

διπλωµατική εργασία. 
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1.ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η περιγραφή της έννοιας της αειφορίας και της 

αειφόρου ανάπτυξης και η σύνδεση της µε τη διαχείριση έργου. Μέσω βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης αναλύεται η προσπάθεια ενσωµάτωσης των παραπάνω εννοιών στη 

διαχείριση έργου, απ’ όπου πηγάζει η ανάπτυξη του νέου τοµέα της Πράσινης 

∆ιαχείρισης Έργου. 

1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 
 

Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης άρχισε να χρησιµοποιείται µετά τη δηµοσίευση 

της έκθεσης της Παγκόσµιας Επιτροπής (γνωστή και µε την ονοµασία Επιτροπή 

Brundtland ) των Ηνωµένων Εθνών για το παγκόσµιο περιβάλλον και την ανάπτυξη το 

1987. Σύµφωνα µε την Επιτροπή Brundtland η αειφορία ορίζεται ως « …η ανάπτυξη 

που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των 

µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες » (Redclift, 1992). Παρά 

το γεγονός ότι ο παραπάνω µακροοικονοµικός ορισµός αποτέλεσε µείζον πολιτικό 

σηµείο καµπής για την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης (Mebratu, 1998) , ωστόσο 

θεωρείται ασαφής καθώς δεν λαµβάνει υπόψη την αλλαγή των αναγκών από γενιά σε 

γενιά αλλά και τη διαφορετικότητα των αναγκών σε διαφορετικές κουλτούρες (Redclift, 

2005).  

Στην αναφορά  Caring for the Earth, η οποία δηµοσιεύθηκε το 1991 και κινείται στο 

πνεύµα της επιτροπής Brundtland, η βιώσιµη ανάπτυξη δεν αντιµετωπίζεται 

αποκλειστικά µε οικονοµικούς και υλιστικούς όρους και ορίζεται ως  βελτίωση της 

ποιότητας της ανθρώπινης ζωής διατηρώντας το φυσικό κεφάλαιο (Redclift, 1992). 
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Σήµερα υπάρχουν πάνω από 100 ορισµοί των εννοιών της αειφορίας και της αειφόρου 

ανάπτυξης. Οι περισσότεροι συγκλίνουν στην αλληλεπίδραση της οικονοµικής 

ανάπτυξης , της κοινωνικής ευηµερίας και της σοφής χρήσης των φυσικών πόρων. Η 

αλληλεπίδραση αυτή ορίζεται ως  Triple-P (People, Planet, Profit) ή Triple Bottom Line 

(Elkington, 1997).  

 Ο παράγοντας «Άνθρωποι» αφορά τις δίκαιες και επωφελείς επιχειρηµατικές 

τακτικές που επηρεάζουν την εργασία, την τοπική κοινωνία και την περιοχή που 

η επιχείρηση ασκεί τις δραστηριότητες της. ∆ίνει έµφαση στα ανθρώπινα 

δικαιώµατα, τα εργασιακά δικαιώµατα, τη δεοντολογία, την υγιεινή και την 

ασφάλεια. 

  Ο παράγοντας «Πλανήτης» περιλαµβάνει την επίτευξη ισορροπίας µεταξύ της 

περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και της ικανότητας της γης να µεταφέρει 

περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις. 

 Ο παράγοντας «Κέρδος» αναφέρεται στις οικονοµικές δραστηριότητες µιας 

επιχείρησης οι οποίες πρέπει να στοχεύουν στη δηµιουργία ευηµερίας τόσο 

στους ιδιοκτήτες όσο και στο εργατικό της δυναµικό. 
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Σχήµα 1.1 : Το τρίπτυχο της αειφορίας 

Σύµφωνα µε τον Elkington η έννοια της αειφορίας στηρίζεται στην ισορροπία ή την 

αρµονία µεταξύ της οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αειφορίας (Σχήµα 

1.1). 

1.3 ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη όπως ορίζεται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση αντανακλά την 

έννοια «της ενσωµάτωσης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ανησυχιών των 

επιχειρήσεων στις δραστηριότητες τους και στις αλληλεπιδράσεις µε τα ενδιαφερόµενα 

µέρη σε εθελοντική βάση» (European Commission, 2002). Η κοινωνικά υπεύθυνη δράση 

δεν απαιτεί µόνο τη συµµόρφωση µε τις νόµιµες προσδοκίες αλλά την επένδυση στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο, το περιβάλλον και τις σχέσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη (Zink, 

2007). 

Η έννοια της αειφορίας εσωκλείει την έννοια την εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όπως 

φαίνεται στο σχήµα 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Σχήµα 1.2 : Μοντέλο αειφορίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

Η πρώτη εστιάζει κυρίως σε φαινόµενα διαφάνειας, διαλόγου µεταξύ των 

ενδιαφεροµένων µερών και την υποβολή των εκθέσεων αειφορίας ενώ η δεύτερη 

επικεντρώνεται στη δηµιουργία αξίας, τη διαχείριση περιβάλλοντος, τη δηµιουργία 

φιλικών προς το περιβάλλον συστηµάτων παραγωγής και τη διαχείριση ανθρώπινου 

κεφαλαίου (Marrewijk, 2003). Η σύγχυση των δύο εννοιών έχει οδηγήσει στη σύνδεση 

της αειφορίας αποκλειστικά µε το περιβάλλον και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µε 

κοινωνικούς παράγοντες όπως την προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων. 

1.4 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 

Η σύνδεση της έννοιας της αειφορίας µε τη διαχείριση έργου εδραιώθηκε από την 

παγκόσµια επιτροπή περιβάλλοντος και ανάπτυξης (World Commission on 

Environment and Development) το 1987 (Silvius and Schipper, 2010). Το έργο ως 

προσωρινό εγχείρηµα που µεταφέρει οποιουδήποτε είδους επωφελή µεταβολή σε 

οργανισµούς, προϊόντα , υπηρεσίες, επιχειρησιακές διαδικασίες, πολιτικές και κεφάλαια 

(Turner and Muller, 2003) εκφράζει το µέσο της αλλαγής που χρειάζεται η σηµερινή 

κοινωνία στον τρόπο µε τον οποίο οργανώνεται, παράγει και καταναλώνει για την 

στροφή της στην αειφορία (Silvius and Schipper, 2010; Silvius and Brink, 2011). 

Η σχέση ανάµεσα στην αειφόρο ανάπτυξη και τη διαχείριση έργου παραµένει ακόµα 

ένα αναδυόµενο πεδίο µελέτης. Τα τελευταία χρόνια αρκετές µελέτες εστιάζουν σε 

παράγοντες που απορρέουν από το τρίπτυχο της αειφορίας. Οι Dyllick και Hockerts 

αναγνωρίζουν ως σηµαντικούς παράγοντες της εταιρικής στρατηγικής τον οικονοµικό, 

οικολογικό και κοινωνικό, βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους παράγοντες καθώς 

και την αρχή της κατανάλωσης του εισοδήµατος και όχι του κεφαλαίου (Dyllick και 

Hockerts, 2002). Επιπλέον οι Gareis et al.  ορίζουν την αειφορία µε βάση τον 

οικονοµικό, κοινωνικό και οικολογικό προσανατολισµό, τον βραχυπρόθεσµο, 



9 

 

µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο προσανατολισµό, τον τοπικό, περιφερειακό και 

παγκόσµιο προσανατολισµό και τέλος τον προσανατολισµό της αξίας (Gareis et al., 

2011). Από την άλλη το PMI ορίζει την αειφορία ως «ένα χαρακτηριστικό µιας 

διαδικασίας ή κατάστασης η οποία µπορεί να διατηρείται επ’ αόριστον» (Maltzman and 

Shirley, 2010) χωρίς να αναφέρεται στους παράγοντες ισορροπίας του τριπτύχου της 

αειφορίας. 

Οι Maltzman και Shirley στο βιβλίο τους «Green Project Management» υιοθετούν ως 

πιο εµπεριστατωµένη την ερµηνεία της αειφορίας µε βάση τις έξι αρχές που 

πραγµατεύεται ο Gilbert Silvius και αποτελούν τις κατευθυντήριες αρχές για την 

ενσωµάτωση της βιωσιµότητας στα έργα και τη διαχείριση έργου (Silvius and Brink, 

2011). Οι αρχές της αειφορίας είναι οι εξής: 

Η αειφορία αφορά την εξισορρόπηση ή την εναρµόνιση των κοινωνικών, 

περιβαλλοντικών και  οικονοµικών συµφερόντων : Προκειµένου να συµβάλει στην 

αειφόρο ανάπτυξη, µια εταιρεία θα πρέπει να ικανοποιήσει και τους «τρεις πυλώνες» 

της αειφόρου ανάπτυξης όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 1.1 . 

Η αειφορία σχετίζεται τόσο µε τον βραχυπρόθεσµο όσο και µε τον µακροπρόθεσµο 

προσανατολισµό : Μια βιώσιµη επιχείρηση πρέπει να εστιάζει και στα µακροπρόθεσµα 

αποτελέσµατα των πράξεων της πέρα από τα βραχυπρόθεσµα κέρδη. 

Η αειφορία σχετίζεται µε τον τοπικό και παγκόσµιο προσανατολισµό: Καθώς οι 

οργανισµοί επηρεάζονται από διεθνείς φορείς, ανταγωνιστές, προµηθευτές ή και 

πιθανούς πελάτες οι διαδικασίες της βιώσιµης ανάπτυξής πρέπει να βασίζονται σε µια 

συντονισµένη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό και παγκόσµιο. 
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Η αειφορία αφορά την κατανάλωση εισοδήµατος, όχι κεφαλαίου : Οι επιχειρήσεις 

καλούνται να διαχειριστούν εκτός από το οικονοµικό και το κοινωνικό και 

περιβαλλοντικό κεφάλαιο το οποίο πρέπει να παραµένει άθικτο. 

Η αειφορία αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία : Η αρχή της διαφάνειας συνεπάγεται 

ότι ένας οργανισµός είναι ανοικτός ως προς τις πολιτικές, τις αποφάσεις και τις δράσεις 

του συµπεριλαµβανοµένων και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων που 

έχουν αυτές, ενώ η αρχή της λογοδοσίας συνεπάγεται την ανάληψη ευθύνης για τις εν 

λόγω πολιτικές, αποφάσεις και δράσεις. 

Η αειφορία σχετίζεται µε τις προσωπικές αξίες και την ηθική : Η βιώσιµη ανάπτυξη 

αντανακλά τις αξίες και τα ηθικά ζητήµατα της κοινωνίας. Η αλλαγή στο τρόπο που 

πράττουµε θα επέλθει µόνο αν αλλάξουµε οπτική. 

1.5 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 

Με βάση τις έξι αρχές του Silvius προχωρήσαµε στη σύγκριση των χαρακτηριστικών 

της βιώσιµης ανάπτυξης και της διαχείρισης έργου, η οποία οδήγησε στη δηµιουργία 

του παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 1.1 : Σύγκριση χαρακτηριστικών της βιώσιµης ανάπτυξης και της διαχείρισης    

έργου  

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Βραχυπρόθεσµος και µακροπρόθεσµος 
προσανατολισµός 

Βραχυπρόθεσµος προσανατολισµός 

Προς το συµφέρον της σηµερινής και των 
µελλοντικών γενεών 

Προς το συµφέρον του χορηγού και των 
stakeholders 

Προσανατολισµός στον κύκλο ζωής Προσανατολισµός στο αποτέλεσµα 
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Αυξάνει την περιπλοκότητα Επιδιώκει την µείωση της περιπλοκότητας 

Άνθρωποι, Πλανήτης, Κέρδος Χρόνος, Κόστος, Ποιότητα 

Εκφράζει την αλλαγή Μεταφέρει την αλλαγή 

Στοχεύει στη διατήρηση των πόρων Χρησιµοποιεί πόρους 

 

Κατά τον Silvius παρά τις εµφανείς διαφορές που χαρακτηρίζουν την αειφόρο 

ανάπτυξη και τη διαχείριση έργου πρόκειται για δύο έννοιες σχετικές µεταξύ τους 

(Silvius and Brink, 2011). Στην προσπάθεια ευθυγράµµισης της έννοιας της αειφόρου 

ανάπτυξης και της διαχείρισης έργου δηµιουργήθηκε το «αστέρι» της βιώσιµης 

διαχείρισης έργου (σχήµα 1.3) το οποίο βασίζεται στο συνδυασµό του τριπτύχου της 

αειφορίας και του τριγώνου χρόνου, κόστους και ποιότητας της διαχείρισης έργου. Οι 

παράγοντες που αποτελούν το αστέρι της βιώσιµης ανάπτυξης είναι ο οικονοµικός, ο 

κοινωνικός, ο περιβαλλοντικός, ο παράγοντας της ποιότητας και του χρόνου. Ο 

παράγοντας κόστος του τριγώνου της διαχείρισης έργου έχει συµπεριληφθεί στον 

οικονοµικό παράγοντα. Η επιτυχής ενσωµάτωση της αειφορίας στη διαχείριση έργου 

απαιτεί την ισορροπία των πέντε παραγόντων του αστεριού (Grevelman and Kluiwstra, 

2010). 
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Σχήµα 1.3 : Το αστέρι της βιώσιµης διαχείρισης έργου 

1.6 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Οι υπεύθυνοι έργων ( project managers)  ως υπεύθυνοι υλοποίησης της αλλαγής σε 

έναν οργανισµό βρίσκονται ακριβώς στην κατάλληλη θέση να στρέψουν τις διαδικασίες 

του οργανισµού προς την κατεύθυνση της αειφορίας . Η παραπάνω διαπίστωση οδηγεί 

στο συµπέρασµα της µεταβολής της φύσης της διαχείρισης έργου καθώς ο ρόλος της 

πλέον απαιτεί όχι µόνο «τη διεκπεραίωση ενός έργου σωστά αλλά τη διεκπεραίωση 

ενός σωστού έργου σωστά» αναλαµβάνοντας την ευθύνη όχι µόνο για τη διαδικασία 

υλοποίησης του αλλά και για το περιεχόµενο και τα αποτελέσµατα του αναφορικά µε 

τα βιώσιµα χαρακτηριστικά του (Silvius et al., 2010). 

Η ενσωµάτωση της έννοιας της αειφορίας στη διαχείριση έργου περιλαµβάνει 

ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός έργου (έναρξη, σχεδιασµός, υλοποίηση, 

παρακολούθηση και έλεγχος, κλείσιµο) καθώς και τον κύκλο ζωής του αποτελέσµατος 

που παράγεται από το έργο (Riemer and Meyer, 2009).  

Οι Labuschagne και Brent στο άρθρο τους «Sustainable Project Life Cycle 

Management: the need to integrate life cycles in the manufacturing sector»  θεωρούν ότι 

πρέπει να συµπεριλαµβάνεται ολόκληρος  ο κύκλος ζωής του αποτελέσµατος του 

έργου, το οποίο αποκαλούν «ενεργητικό» (asset) αναφερόµενοι σε διαδικασία ή την 

επιχειρησιακή δραστηριότητα που προκύπτει από το έργο. ∆ιευρύνοντας την οπτική 

του κύκλου ζωής επισηµαίνουν την ενσωµάτωση και του κύκλου ζωής του προϊόντος 

που παράγει το «ενεργητικό» (Labuschagne and Brent, 2004). Η αλληλεπίδραση του 

κύκλου ζωής του έργου, του «ενεργητικού» και του προϊόντος απεικονίζονται στο 

σχήµα 1.4. 
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Σχήµα 1.4 : Αλληλεπίδραση των κύκλων ζωής του έργου, του ενεργητικού και του 

προϊόντος  

Ένα βήµα παραπέρα αναγκαία θεωρείται και η συµπερίληψη του κύκλου ζωής των 

πόρων και των προµηθειών που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση ενός έργου. 

Λαµβάνοντας υπόψη την ανάλυση των κύκλων ζωής µπορούµε να πούµε πως η 

ενσωµάτωση της έννοιας της αειφορίας προκαλεί την επέκταση των ορίων της 

διαχείρισης έργου (Silvius and Brink, 2011). 

1.7 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 

Το δεύτερο πεδίο που απασχόλησε τη βιβλιογραφία µετά την ερµηνεία της έννοιας της 

αειφορίας είναι η ενσωµάτωση της εν λόγω έννοιας στη διαχείριση έργου. 

Η πρώτη προσπάθεια εντοπίζεται στο 1994 από τους Gregersen, Lundgren και White 

σύµφωνα µε τους οποίους ο υπεύθυνος έργου πρέπει : 
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 Να οργανώσει τις δραστηριότητες του έργου ώστε τα οφέλη του να συνεχιστούν 

µετά το τέλος του έργου. 

 Να λογοδοτεί για τις βασικές εξωτερικές επιπτώσεις του έργου όχι µόνο σε 

οικονοµικό αλλά και σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. 

 Να µεταφέρουν τα θετικά αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις ενός έργου και πέρα 

από τα όρια του έργου. 

 Να σκέφτονται πως επηρεάζει το έργο τα ενδιαφερόµενα µέρη. 

 Να παρακολουθεί και να αξιολογεί τους δείκτες των πιθανών µη βιώσιµων 

εξελίξεων. 

 Να παρέχει κίνητρα, εκπαίδευση και επιβράβευση στο προσωπικό έργου για 

καινοτόµες ιδέες και εφαρµογή των στόχων (Gregersen et al., 1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1.5 : Sustainable Balanced Scorecard 
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Το 2002 παρουσιάζεται σε άρθρο των Figge et al. η τροποποιηµένη «balanced 

scorecard» η οποία µετονοµάζεται σε «sustainable balanced scorecard» και προσθέτει 

στους υπάρχοντες παράγοντες τον παράγοντα της αειφορίας. Στόχος της είναι η 

προσθήκη της έννοιας της αειφορίας ως ισάξιο παράγοντα του οράµατος και της 

στρατηγικής ενός οργανισµού και η µετάφραση της σε όρους αποδοτικότητας. Η µορφή 

που έχει η «sustainable balanced scorecard» διατυπώνεται στο σχήµα 1.5 (Grevelman 

and Kluiwstra, 2010). 

Οι Labuschagne και Brent προσπάθησαν να διατυπώσουν διαγραµµατικά ένα πλαίσιο 

µε τους παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την ενσωµάτωση της 

αειφορίας στα έργα όπως φαίνεται στο σχήµα 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1.6 : Προτεινόµενο πλαίσιο για επίτευξη της αειφορίας των έργων κατά 

Labuschagne και Brent 
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Το παραπάνω πλαίσιο αναπτύχθηκε για τον βιοµηχανικό τοµέα όπου το έργο οδηγεί 

στη δηµιουργία ενεργητικού και τελικά του προϊόντος. Στους άλλους τοµείς το 

αποτέλεσµα του έργου µπορεί να είναι εκτός από τη διαδικασία, µια οργανωτική 

αλλαγή ή µια καινούρια πολιτική. Οι παράγοντες που περιγράφονται δεν αναλύονται 

περαιτέρω, ούτε παρέχονται πληροφορίες για το πώς πρέπει να εφαρµόζονται από τον 

υπεύθυνο έργου οπότε το πρότυπο θεωρείται ελλιπές. 

Μια πιο ολοκληρωµένη προσπάθεια µετατροπής των όρων της αειφορίας σε πρακτικά 

εφαρµόσιµα εργαλεία από τους υπεύθυνους έργων παρουσιάστηκε το 2010 στο 

σεµινάριο του ∆ιεθνούς Συλλόγου ∆ιαχείρισης Έργου (IPMA) µε τίτλο «Survival and 

sustainability as challenges for project» και είναι γνωστή ως «λίστα ελέγχου για έργα 

και υπεύθυνους έργων» (Checklist for projects and project managers). Η λίστα ελέγχου 

παρουσιάζεται στον πίνακα 1.2 (Silvius and Schipper, 2010). 

.Πίνακας 1.2 :Λίστα ελέγχου για έργα και υπεύθυνους έργων 

Οικονοµική 
Αειφορία 

ROI (Return on 
investment) 

-Άµεσα Οικονοµικά Οφέλη 

Ευελιξία της 
επιχείρησης 

-Καθαρή Παρούσα Αξία 

Περιβαλλοντική 
Αειφορία  

Μεταφορές 

-Τοπικές Προµήθειες 
-Ψηφιακή Επικοινωνία 
-Ταξίδια 
-Μεταφορές 

Ενέργεια 
-Κατανάλωση Ενέργειας 
-Εκποµπές CO2 

Απόβλητα 
-Ανακύκλωση 
-∆ιάθεση 

Υλικά και Πόροι 

-Επαναχρησιµοποίηση 
-Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
-Απόβλητα 

Κοινωνική 
Αειφορία 

Πρακτικές Εργασίας 
και Αξιοπρεπής 
Εργασία 

-Απασχόληση 
-Εργασιακές Σχέσεις 
-Υγιεινή και Ασφάλεια 
-Εκπαίδευση και -Κατάρτιση 
-Οργανωτική  Μάθηση 
-Ποικιλία και Ίσες Ευκαιρίες 
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Ανθρώπινα δικαιώµατα 

-Ισοτιµία 
-Ελευθερία Σχέσεων 
-Παιδική Εργασία 
-Αναγκαστική Εργασία 

Κοινωνία και Πελάτες 

-Υποστήριξη της Κοινότητας 
-∆ηµόσια Πολιτική/Συµµόρφωση 
-Υγιεινή και Ασφάλεια του Πελάτη 
-Προϊόντα και Υπηρεσίες µε Ετικέτες 
-∆ιαφήµιση 
-Προστασία της Ιδιωτικότητας του 
Πελάτη 

Ηθική Συµπεριφορά 

-Πολιτικές Επενδύσεων και 
Προµηθειών 
-∆ωροδοκία και ∆ιαφθορά 
-Αθέµιτος Ανταγωνισµός 

 

Τέλος αναφέρουµε τη δηµιουργία της «µήτρας της βιώσιµης διαχείρισης έργου» 

(SustPM Matrix) η οποία προτείνεται από τους Gareis et al. ως εργαλείο αξιολόγησης 

του βαθµού ενσωµάτωσης της έννοιας της αειφορίας σε ένα έργο  (Gareis et al., 2011). 

Η µήτρα βασίζεται στον ορισµό µε βάση τον προσανατολισµό της αειφορίας και 

παρουσιάζεται παρακάτω : 

Πίνακας 1.3 : Μήτρα της Βιώσιµης ∆ιαχείρισης Έργου  

       ∆ιαχείριση Έργου 

  

Αειφορία 

Στόχοι 
Έργου 

Σκοπός, 
Πρόγραµµα 
Έργου 

Κόστος, 
Κέρδος, 
Κίνδυνοι 
Έργου 

Κουλτούρα, 
Προσωπικό, 

Πόροι 
Έργου 

Πλαίσιο 
Σχέσεων 
Έργου 

∆ιαδικασίες 
∆ιαχείρισης 
Έργου 

Οικονοµικός 
προσανατολισµός 

      

Οικολογικός 
προσανατολισµός 

      

Κοινωνικός 
προσανατολισµός 

      

Βραχυπρόθεσµος, 
µεσοπρόθεσµος, 
µακροπρόθεσµος 
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προσανατολισµός 

Τοπικός, 
περιφερειακός, 
παγκόσµιος 
προσανατολισµός 

      

Προσανατολισµός 
αξίας 
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2. ΠΡΑΣΙΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στην Πράσινη ∆ιαχείριση Έργου η οποία βασίστηκε 

στη γέννηση του όρου της «πρασινότητας». Επιχειρεί να διατυπώσει σαφής ορισµούς 

και να καταγράψει τις βασικότερες έννοιες της Πράσινης ∆ιαχείρισης Έργου. 

2.2 ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΥΜΑ 

Η συνεχής αναζήτηση της ευηµερίας και της ανάπτυξης από τον άνθρωπο µε την 

αλόγιστη εκµετάλλευση των φυσικών πόρων και γενικότερα µε τις διαταραχές που 

προκάλεσε στη γήινη βιόσφαιρα και το φυσικό περιβάλλον οδήγησε σταδιακά στην 

ανάπτυξη σηµαντικών περιβαλλοντικών προβληµάτων τα οποία είναι τα εξής :  

 Η κλιµατική αλλαγή : Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή φέρνει µια σειρά από 

κινδύνους όπως οι ακραίες θερµοκρασίες, οι ανεξέλεγκτες φυσικές 

καταστροφές, η τήξη των πάγων και συνεπώς η άνοδος της στάθµης της 

θάλασσας. Η υπερθέρµανση του πλανήτη η οποία οφείλεται κυρίως στις 

εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου και στην αποψίλωση των δασών είναι η 

βασική αιτία της παγκόσµιας κλιµατικής αλλαγής και της αλλαγής των καιρικών 

συνθηκών. 

 Η µόλυνση του περιβάλλοντος : Η µόλυνση του αέρα, του νερού και του 

εδάφους διαβρώνει τη γη. Οι ρύποι που εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα 

επιδεινώνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου και επιστρέφουν στη γη µε τη 

µορφή όξινης βροχής µολύνοντας το νερό και το έδαφος. Τα απόβλητα επίσης 

αποτελούν σηµαντικό παράγοντα ρύπανσης δηµιουργώντας προβλήµατα στους 

τοµείς της αλιείας και της γεωργίας. Η περιβαλλοντική ρύπανση αποτελεί 

ολοένα αυξανόµενο παράγοντα πρόκλησης ασθενειών στον άνθρωπο. 
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 Η εξαφάνιση της βιοποικιλότητας : Υπολογίζεται ότι σήµερα 25 % των ειδών 

τείνουν υπό εξαφάνιση ενώ µέχρι το 2100 εκτιµάται ότι το ποσοστό θα ανέλθει 

σε 50 %. Η εκκαθάριση των φυσικών οικοτόπων, το αδυσώπητο κυνήγι και η 

λαθροθηρία από τους ανθρώπους είναι οι κύριοι λόγοι της εξαφάνισης των 

ειδών. 

 Η αύξηση του πληθυσµού της γης : Ο πληθυσµός της γης υπολογίζεται σήµερα  

να ανέρχεται σε 6,1 δισεκατοµµύρια ενώ το 2050 εκτιµάται ότι θα φτάσει σε 9,3 

δισεκατοµµύρια. Η αύξηση αυτή η οποία αναµένεται να προέλθει κυρίως από 

τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες θα φέρει στην επιφάνεια το πρόβληµα της 

κάλυψης βασικών ανθρώπινων αναγκών όπως της πείνας και της λειψυδρίας 

αλλά και της εξάντλησης των φυσικών πόρων.  

 Η αποψίλωση των δασών : Υπολογίζεται σήµερα ότι τα δάση καλύπτουν το 

30% της Γης.  Η επιφάνειά τους µειώθηκε σε 2,4% από το 1990.  Τα δάση 

παγκοσµίως χάνονται γιατί µετατρέπονται σε χρήµα, εξάγονται, πωλούνται και 

τα κέρδη επενδύονται ενώ η γρήγορη αύξηση του πληθυσµού και η εξάπλωση 

της φτώχειας οδηγεί σε απερίσκεπτη και άνευ σχεδιασµού χρήση των πηγών. 

 Η εξάντληση των πόρων : Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο η άντληση των φυσικών 

πηγών ξεπερνά το 20% της δυνατότητας του πλανήτη για την αναπλήρωσή τους 

ενώ αναµένεται ότι το 2050 ο παγκόσµιος πληθυσµός θα καταναλώσει από 180 

έως 220% του βιολογικού δυναµικού του πλανήτη. Η εξάντληση των µη 

ανανεώσιµων φυσικών πόρων επηρεάζει όλο και περισσότερο το ΑΕΠ των 

χωρών ενώ αναµένεται να οδηγήσει σε ενεργειακές κρίσεις. 

Από τη στιγµή που έγιναν αντιληπτά τα περιβαλλοντικά προβλήµατα ξεκίνησαν οι 

προσπάθειες για την αντιµετώπιση τους κυρίως µε την εµφάνιση του οικολογικού 

κοινωνικού κινήµατος τη δεκαετία του ’60 που εκδηλώθηκε µε την ίδρυση των 

περιβαλλοντικών οργανώσεων WWF και Greenpeace καθώς και µε τον Ευρωπαϊκό 
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Οργανισµό Περιβάλλοντος (EEA) και τον Οργανισµό Περιβαλλοντικής Προστασίας 

των ΗΠΑ (EPA) µε στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού 

περιβάλλοντος. Η προσέγγιση που επικράτησε ως αναφορά την εύρεση λύσεων είναι 

κυρίως µεταρρυθµιστική και στηρίζεται στην έννοια της αειφορίας προσπαθώντας να 

εφαρµόσει το τρίπτυχο της ισορροπίας µεταξύ περιβαλλοντικών, οικονοµικών και 

κοινωνικών παραγόντων. Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο κινείται το Πρωτόκολλο του 

Κιότο που υπεγράφη το 1997 για την αντιµετώπιση της πλανητικής κλιµατικής αλλαγής 

θέτοντας ως στόχο τη µείωση εκποµπής αερίου του θερµοκηπίου προκειµένου να 

προληφθεί η όξυνση της παγκόσµιας υπερθέρµανσης χωρίς την παράλληλη µείωση των 

ρυθµών ανάπτυξης. Η διεθνής αυτή συνθήκη που τέθηκε τελικά σε ισχύ το 2005 

υποχρεώνει τα  κράτη που επιθυµούν να συνεχίσουν παραγωγικές δραστηριότητες οι 

οποίες οδηγούν σε περιβαλλοντική υποβάθµιση να αγοράσουν αντίστοιχα δικαιώµατα 

εκποµπής αερίων θερµοκηπίου. Ως αποτέλεσµα δηµιουργήθηκε µια παγκόσµια αγορά 

ρύπων στην οποία κράτη, επιχειρήσεις και µεµονωµένα άτοµα µπορούν να αγοράσουν 

την αντιστάθµιση των ρύπων τους (carbon offset) µε σκοπό να µειώσουν το 

περιβαλλοντικό τους αποτύπωµα (carbon footprint). Στην ουσία η αγορά των 

αντισταθµίσεων των ρύπων είναι η χρηµατοδότηση έργων τα οποία παράγουν καθαρή 

ενέργεια χρησιµοποιώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

2.3 ΠΡΑΣΙΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 

Η ανάγκη αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών προβληµάτων και η στροφή των 

καταναλωτών σε πράσινες διαδικασίες και προϊόντα κάνει αντιληπτή ολοένα και 

περισσότερο την ενσωµάτωση της έννοιας της αειφορίας στην επιχειρησιακή 

στρατηγική. Παρόλο που στο πεδίο της πράσινης επιχειρηµατικότητας έχουν γίνει 

σηµαντικά βήµατα, ο τοµέας της διαχείρισης έργου υστερεί σηµαντικά. Όπως 

αναλύθηκε στο πρώτο κεφάλαιο η ερµηνεία και η ενσωµάτωση της έννοιας της 
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αειφορίας εξαντλείται σε ορισµούς και θεωρητικά µοντέλα χωρίς την απτή σύνδεση της 

µε τη διαχείριση έργου. 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενσωµάτωσης της πράσινης σκέψης στις διαδικασίες όλων 

των έργων και των αποτελεσµάτων τους και όχι µόνο των εξορισµού περιβαλλοντικών 

έργων δηµιουργήθηκε ο όρος της «Πράσινης ∆ιαχείρισης Έργου». Πρόκειται για µια 

έννοια στη νηπιακή της ηλικία µε στόχο την αλλαγή στον τρόπο λήψης αποφάσεων έτσι 

ώστε να λαµβάνονται πλέον υπόψη οι επιπτώσεις κάθε έργου στο περιβάλλον και στον 

άνθρωπο χωρίς να παραµερίζεται ο παράγοντας «κέρδος», βασιζόµενη στην παραδοχή 

ότι κάθε έργο έχει περιβαλλοντικές διαστάσεις (Krasnoff, 2008). Άλλωστε οι υπεύθυνοι 

έργων ήταν ανέκαθεν εξοικειωµένοι µε την πράσινη σκέψη αφού προσπαθούν συνεχώς 

να µειώσουν το κόστος, να αυξήσουν την αξία και να προστατέψουν τους σπάνιους 

πόρους γεγονός που καθιστά αυτονόητη την εξέλιξη τους σε φορείς της αλλαγής προς 

την περιβαλλοντική λογική. Η Πράσινη ∆ιαχείριση Έργου διατηρεί τη δέσµευση της 

στο τρίπτυχο της αειφορίας ενσωµατώνοντας σε αυτό και τον παράγοντα «έργο» όπως 

φαίνεται στο σχήµα 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.1 : Το τετράπτυχο της Πράσινης ∆ιαχείρισης Έργου 
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Το τετράπτυχο της Πράσινης ∆ιαχείρισης Έργου σε αντιστοιχία µε το τρίπτυχο της 

αειφορίας χαρακτηρίζεται ως «quadruple bottom line» ή  «4P’s» (planet, project, 

people, profit). 

Οι Maltzman και Shirley, εδραιωτές της έννοιας της Πράσινης ∆ιαχείρισης Έργου, 

καταλήγουν σε πέντε βασικούς ισχυρισµούς οι οποίοι αποτελούν ταυτόχρονα και 

κατευθυντήριες αρχές για τον «πράσινο υπεύθυνο έργου» (Maltzman and Shirley, 

2010): 

 Ένα έργο που σχεδιάζεται και εξελίσσεται µε «πράσινη πρόθεση» είναι το 

«σωστό πράγµα» που πρέπει να γίνει αλλά ταυτόχρονα βοηθά και την οµάδα 

έργου να κάνει τα «πράγµατα σωστά». 

 Οι υπεύθυνοι έργων είναι οι πρώτοι που πρέπει να αντιληφθούν τους πράσινους 

παράγοντες των έργων τους, γεγονός που θα τους προετοιµάσει στην 

αναγνώριση, διαχείριση και αντίδραση τους στους κινδύνους των έργων. 

 Μια περιβαλλοντική στρατηγική για ένα έργο µπορεί να παρέχει επιπλέον 

ευκαιρία για επιτυχία για το έργο αλλά και για το προϊόν του έργου. 

 Οι υπεύθυνοι έργων καλούνται να «δουν» τα έργα µέσα από έναν 

περιβαλλοντικό φακό. Κάτι τέτοιο αυξάνει την µακροπρόθεσµη θεώρηση των 

υπευθύνων και της οµάδας έργου και το έργο ωφελείται από το αναδυόµενο 

«πράσινο κύµα» του περιβαλλοντισµού. 

 Οι υπεύθυνοι έργων καλούνται να αντιµετωπίζουν το περιβάλλον µε τον ίδιο 

τρόπο που αντιµετωπίζουν την ποιότητα. Πρέπει να σχεδιάζεται και το «κόστος 

της πρασινότητας» όπως το κόστος της ποιότητας και να θεωρείται κάτι 

παραπάνω από απλό αντιστάθµισµα δεδοµένης της εξοικονόµησης και των 

ευκαιριών που παρέχει. 
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2.4 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ 
 

Ο υπεύθυνος έργου καλείται να αντιµετωπίσει  το έργο µέσα από έναν περιβαλλοντικό 

φακό µε στόχο την εξασφάλιση κάθε δυνατής προσπάθειας για την αύξηση της 

«πρασινότητας» ως αναφορά τις διαδικασίες του έργου και του προϊόντος του και 

συνεπώς την ελαχιστοποίηση των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων 

περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. 

Ο πράσινος τρόπος σκέψης προϋποθέτει την αποδοχή των τεσσάρων βασικών αρχών 

του Natural Step οι οποίες είναι οι εξής: 

 Εξάλειψη της συµβολής µας στην προοδευτική συσσώρευση των ουσιών που 

προέρχονται από το φλοιό της Γης (για παράδειγµα βαρέα µέταλλα και ορυκτά 

καύσιµα). 

 Εξάλειψη της συµβολής µας στην προοδευτική συσσώρευση των χηµικών 

ουσιών και των ενώσεων που παράγονται από την κοινωνία (για παράδειγµα 

διοξίνες, PCBs, και DDT). 

 Εξάλειψη της συµβολής µας στην προοδευτική φυσική υποβάθµιση και 

καταστροφή της φύσης και των φυσικών διεργασιών (για παράδειγµα τη 

συγκοµιδή των δασών και το καταφύγιο άγριας πανίδας). 

 Εξάλειψη της συµβολής σε συνθήκες που υπονοµεύουν την ικανότητα των 

ανθρώπων να καλύψουν τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες τους (για παράδειγµα  

ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας και ανεπαρκές εισόδηµα για κάλυψη βασικών 

αναγκών). 

Συνδυάζοντας τις παραπάνω τέσσερις βασικές αρχές µε τις πέντε κατευθυντήριες 

οδηγίες των Maltzman και Shirley µπορούµε να ορίσουµε την Πράσινη ∆ιαχείριση 

Έργου ως «την εφαρµογή των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των εργαλείων και των 

τεχνικών στις δραστηριότητες ενός έργου µε στόχο την κάλυψη των αναγκών των 
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ενδιαφεροµένων µερών και τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων που καθιστούν το έργο, 

συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών του και του προϊόντος του, περιβαλλοντικά 

υπεύθυνο». 

Ο πράσινος υπεύθυνος έργου καλείται στο πλαίσιο του πράσινου τρόπου σκέψης να 

λάβει υπόψη του και τις παρακάτω έννοιες : 

 Κύκλος της Αειφορίας : Ένας τέλειος κύκλος αειφορίας χρησιµοποιεί ακριβώς 

ότι παράγει αφήνοντας στο περιβάλλον µηδενικές εκποµπές αερίων και 

µηδενικά απόβλητα, γεγονός που στην πράξη είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Ο 

υπεύθυνος έργου καλείται να λάβει υπόψη του τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο 

και να επιδιώξει να τον µετριάσει είτε µε σωστό σχεδιασµό είτε να τον 

αντισταθµίσει. 

 Cradle to Cradle : Η λογική Cradle to Cradle αναπτύχθηκε σε αντιπαράθεση µε 

τη λογική Cradle to Grave η οποία στηρίζεται στην εκµετάλλευση του 

περιβάλλοντος µε σκοπό την παραγωγή προϊόντων που αφήνουν απόβλητα. Το 

µοντέλο  Cradle to Cradle στηρίζεται στην οικολογική αποτελεσµατικότητα και 

περιλαµβάνει όλες τις επιχειρηµατικές τακτικές που βελτιώνουν την ανθρώπινη 

υγεία, τα ανακυκλώσιµα υλικά, τη διάρκεια ζωής των προϊόντων, τη χρήση 

ανανεώσιµών πηγών ενέργειας, την εξοικονόµηση νερού και την ποιότητα  

(McDonough and Braungart, 2002). 

 Μείωση – Επανασχεδιασµός – Επαναχρησιµοποίηση – Ανακύκλωση : Ο 

υπεύθυνος έργου καλείται να µειώσει τη χρήση των ήδη περιορισµένων πόρων 

εφευρίσκοντας πρωτοποριακούς και εξυπνότερους τρόπους, να καταφύγει στον 

επανασχεδιασµού των διαδικασιών του έργου, ακόµα και του προϊόντος του 

όταν εξαντλήσει τις δυνατότητες της µείωσης των πόρων καθώς και να 
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εφαρµόσει τις διαδικασίες της επαναχρησιµοποίησης και της ανακύκλωσης των 

υλικών που καταναλώνονται.  

 Non product output : Η αλυσίδα Μείωση – Επανασχεδιασµός – 

Επαναχρησιµοποίηση – Ανακύκλωση δεν έχει µόνο ως στόχο τις διαδικασίες 

του έργου και του προϊόντος του αλλά και τα απόβλητα που δεν είναι µέρος του 

τελικού προϊόντος (non product output). Ο υπεύθυνος έργου επανασχεδιάζει τη 

διαδικασία και το προϊόν ώστε να παράγει το δυνατό λιγότερα απόβλητα 

χρησιµοποιώντας τη µέγιστη δυνατότητα των πόρων, προσπαθεί να µειώσει τα 

υλικά που παράγουν απόβλητα και να χρησιµοποιήσει υλικά που µπορούν να 

επαναχρησιµοποιηθούν και να ανακυκλωθούν. 

 Πράσινη Πληροφορική ( Green Information Technology) : Ο όρος Πράσινη 

Πληροφορική αναφέρεται στο σχεδιασµό, την παραγωγή και τη λειτουργία 

πληροφοριακών συστηµάτων και υποδοµών µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

περιορίζεται η οικολογική επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος.  Ένα 

πράσινο λογισµικό µπορεί να αποτελέσει πολύτιµο εργαλείο για τον υπεύθυνο 

έργου καθώς στοχεύει στη µείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού 

αποτυπώµατος. 

2.5 ΠΡΑΣΙΝΟΤΗΤΑ 
 

Οι Maltzman και Shirley στο βιβλίο τους «Green Project Management» εισάγουν για 

πρώτη φορά την έννοια «greenality» η οποία προέρχεται από τις λέξεις «green» και 

«quality» στην προσπάθεια τους να περιγράψουν τη διασταύρωση των 

περιβαλλοντικών (πράσινων) παραγόντων µε την έννοια της ποιότητας. Ερµηνεύουµε 

τον παραπάνω όρο στα ελληνικά ως «πρασινότητα» εκφράζοντας πρακτικά το µέτρο 

της πράσινης ποιότητας (σχήµα 2.2).  
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Σχήµα 2.2 : Η έννοια της «Πρασινότητας» 

 

Οι παραλληλισµοί που µπορούν να γίνουν ανάµεσα στην ποιότητα και την πρασινότητα 

έχουν να κάνουν µε τα εξής : 

 ‘Όπως η ποιότητα έτσι και η «πρασινότητα» δεν θα πρέπει να αποτελεί µια 

διαδικασία που βασίζεται στην επιθεώρηση αλλά να βασίζεται στο σχεδιασµό. 

Πρόκειται δηλαδή για µια ολοκληρωµένη δραστηριότητα που γίνεται 

προκαταβολικά τόσο για τις διαδικασίες του έργου όσο και για το προϊόν που 

προκύπτει από το έργο και εξυπηρετεί τη βιωσιµότητα. 

 Η «πρασινότητα» απαιτεί τη δέσµευση για τη σταθερότητα του σκοπού από τον 

υπεύθυνο έργου, την οµάδα έργου και την ανώτερη διοίκηση του οργανισµού. 

 Η «πρασινότητα» στοχεύει όπως και η ποιότητα στη συνεχή και συνεπή 

προσπάθεια για τη βελτίωση των διαδικασιών του έργου και του προϊόντος. 

 Η «πρασινότητα» όπως και η ποιότητα είναι δωρεάν αλλά δεν είναι δώρο. Η 

διαχείριση της «πρασινότητας» µπορεί να µετατραπεί σε πηγή κέρδους για έναν 

οργανισµό ενώ αντίθετα η λανθασµένη εφαρµογή της στις διαδικασίες του 
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έργου µπορεί να οδηγήσει σε επανάληψη τους δηλαδή σε αύξηση του κόστους 

του έργου. 

 «πρασινότητα» πρέπει να επιδιώκει την επιλογή των προµηθευτών µε βάση την 

αξιοπιστία των προϊόντων τους ως αναφορά τα πράσινα χαρακτηριστικά τους 

και όχι µε βάση την τιµή. 

Μελετώντας το κύκλο του Deming (Plan-Do-Check-Act) και το τρίπτυχο του Juran 

(Σχεδιασµός- Έλεγχος- Βελτίωση)  προτείνουµε τα παρακάτω βήµατα για την 

«πρασινότητα» : 

 Αναγνώριση ενδιαφεροµένων µερών και πελατών και των αναγκών τους 

 Καθορισµός στόχων βάση των αναγκών των δυο παραπάνω κατηγοριών  

 Καθορισµός πράσινων στόχων µε βάση τις δεσµεύσεις της διοίκησης 

 Ανάπτυξη σχεδίου που να καλύπτει τους παραπάνω στόχους  

 Βελτίωση σχεδίου 

 Ανάπτυξη διαδικασίας που να ευθυγραµµίζεται µε τα περιβαλλοντικά ζητήµατα 

 Βελτίωση της διαδικασίας 

 Εφαρµογή της διαδικασίας 

 Αξιολόγηση της διαδικασίας ως προς την «πρασινότητα» του προϊόντος 

 ∆ιαβεβαίωση για τη µελλοντική περιβαλλοντική υπευθυνότητα του προϊόντος 

2..6 ΠΡΑΣΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 

Στα πλαίσια της διαχείρισης έργου η «πρασινότητα» ορίζεται ως «ο βαθµός στον οποίο 

ένα έργο λαµβάνει υπόψη τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που το επηρεάζουν σε όλα 

τα στάδια του κύκλου ζωής του». Στο τρίγωνο λοιπόν της διαχείρισης έργου µε 

παράγοντες τον χρόνο, το κόστος και την ποιότητα προστίθεται και ένας ακόµα 

παράγοντας, αυτός της πρασινότητας (σχήµα 2.3). 
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Σχήµα 2.3 : Το τετράγωνου χρόνου, κόστους, ποιότητας και πρασινότητας 

Οι Maltzman, Mochal, Krasnoff και Shirley θεωρούν την «πρασινότητα» ως βασική 

έννοια της πράσινης διαχείρισης έργου. Προτείνουν σε ανοικτή επιστολή τους στο PMI 

(Project Management Institute) την ενσωµάτωση της επίσηµα στην επικείµενη πέµπτη 

έκδοση του PMBOK guide (Maltzman et al., 2010). Πιο συγκεκριµένα προτείνουν : 

 Προσθήκη στο τεχνικό δελτίο µιας ξεκάθαρης δήλωσης πρασινότητας η οποία 

θα περιλαµβάνει την αναγνώριση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

του έργου και του αποτελέσµατος του καθώς και τον καθορισµό των 

περιβαλλοντικών στόχων του έργου. 

 ∆ηµιουργία του Περιβαλλοντικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης (Environmental 

Management Plan) ως επικουρικό σχέδιο στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Έργου 

(Project Management Plan). Το Περιβαλλοντικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης βασίζεται 

στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Quality Management Plan) αλλά 

επικεντρώνεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και παράγοντες αειφορίας 

θέτοντας ως στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός 

έργου. Χρησιµοποιεί ως µεταβλητές εισόδου τους περιβαλλοντικούς στόχους, 

τις περιβαλλοντικές πολιτικές και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Λαµβάνει 

υπόψη του τον σκοπό του έργου, τα ενδιαφερόµενα µέρη, την κουλτούρα και τις 

πολιτικές του οργανισµού καθώς και την καταγραφή των κινδύνων, ενώ 
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χρησιµοποιεί εργαλεία παρόµοια µε αυτά της διαχείρισης ποιότητας, όπως η 

συγκριτική αξιολόγηση, η ανάλυση κόστους οφέλους και το κόστος της 

«πρασινότητας». Επιπλέον εισάγει την έννοια της περιβαλλοντικής 

προστιθέµενης αξίας (Earned Environmental Value) ως εργαλείο 

παρακολούθησης και ελέγχου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου και 

του αποτελέσµατος του µε σκοπό τη σύγκριση των περιβαλλοντικών 

δεσµεύσεων που ανέλαβε η διοίκηση µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα και την 

πραγµατοποίηση διορθωτικών κινήσεων όταν και όπου κρίνεται απαραίτητη.  

2.7 ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΤΗΤΑΣ 
 

Το κόστος της πρασινότητας διακρίνεται όπως το κόστος της ποιότητας σε: 

 Κόστος πρόληψης : Αναφέρεται στο κόστος εκπαίδευσης του υπεύθυνου έργου 

και της οµάδας έργου στις µεθόδους του καθορισµού περιβαλλοντικών στόχων 

και στόχων αειφορίας όπως και στο κόστος των εργαλείων που 

χρησιµοποιούνται για τη συγκεκριµένη διαδικασία. 

 Κόστος αξιολόγησης : Αναφέρεται στο κόστος παρακολούθησης και ελέγχου 

των πράσινων στόχων, στο κόστος δηλαδή συλλογής και επεξεργασίας που 

βοηθούν στην εκτίµηση των διαδικασιών του έργου και του προϊόντος του. 

 Κόστος αποτυχίας : Αναφέρεται σε αποτυχία τόσο από εσωτερικές διαδικασίες 

όπως η αποτυχία ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης αλλά και σε 

εξωτερικές όπως η απώλεια αξιοπιστίας και εγγύησης. 

Όσο µεγαλύτερη είναι η επένδυση στην πρόληψη και στην αξιολόγηση τόσο 

ελαττώνεται το κόστος αποτυχίας. Σε αυτό το πλαίσιο η πρασινότητα όχι µόνο είναι 

δωρεάν αλλά αποτελεί ευκαιρία για τον υπεύθυνο έργου να τη χρησιµοποιήσει ως πηγή 

κέρδους. 
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2.8 ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΡΓΟ 
 

Η Πράσινη ∆ιαχείριση έργου στηρίζεται στην παραδοχή πως σε όλα τα έργα 

διακρίνουµε περιβαλλοντικούς παράγοντες οι οποίοι ανάλογα µε το πώς εκδηλώνονται 

τα διαφοροποιούν. Για να γίνει αντιληπτός ο τρόπος µε τον οποίο ο υπεύθυνος έργου 

πρέπει να διαχειρίζεται την «πρασινότητα» ενός έργου κατηγοριοποιούµε τα έργα µε 

βάση την «πρασινότητα» τους ως εξής : 

 Πράσινο εξορισµού : Τα εξορισµού πράσινα έργα περιλαµβάνουν εκείνα τα 

έργα των οποίων τα προϊόντα ή τα αποτελέσµατα αφορούν αποκλειστικά την 

αειφορία και το περιβάλλον. Πρόκειται για έργα εξοικονόµησης ενέργειας, 

παραγωγής καθαρής ενέργειας, προστασίας των φυσικών πόρων και της 

βιοποικιλότητας. 

 Πράσινο από τον αντίκτυπο του έργου : Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έργα 

τα οποία έχουν άµεσο και σηµαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, είτε θετικό 

είτε αρνητικό.  

 Πράσινο από τον αντίκτυπο του προϊόντος : Τα έργα της εν λόγω κατηγορίας 

δεν εστιάζουν στην πρασινότητα αλλά έχουν περιβαλλοντικό αντίκτυπο όχι από 

το ίδιο το έργο αλλά από το προϊόν όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία. 

 Πράσινο γενικά : Πρόκειται για τα έργα που φαινοµενικά δεν έχουν κανέναν 

περιβαλλοντικό παράγοντα. Η πράσινη διαχείριση έργου θεωρεί πως κάθε έργο 

έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την «πρασινότητα» του και καλεί την οµάδα 

έργου να ενσωµατώσει νέες πράσινες διαδικασίες οι οποίες θα το κάνουν 

περιβαλλοντικά φιλικότερο. 

Όπως παρατηρούµε καθώς η εστίαση στην αειφορία ελαττώνεται όπως κινούµαστε από 

τα πράσινα έργα εξορισµού στα γενικά πράσινα έργα, ο υπεύθυνος έργου χρειάζεται να 
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αναλάβει ολοένα και αποφασιστικότερο ρόλο για την επιτυχή ενσωµάτωση της 

αειφορίας (σχήµα 2.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.4 : Ο ρόλος της ∆ιαχείρισης Έργου καθώς αλλάζει η «πρασινότητα» των 

κατηγοριών των έργων 

2.9 ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Αντιµετωπίζοντας το έργο µε βάση τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις πρέπει πλέον να 

λάβουµε υπόψη µια νέα κατηγορία ενδιαφεροµένων µερών, τα «πράσινα 

ενδιαφερόµενα µέρη» (green stakeholders) τα οποία µπορεί να είναι : 

 Περιβαλλοντικές οργανώσεις οι οποίες πιέζουν για την υιοθέτηση 

περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτικών. 

 Κυβερνητικές οργανώσεις που επιθυµούν να κατέχουν ρυθµιστικό ρόλο. 

 Επενδυτές και τράπεζες που έχουν οικονοµικό όφελος από τις πράσινες 

δραστηριότητες. 

 Πελάτες µε οικολογική συνείδηση. 

 Προµηθευτές των οποίων η περιβαλλοντική φήµη εξαρτάται από τους 

οργανισµούς µε τους οποίους σχετίζονται. 
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 Μέσα µαζικής ενηµέρωσης που έχουν εντάξει στην ατζέντα τους 

περιβαλλοντικά ζητήµατα. 

 «Εσωτερικά ενδιαφερόµενα µέρη», στελέχη και εργαζόµενοι που ο ρόλος τους 

περιλαµβάνει «περιβαλλοντική εργασία» όπως ο υπεύθυνος και η οµάδα έργου. 

 Όλες οι µελλοντικές γενιές οι οποίες θα επωµιστούν τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, ενός έργου (Fineman and Clarke, 1996). 
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3. ΠΡΑΣΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε τους τρόπους µε τους οποίους 

καλείται ο υπεύθυνος έργου να ενσωµατώσει την έννοια της πρασινότητας στα στάδια 

του κύκλου ζωής ενός έργου στα πλαίσια της Πράσινης ∆ιαχείρισης Έργου όπως 

απεικονίζονται στο σχήµα 3.1 (Burke, 2002). 

 

 

Σχήµα 3.1 : Στάδια Κύκλου Ζωής Έργου 

3.2 ΣΥΛΛΗΨΗ 
 

3.2.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Αρχική διαδικασία του σταδίου της σύλληψης είναι ο προσδιορισµός των παραγόντων 

που οδήγησαν στην ανάγκη εκτέλεσης του συγκεκριµένου έργου, αν το έργο δηλαδή 

οφείλεται :  

 στη ζήτηση των πελατών 

 στη ζήτηση της αγοράς 

 στην ανάγκη αλλαγής λόγω ανταγωνισµού 

 στην ανάγκη αλλαγής λόγω τεχνολογικών εξελίξεων 

 στην αλλαγή του οράµατος και της στρατηγικής της εταιρίας 

 σε αλλαγές του νοµοθετικού πλαισίου 

Στη συνέχεια προχωρούµε στην ανάλυση των αναγκών που καλείται να καλύψει το 

έργο συµπεριλαµβανοµένων και των περιβαλλοντικών αναγκών. 
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3.2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 

Εφόσον έχουµε προσδιορίσει τους παράγοντες που οδήγησαν στη σύλληψη του 

συγκεκριµένου έργου προχωρούµε στην ανάλυση των ενδιαφεροµένων µερών η οποία 

περιλαµβάνει τα εξής στάδια : 

 Αναγνώριση ενδιαφεροµένων µερών : Υιοθετώντας την πράσινη σκέψη στον 

προσδιορισµό των ενδιαφεροµένων µερών εντάσσονται και τα πιθανά πράσινα 

ενδιαφερόµενα µέρη όπως παρουσιάστηκε στην παράγραφο 2.9 . 

 Καθορισµός της σηµαντικότητας κάθε ενδιαφερόµενου µέρους : Καθορίζεται ο 

ρόλος κάθε ενδιαφερόµενου µέρους στην επιτυχία του έργου και προτείνεται η 

κατηγοριοποίηση του σε υψηλή, µέση και χαµηλή σπουδαιότητα. 

 Καθορισµός του βαθµού ενδιαφέροντος κάθε ενδιαφερόµενου µέρους : 

Καθορίζεται ποια ενδιαφερόµενα µέρη έχουν άµεσο ενδιαφέρον για το έργο και 

επιθυµούν τακτική ενηµέρωση και ανάµειξη µε αυτό. Προσδιορίζεται επιπλέον 

το ενδιαφέρον κάθε ενδιαφερόµενου µέρους για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα 

και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του έργου. 

 Καθορισµός του αντίκτυπου κάθε ενδιαφερόµενου µέρους στο έργο : 

καθορισµός των ενδιαφεροµένων µερών που µπορούν να επηρεάσουν 

σηµαντικά η ακόµα και να µπλοκάρουν το έργο. 

 Καθορισµός του τρόπου αντιµετώπισης κάθε ενδιαφερόµενου µέρους : 

Προσδιορίζονται οι δραστηριότητες µε τις οποίες η οµάδα έργου και ο 

υπεύθυνος έργου θα προσεγγίσει τα ενδιαφερόµενα µέρη και θα επικοινωνεί 

µαζί τους.  

3.2.3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
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Θεωρώντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σηµαντική για την ενσωµάτωση της 

πράσινης λογικής στη διαχείριση έργου παρουσιάζουµε ορισµένα από τα βασικά 

εργαλεία λήψης αποφάσεων προσαρµοσµένα ώστε να περιλαµβάνουν τους πράσινους 

παράγοντες του έργου : 

 Καταιγισµός Ιδεών (Brainstorming) : Η τεχνική του καταιγισµού ιδεών 

στηρίζεται στην ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων χωρίς να υπόκεινται σε καµία 

κριτική. Όσο περίεργες κι αν φαίνονται οι ιδέες εξετάζονται και λειτουργούν ως 

εφαλτήριο για νέες ιδέες που µπορούν να οδηγήσουν στη λύση του προβλήµατος 

(Sharma, 2009). Στην οµάδα που λαµβάνει µέρος στον καταιγισµό ιδεών πρέπει 

να περιλαµβάνεται και ένας πράσινος συνήγορος, ένα µέλος δηλαδή που θα 

εκπροσωπεί τον πράσινο τρόπο σκέψης και θα βοηθήσει την ενσωµάτωση του 

στα µέλη της υπόλοιπης οµάδας µε σκοπό την εύρεση νέων πράσινων ιδεών. 

 Αντίστροφος Καταιγισµός Ιδεών (Reverse Brainstorming): Η διαδικασία του 

αντίστροφου καταιγισµού ιδεών στοχεύει στη δηµιουργία του προβλήµατος. 

Περιλαµβάνει δηλαδή αρχικά όλες τις ιδέες για το πώς θα δηµιουργηθεί ή θα 

χειροτερέψει το πρόβληµα και στη συνέχεια προσπαθεί να λύσει το πρόβληµα. Η 

οµάδα έργου ξεκινάει µε τις ιδέες που έχουν σχέση µε µια περιβαλλοντική 

πανωλεθρία που θα µπορούσε να προκαλέσει το έργο και έπειτα προχωρά σε 

ιδέες για το πώς θα προληφθεί κάτι τέτοιο. 

 Ανάλυση ∆υναµικού Πεδίου (Force Field Analysis) : Πρόκειται για το πιο 

ιδανικό εργαλείο της λήψης αποφάσεων στα πράσινα έργα καθώς σκοπεύει στην 

αναγνώριση και σύγκριση των δυνάµεων που αντιτίθενται στο έργο µε αυτές που 

λειτουργούν υποστηρικτικά (Daspatnaik, 2010). Όπως φαίνεται στο σχήµα 3.2 

µια από τις δυνάµεις που λαµβάνεται υπόψη είναι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος. 

Οι δυνάµεις που αναγνωρίζονται βαθµολογούνται, µε θετικό πρόσηµο οι 

υποστηρικτικές και µε αρνητικό πρόσηµο οι αντίθετες στο έργο, ανάλογα µε τη 
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σηµαντικότητα τους και το άθροισµα των βαθµολογιών οδηγεί στη λήψη της 

σωστής απόφασης (Maltzman and Shirley, 2008).  Σηµαντικό ρόλο στην 

αναγνώριση όλων των παραµέτρων που επηρεάζουν  το έργο παίζει η ανάλυση 

των ενδιαφεροµένων µερών η οποία έχει προηγηθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.2 : Ανάλυση ∆υναµικού Πεδίου 

 Ανάλυση Κόστους- Οφέλους (Cost - Benefit Analysis) : Πρόκειται για ένα 

εργαλείο το οποίο έχει σαν στόχο την καταγραφή και σύγκριση από τα κόστη και 

τα οφέλη ενός έργου (Ackerman, 2004). ∆ίνει την ευκαιρία να καταγραφούν τα 

πράσινα οφέλη και τα πράσινα κόστη, µόνο εκείνα όµως που είναι µετρήσιµα 

καθώς πρόκειται για µια ποσοτική µέθοδο. ∆εν λαµβάνει υπόψη δηλαδή οφέλη 

που µπορούν να προκύψουν από ένα πράσινο έργο όπως η µείωση των εκποµπών 

του διοξειδίου του άνθρακα, η εξοικονόµηση πόρων κ.α. και την αξία τους για 

την ανθρώπινη υγεία. 

Παρά το γεγονός ότι στη φάση αυτή του έργου δεν έχει γίνει λεπτοµερής σχεδιασµός 

κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της εγκυρότητας της απόφασης ώστε να επιβεβαιωθεί η 

συµπερίληψη όλων των πράσινων παραγόντων του έργου. Συνίσταται εκτός από την 
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χρήση παραδοσιακών µεθόδων επικύρωσης µιας απόφασης (decision tree, Delphi) η 

αναζήτηση της γνώµης ενός ειδικού. ∆εδοµένου ότι η έννοια της Πράσινης ∆ιαχείρισης 

Έργου είναι σχετικά πρόσφατη οπότε και η εµπειρία µικρή µπορούµε να αναζητήσουµε 

τη γνώµη ενός άλλου υπεύθυνου έργου µιας και όλοι οι υπεύθυνοι έργων όπως 

αναλύθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο είναι από τη φύση τους «πράσινοι». 

3.2.4 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 
 

Το πράσινο τεχνικό δελτίο περιλαµβάνει όλες τις ενότητες ενός παραδοσιακού τεχνικού 

δελτίου όπως : 

 Ανάγκες που εξυπηρετεί το έργο 

 Σκοπός Έργου 

 Στόχοι Έργου 

 Σπόνσορας 

 Ενδιαφερόµενα Μέρη 

 Εν δυνάµει Οµάδα Έργου 

 Άτυπο Χρονοδιάγραµµα 

 Άτυπος Προϋπολογισµός 

 Πιθανοί Κίνδυνοι  

 Περιορισµοί 

Εκείνο που διαφέρει στο πράσινο τεχνικό δελτίο είναι η προσθήκη µιας «πράσινης 

δήλωσης» ενδεικτική της δέσµευσης του υπεύθυνου και της οµάδας έργου στον 

πράσινο τρόπο σκέψης. Για παράδειγµα πράσινες δηλώσεις µπορούν να θεωρηθούν οι 

εξής : 

 « ∆εσµευόµαστε πλήρως να συµπεριλάβουµε τους πράσινους παράγοντες του 

έργου στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης». 
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 « Υιοθετούµε πλήρως την πράσινη πρόθεση στις διαδικασίες του έργου». 

 «Λαµβάνουµε υπόψη µας τους πράσινους παράγοντες ως αναφορά την τελική 

διάθεση του προϊόντος και τη διαχείριση των πόρων». 

Θεωρούµε τις παραπάνω δηλώσεις αόριστες και προτείνουµε επιπλέον : 

 Συµπερίληψη στους στόχους του έργου σαφών διατυπωµένων ποσοτικών και 

ποιοτικών στόχων που σχετίζονται µε τη µείωση του περιβαλλοντικού 

αντίκτυπου του έργου, των διαδικασιών του και του τελικού προϊόντος. 

 Συµπερίληψη στον άτυπο προϋπολογισµό του έργου του ποσοστού του 

προϋπολογισµού που θα αφιερωθεί στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα που 

πρόκειται να αποκτήσει το έργο. 

 ∆ήλωση σκοπιµότητας απόκτησης πιστοποίησης της πρασινότητας του έργου, 

µιας διαδικασίας ή του προϊόντος του έργου από φορείς πιστοποίησης. (πχ ISO 

Standards) 

 Συµπερίληψη στην οµάδα έργου τουλάχιστον ενός µέλους το οποίο είναι 

εξοικειωµένο µε τον πράσινο τρόπο σκέψης. Σηµαντικά κριτήρια επιλογής 

εκτός από τα τυπικά προσόντα είναι η συµµετοχή σε περιβαλλοντικές 

οργανώσεις, η εθελοντική κοινωνική και περιβαλλοντική εργασία καθώς και η 

προϋπηρεσία σε θέση τµήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης µέσα στην ίδια 

εταιρία ή σε άλλη. 

Με την ολοκλήρωση της σύνταξης του πράσινου πλέον τεχνικού δελτίου ο υπεύθυνος 

έργου είναι έτοιµος να προβεί στην εναρκτήρια συνάντηση µε τα σηµαντικότερα 

ενδιαφερόµενα µέρη µε σκοπό  να επικοινωνήσει τα βασικά σηµεία του έργου και να 

λάβει την τελική έγκριση ώστε να προχωρήσει στη φάση του σχεδιασµού. 
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3.3 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
 

Προχωρώντας στη φάση του σχεδιασµού ο υπεύθυνος έργου οφείλει να έχει 

κατανοήσει πλήρως τη φύση του έργου, ως προς τους στόχους αλλά και την 

πρασινότητα του, να το έχει κατατάξει δηλαδή σε µια από τις κατηγορίες πράσινων 

έργων όπως αυτές αναλύθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο και να προβεί στην 

οριστική διατύπωση του σκοπού του έργου. Ο καθορισµός του σκοπού περιλαµβάνει 

τις διαδικασίες του έργου και αποτελεί οδηγό για τη λήψη όλων των µελλοντικών 

αποφάσεων. Η έννοια της αειφορίας πρέπει να συµπεριληφθεί στον σκοπό του έργου, 

στο αρχικό αυτό στάδιο, ώστε να ληφθεί υπόψη στη φάση του σχεδιασµού για να 

αποφευχθεί η ενσωµάτωση της σε µεταγενέστερο στάδιο µε διαδικασίες ελέγχου 

αλλαγής, γεγονός που µπορεί να επηρεάσει αρνητικά το κόστος, το χρονοδιάγραµµα 

αλλά και την ποιότητα του έργου. 

3.3.1 ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ (WORK BREAKDOWN STRUCTURE) 
 

Η ∆οµική Ανάλυση Έργου αποτελεί τον κορµό της φάσης του σχεδιασµού καθώς και 

όλου του έργου αφού περιγράφει τις εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν για να 

διασφαλιστεί ότι το έργο καλύπτει τις προσδοκίες και τις ανάγκες των ενδιαφεροµένων 

µερών. Καθορίζει επιπλέον τους πόρους κάθε εργασίας, ανθρώπινο δυναµικό, χρόνο 

και κόστος αλλά και περιγράφει τη σειρά εκτέλεσης κάθε διαδικασίας και την µεταξύ 

των εργασιών αλληλεξάρτηση. 

 Ο υπεύθυνος έργου καλείται να ενσωµατώσει στη ∆οµική Ανάλυση Έργου την 

αειφορία εστιάζοντας στη χρήση υλικών τα οποία µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν 

ή να ανακυκλωθούν, στην σωστή ποσότητα υλικών ώστε να αποφευχθεί η σπατάλη, 

στη χρήση συσκευών χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας, στη αντικατάσταση εργασιών 

µε άλλες πρωτοπόρες που έχουν µειωµένο περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Εκτός όµως 
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από την ενσωµάτωση τεχνικών αειφορίας στη διαχείριση των υλικών πόρων του έργου 

πρέπει να αναλογιστεί και την προώθηση της πράσινης λογικής στους ανθρώπινους 

πόρους του έργου. Ιδανικό θα ήταν το έργο να απαρτίζεται από προσωπικό το οποίο 

είναι ενήµερο της έννοιας της πρασινότητας και ενστερνίζεται τον πράσινο τρόπο 

σκέψης. Όπου δεν είναι εφικτό να συµβεί κάτι τέτοιο προτείνουµε : 

 Εκπαίδευση µε σκοπό την εξοικείωση του ανθρώπινου δυναµικού µε τις 

διαδικασίες της πράσινης διαχείρισης έργου και της αειφορίας. Παρά το γεγονός 

ότι η εκπαίδευση δε χρειάζεται να είναι εκτενής µιας και υπάρχει ήδη 

εξοικείωση µε τα βασικά της διαχείρισης έργου, µπορεί να επηρεάσει τόσο το 

χρονοδιάγραµµα όσο και το κόστος του έργου και πρέπει να συµπεριληφθεί στη 

δοµική ανάλυση έργου. 

 Πρόσληψη ενός «πράσινου συµβούλου» που θα συνεργαστεί µε την οµάδα 

έργου. Και σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η αύξηση του 

κόστους του έργου και να προστεθεί η συγκεκριµένη εργασία στη δοµική 

ανάλυση έργου. 

3.3.2 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

Στη φάση του σχεδιασµού στα κριτήρια για την επιλογή των κατάλληλων για το έργο 

προµηθευτών, στην τιµή, την ποιότητα και την συνέπεια, πρέπει να προστεθεί και ο 

παράγοντας της πρασινότητας. Για την επιλογή των «πράσινων προµηθευτών» 

προτείνεται η παρακάτω διαδικασία : 

 Αναζήτηση των προµηθευτών που έχουν υιοθετήσει τον πράσινο τρόπο σκέψης. 

Η καταγραφή ενός προµηθευτή ως «πράσινου» απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή 

καθώς ενέχει το κίνδυνο του πράσινου ξεπλύµατος (greenwashing). Συνίσταται 

η καταγραφή προµηθευτών που έχουν πιστοποιηθεί από αξιόπιστους φορείς ότι 

ακολουθούν οδηγίες φορέων όπως ο Οργανισµός Προστασίας Περιβάλλοντος 
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(Environmental Protection Agency) ή συµµορφώνονται µε το σχετικό 

πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικολογική σήµανση. 

 Αίτηση από τους πιθανούς προµηθευτές παροχής έγγραφων προτάσεων για 

εναλλακτικά προϊόντα, εξοπλισµό και υπηρεσίες καθώς και για το κόστος και το 

περιβαλλοντικό τους αποτύπωµα. 

 Αίτηση από τους πιθανούς προµηθευτές παροχής έγγραφης ενηµέρωσης για τις 

δράσεις τους σχετικά µε το «πρασίνισµα» των προϊόντων και των διαδικασιών 

τους. 

 Επιλογή του κατάλληλου προµηθευτή σταθµίζοντας το κόστος, την 

πρασινότητα, την ποιότητα και την συνέπεια. Πρέπει να σηµειωθεί ότι παρά το 

υψηλότερο κόστος των πράσινων προµηθειών ο υπεύθυνος έργου οφείλει να 

αναλογιστεί τα πιθανά πράσινα οφέλη που θα προκύψουν µελλοντικά από την 

επιλογή του. 

 Σύναψη συµβολαίου µε τον προµηθευτή το οποίο θα περιλαµβάνει αναλυτικά 

τις δεσµεύσεις του σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά ζητήµατα καθώς και 

«πράσινη ρήτρα» η οποία θα οδηγεί σε κυρώσεις σε περίπτωση αθέτησης των 

περιβαλλοντικών δεσµεύσεων. 

3.3.3 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Όπως είναι ευρέως γνωστό η διαχείριση κινδύνων στοχεύει στην αναγνώριση όλων 

εκείνων των µελλοντικών γεγονότων που µπορούν να επηρεάσουν το έργο είτε 

αρνητικά οπότε αναφερόµαστε σε κινδύνους του έργου, είτε θετικά οπότε 

αναφερόµαστε σε ευκαιρίες. Στα πλαίσια της πράσινης διαχείρισης κινδύνων ο 

υπεύθυνος έργου καλείται να αναγνωρίσει του πιθανούς κινδύνους αλλά και να 

εκµεταλλευτεί τα οφέλη που µπορούν να προκύψουν από την εφαρµογή της 

πρασινότητας στο έργο. Επιπλέον πρέπει να προσδιορίσει την πιθανότητα εµφάνισης 
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των εκτιµούµενων κινδύνων ώστε να τους αποτρέψει και των ωφέλιµων 

αποτελεσµάτων ώστε να επιδιώξει την πραγµατοποίηση τους. Οι πράσινοι κίνδυνοι 

ενός έργου εάν αγνοηθούν µπορούν να προκαλέσουν χάος στο έργο, να επιµηκύνουν το 

χρονοδιάγραµµα και την παράδοση του έργου, να εκµεταλλευτούν περιορισµένους 

πόρους ή και να αυξήσουν το κόστος ενώ αντίθετα οι πράσινες ευκαιρίες επιταχύνουν 

το χρονοδιάγραµµα, προστατεύουν τους περιορισµένους πόρους και προάγουν την 

πρασινότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα του έργου. Ο µεγαλύτερος 

κίνδυνος για την πρασινότητα του έργου είναι η έλλειψη δέσµευσης της διοίκησης στην 

περιβαλλοντική ευθύνη και την πρασινότητα του έργου, η έλλειψη ευρείας 

περιβαλλοντικής πολιτικής του οργανισµού και η έλλειψη στήριξης της πρασινότητας 

µέσω σαφούς δήλωσης στο τεχνικό δελτίο του έργου. Ο καθορισµός περιβαλλοντικής 

στρατηγικής συµπεριλαµβανοµένης και της περιβαλλοντικής διαχείρισης κινδύνων 

παρέχει πρόσθετη δυνατότητα για την επιτυχία τόσο του έργου όσο και του προϊόντος 

του. 

3.3.4 ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

Το πλάνο επικοινωνίας ενός έργου αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της φάσης του 

σχεδιασµού του έργου και παρέχει καθοδήγηση για την οµαλή υλοποίηση και 

παράδοση του καθώς περιλαµβάνει τις σχέσεις και τα κανάλια επικοινωνίας µεταξύ των 

εµπλεκοµένων στο έργο µε στόχο τη διαχείριση των επικοινωνιών. Η δοµή του σχεδίου 

επικοινωνίας που προτείνουµε έχει ως εξής :  

 Πρόθεση : Περιγράφει την πρόθεση του σχεδίου επικοινωνίας, τη διαχείριση 

δηλαδή των επικοινωνιών κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου. 

 Στόχος : Περιγράφει την αναγνώριση των δραστηριοτήτων και των 

διαδικασιών που θα χρησιµοποιηθούν στη διαχείριση των επικοινωνιών του 

έργου. 
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 Επισκόπηση έργου : Περιλαµβάνει µια συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά σε 

παράγοντες – κλειδιά του έργου που είναι οι εξής : 

- Σκοπός και αντικείµενο του έργου 

- Στόχοι του έργου συµπεριλαµβανοµένων και των περιβαλλοντικών 

- Ηµεροµηνία έναρξης του έργου και εκτιµώµενος χρόνος ολοκλήρωσης 

- Υπεύθυνος έργου, οµάδα έργου και ενδιαφερόµενα µέρη 

- Ρόλος και αρµοδιότητες των συµµετεχόντων στο έργο 

 ∆ιαδικασία επικοινωνίας : Η επικοινωνία στα πλαίσια του έργου διαχωρίζεται 

στην ανεπίσηµη επικοινωνία µεταξύ των εµπλεκοµένων του έργου, στην 

επίσηµη η οποία περιλαµβάνει τις συναντήσεις για την ενηµέρωση της 

κατάστασης και της προόδου του έργου και τις αναφορές κατάστασης και 

προόδου του έργου και στην εξωτερική επικοινωνία που πιθανόν να είναι 

απαραίτητη µε τον τύπο.  

- Ανεπίσηµη επικοινωνία : Περιλαµβάνει τις άµεσες επικοινωνίες που 

απαιτούνται για την οργάνωση κάθε επίσηµης επικοινωνίας. 

- Επίσηµη επικοινωνία :  

o Συναντήσεις κατάστασης και προόδου έργου : Στην παρούσα 

ενότητα καθορίζεται ο σκοπός της κάθε συνάντησης, η χρονική 

στιγµή του έργου στην οποία θα πραγµατοποιηθεί η κάθε συνάντηση 

και η πιθανή ηµεροµηνία της, ο υπεύθυνος οργάνωσης της 

συνάντησης, οι συµµετέχοντες, τα µέσα επικοινωνίας  που θα 

υποστηρίξουν τη συνάντηση και η συχνότητα της. 

o Αναφορές κατάστασης και προόδου έργου : Οι αναφορές 

κατάστασης και προόδου του έργου διακρίνονται σε τακτικές 

αναφορές οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για την κατάσταση και τη 

πρόοδο του έργου αναφορικά µε το χρονοδιάγραµµα, το σκοπό, το 
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κόστος και την πρασινότητα όπως εξελίσσονται οι δραστηριότητες, 

και σε άµεσες αναφορές όταν προκύπτει κάποιο κρίσιµο ζήτηµα το 

οποίο θέτει σε κίνδυνο την εξέλιξη του έργου. Η άµεση αναφορά 

παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τον υπεύθυνο για το ζήτηµα που 

προέκυψε, την περιγραφή του ζητήµατος, τους εµπλεκόµενους µε το 

ζήτηµα που πρέπει να ενηµερωθούν σχετικά, τον τοµέα του έργου 

που επηρεάζει συµπεριλαµβανοµένης και της πρασινότητας, την 

πιθανή ζηµιά που µπορεί να προκαλέσει στο έργο και τέλος τις 

λύσεις που προτείνονται και τις επόµενες δραστηριότητες που θα 

εκτελεστούν. 

- Εξωτερική επικοινωνία : Καθορίζει την πολιτική που θα υιοθετηθεί ως 

αναφορά τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και τη γενικότερη δηµόσια 

ενηµέρωση σχετικά µε το έργο καθώς και τον υπεύθυνο εφαρµογής της εν 

λόγω πολιτικής. 

 Κανάλια επικοινωνίας : Περιγράφει τους τρόπους επικοινωνίας, ανεπίσηµης, 

επίσηµης ή εξωτερικής. Λαµβάνοντας υπόψη τον παράγοντα της πρασινότητας 

και έχοντας θέσει ως στόχο τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των 

διαδικασιών του έργου προτείνουµε την ελαχιστοποίηση της χρήσης του 

χαρτιού και την επικοινωνία µέσω διαδικτύου χρησιµοποιώντας :  

o Email 

o Προγράµµατα που επιτρέπουν τα άµεσα µηνύµατα, κλήσεις και 

βιντεοκλήσεις όπως το Skype. 

o Κοινωνικά δίκτυα όπως το Face book , το Twitter , το LinkedIn και 

το YouTube για  στοχευµένες κοινοποιήσεις.  

o Πληροφοριακά συστήµατα µε πράσινη υπόσταση τα οποία 

επιτρέπουν την εύκολη επικοινωνία µεταξύ στελεχών ενός 
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οργανισµού, προµηθευτών και πελατών µέσω αυτοµατοποιηµένων 

διαδικασιών.    

 3.3.5 ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

Όπως αναφέρεται και στο προηγούµενο κεφάλαιο ειδικά στα µεγάλα έργα η σύνταξη 

ενός Περιβαλλοντικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης κρίνεται απαραίτητη στη φάση του 

σχεδιασµού. Το Περιβαλλοντικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης µελετά τους παράγοντες 

πρασινότητας και αειφορίας του έργου και στηρίζεται στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας. Λαµβάνοντας υπόψη τις µεταβλητές εισόδου και εξόδου στις οποίες πρέπει 

να στηρίζεται το Περιβαλλοντικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης προτείνουµε την παρακάτω δοµή 

: 

 Πρόθεση : Περιγράφει την πρόθεση του Περιβαλλοντικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης 

σε σχέση µε το έργο που αναφέρεται. 

 Στόχοι : Περιλαµβάνει τους στόχους του Περιβαλλοντικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης 

οι οποίοι σε γενικές γραµµές είναι οι εξής : 

- Θέσπιση ειδικών µέτρων  ελέγχου για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 

στο περιβάλλον. 

- Επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της πολιτικής του οργανισµού. 

- Εξασφάλιση ότι τα απαιτούµενα πρότυπα για την προστασία του 

περιβάλλοντος επιτυγχάνονται και διατηρούνται σε όλες τις εργασίες του 

έργου. 

 Αντικείµενο Έργου : Περιλαµβάνει το σκοπό του έργου όπως αυτός 

διατυπώθηκε στο τεχνικό δελτίο. 

 Περιβαλλοντικός Στόχος Απόδοσης : Η απόδοση µπορεί να µπορεί να 

αναφέρεται είτε στους στόχους του Σχεδίου Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης είτε 

στο µέτρο της Περιβαλλοντικής Προστιθέµενης Αξίας. 
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 Ρυθµιστικό Πλαίσιο : Το έργο πρέπει να συµµορφώνεται µε όλες τις νόµιµες 

περιβαλλοντικές ή µη απαιτήσεις. 

 ∆οµή και Ευθύνη : Περιγράφει τον αρµόδιο για κάθε περιβαλλοντική εργασία 

µέσω οργανογράµµατος και περιγραφής καθηκόντων και αρµοδιοτήτων. 

  Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση : Ο υπεύθυνος έργου οφείλει να διακρίνει τις 

πιθανές ανάγκες για εκπαίδευση και να οργανώσει τις σχετικές διαδικασίες. 

 Επικοινωνίες και Πληροφόρηση : Το σχέδιο επικοινωνίας πρέπει να 

περιλαµβάνει τη φύση κάθε συνάντησης, την συχνότητα και τα άτοµα που 

πρέπει να συµµετέχουν. 

 Παρακολούθηση : ∆ιευκρινίζει τον υπεύθυνο της διαδικασίας της 

παρακολούθησης και τα πεδία που θα εφαρµοστεί. 

 Μη συµµόρφωση και ∆ιορθωτική ∆ράση : Αναφορά των διαδικασιών που δεν 

συµµορφώνονται µε τους στόχους και λήψη διορθωτικών µέτρων. 

 Περιβαλλοντικός Έλεγχος : Καθορίζονται οι τύποι του κάθε περιβαλλοντικού 

ελέγχου, η συχνότητα, η ανάγκη αναφοράς και ο υπεύθυνος διεξαγωγής του 

ελέγχου. 

 Σχετικά Έγγραφα : Καταγράφει τα έγγραφα που σχετίζονται µε το σχέδιο 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

3.4 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Έχοντας ολοκληρώσει τη φάση του σχεδιασµού, έχοντας καθορίσει δηλαδή τις 

εργασίες, την αλληλεξάρτηση τους, το χρονοδιάγραµµα, τους πόρους και το κόστος 

ήρθε η ώρα να διασφαλιστεί ότι η οµάδα έργου έχει κατανοήσει τη συνεισφορά της και 

τη φύση των εργασιών µέσα στα πλαίσια των στόχων που έχουν τεθεί για το έργο 

συµπεριλαµβανοµένης και της πρασινότητας του έργου. Ο υπεύθυνος έργου καλείται 

να οργανώσει συνάντηση µε την οµάδα έργου ώστε να τονίσει τα βασικά σηµεία του 
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έργου, να εστιάσει στους βασικούς παράγοντες επιτυχίας του έργου στους οποίους 

σηµαντικό ρόλο κατέχει η πρασινότητα του και να δώσει κίνητρα στην οµάδα του. Στη 

συνέχεια το έργο εξελίσσεται µε την εκτέλεση των εργασιών όπως αυτές σχεδιάστηκαν 

στην προηγούµενη φάση. 

3.4.1 ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 

Στη φάση της υλοποίησης ο υπεύθυνος έργου ενδέχεται να συναντήσει εκτός από τα 

κλασικά προβλήµατα της διαχείρισης έργου και προβλήµατα που σχετίζονται µε την 

πρασινότητα του έργου όπως : 

 Μείωση της χρηµατοδότησης για πράσινες ενέργειες. 

 Αλλαγές στην στρατηγική της διοίκησης και απόσυρση της δέσµευσης της στην 

πρασινότητα εξαιτίας προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν σε παράγοντες 

όπως το κόστος του έργου και το χρονοδιάγραµµα. 

 Μη τήρηση της δέσµευσης στην πρασινότητα εκ µέρους των προµηθευτών. 

 Πιθανή συσσώρευση εργασιών η οποία µπορεί να οφείλεται σε 

υποχρησιµοποίηση της δηµιουργικότητας των εργαζοµένων του έργου, γεγονός 

που αποτελεί σπατάλη και δείγµα έλλειψης πρασινότητας στο έργο. 

Για την αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν και σχετίζονται 

µε την πρασινότητα του έργου ο υπεύθυνος έργου καλείται να εντάξει στην 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των παραγόντων του έργου, τον παράγοντα της 

πρασινότητας έχοντας ως άξονες το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης σε συνδυασµό 

µε το σχέδιο επικοινωνίας κυρίως µέσω των αναφορών κατάστασης και προόδου και 

των τακτικών συναντήσεων. 

 

 



50 

 

3.4.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

Όπως αναφέραµε βασικό καθήκον στη φάση υλοποίησης του έργου για τον υπεύθυνο 

και την οµάδα έργου αποτελεί η παρακολούθηση και ο έλεγχος του έργου µε στόχο την 

σωστή εφαρµογή του σχεδίου του έργου. Η παρακολούθηση περιλαµβάνει τις 

διαδικασίες που χρησιµοποιούνται για τη συλλογή, τεκµηρίωση και πληροφόρηση 

σχετικά µε την πρόοδο του έργου ενώ ο έλεγχος αφορά τη χρησιµοποίηση των 

δεδοµένων για τη λήψη αποφάσεων. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος στα πλαίσια της 

πράσινης διαχείρισης έργου εστιάζουν στην πρασινότητα : 

 Του σκοπού 

 Του κόστους 

 Του χρονοδιαγράµµατος 

 Της ποιότητας 

 Των κινδύνων 

 Της απόδοσης 

 Των προµηθειών 

Σε πρώτη φάση η συλλογή δεδοµένων και πληροφοριών για την παρακολούθηση των 

παραγόντων του έργου συµπεριλαµβανοµένης και της πρασινότητας στηρίζεται σε 

κλασικές διαδικασίες όπως αυτή της παρατήρησης των ορόσηµων του έργου και της 

οργάνωσης συνεντεύξεων των µελών της οµάδας έργου. Ιδιαίτερα για την ανάλυση των 

δεδοµένων που αφορούν την πρασινότητα του έργου χρησιµοποιείται η έννοια της 

Περιβαλλοντικής Προστιθέµενης Αξίας (Earned Environmental Value) ως µέτρο της 

διακύµανσης των πτυχών της πρασινότητας. Μια πτυχή της πρασινότητας που χρήζει 

λεπτοµερούς παρακολούθησης στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης είναι τα απόβλητα 

έργου δεν είναι µέρος του τελικού προϊόντος (non product output). Παράδειγµα 

αποτελούν οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα τις οποίες ο υπεύθυνος έργου καλείται 
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να ελέγξει παρακολουθώντας τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στις διαδικασίες και 

τις λειτουργίες του έργου.  

Ο έλεγχος τόσο των διαδικασιών του έργου όσο και του προϊόντος στηρίζεται στις 

αναφορές κατάστασης και προόδου του έργου όπως αυτές ορίστηκαν στο σχέδιο 

επικοινωνίας χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα και τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν στη 

φάση της παρακολούθησης. Οι περισσότερες αναφορές πρέπει να καταρτίζονται στην 

αρχή του έργου εξαιτίας της αβεβαιότητας που υπάρχει σχετικά µε την έννοια της 

πρασινότητας ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για τον υπεύθυνο έργου να 

εκτιµήσει τις ικανότητες της οµάδας στον συγκεκριµένο τοµέα και να παρέχει 

καθοδήγηση όπου είναι απαραίτητη. 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του έργου και των παραγόντων του αποτελεί ζωτική 

διαδικασία του έργου καθώς στοχεύει στον εντοπισµό των αποκλίσεων τους από το 

σχεδιασµό και κατόπιν στη λήψη διορθωτικών µέτρων και αποφάσεων όπου κρίνεται 

απαραίτητο. 

3.5 ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 

Στο τελικό στάδιο του κύκλου ζωής του έργου, ο υπεύθυνος έργου κοινοποιεί την 

ολοκλήρωση του και προβαίνει στην παράδοση του έργου στον πελάτη. Στα πλαίσια 

του πράσινου τρόπου σκέψης ο υπεύθυνος έργου οφείλει να προωθήσει την αξιολόγηση 

του κύκλου ζωής του προϊόντος του έργου (Life Cycle Assessment) µετά τη διάθεση 

του µε σκοπό την εκτίµηση των περιβαλλοντικών συνεπειών του έργου στους φυσικούς 

πόρους, στην ανθρώπινη υγεία και στο οικοσύστηµα. Η αξιολόγηση του κύκλου ζωής 

του προϊόντος βασιζόµενη στο πρότυπο ISO 14040 και 14044 του 2006 περιλαµβάνει 

τα παρακάτω στάδια :  
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 Ορισµός στόχου και πεδίου εφαρµογής : Περιλαµβάνει την περιγραφή του 

προϊόντος, της διαδικασίας ή της δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται και 

του πλαισίου της αξιολόγησης. 

 Ανάλυση αποθεµάτων : Αναφέρεται στον καθορισµό και την ποσοτικοποίηση 

της ενέργειας, του νερού και των υλικών που χρησιµοποιούνται καθώς και τις 

περιβαλλοντικά κατάλοιπα (εκποµπές, απόβλητα). 

 Εκτίµηση αντίκτυπου : Περιλαµβάνει την αξιολόγηση των ανθρωπίνων και 

οικολογικών αποτελεσµάτων των παραγόντων που περιγράφηκαν στην 

ανάλυση των αποθεµάτων. 

 Ερµηνεία : Περιλαµβάνει την ερµηνεία των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης 

του περιβαλλοντικού αντίκτυπου και τη λήψη αποφάσεων για βελτίωση ή 

κατάργηση του προϊόντος, της διαδικασίας ή της δραστηριότητας που 

αναφέρεται σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο (Moberg, 2006). 

3.6 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
 

Στην προσπάθεια υιοθέτησης της πράσινης λογικής προτείνουµε σε κάθε υπεύθυνο 

έργου ορισµένες απλές και πρακτικές συµβουλές που µπορούν να βελτιώσουν το 

περιβαλλοντικό αποτύπωµα ενός έργου ανεξάρτητα από το αν καλείται να είναι 

πράσινο ή όχι. Ειδικότερα προτείνουµε : 

 Την ελαχιστοποίηση των µεταφορών ανθρώπων ή και εγγράφων που αφορούν 

το έργο. 

 Τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και της τηλεφωνικής συνδιάσκεψης για την 

επίτευξη των προγραµµατισµένων συναντήσεων µέσω εργαλείων όπως το 

Skype. 

 Τη χρήση των κοινωνικών δικτύων όπως το Facebook, το Twitter, το LinkedIn 

καθώς και εργαλείων κοινόχρηστων αρχείων όπως το GoogleDocs και το 
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SharePoint της Microsoft για την άµεση επικοινωνία των συµµετεχόντων στο 

έργο.   

 Τη επιλογή ενός πράσινου λογισµικού που ευνοεί την online επικοινωνία 

µεταξύ εργαζοµένων, πελατών και προµηθευτών. 

 Την αντικατάσταση των σταθερών υπολογιστών µε φορητούς αφού απαιτούν 

µικρότερο ποσοστό ενέργειας. 

 Τη χρησιµοποίηση επαναφορτιζόµενων ηλεκτρικών συσκευών και συσκευών 

χαµηλής ενεργειακής κατανάλωση, συσκευές δηλαδή που έχουν το σήµα energy 

star σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τη χρήση δικτυακών συσκευών αποθήκευσης δεδοµένων. 

 Τη χρήση ανακυκλώσιµων και βιοδιασπώµενων υλικών και αναλώσιµων. 

 Την ελαχιστοποίηση της χρήσης χαρτιού.  

 Τη χρήση ανακυκλώσιµου χαρτιού όπου είναι απαραίτητο. 

 Τη διαµόρφωση των χώρων εργασίας ώστε να έχουν φυσικό φωτισµό και 

αερισµό. 
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4. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Στο τέταρτο κεφάλαιο της διπλωµατικής εργασίας επιλέχθηκε να παρουσιαστεί ένα 

πράσινο εξορισµού έργο, η ίδρυση ενός πράσινου σχολείου ξένων γλωσσών. Στην 

ελληνική πραγµατικότητα η δηµιουργία πράσινων σχολείων και η µετατροπή των 

συµβατικών σχολείων σε περιβαλλοντικά υπεύθυνα σχολεία κερδίζει όλο και 

περισσότερο έδαφος. Το κόστος ενός τέτοιου έργου µπορεί φαινοµενικά να είναι 

µεγάλο, λαµβάνοντας όµως υπόψη τα έσοδα που µπορούν να προκύψουν από την 

εγκατάσταση για παράδειγµα ενός φωτοβολταικού συστήµατος στη στέγη και την 

εξοικονόµηση λόγω µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας που µπορεί να οφείλεται σε 

καλύτερη θερµοµόνωση του κτιρίου ή σε συσκευές χαµηλής ενεργειακής 

κατανάλωσης, εύκολα γίνεται αντιληπτή η µετατροπή του εν λόγω κόστους σε κέρδος. 

Στο συγκεκριµένο έργο πρόκειται να ιδρυθεί µια νέα επιχείρηση, ένα πράσινο σχολείο 

ξένων γλωσσών, το οποίο θα στεγαστεί σε µονοκατοικία της µελλοντικής ιδιοκτήτριας 

της επιχείρησης αφού πρώτα ανακαινιστεί και τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να 

συµµορφώνεται µε τους κανονισµούς του Υπουργείου Παιδείας αλλά και µε τις βασικές 

αρχές ενός βιοκλιµατικού κτιρίου. Το οίκηµα θεωρείται κατάλληλο αφού διαθέτει το 

κατάλληλο προσανατολισµό και είναι σωστά τοποθετηµένο ως προς το αστικό 

σύστηµα. 

Οι παρεµβάσεις που θα γίνουν στο χώρο ως προς την πρασινότητα του είναι οι εξής : 

 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήµατος στη στέγη. 

 Βελτίωση της θερµοµόνωσης του κτιρίου µέσω µόνωσης της ταράτσας, αλλαγής 

κουφωµάτων, δαπέδων. 

 ∆ηµιουργία φεγγιτών για το φυσικό αερισµό του χώρου. 
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 Εγκατάσταση σωµάτων θέρµανσης υπερύθρων µε χαµηλή κατανάλωση 

ενέργειας. 

 ∆ιαµόρφωση του εξωτερικού χώρου µε φυτά. 

 Τοποθέτηση ενός κάδου κοµποστοποίησης και ενός κάδου ανακύκλωσης στον 

προαύλιο χώρο. 

 Χρησιµοποίηση συσκευών χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης. 

 Χρησιµοποίηση υλικών όσο το δυνατόν φυσικών και λιγότερο 

βιοµηχανοποιηµένων ως προς τον τρόπο παραγωγής τους µε οικολογική 

σήµανση. 

Το σχολείο θα λειτουργεί περιβαλλοντικά υπεύθυνα χρησιµοποιώντας νέα µέσα 

τεχνολογίας και το διαδίκτυο για τη διδασκαλία, ενώ θα προσπαθήσει να µυήσει τους 

µελλοντικούς µαθητές του στην περιβαλλοντική κουλτούρα. 

4.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 
 

4.2.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 

 

4.2.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
 

Το παρόν έργο αφορά την ίδρυση ενός πράσινου σχολείου ξένων γλωσσών, ενός 

σχολείου περιβαλλοντικά υπεύθυνου που θα προσφέρει τις υπηρεσίες της εκµάθησης 

ξένων γλωσσών και της ανάπτυξης οικολογικής συνείδησης στους µαθητές του. Η 

επιχείρηση θα στεγαστεί σε µονοκατοικία 100 τµ στην περιοχή της Θέρµης η οποία 

ανήκει στη µέλλουσα ιδιοκτήτρια του πράσινου σχολείου κυρίας Ελένης 

Παπαδοπούλου. Η κα Ελένη Παπαδοπούλου προέβη στην ανάθεση του έργου στον 

σύµβουλο επιχειρήσεων κύριο Γιάννη ∆αµιανίδη, οποίος έχει αναλάβει τη συνολική 

οργάνωση και εποπτεία του έργου.  Η έναρξη του έργου ορίζεται την 1/05/12 ενώ η 

Ι∆ΡΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
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παράδοση του πρέπει να γίνει πριν την 31/08/12 δεδοµένου ότι αρχές Σεπτεµβρίου 

ξεκινούν οι εγγραφές των µαθητών.   

4.2.3 ΣΤΟΧΟΙ 
 

4.2.3.1 Συνολικοί Στόχοι  

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του έργου περιλαµβάνουν : 

 την παροχή στους πολίτες της δυνατότητας επιλογής για την εκπαίδευση τους 

στον τοµέα των ξένων γλωσσών ενός νέου σύγχρονου πρότυπου φροντιστηρίου 

ξένων γλωσσών το οποίο : 

o Στεγάζεται σε ένα χώρο του οποίου η λειτουργία θα είναι φιλική προς το 

περιβάλλον και θα επιτρέπει την κατανάλωση της µικρότερης δυνατής 

ενέργειας. 

o Είναι εξοπλισµένο µε µέσα νέας τεχνολογίας και µεθόδους διδασκαλίας 

που βασίζονται στη χρήση του διαδικτύου µέσω του ψηφιακού 

εργαλείου ClubEFL. 

 την εξοικείωση των µαθητών µε την περιβαλλοντική κουλτούρα µέσω του 

τρόπου λειτουργίας του συγκεκριµένου χώρου και µέσω της εκπαίδευσης. 

 τη λειτουργία τµηµάτων Αγγλικών, Γαλλικών και Γερµανικών όλων των 

επιπέδων. 

 τη λειτουργία τµηµάτων ενηλίκων. 

4.2.3.2 Στόχοι Έργου 

Οι στόχοι του έργου περιλαµβάνουν :  

 Την ολοκλήρωση της φάσης της προετοιµασίας µε την επιλογή της επωνυµίας, 

την έκδοση σχετικών αδειών για την ίδρυση της επιχείρησης και επιλογή των 

κατάλληλων συνεργατών. 
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 Την ολοκλήρωση της µελέτης, της κατασκευής και της εγκατάστασης του 

φωτοβολταικού συστήµατος στη στέγη. 

 Την ολοκλήρωση της διαµόρφωσης του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και 

της ταράτσας. 

 Την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης του κατάλληλου 

εξοπλισµού. 

 Την έγκριση από την επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για την 

καταλληλότητα του χώρου. 

4.2.4 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 

 Προετοιµασία 

 Επιλογή επωνυµίας επιχείρησης 

 Έκδοση σχετικών αδειών (άδεια ιδρύσεως φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, 

έναρξη τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων στην εφορία) 

 Έρευνα για την επιλογή του αρχιτέκτονα µηχανικού που θα αναλάβει τη 

διαµόρφωση του εσωτερικού, εξωτερικού χώρου και της ταράτσας καθώς 

και του ηλεκτρολόγου µηχανολόγου µηχανικού που θα αναλάβει την 

εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήµατος. 

 Φωτοβολταϊκό σύστηµα 

 Εκπόνηση τεχνικοοικονοµικής µελέτης  

 Επιλογή και παραγγελία υλικών του φωτοβολταϊκού (πάνελ, inverter, 

πίνακας ελέγχου) 

 Αίτηση σύµβασης σύνδεσης µε τη ∆ΕΗ 

 Έγκριση από τη ∆ΕΗ  

 Παραλαβή υλικών του φωτοβολταϊκού  

 Υλοποίηση έργων σύνδεσης (αλλαγή χελώνας) 
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 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήµατος  

 Υπογραφή σύµβασης πώλησης µε τη ∆ΕΗ 

 Ενεργοποίηση της σύνδεσης 

 ∆ιαµόρφωση εσωτερικού, εξωτερικού χώρου και  ταράτσας 

 Εκπόνηση µελέτης  

 Επιλογή οικοδοµικών και άλλων υλικών που θα χρησιµοποιηθούν στη 

διαµόρφωση του εσωτερικού, εξωτερικού χώρου και της ταράτσας 

 συνεργείων που θα συµµετέχουν στη διαδικασία της διαµόρφωσης του 

χώρου (ελαιοχρωµατιστής, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος κτλ) 

 Υπογραφή ιδιωτικού συµφωνητικού σύµφωνα µε το οποίο ο αρχιτέκτων 

µηχανικός θα δεσµεύεται για τη χρησιµοποίηση µόνο οικολογικών υλικών 

και πρώτων υλών καθώς και διαδικασιών που δεν θα επιβαρύνουν το 

περιβάλλον 

 Μόνωση ταράτσας 

 ∆ιαµόρφωση εσωτερικού χώρου 

 Τοποθέτηση γυψοσανίδων : 3 αίθουσες διδασκαλίας 14 τµ, ύψος 2,80 µ. 

                       1 αίθουσα υπολογιστών 16 τµ, ύψος 2,80 µ. 

                       1 αίθουσα υποδοχής- γραµµατεία 

                       1 γραφείο καθηγητών 

                       2 τουαλέτες µε κοινό προθάλαµο 

 ∆ηµιουργία φεγγίτη σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας και στην αίθουσα η/υ 

 Αλλαγή δαπέδου 

 Αλλαγή κουφωµάτων 

 Υδραυλικές εργασίες 

 Ηλεκτρολογικές εργασίες 

 Βάψιµο εσωτερικού χώρου 



59 

 

 Τοποθέτηση σωµάτων θέρµανσης 

 ∆ιαµόρφωση εξωτερικού χώρου 

 ∆εντροφύτευση 

 Πεζοδρόµηση 

 Βάψιµο εξωτερικού χώρου 

 Τοποθέτηση κάδου κοµποστοποίησης και κάδων ανακύκλωσης 

 Εξοπλισµός 

 Επιλογή και τοποθέτηση εξοπλισµού σε αίθουσες (γραφεία, θρανία, 

πυροσβεστήρες) 

 Επιλογή και τοποθέτηση ηλεκτρικών συσκευών χαµηλής ενεργειακής 

κατανάλωσης (διαδραστικοί πίνακες, φορητοί η/υ, λάµπες) 

 Έλεγχος από επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

 Επίβλεψη χώρου από τριµελή επιτροπή της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

4.2.5 ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Κύριος πελάτης του έργου είναι η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια σπουδών του νέου 

κέντρου ξένων γλωσσών κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, η οποία αποτελεί στην παρούσα 

περίπτωση τον εµπνευστή του συγκεκριµένου έργου, τον βασικό χρηµατοδότη και 

φυσικά τον τελικό αποδέκτη του έργου. Η µέλλουσα ιδιοκτήτρια του πράσινου 

σχολείου επιδιώκει τη δηµιουργία µιας βιώσιµης επιχείρησης η οποία θα προστατεύει 

την υγεία όσων την χρησιµοποιούν, θα παρέχει ένα δηµιουργικό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον µε µεθόδους διδασκαλίας που στηρίζονται στο διαδίκτυο ικανοποιώντας 

και αυξάνοντας την αποδοτικότητα διδασκόντων και διδασκοµένων, θα συνδέει τους 

µαθητές µε τη φύση, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί µε µειωµένες δαπάνες ασκώντας 

την ελάχιστη δυσµενή επίδραση στο περιβάλλον. 
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4.2.6 ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Τα ενδιαφερόµενα µέρη του έργου είναι τα εξής : 

 Η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης 

 Ο υπεύθυνος του έργου 

 Οι µελλοντικοί πελάτες 

 Τα ελεγκτικά όργανα (Πολεοδοµία, επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης) 

 Το προσωπικό της επιχείρησης 

 Οι µηχανικοί που θα αναλάβουν το Φωτοβολταϊκό σύστηµα και τη διαµόρφωση 

του χώρου 

 Τα συνεργεία που θα λάβουν µέρος στις επιµέρους εργασίες 

 Οι συνεργάτες της επιχείρησης (λογιστής, δικηγόρος) 

 Οι γείτονες της επιχείρησης 

 Η τοπική κοινωνία 

 Ο δήµος Θέρµης 

 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις 

4.2.7 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο διαχειριστής του έργου καθώς και τα βασικότερα µέλη της οµάδας έργου µε τις 

διαδικασίες τους συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα : 

Πίνακας 4.1 : Η οργάνωση του έργου 

Ρόλος Ονοµατεπώνυµο 
Φυσικού 
Προσώπου  

Αρµοδιότητες 

∆ιαχειριστής 
Έργου 

Γιάννης 
∆αµιανίδης 

 Σχεδιασµός, υλοποίηση και επίβλεψη του 
έργου εντός χρονοδιαγράµµατος και 
προϋπολογισµού. 

 Εύρεση αρχιτέκτονα και ηλεκτρολόγου-
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µηχανολόγου µηχανικού που θα 
αναλάβουν τη διαµόρφωση του χώρου 
και την εγκατάσταση του 
φωτοβολταϊκού συστήµατος αντίστοιχα.  

Αρχιτέκτων 
Μηχανικός 

Ηλίας Ράπτης  Υπεύθυνος για τη διαµόρφωση του 
χώρου. 

 Υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών 
που θα χρησιµοποιηθούν για τη 
διαδικασία της διαµόρφωσης του χώρου. 

 Υπεύθυνος για την επιλογή και το 
συντονισµό των συνεργείων που θα 
αναλάβουν την διαµόρφωση του χώρου ( 
τεχνίτης τοποθέτησης γυψοσανίδων, 
υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, 
ελαιοχρωµατιστής κτλ). 

 Υπεύθυνος για την τοποθέτηση του 
εξοπλισµού εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου. 

Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός 

Κώστας Σαββίδης  Υπεύθυνος για τη µελέτη, την κατασκευή 
και την εγκατάσταση του 
φωτοβολταικού συστήµατος στη στέγη. 

∆ιευθύντρια 
Σπουδών- 
Ιδιοκτήτρια 
Επιχείρησης 

Ελένη 
Παπαδοπούλου  

 Υπεύθυνη έκδοσης σχετικών αδειών και 
επιλογής επωνυµίας της επιχείρησης. 

 Υπεύθυνη για την επιλογή του 
εξοπλισµού του σχολείου και των 
συσκευών σε συνεργασία µε τον 
αρχιτέκτονα µηχανικό. 

 

4.2.8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο προϋπολογισµός του έργου υπολογίζεται χονδρικά σε αυτή τη φάση στον παρακάτω 

πίνακα : 

Πίνακας 4.2 : Ο προϋπολογισµός του έργου  

∆ραστηριότητα Προϋπολογισµός 

Προετοιµασία 2.000€ 

Φωτοβολταϊκό σύστηµα 23.000€ 

∆ιαµόρφωση εξωτερικού, εσωτερικού 
χώρου και ταράτσας 

20.000€ 
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Εξοπλισµός 12.000€ 

Έλεγχος από επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης 

0€ 

Σύνολο 57.000€ 

 

Στον άτυπο σε αυτή τη φάση προϋπολογισµό του έργου υπολογίζουµε ότι οι το κόστος 

του φωτοβολταϊκού συστήµατος καθώς και το κόστος των οικολογικών υλικών και των 

χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης συσκευών που θα χρησιµοποιηθούν αντιστοιχεί στο 

50 % περίπου του συνολικού προϋπολογισµού του έργου γεγονός που αποτελεί 

δέσµευση για τόσο τον πελάτη όσο και για το διαχειριστή του έργου.  

4.2.9 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 
 

Οι εκτιµώµενοι χρόνοι για τις βασικές δραστηριότητες του έργου υπολογίζονται στον 

παρακάτω πίνακα : 

Πίνακας 4.3 : Το χρονοδιάγραµµα του έργου 

∆ραστηριότητα Εκτιµώµενος χρόνος 

Προετοιµασία 30 ηµέρες 

Φωτοβολταϊκό σύστηµα 32 ηµέρες 

∆ιαµόρφωση εξωτερικού, εσωτερικού 
χώρου και ταράτσας 

33 ηµέρες 

Εξοπλισµός 7 ηµέρες 

Έλεγχος από επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης 

7-14 ηµέρες 

 

Ο συνολικός χρόνος του έργου εκτιµάται στους 4 µήνες µε καταληκτική ηµεροµηνία 

παράδοσης του έργου την 31/08/12. 
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4.2.10 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
 

Οι πιθανοί κίνδυνοι που µπορούν να εµφανιστούν κατά τη διάρκεια του έργου είναι οι 

εξής :  

 Καθυστέρηση έκδοσης σχετικών αδειών 

 Καθυστέρηση δηµοσίων οργανισµών 

 Πιθανοί τραυµατισµοί 

 Καθυστέρηση παράδοσης υλικών 

 Καθυστέρηση παράδοσης εξοπλισµού 

 ∆ιορθώσεις στη διαµόρφωση του χώρου σε περίπτωση απόρριψης έγκρισης από 

επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

4.2.11 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 Οι τιµές των πρώτων υλών δεν θα αυξηθούν κατά την περίοδο υλοποίησης του 

έργου. 

 ∆ε θα υπάρξουν νοµοθετικές αλλαγές κατά τη διάρκεια του έργου. 

4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 

 

 

 

4.3.1 ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 

Το έργο χωρίζεται σε 5 βασικές δραστηριότητες οι οποίες αναλύονται περαιτέρω σε 

εργασίες όπως φαίνεται σχηµατικά και στο παρακάτω διάγραµµα. Πιο συγκεκριµένα: 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Ι∆ΡΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΑΜΙΑΝΙ∆ΗΣ 
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 Προετοιµασία : Η φάση της προετοιµασίας περιλαµβάνει την έυρεση της 

επωνυµίας της επιχείρησης, την έκδοση των σχετικών µε τη νέα επιχειρήση 

αδειών δηλαδή την έκδοση της άδειας ίδρυσης του φροντιστηρίου ξένων 

γλωσσών από το επιµελητήριο και την έναρξη τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων 

στην εφορία και τέλος την έρευνα που θα γίνει από το σύµβουλο επιχειρήσεων 

για την έυρεση των κατάλληλων συνεργατών που θα προχωρήσουν το έργο, τον 

αρχιτέκτονα µηχανικό που θα αναλάβει τη διαµόρφωση του χώρου καθώς και 

του ηλεκτρολόγου-µηχανολόγου µηχανικού που θα αναλάβει το φωτοβολταϊκό. 

 Φωτοβολταϊκό σύστηµα : Στην ταράτσα του σχολείου πρόκειται να 

εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό σύστηµα 7kW το οποίο αναµένεται να έχει µια 

µέση έτησια απόδοση 4.000 ευρώ γεγονός που εξασφαλίζει την απόσβεση της 

επένδυσης σε περίπου 6 χρόνια. Η διαδικασία εγκατάστασης και σύνδεσης του 

φωτοβολταϊκού συστήµατος στο δίκτυο ξεκινά µε την εκπόνηση της 

τεχνικοοινοµικής µελέτης από τον αρµόδιο ηλεκτρολόγο µηχανικό, την επιλογή 

και παραγγελία των υλικών και την αίτηση σύµβασης µε τη ∆ΕΗ. Ακολουθεί η 

έγκριση από τη ∆ΕΗ, η παραλαβή των υλικών, η αλλαγή της χελώνας και η 

εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήµατος. Τέλος υπογράφεται η σύµβαση 

πώλησης µε τη ∆ΕΗ και αµέσως µετά γίνεται η ενεργοποίηση της σύνδεσης. 

 ∆ιαµόρφωση εσωτερικού, εξωτερικού χώρου και ταράτσας : Η δραστηριότητα 

αυτή περιλαµβάνει έξι επιµέρους δραστηριότητες. Οι επιµέρους δραστηριότητες 

είναι οι εξής : 

 Εκπόνηση µελέτης από τον αρµόδιο αρχιτέκτονα µηχανικό για τις 

αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν στο χώρο. 

 Επιλογή οικοδοµικών και άλλων υλικών που θα χρησιµοποιηθούν στη 

διαµόρφωση του εσωτερικού, εξωτερικού χώρου και της ταράτσας µε 

κριτήριο όχι µόνο αν είναι οικολογικά και ανακυκλώσιµα αλλά 
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λαµβάνοντας υπόψη και τη διαδικασία παραγωγής τους και τις 

επιπτώσεις της στο περιβάλλον. Θα προτιµηθούν φυσικά και λιγότερο 

βιοµηχανοποιηµένα υλικά. Επίσης επιλογή συνεργείων που θα 

συµµετέχουν στη διαδικασία της διαµόρφωσης του χώρου 

(ελαιοχρωµατιστής, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος κτλ). 

 Υπογραφή ιδιωτικού συµφωνητικού σύµφωνα µε το οποίο ο αρχιτέκτων 

µηχανικός θα δεσµεύεται για τη χρησιµοποίηση υλικών µε τα 

χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν παραπάνω. 

 Μόνωση της ταράτσας από το αρµόδιο συνεργείο. 

 ∆ιαµόρφωση εσωτερικού χώρου : Η δραστηριότητα της διαµόρφωσης 

του εσωτερικού χώρου σύµφωνα µε τους κανόνες του Υπουργείου 

Παιδείας περιλαµβάνει τις εργασίες της τοποθέτησης γυψοσανίδων ώστε 

να δηµιουργηθούν οι επιθυµητοί χώροι (3 αίθουσες διδασκαλίας 14 τµ 

ύψος 2,80 µ., 1 αίθουσα υπολογιστών 16 τµ ύψος 2,80 µ., 1 αίθουσα 

υποδοχής- γραµµατεία, 1 γραφείο καθηγητών, 2 τουαλέτες µε κοινό 

προθάλαµο), της δηµιουργίας φεγγίτη σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας και 

στην αίθουσα η/υ, της αλλαγής του δαπέδου και των κουφωµάτων, των 

υδραυλικών και ηλεκτρολογικών, του βαψίµατος του χώρου και τέλος 

της τοποθέτησης των σωµάτων θέρµανσης. 

 ∆ιαµόρφωση εξωτερικού χώρου: Η διαµόρφωση του εξωτερικού χώρου 

περιλαµβάνει τις εργασίες της δεντροφύτευσης, της πεζοδρόµησης του 

προαύλιου χώρου, του βαψίµατος της εξωτερικής όψης του κτιρίου και 

τέλος την τοποθέτηση των κάδων κοµποστοποίησης και ανακύκλωσης. 

 Εξοπλισµός : Η δραστηριότητα του εξοπλισµού περιλαµβάνει τις εργασίες της 

επιλογής και τοποθέτησης του εξοπλισµού στις αίθουσες (γραφεία, θρανία, 

βιβλιοθήκες) καθώς και της επιλογής και τοποθέτησης των ηλεκτρικών 
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συσκευών χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης ( διαδραστικοί πίνακες, φορητοί 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτισµός). 

 Έλεγχος χώρου από επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου 

Παιδείας :  Στη φάση αυτή πραγµατοποιείται έλεγχος στο χώρο του 

φροντιστηρίου από 3 µελή επιτροπή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (η οποία 

αποτελείται από τον προϊστάµενο της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην οποία 

υπάγεται το φροντιστήριο, τον υγειονοµικό ∆ιευθυντή και από ένα Μηχανικό 

της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του νοµού ) µε στόχο την διαπίστωση της 

συµµόρφωσης του χώρου µε τους κανόνες της πολεοδοµίας που σχετίζονται µε 

την υγιεινή και την ασφάλεια του ώστε να αποτελέσει ένα άρτιο περιβάλλον για 

την υποδοχή των νέων µαθητών. 
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Σχήµα 4.1 : Η δοµική ανάλυση του έργου 

4.3.2  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 

Πίνακας 4.4 : Η αναλυτική οργάνωση του έργου 

Ρόλος Ονοµατεπώνυµο 
Φυσικού 
Προσώπου  

Αρµοδιότητες 

∆ιαχειριστής 
Έργου 

Γιάννης 
∆αµιανίδης 

 Σχεδιασµός, υλοποίηση και 
επίβλεψη του έργου εντός 
χρονοδιαγράµµατος και 
προϋπολογισµού. 

 Εύρεση αρχιτέκτονα και 
ηλεκτρολόγου-µηχανολόγου 
µηχανικού που θα αναλάβουν τη 
διαµόρφωση του χώρου και την 
εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού 
συστήµατος αντίστοιχα.  

Αρχιτέκτων 
Μηχανικός 

Ηλίας Ράπτης  Υπεύθυνος για τη διαµόρφωση του 
χώρου. 

 Υπεύθυνος για την επιλογή των 
υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για 
τη διαδικασία της διαµόρφωσης του 
χώρου. 

 Υπεύθυνος για την επιλογή και το 
συντονισµό των συνεργείων που θα 
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αναλάβουν την διαµόρφωση του 
χώρου ( τεχνίτης τοποθέτησης 
γυψοσανίδων, υδραυλικός, 
ηλεκτρολόγος, ελαιοχρωµατιστής 
κτλ). 

 Υπεύθυνος για την τοποθέτηση του 
εξοπλισµού και των συσκευών. 

 Υπεύθυνος για την τοποθέτηση των 
κάδων ανακύκλωσης και 
κοµποστοποίησης 

Τεχνίτης 
Τοποθέτησης 
Πλακών 

Μάριος Αγγέλου  Υπεύθυνος για την µόνωση της 
ταράτσας, την αλλαγή δαπέδου στον 
εσωτερικό χώρο και την 
πεζοδρόµηση του εξωτερικού χώρου 

Τεχνίτης 
Τοποθέτησης 
Γυψοσανίδων 

Αθανάσιος 
∆ηµάκης 

 Υπεύθυνος για τοποθέτηση 
γυψοσανίδων στον εσωτερικό χώρο 
και δηµιουργίας φεγγιτών 

Τεχνίτης 
Τοποθέτησης 
Κουφωµάτων 

Σπύρος ∆ούκας  Υπεύθυνος αλλαγής κουφωµάτων  

Υδραυλικός Αλέξανδρος 
Βουρλούµης 

 Υπεύθυνος για υδραυλικές εργασίες 

Ηλεκτρολόγος Χρήστος Γάτος  Υπεύθυνος για ηλεκτρολογικές 
εργασίες 

 Υπεύθυνος τοποθέτησης σωµάτων 
θέρµανσης 

Ελαιοχρωµατιστής Αθανάσιος 
Νικολούδης 

 Υπεύθυνος για βάψιµο χώρου 

Κηπουρός Ζήσης Σιµόνης  Υπεύθυνος για δενδροφύτευση  

Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός 

Κώστας Σαββίδης  Υπεύθυνος για τη µελέτη, την 
κατασκευή και την εγκατάσταση του 
φωτοβολταικού συστήµατος στη 
στέγη. 

∆ιευθύντρια 
Σπουδών- 
Ιδιοκτήτρια 
Επιχείρησης 

Ελένη 
Παπαδοπούλου  

 Υπεύθυνη έκδοσης σχετικών αδειών 
και επιλογής επωνυµίας της 
επιχείρησης. 

 Υπεύθυνη για την υπογραφή του 
ιδιωτικού συµφωνητικού µε τον 
αρχιτέκτονα µηχανικό 

 Υπεύθυνη για την επιλογή του 
εξοπλισµού του σχολείου και των 
συσκευών σε συνεργασία µε τον 
αρχιτέκτονα µηχανικό. 
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Στον παραπάνω πίνακα περιγράφονται αναλυτικά ο ρόλος του υπεύθυνου έργου και 

των µελών της οµάδας έργου, τα ονοµατεπώνυµα των φυσικών προσώπων και οι 

αρµοδιότητες τους ως προς τις εργασίες του έργου. Οι τεχνίτες που περιλαµβάνονται 

στον πίνακα αποτελούν τους υπευθύνους των συνεργείων που έχουν επιλεχθεί από τον 

αρµόδιο αρχιτέκτονα µηχανικό. Το συνεργείο που είναι υπεύθυνο για την τοποθέτηση 

των πλακών, την πεζοδρόµηση και τη µόνωση της ταράτσας απασχολεί έναν εργάτη, 

όπως και το συνεργείο που είναι υπεύθυνο για το βάψιµο και για την τοποθέτηση των 

κουφωµάτων όπως φαίνεται παρακάτω : 

Βοηθός τεχνίτη 
τοποθέτησης 
πλακών 

Παύλος ∆έλλιος  Εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης 
πλακών, πεζοδρόµησης και µόνωσης 
ταράτσας 

Βοηθός τεχνίτη 
τοποθέτησης 
κουφωµάτων 

Νικόλαος 
Μαρασλής 

 

 Εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης 
κουφωµάτων 

Βοηθός 
Ελαιοχρωµατιστή 

Πέτρος Τελλίδης  Εκτέλεση εργασιών 
ελαιοχρωµατισµού εσωτερικού και 
εξωτερικού χώρου 

 

4.3.3 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 
 

Η χρονική ανάλυση των δραστηριοτήτων και των εργασιών του έργου γίνεται µέσω του 

προγράµµατος Microsoft Office Project 2007. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι 

δραστηριότητες και οι εργασίες του έργου, η διάρκεια τους, η ηµεροµηνία έναρξης και 

λήξης κάθε δραστηριότητας και εργασίας, καθώς και οι προαπαιτούµενες εργασίες που 

πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη κάθε επόµενης διαδικασίας. Επιπλέον 

υπολογίζονται µέσω του προγράµµατος οι συνολικές µέρες κάθε βασικής 

δραστηριότητας και η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης τους. Στη συνέχεια παρατίθεται 
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το διάγραµµα Gantt του έργου όπως προκύπτει από το πρόγραµµα όπου µε οι κόκκινες 

εργασίες αποτελούν και την κρίσιµη διαδροµή στο έργο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.2 : Πίνακας των δραστηριοτήτων του έργου 
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Σχήµα 4.3 : ∆ιάγραµµα Gantt µέρος 1ο  

 

Σχήµα 4.4 : ∆ιάγραµµα Gantt µέρος 2ο  

Με βάση την παραπάνω επεξεργασία η έναρξη του έργου τοποθετείται χρονικά στη 

1/05/12 ενώ η λήξη του στις 24/08/12 αφήνοντας και 5 εργάσιµες µέρες περιθώριο 

µέχρι τη ∆ευτέρα 3/09/12 όπου είναι η ηµεροµηνία έναρξης των εγγραφών των νέων 
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µαθητών της επιχείρησης σε περίπτωση αναγκαιότητας αλλαγών µετά τον έλεγχο από 

την επιτροπή της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

4.3.4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Πίνακας 4.5 : Ο αναλυτικός προϋπολογισµός του έργου 

∆ραστηριότητα Προϋπολογισµός 

Αµοιβή ∆ιαχειριστή Έργου 1.000€ 

Αµοιβή Αρχιτέκτονα Μηχανικού 2.000€ 

Φωτοβολταϊκό σύστηµα 23.000€ 

Τοποθέτηση δαπέδων, πεζοδρόµηση, 
µόνωση ταράτσας 

4.100€ 

Τοποθέτηση γυψοσανίδων και 
δηµιουργία φεγγιτών  

700€ 

Αλλαγή κουφωµάτων 7.000€ 

Υδραυλικές εργασίες 300€ 

Ηλεκτρολογικές εργασίες 200€ 

Θέρµανση 2.000€ 

Βάψιµο εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου 

2.500€ 

∆ενδροφύτευση  500€ 

Κάδοι κοµποστοποίησης και 
ανακύκλωσης 

500€ 

Εξοπλισµός 12.000€ 

Παράβολα και λοιπά έξοδα 1.000€ 

Σύνολο 56.800€ 

 

Στον παραπάνω πίνακα απεικονίζονται τα σηµαντικότερα κόστη του έργου. Η αµοιβές 

των συνεργείων που λαµβάνουν µέρος στο έργο  αντιστοιχούν σε αυτές που 

συµφωνήθηκαν ανάµεσα στους υπεύθυνους του κάθε συνεργείου και περιλαµβάνουν το 
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εργατικό κόστος και το κόστος των υλικών που χρησιµοποιούνται σε κάθε εργασία. Η 

δραστηριότητα του φωτοβολταϊκού συστήµατος περιλαµβάνει την αµοιβή του 

ηλεκτρολόγου µηχανικού, των δύο εργατών που πραγµατοποιήσουν την εγκατάσταση 

του, των υλικών (πάνελ, αντιστροφέας, πίνακας ελέγχου) καθώς και τα έξοδα 

σύνδεσης. 

4.3.5 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ  
 

Η ποιότητα του συγκεκριµένου έργου στηρίζεται στην τήρηση όλων των προδιαγραφών 

που επιβάλλει το Υπουργείο Παιδείας και στις οποίες στηρίχτηκε η µελέτη του 

µηχανικού για τη διαµόρφωση του χώρου. Πιο συγκεκριµένα οι προδιαγραφές είναι οι 

εξής:  

 Ελάχιστο εµβαδόν αίθουσας 14 τµ. Ελάχιστη επιφάνεια ανά µαθητή 1,5 τµ.  

 Ύψος αιθουσών όχι µικρότερο των 2,80 µέτρων. 

 Ελάχιστη απόσταση των θρανίων από τον πίνακα 1,50 µ. 

 Μεταξύ των σειρών των θρανίων εντός της αίθουσας διδασκαλίας θα υπάρχει 

απόσταση τουλάχιστον 0,50 µ.  

 Οι πόρτες των αιθουσών πρέπει να ανοίγουν από µέσα προς τα έξω, το δε φύλλο 

της πόρτας να έχει ελάχιστο πλάτος 0,80 µ. 

 Ο φυσικός φωτισµός της αίθουσας επιβάλλεται να είναι από αριστερά ή 

αµφίπλευρος ή από αριστερά και πίσω. Ελάχιστη φωτιστική επιφάνεια 17% της 

επιφάνειας του δαπέδου της αίθουσας. 

 Ο εξαερισµός των αιθουσών πρέπει να επιτυγχάνεται µε φεγγίτες, που ανοίγουν 

από πάνω προς τα κάτω.  

  Το πλάτος των αιθουσών δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερο των 7,00 µέτρων 

µε µονόπλευρο φωτισµό, δύναται όµως να είναι το µέγιστο µέχρι και 8 µέτρα 

εφόσον υπάρχει αµφίπλευρος φωτισµός. 
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 Επιβάλλεται τεχνητός και διάχυτος φωτισµός επαρκούς έντασης.  

 Ελάχιστο πλάτος διαδρόµων που εξυπηρετούν µία πλευρά αιθουσών ορίζεται το 

1,20. 

 Ο φωτισµός και ο αερισµός των διαδρόµων πρέπει να είναι επαρκής.  

 Ορίζεται ελάχιστος αριθµός ουρητηρίων 1 ανά 30 µαθητές. 

 Στον προθάλαµο των αποχωρητηρίων επιβάλλεται να υπάρχουν νιπτήρες. 

 Στα αποχωρητήρια πρέπει να λειτουργεί πλήρης εγκατάσταση αποχέτευσης, 

εξαερισµού και υδραυλικού καθαρισµού. Οι επιφάνειες των θαλάµων των 

αποχωρητηρίων θα κατασκευάζονται από υλικό επιδεκτικό συχνής πλύσης, 

καθαρισµού και απολύµανσης. 

 Στα αποχωρητήρια απαραίτητα πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία εγκατάσταση 

ηλεκτρικού φωτός και να υπάρχει εξαερισµός. 

 Οι πόρτες των αποχωρητηρίων επιβάλλεται να ανοίγουν προς τα µέσα. 

 Οι λεκάνες των αποχωρητηρίων πρέπει να είναι ευρωπαϊκού τύπου. 

 Τα φροντιστήρια υποχρεούνται να εφοδιαστούν απαραίτητα µε πυροσβεστήρες 

τοποθετηµένους σε κατάλληλη θέση. 

Επιπλέον ουσιαστικό παράγοντα της ποιότητας του έργου και της πράσινης ιδιότητας 

του αποτελεί η επιλογή των υλικών που χρησιµοποιούνται. Τα υλικά έχουν επιλεγεί 

ώστε να είναι ανακυκλώσιµα, βιοδιασπώµενα αλλά και όσο το δυνατόν πιο φυσικά και 

λιγότερο βιοµηχανοποιηµένα ως προς τον τρόπο παραγωγής τους ως εξής : 

Πίνακας 4.6 : Τα υλικά του έργου 

∆ραστηριότητα Υλικό 

Μόνωση ταράτσας Πλάκες πετροβάµβακα 

∆άπεδα Κεραµικά πλακάκια 
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Κουφώµατα Ανακυκλώσιµο Laminate 

Χρώµατα Φυσικά χρώµατα µε πιστοποίηση 

 

4.3.6 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 

Οι κίνδυνοι που έχουν πιθανότητα εµφάνισης κατά τη διάρκεια του έργου είναι οι εξής: 

 Καθυστέρηση έκδοσης σχετικών αδειών : Στον προγραµµατισµό του έργου 

υπολογίστηκε το µέγιστο διάστηµα για την έκδοση των σχετικών αδειών (30 

ηµέρες) στη φάση της προετοιµασίας καθώς και το µέγιστο διάστηµα για την 

έγκριση από τη ∆ΕΗ για το φωτοβολταϊκό σύστηµα οπότε θεωρούµε βέβαιη την 

τήρηση του χρονοδιαγράµµατος. 

 Πιθανοί τραυµατισµοί : Εφόσον τηρηθούν οι προδιαγραφές ασφαλείας οι οποίες 

περιγράφονται στην µελέτη του αρχιτέκτονα και προσληφθεί εξειδικευµένο 

προσωπικό για όλες τις εργασίες ο κίνδυνος αυτός ελαχιστοποιείται αισθητά σε 

συνδυασµό βέβαια µε την επίβλεψη των τεχνιτών από τον αρχιτέκτονα 

µηχανικό. 

 Κίνδυνος πράσινου ξεπλύµατος : Θεωρούµε ότι όλοι οι προµηθευτές και τα 

υλικά που επιλέγονται έχουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και τηρούν τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί για το έργο ως αναφορά το περιβαλλοντικό τους 

αποτύπωµα. 

 ∆ιορθώσεις στη διαµόρφωση του χώρου σε περίπτωση απόρριψης έγκρισης από 

επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης : Η µελέτη του µηχανικού και η 

σχεδίαση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου πραγµατοποιείται µε πλήρη 

συµµόρφωση στους κτιριακούς κανονισµούς που υποβάλλει το υπουργείο 

παιδείας οπότε ο κίνδυνος απόκλισης από τις προδιαγραφές ελαχιστοποιείται. 
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Επιπλέον µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης των εγγραφών αποµένει ένα χρονικό 

διάστηµα πέντε εργάσιµων ηµερών από τον έλεγχο της επιτροπής 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για την πραγµατοποίηση βελτιώσεων στο χώρο σε 

περίπτωση που αυτές ζητηθούν. 

4.3.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

Το πρόγραµµα επικοινωνίας του έργου περιλαµβάνει :  

 Συνάντηση µεταξύ του υπεύθυνου έργου και της ιδιοκτήτριας του πράσινου 

σχολείου για αµφότερη ενηµέρωση σχετικά µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

έκδοσης των σχετικών αδειών, την επιλογή της επωνυµίας της επιχείρησης και 

την έρευνα που αφορά την επιλογή του αρχιτέκτονα και ηλεκτρολόγου 

µηχανικού. Η συνάντηση οργανώνεται µε πρωτοβουλία του υπεύθυνου έργου 

και πραγµατοποιείται µέσω Skype. 

 Συνάντηση µεταξύ του υπεύθυνου έργου, της ιδιοκτήτριας και του αρχιτέκτονα 

µηχανικού στο χώρο του φροντιστηρίου  για να συζητηθεί το θέµα της 

σχεδίασης της διαµόρφωσης του χώρου αλλά και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 

στην τήρηση των προδιαγραφών που επιβάλλει ο κτιριακός κανονισµός για τα 

φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Η συνάντηση οργανώνεται µε πρωτοβουλία του 

υπεύθυνου έργου. 

 Συνάντηση µεταξύ του υπεύθυνου έργου, της ιδιοκτήτριας και του 

ηλεκτρολόγου µηχανικού στο χώρο του φροντιστηρίου για να παρουσιαστεί η 

τεχνικοοικονοµική µελέτη του φωτοβολταϊκού συστήµατος. Η συνάντηση 

οργανώνεται µε πρωτοβουλία του υπεύθυνου έργου. 

 Τηλεφωνική επικοινωνία µεταξύ του υπεύθυνου έργου και του αρχιτέκτονα 

µηχανικού, µε πρωτοβουλία του τελευταίου, µετά το πέρας κάθε εργασίας της 

διαµόρφωσης χώρου σχετικά µε τη πρόοδο του έργου.  
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 Τηλεφωνική επικοινωνία µεταξύ του υπεύθυνου έργου και του ηλεκτρολόγου 

µηχανικού, µε πρωτοβουλία του τελευταίου, µετά το πέρας κάθε εργασίας του 

φωτοβολταϊκού συστήµατος σχετικά µε την πρόοδο του έργου. 

 Εβδοµαδιαία τηλεφωνική επικοινωνία µεταξύ του υπεύθυνου έργου και της 

ιδιοκτήτριας για ενηµέρωση σχετικά µε την πρόοδο του έργου. 

 Συνάντηση µεταξύ του υπεύθυνου έργου, της ιδιοκτήτριας, του αρχιτέκτονα και 

του ηλεκτρολόγου µηχανικού στο χώρο του φροντιστηρίου για επίβλεψη του 

έργου µετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και σύνδεσης του 

φωτοβολταϊκού και µετά την ολοκλήρωσης της διαδικασίας της διαµόρφωσης 

του χώρου. 

 Συνάντηση της ιδιοκτήτριας του έργου µε τον αρχιτέκτονα µηχανικό για την 

επιλογή του συνολικού εξοπλισµού της επιχείρησης. 

 Συνάντηση της ιδιοκτήτριας του έργου µε τον αρχιτέκτονα µηχανικό για την 

τοποθέτηση του εξοπλισµού. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η  παρούσα διπλωµατική εργασία προσπάθησε να αποτυπώσει το νέο ρεύµα που 

δηµιουργείται τα τελευταία τρία χρόνια στο χώρο της διαχείρισης έργου, την 

ενσωµάτωση της «πράσινης σκέψης» στις διαδικασίες της. Το µοντέλο της Πράσινης 

∆ιαχείρισης Έργου όπως προτάθηκε από τους εµπνευστές του, Maltzman, Mochal, 

Krasnoff και Shirley εισάγει τον παράγοντα των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν κάθε έργο. Επιθυµεί την επίτευξη της 

ισορροπίας µεταξύ όλων των παραγόντων του έργου, χρόνου, κόστους, ποιότητας και 

πρασινότητας και αντιµετωπίζει τον περιβαλλοντικό παράγοντα ως ευκαιρία και όχι ως 

απειλή για το έργο. Η ενσωµάτωση των τεχνικών της Πράσινης ∆ιαχείρισης Έργου 

στην πέµπτη έκδοση του PMBOK Guide κρίνεται αναγκαία σύµφωνα µε τους 

Maltzman, Mochal, Krasnoff και Shirley ώστε να παρέχει στους διαχειριστές των έργων 

έναν αξιόπιστο οδηγό υιοθέτησης της πράσινης σκέψης στα έργα τους.  
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