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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  

 Στην παρούσα διπλωµατική εργασία θα επιχειρηθεί να  γίνει µια προσέγγιση 

του προγραµµατισµού της παραγωγικής διαδικασίας ενός εργοστασίου παραγωγής 

αµαξωµάτων, µε τη µεθοδολογία διαχείρισης έργου – Project Management και τη 

χρήση ενός από τα σχετικά λογισµικά προγράµµατα (MS Project) 

  Αρχικά θα εξηγηθεί η έννοια διαχείρισης έργου – Project Management, ποιους 

τοµείς καλύπτει γενικά και θα περιγραφούν κάποιες από τις µεθόδους που 

χρησιµοποιούνται µε στόχο την βελτιστοποίηση αυτής της διαδικασίας. Στη συνέχεια, 

θα δοθούν στοιχεία σχετικά µε το λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί για την επίλυση 

του προβλήµατος. Τέλος θα παρουσιαστεί η πραγµατική κατάσταση της παραγωγικής 

διαδικασίας του εργοστασίου µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει, θα γίνει χρήση 

του λογισµικού για την παρούσα κατάσταση, καθώς και για δύο εναλλακτικά σενάρια 

µε τις επιπτώσεις τους και τις λύσεις που προτείνονται µε στόχο την βελτιστοποίηση 

του. Η διπλωµατική θα κλείσει µε έναν απολογισµό της όλης διαδικασίας και το κατά 

πόσον είναι υλοποιήσιµη ή όχι για την ευρύτερη αγορά.  

Λέξεις Κλειδιά: << προγραµµατισµός παραγωγής, διαχείριση έργου, λογισµικό MS 

Project >> 

.  

ABSTRACT 

 

 The scope of this thesis is an approach of the production planning of a trucks’ 

body plant, with the project management methodology - Project Management and use 

one of the related software (MS Project) 

  Originally will explain the concept of project management, which areas 

covering general and will describe some of the methods used in order to optimize this 

process. You will then be given information about the software that will be used to 

solve the problem. Finally we show the true state of the production process of the 

factory with his problems, using the software for the current situation, and two 

alternative scenarios with their implications and the solutions proposed with the aim 

of optimization. The thesis closes with an account of the process and whether it is 

feasible or not for the broader market. 

Keywords: <<production planning, project management, software MS Project>> 
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 «Προγραµµατισµός εργασιών παραγωγής σε 

βιοµηχανική µονάδα» 

1 Εισαγωγή 
 

1.1 Γενικά 

Σύµφωνα µε τους Derrick, T.C, and Pegman, M (2002), προγραµµατισµός 

παραγωγής σε βιοµηχανική µονάδα ονοµάζεται η διαδικασία  ανάθεσης εργασιών σε 

διάφορους πόρους µέσα στη ροή του χρόνου. Αποτελεί µια διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, όπου δύο είδη αποφάσεων µπορούν  να ληφθούν: 

• Αποφάσεις χρονικής τοποθέτησης: πότε θα πρέπει κάθε δραστηριότητα να 

αρχίσει, δηλαδή ο χρονικός προγραµµατισµός. 

• Αποφάσεις κατανοµής των πόρων: µε ποιον πόρο και σε ποια ποσότητα 

πρέπει η κάθε δραστηριότητα να εκτελείται, δηλαδή ο προγραµµατισµός 

πόρων. 

Σκοπός του προγραµµατισµού παραγωγής σε µια βιοµηχανική µονάδα είναι, ο 

σχεδιασµός και ο έλεγχος συγκεκριµένων διεργασιών µε στόχο να επιτευχθεί µια 

γρήγορη, ποιοτική και οικονοµική παραγωγή.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις βιοµηχανικών µονάδων όπου η παραγωγή γίνεται 

κατά παραγγελία και όχι εν σειρά, την παραγωγική διαδικασία µπορούµε να την 

προσεγγίσουµε σαν διαχείριση, διαφορετικών κάθε φορά, µεµονωµένων έργων.  

Σύµφωνα µε τον Burke (2002), «διαχείριση έργου», γνωστή στα Αγγλικά µε 

τον όρο «Project Management», είναι η οργάνωση και η διοίκηση των πόρων που έχει 

το στέλεχος στη διάθεση του για ένα δεδοµένο έργο, έτσι ώστε το έργο να 

ολοκληρωθεί µέσα σε συγκεκριµένους περιορισµούς, όπως εκείνου του σκοπού, του 

χρόνου, της ποιότητας και φυσικά του κόστους. 

Παραδοσιακά, τρεις είναι οι κύριοι περιορισµοί ενός έργου, ο σκοπός, ο 

χρόνος και το κόστος. Οι εν λόγω περιορισµοί είναι άρρηκτα συνδεδεµένοι, που 

σηµαίνει ότι όποιον περιορισµό και να επηρεάσουµε, εκείνος αυτόµατα θα επιδράσει 

και τους άλλους δύο. Π.χ.: ανεβάζοντας τις προδιαγραφές του σκοπού, αυξάνουµε 

τόσο τον απαιτούµενο χρόνο όσο και το κόστος υλοποίησης, ενώ αντίστοιχα, 
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µικραίνοντας το χρόνο υλοποίησης, ανεβάζουµε τα συνολικά κόστη, ενώ ταυτόχρονα 

«ρίχνουµε» τις προδιαγραφές που βάλαµε στον σκοπό.  

 Τα πέντε στάδια από τα οποία περνά ένα έργο είναι: η έναρξη, ο σχεδιασµός, η 

εκτέλεση, ο έλεγχος και τέλος η ολοκλήρωση του έργου. 

 

1.2 Αντικείµενο της διπλωµατικής 

  

Ο προγραµµατισµός παραγωγής είναι µια διαδικασία χρονικού προγραµ--

µατισµού, καθώς και προγραµµατισµού των απαραίτητων πόρων για ένα εργοστάσιο. 

Ως εκ τούτου, απαιτείται να έχουµε µια σαφή εικόνα για το τι πραγµατικά συµβαίνει 

στο χώρο παραγωγής, όπως επίσης, και απαντήσεις για το τι θα µπορούσε να συµβεί 

εάν άλλαζε κάτι στα δεδοµένα προγραµµατισµού (what if), είναι απαραίτητες για την 

βέλτιστη λειτουργία του εργοστασίου.  

Αντικείµενο λοιπόν της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι, η παροχή της 

σαφούς εικόνας που αναφέρθηκε παραπάνω και η ανάπτυξη ενός εργαλείου το οποίο θα 

µπορεί να πραγµατοποιήσει µια (what-if) ανάλυση, σε ένα εργοστάσιο παραγωγής 

αµαξωµάτων φορτηγών αυτοκινήτων. Μέσω αυτής της ανάλυσης µπορούν να δοθούν 

απαντήσεις και ουσιαστικά να ληφθούν αποφάσεις, για την ανάληψη ή µη ενός έργου, 

καθώς και για το χρόνο  παράδοσής του. 

Ο τρόπος µε τον οποίο προσεγγίζεται το συγκεκριµένο πρόβληµα είναι µέσω της 

διαχείρισης έργων, ή αλλιώς µέσω του project management.  

Το συγκεκριµένο εργοστάσιο µε το οποίο θα ασχοληθούµε, κατασκευάζει 

αµαξώµατα φορτηγών αυτοκινήτων διαφόρων τύπων, κατόπιν παραγγελίας. Η 

παραγωγή ενός αµαξώµατος είναι µια σειρά από διαδικασίες οι οποίες µπορούν να 

χωριστούν σε οµάδες εργασιών, οι οποίες υπακούουν σε συγκεκριµένους 

τεχνολογικούς περιορισµούς. Έτσι η κατασκευή κάθε αµαξώµατος µπορεί να θεωρηθεί 

ένα ξεχωριστό έργο, το οποίο όµως τις περισσότερες φορές συµβαίνει παράλληλα µε 

άλλα αντίστοιχα έργα. 
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2 Θεωρητικό Υπόβαθρο 
 

2.1 Εισαγωγή στη διαχείριση έργου 

 

Η διαχείριση έργων αποτελεί µια ευρύτατα εφαρµοσµένη τέχνη και επιστήµη. H 

ιστορική εξέλιξη του πολιτισµού και της ανθρώπινης κοινωνίας, είναι συνυφασµένη 

µε την υλοποίηση έργων και ανεξάρτητα από το είδος τους, η οργανωµένη 

προσέγγιση της υλοποίηση τους, είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή 

ολοκλήρωσή τους. 

Αν και δεν διαθέτουµε ικανή ιστορική τεκµηρίωση, σύµφωνα µε το Stretton 

(2007), είναι βέβαιο ότι τα µεγάλα επιτεύγµατα του παρελθόντος όπως οι πυραµίδες 

της Αιγύπτου, το Σινικό Τείχος, η Ακρόπολη, οι στρατιωτικές εκστρατείες του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου κ.α., προϋπέθεταν υψηλό, για την εποχή τους, επίπεδο 

διαχείρισης. Ταυτόχρονα η ιστορία βρίθει από πολλά «αποτυχηµένα» εγχειρήµατα, 

όπως η κατασκευή της διώρυγας σύνδεσης του Νείλου µε την Ερυθρά Θάλασσα, που 

άρχισε από τον Φαραώ Σέτι Α' και ολοκληρώθηκε πολύ αργότερα, από τους Πέρσες. 

Επιστηµονικά, η διαχείριση έργων θεµελιώθηκε τον 19° αιώνα, την εποχή της 

βιοµηχανικής επανάστασης Σήµερα, στην εποχή των περιορισµένων µέσων, των 

πιεστικών χρονικών προθεσµιών, της ανάγκης για ελαχιστοποίηση του κόστους και 

µεγιστοποίηση της ποιότητας, καθώς και του ευµετάβλητου των οικονοµικών 

συνθηκών, επιβάλλεται η επιστηµονική διαχείριση των έργων. 

Η επιστηµονική διαχείριση των έργων αντλεί γνώσεις και τεχνικές από πολλά 

επιστηµονικά πεδία. Η διοίκηση έργων προσφέρεται ως εργαλείο επικοινωνίας 

ανάµεσα σε διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικών κλάδων, µε διαφορετικές 

ανάγκες πληροφόρησης για το έργο. Ως εργαλείο επικοινωνίας, πληροφόρησης και 

παραγωγικότητας, χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη λογισµικού υπολογιστή, µε 

δεκάδες διαθέσιµα προγράµµατα σήµερα. Ωστόσο ο διαχειριστής του έργου πρέπει 

να διαθέτει εκτός από τη γνώση των τεχνικών, την εµπειρία συνολικής θεώρησης και 

διορθωτικών δράσεων. 

Η διαχείριση έργου συνδυάζει την επιστήµη µε την τέχνη. Γίνεται αντιληπτή, σαν 

επιστήµη λόγω της χρησιµοποίησης γραφηµάτων, διαγραµµάτων µαθηµατικών 
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υπολογισµών και άλλων τεχνικών εργαλείων, όµως για τη διαχείριση ενός έργου, 

σηµαντικό ρόλο παίζουν πολιτικοί, διαπροσωπικοί και οργανωτικοί παράγοντες.   

Επικοινωνία, ικανότητα στις διαπραγµατεύσεις αλλά και στην επίλυση των διαφορών 

και των συγκρούσεων που προκύπτουν, είναι µερικές µόνο από τις δεξιότητες που 

χρησιµοποιούνται στην «τέχνη» της διαχείρισης έργου. Η επιτυχής πραγµατοποίηση 

ενός έργου εξαρτάται σηµαντικά από τον προσεκτικό και συνεχή σχεδιασµό του.  

Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου θα αναφερθούµε, στη σηµασία της 

διαχείρισης των τεχνικών έργων, αλλά κυρίως στη σπουδαιότητα του χρονικού 

προγραµµατισµού. 

 

2.2 Έργο (Project) - Κατηγοριοποίηση έργων 

 

Πολλές φορές η έννοια του έργου συγχέεται µε την έννοια της εργασίας. Κι 

όµως, η έννοια του έργου στη διοίκηση έργων, είναι πολύ καλά καθορισµένη. Αν ένα 

σύνολο δραστηριοτήτων δεν ικανοποιούν τον ορισµό, αυτές οι δραστηριότητες δεν 

αποτελούν ένα έργο. Και βέβαια, αν δεν έχουµε έργο, δεν έχει νόηµα να µιλάµε για 

την διοίκηση του. 

Όλα τα έργα ξεκινούν από τη σύλληψη µιας ιδέας. Η ιδέα αυτή για τη δηµιουργία 

ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας, αποτελεί στην ουσία και την τελική µορφή του 

έργου. Για να φθάσουµε όµως στη τελική µορφή, το αρχικό σχέδιο υφίσταται µία 

συνεχή επεξεργασία. 

Οι δυο πληρέστεροι ορισµοί είναι οι εξής: 

Σύµφωνα µε το εγχειρίδιο PMBOK (2013) του Ινστιτούτου ∆ιαχείρισης Έργου 

(ΡΜΙ), το έργο ορίζεται ως το « ... προσωρινό εγχείρηµα που στοχεύει στη 

δηµιουργία ενός µοναδικού προϊόντος ή υπηρεσίας. Προσωρινό σηµαίνει ότι κάθε 

έργο έχει καθορισµένο τέλος. Μοναδικό σηµαίνει ότι το προϊόν ή υπηρεσία διαφέρει 

κατά διακριτό τρόπο από όλα τα υπόλοιπα, παρόµοια προϊόντα ή υπηρεσίες» 

Ο δε Turner (1993) ορίζει το έργο ως το «... εγχείρηµα κατά το οποίο ανθρώπινοι 

πόροι (ή µηχανές), οικονοµικοί πόροι και πρώτες ύλες, οργανώνονται κατά 

καινοφανή τρόπο, µε στόχο την ανάληψη συγκεκριµένου αντικειµένου εργασιών που 

έχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές και υπόκεινται σε δεδοµένους κοστολογικούς και 

χρονικούς περιορισµούς, ώστε να παραχθεί µια επωφελής µεταβολή, η οποία ορίζεται 

µέσω ποσοτικών και ποιοτικών στόχων». 
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Τα έργα ποικίλουν ως προς το µέγεθος, το αντικείµενο εργασιών, το κόστος και 

τον απαιτούµενο χρόνο, και µπορεί να είναι από υπερµεγέθη διεθνή έργα που 

κοστίζουν εκατοµµύρια ευρώ και διαρκούν πολλά χρόνια, έως µικρά, τοπικά έργα 

χαµηλού προϋπολογισµού, που απαιτούν λίγες ώρες δουλειάς και µικρά κόστη. 

Προκύπτει λοιπόν ότι το κάθε έργο έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Είναι µοναδικό µε την έννοια ότι αποτελείται από µη επαναλαµβανόµενες 

(µοναδικές) δραστηριότητες 

• Αποσκοπεί στην εκπλήρωση συγκεκριµένων στόχων 

• Κύκλο ζωής (η χρονική διάρκεια από την αρχή µέχρι το τέλος του) 

• Έναρξη και λήξη (πολλές φορές είναι δύσκολο να προσδιοριστούν) 

• ∆ιαθέτει κάποιο προϋπολογισµό 

• Οµαδική λειτουργία (οικοδόµηση οµάδων) 

• Πόρους (µπορεί να προέρχονται από διαφορετικά τµήµατα, οπότε απαιτείται 

συντονισµός) 

Υπάρχει πολύ µεγάλη ποικιλία έργων στη σηµερινή εποχή που θα µπορούσαµε 

να αναφέρουµε ως παραδείγµατα: τα κατασκευαστικά έργα τεχνικών εταιρειών που 

µπορεί να είναι κτηριακά ή έργα υποδοµής (δρόµοι, λιµάνια, αεροδρόµια κλπ.), τα 

στρατιωτικά έργα, ή ακόµη και η ανάπτυξη ενός νέου µοντέλου αυτοκινήτου από µία 

εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων. 

Τα έργα σύµφωνα µε τον D. Lock (1992) θα µπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν 

σε τέσσερις οµάδες: 

Τεχνικά έργα: Τα έργα αυτής της κατηγορίας έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό το 

γεγονός ότι πραγµατοποιούνται σε κάποιο εργοτάξιο, στις περισσότερες περιπτώσεις 

είναι σε εξωτερικούς χώρους και συνήθως µακριά από τα κεντρικά γραφεία του 

κατασκευαστή τους. 

Βιοµηχανικά έργα: Τα βιοµηχανικά έργα έχουν στόχο την παραγωγή ενός 

τεµαχίου εξοπλισµού ή µηχανήµατος πλοίου, αεροσκάφους, οχήµατος ή κάποιου 

άλλου αντικειµένου που απαιτεί ειδικό σχεδιασµό. Το τελικό προϊόν µπορεί να είναι 

για κάποιον συγκεκριµένο πελάτη, ή µπορεί να δηµιουργείται και να χρηµατοδοτείται 

από κάποια εταιρεία µε στόχο τη µαζική παραγωγή και πώληση. Τα έργα αυτά 

συνήθως πραγµατοποιούνται µέσα σε κάποιο εργοστάσιο ή εσωτερικό χώρο, όπου η 

επίβλεψη γίνεται άµεσα και επί τόπου. 
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∆ιοικητικά έργα: Αυτά είναι τα έργα που προκύπτουν όταν π.χ. µία επιχείρηση 

αλλάζει έδρα ή µετακοµίζει, αναπτύσσει ή εισάγει ένα καινούριο λογισµικό, 

ετοιµάζεται για µία έκθεση, ετοιµάζει µια µελέτη σκοπιµότητας ή οποιαδήποτε άλλη 

µελέτη, οργανώνει µία παρουσίαση και γενικά εµπλέκεται σε µία διαδικασία όπου 

απαιτείται διαχείριση και συντονισµός κάποιων δραστηριοτήτων για να παραχθεί ένα 

τελικό αποτέλεσµα το οποίο δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως προϊόν ή κατασκευή. 

Ερευνητικά έργα: Τα έργα που αφορούν στην καθαρή έρευνα, µπορεί να 

απαιτήσουν τη δαπάνη πάρα πολλών χρηµάτων και να διαρκέσουν πάρα πολλά 

χρόνια. Τα έργα αυτά εµπεριέχουν το µεγαλύτερο κίνδυνο γιατί επιχειρούν να 

επεκτείνουν τα σύνορα της υπάρχουσας γνώσης της επιστήµης. Σε αντίθεση µε όλα 

τα προηγούµενα είδη έργων στα ερευνητικά έργα είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

οριστεί εξαρχής το αποτέλεσµα και η ηµεροµηνία λήξης τους. 

Τα τεχνικά έργα σχετίζονται µε τις περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες - σε 

αντιστοιχία τα είδη των τεχνικών έργων διακρίνονται ανάλογα µε το σκοπό της 

κατασκευής τους. 

Παρόλα αυτά, είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο να κατηγοριοποιηθούν απόλυτα τα 

είδη των τεχνικών έργων. Παρακάτω θα παρουσιαστούν τρεις βασικές κατηγορίες 

τεχνικών έργων που είναι γενικότερα αποδεκτές. Σε πολλές όµως περιπτώσεις τα 

τεχνικά έργα ανήκουν σε περισσότερες από µία κατηγορίες 

Οικοδοµικά έργα: Σε αυτές ανήκουν οι κατοικίες (διαµερίσµατα, µονοκατοικίες 

κλπ.) αλλά και εµπορικά κέντρα, καταστήµατα και συγκροτήµατα γραφείων. Οι 

κατασκευές αυτές φτάνουν σε περιόδους αιχµής µέχρι και το 50% της 

κατασκευαστικής δραστηριότητας της χώρας. 

Μεγάλα έργα υποδοµών: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα οδικά έργα, τα 

σιδηροδροµικά έργα, τα έργα κατασκευής υπογείου σιδηροδρόµου - Μετρό, οι 

γέφυρες, τα φράγµατα, τα λιµάνια, τα αεροδρόµια, τα έργα του φυσικού αερίου, τα 

υδραυλικά έργα, τα αρδευτικά έργα. οι βιολογικοί καθαρισµοί, κλπ. Τα έργα 

υποδοµών χρηµατοδοτούνται από το κράτος (συνήθως µε την αρωγή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης). 

Βιοµηχανικά έργα:  Στην κατηγορία αυτή  ανήκουν διυλιστήρια και εργοστάσια 

πετροχηµικών, πυρηνικά εργοστάσια, εργοστάσια αλουµινίου, χαλυβουργίας και 

άλλες βαριές βιοµηχανίες. Σε αντιδιαστολή µε τα µεγάλα έργα υποδοµών, τα 
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βιοµηχανικά έργα κατασκευάζονται από τη ιδιωτική πρωτοβουλία µε ενδεχόµενη 

χρηµατοδότηση Τραπεζών ή την ενίσχυση Κρατικών ή Ευρωπαϊκών κονδυλίων.  

Τέλος, άλλη µία διάκριση των τεχνικών έργων είναι αυτή σε ιδιωτικά και 

δηµόσια έργα. 

 

2.3 Κύκλος ζωής έργου 

 

Ανεξάρτητα από το µέγεθος και το είδος, κάθε έργο ακολουθεί τις ίδιες φάσεις 

κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η διαφορά ανάµεσα στα διάφορα έργα βρίσκεται 

στην προσπάθεια που απαιτείται σε κάθε φάση και στη χρονική διάρκειά της. 

Το εγχειρίδιο ΡΜΒΟΚ (2013) αναφέρει: «... καθώς το κάθε έργο είναι µοναδικό 

και ενέχει κάποιο βαθµό κινδύνου, οι εταιρείες που αναλαµβάνουν την εκτέλεση 

έργων συνήθως τα υποδιαιρούν σε φάσεις, για να υπάρχει καλύτερος διοικητικός 

έλεγχος. Συλλογικά όλες µαζί οι φάσεις αυτές, συνιστούν τον κύκλο ζωής του 

έργου». 

Οι φάσεις του κύκλου ζωής του έργου είναι: 

Φάση 1, αρχικής σύλληψης  και εκκίνησης: Το έργο ξεκινά, προκύπτουν διάφορες 

ανάγκες και µελετάται η σκοπιµότητα του και εφόσον γίνει αποδεκτή, περνάµε στην 

επόµενη φάση. 

Φάση 2, σχεδιασµού και ανάπτυξης: Στη φάση αυτή η µελέτη σκοπιµότητας που 

έχει δηµιουργηθεί χρησιµοποιείται σαν οδηγός για το λεπτοµερή σχεδιασµό του 

έργου. 

Φάση 3, υλοποίησης ή κατασκευής: Υλοποίηση του έργου σύµφωνα µε την 

προηγούµενη λεπτοµερή ανάλυσή του (2η Φάση). 

Φάση 4, λειτουργία και παράδοση: Το έργο επιβεβαιώνεται ότι έχει υλοποιηθεί 

σύµφωνα µε το σχέδιο και θεωρείται περατωµένο. 

Οι φάσεις του κύκλου ζωής τις περισσότερες φορές ακολουθούν η µία την άλλη 

σειριακά, παρόλα αυτά όµως, στην πράξη µπορεί να επικαλύπτονται. Τα παραδοτέα 

της κάθε φάσης εγκρίνονται προτού ξεκινήσουν οι διαδικασίες της επόµενης φάσης, 

ωστόσο µπορεί η έγκριση των παραδοτέων να είναι σταδιακή και η επόµενη φάση να 

ξεκινήσει προτού να τελειώσει η προηγούµενή της. Η τακτική αυτή ονοµάζεται 

συντόµευση διαδροµής (fast tracking). 
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Ο κύκλος ζωής συνδυάζεται µε το επίπεδο της προσπάθειας που καταβάλλεται, και 

εκφράζεται µε βάση τις εργατοώρες που δαπανήθηκαν, ή το κόστος. Η προσπάθεια 

αυξάνεται, αλλά µε αργό ρυθµό στις αρχικές φάσεις, καθώς το έργο σχεδιάζεται και 

αναπτύσσεται. Αυτή η σταδιακή αύξηση επιταχύνεται στη φάση της υλοποίησης και 

φθάνει σε ένα µέγιστο καθώς προχωρούν οι εργασίες, για να καταλήξει σε µία απότοµη 

πτώση όταν οι εργασίες έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Είναι φανερό ότι η προσπάθεια 

είναι εντονότερη κατά την φάση της υλοποίησης, άρα είναι λογικό να συµπεράνουµε 

ότι αυτή είναι και η σηµαντικότερη φάση του έργου η οποία καθορίζει και την επιτυχία 

του. 

Όµως, ενώ όλες οι τεχνικές παλαιότερα επικεντρωνόταν στη φάση της υλοποίησης, 

τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον έχει µετατοπιστεί στις αρχικές φάσεις, δηλαδή σε 

ότι σχετίζεται µε τον σχεδιασµό του έργου (ανάλυση απαιτήσεων των συµµετοχών, 

εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας, συνεχή αξιολόγηση των παραµέτρων, κίνδυνος του 

έργου). Αυτή η µετατόπιση του ενδιαφέροντος οφείλεται στο γεγονός ότι στις αρχικές 

φάσεις µπορούµε ευκολότερα να επηρεάσουµε την εξέλιξη του έργου, να µειώσουµε το 

κόστος να ενσωµατώσουµε πρόσθετη αξία, να βελτιώσουµε την απόδοση και να 

αυξήσουµε την ευελιξία, ενώ στη φάση της υλοποίησης δεν µπορεί να γίνει τίποτα 

περισσότερο από το να υλοποιηθεί το έργο όπως σχεδιάστηκε. Επίσης, στην περίπτωση 

σχεδιαστικού λάθους, ή στην περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει να τροποποιηθεί το 

αντικείµενο των εργασιών και χρειαστεί να γίνουν αλλαγές, αυτές κοστίζουν τόσο 

περισσότερο, όσο πλησιέστερα προς την αποπεράτωσή του βρίσκεται το έργο. 

Ο κύκλος ζωής του έργου µπορεί να υποδιαιρεθεί σε διάφορες κατηγορίες, 

αναλόγως µε το ποιοι εµπλέκονται στο έργο: συµµέτοχοι, σχεδιαστές, εργολήπτες, 

προµηθευτές. Για κάθε µία από τις κατηγορίες αυτές µπορεί να σχεδιαστεί ένας 

αντίστοιχος κύκλος ζωής, και καθένας από αυτούς τους κύκλους, ενσωµατώνεται στον 

κύκλο ζωής του κυρίως έργου. 

 

2.4 Χρονικός και οικονοµικός προγραµµατισµός των κατασκευών 

 

2.4.1 Βασικοί άξονες της διαχείρισης έργου 

 

Σύµφωνα µε το Stretton (2007), στη σηµερινή εποχή των πιεστικών χρονικών 

προθεσµιών, της ανάγκης για ελαχιστοποίηση του κόστους και για την παράλληλη 
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µεγιστοποίηση της ποιότητας, ο χρονικός και οικονοµικός προγραµµατισµός αποτελεί 

τον πυρήνα συνοχής του έργου όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.1.. 

Ο αποτελεσµατικός προγραµµατισµός και έλεγχος του έργου απαιτεί σφαιρική 

θεώρηση, λογική σκέψη, σηµασία στη λεπτοµέρεια, ικανότητα επικοινωνίας και 

δέσµευση για την ολοκλήρωση του έργου. 

 

Χρόνος                        Κόστος 

   

                          

 

                    Ποιότητα 

Σχήµα 2.1: To τρίγωνο του έργου 

 

Το κόστος 

Το κόστος στη διαχείριση έργου περιλαµβάνει εκείνες τις διαδικασίες που 

διασφαλίζουν ότι το έργο θα ολοκληρωθεί στα πλαίσια του προϋπολογισµού του. Η 

διαχείρισή του αναφέρεται στον προγραµµατισµό των πόρων, στην εκτίµηση κόστους, 

στον προϋπολογισµό κόστους και στον έλεγχο των χρηµατικών ροών και του κόστους. 

 

Ο χρόνος 

Ο χρόνος περιλαµβάνει εκείνες τις διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι το έργο θα 

εκτελεστεί έγκαιρα. Αναφέρεται στα εξής: στον ορισµό των δραστηριοτήτων, στον 

καθορισµό της αλληλουχίας των δραστηριοτήτων, στην εκτίµηση της διάρκειάς τους, 

στην οριστικοποίηση των εργάσιµων ηµερών, στην ανάπτυξη χρονοδιαγράµµατος και 

του ελέγχου του χρόνου όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.2. 
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Σχήµα 2.2: ∆ιαχείριση χρόνου του έργου 

Η ποιότητα 

Ο ισχυρός ανταγωνισµός είναι το κύριο στοιχείο που διέπει τις επιχειρήσεις στη 

σηµερινή αγορά και αντικατοπτρίζεται σε θέµατα που έχουν να κάνουν µε την τιµή του 

προϊόντος, την ποιότητα αυτού, το χρόνο παράδοσης και τη γενικότερη εξυπηρέτηση 

του πελάτη. Σύµφωνα µε το εγχειρίδιο ΡΜΒΟΚ (2013), διαχείριση ποιότητας είναι το 

σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται, για να εξασφαλιστεί ότι το έργο θα 

ικανοποιεί όλες τις ανάγκες για τις οποίες ανελήφθη, αντιµετωπίζοντας τόσο την 

διαχείριση του έργου, όσο και του προϊόντος που το έργο παράγει. 

Για να είναι ένα έργο επιτυχές, ο διαχειριστής του έργου πρέπει να εφαρµόσει µία 

ισοβαρή κατανοµή µεταξύ χρονικού προγραµµατισµού, κόστους και ποιότητας. Για να 

επιτύχει την ισοβαρή κατανοµή ο διαχειριστής του έργου πρέπει να µελετήσει την 

ποιότητα, σε συνάρτηση µε τους άλλους δύο παράγοντες. Για τη διατήρηση αυτής της 

ισορροπίας, θα πρέπει να εφαρµοστούν από την αρχή τα κατάλληλα εργαλεία για το 

σχεδιασµό, προγραµµατισµό, διαχείριση ποιότητας και ελέγχου σε όλες τις φάσεις του 

έργου. 

Η ποιότητα στη γενική έννοια του όρου, είναι ανταπόκριση της παραγωγής στις 

προκαθορισµένες απαιτήσεις. Ειδικότερα η ποιότητα στα τεχνικά έργα, επιτυγχάνεται 

αν το έργο που κατασκευάστηκε, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύµβασης, στις 

εγχώριες και διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας, στις διατάξεις ασφαλείας, στην 

τυποποίηση στους κανονισµούς που ισχύουν και στην προστασία του περιβάλλοντος. 
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Σύµφωνα µε τον ΡΜΒΟΚ (2013), στον προγραµµατισµό των έργων επτά είναι τα 

βασικά βήµατα που πρέπει να ακολουθούνται: 

� Καθορισµός των στόχων 

� ∆ιαίρεση του έργου σε µικρότερα υποτιµήµατα-δραστηριότητες, ούτως ώστε 

να είναι ευκολότερα στη διοίκησή τους 

� Λεπτοµερής ταξινόµηση των εργασιών (τι πρέπει να γίνει και µε ποια σειρά) 

� Εκτίµηση της διάρκειας κάθε δραστηριότητας 

� Χρήση των διαρκειών των εκάστοτε δραστηριοτήτων, για τον υπολογισµό 

της συνολικής εκτιµώµενης διάρκειας του έργου 

� Ολοκλήρωση του προγράµµατος µε τους πόρους που µπορούν να 

συγκεντρωθούν 

� Ανάθεση εργασιών σε άτοµα, ονοµαστικά 

 

2.4.2 Στοιχεία του χρονικού  προγραµµατισµού 

 

2.4.2.1 ∆ραστηριότητες 

 

Σύµφωνα µε το ΡΜΒΟΚ (2013), ως δραστηριότητα ορίζεται ένα τµήµα εργασίας 

που εκτελείται κατά την διάρκεια ενός έργου. Μια δραστηριότητα κανονικά έχει, µία 

αναµενόµενη διάρκεια, ένα αναµενόµενο κόστος και αναµενόµενες απαιτήσεις σε 

πόρους. Οι δραστηριότητες µπορούν να υποδιαιρεθούν σε δράσεις (tasks). 

Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς ένα έργο, κάθε δραστηριότητα πρέπει να 

δροµολογηθεί µε κάποιον τρόπο. Ο τρόπος καθορίζει τη διάρκεια της δραστηριότητας, 

τις απαιτήσεις σε πόρους από διάφορες κατηγορίες, καθώς και πιθανές χρηµατικές 

εισροές ή εκροές που συµβαίνουν, κατά την έναρξη, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 

ή τέλος στην ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. 

 

2.4.2.2 Σχέσεις προτεραιότητας 

 

Συχνά υπάρχουν διάφοροι τεχνολογικοί περιορισµοί που επηρεάζουν την 

αλληλουχία των δραστηριοτήτων. Οι σχέσεις προτεραιότητας δείχνουν τη σχέση που 

υπάρχει µεταξύ των χρόνων έναρξης και λήξης δύο δραστηριοτήτων, ή µεταξύ µιας 

δραστηριότητας του έργου και ενός ορόσηµου. 
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Οι σχέσεις προτεραιότητας διακρίνονται σε τέσσερις τύπους: 

Έναρξη µετά την λήξη: Η έναρξη της εργασίας µιας επόµενης δραστηριότητας, 

εξαρτάται από την ολοκλήρωση της εργασίας µιας προηγούµενης δραστηριότητας. 

Έναρξη µετά την έναρξη: Επισηµαίνει τη σχέση που έχουν οι ηµεροµηνίες έναρξης 

των δύο δραστηριοτήτων. Η έναρξη της εργασίας µιας επόµενης δραστηριότητας, 

εξαρτάται από την έναρξη διαδικασίας µιας προηγούµενης δραστηριότητας. 

Λήξη µετά την λήξη: Επισηµαίνει την σχέση που έχουν οι ηµεροµηνίες λήξης των 

δύο δραστηριοτήτων. Η ολοκλήρωση της εργασίας µιας επόµενης δραστηριότητας δεν 

µπορεί να γίνει, µέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία µιας προηγούµενης δραστηριότητας. 

Λήξη µετά την έναρξη: Η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της µιας δραστηριότητας, 

σχετίζεται µε την ηµεροµηνία έναρξης της προηγούµενης. 

 

2.4.2.3 Πόροι 

 

Οι πόροι είναι όλα εκείνα τα µέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση µιας 

εργασίας (ανθρώπινο δυναµικό, µηχανήµατα, Η/Υ, κ.λπ.).  

Η κατανοµή των πόρων είναι µια διαδικασία στην οποία προσδιορίζονται τα 

απαραίτητα µέσα για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του έργου. Το πρώτο βήµα για 

τον προγραµµατισµό των πόρων είναι η εκτίµηση αυτών, η οποία συνδέεται άµεσα µε 

το αντικείµενο των εργασιών και την τελική προσµέτρηση των υλικών. Στη συνέχεια, 

υπολογίζεται η σχέση ανάµεσα στη διάρκεια της κάθε δραστηριότητας και το 

αντίστοιχο µέγεθος πόρων που απαιτείται. Το επόµενο βήµα είναι, να προβλεφθούν οι 

συνολικές απαιτήσεις σε πόρους ανά ειδικότητα, και η παρουσίαση αυτών σε ένα 

οργανωµένο πίνακα πόρων. Ακολουθεί, ο έλεγχος της διαθεσιµότητας των πόρων, 

δηλαδή πόσοι πόροι είναι διαθέσιµοι εντός και εκτός εταιρείας. 

Στην επιβάρυνση των πόρων συγκρίνουµε τους πόρους που προβλέψαµε ότι θα 

χρειαστούµε για την ολοκλήρωση του έργου, µε τους διαθέσιµους πόρους. Υπέρ-

επιβάρυνση πόρων έχουµε όταν οι προβλεπόµενοι πόροι υπερβαίνουν τους διαθέσιµους 

και αυτό οδηγεί σε καθυστέρηση κάποιων δραστηριοτήτων, µε συνέπεια την 

καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου. Αντίστροφα, ή υπό-επιβάρυνση πόρων, 

σηµαίνει υποαπασχόληση των διατιθέµενων πόρων και µπορεί να επηρεάσει 

καθοριστικά την κερδοφορία της επιχείρησης. 
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Για την αντιµετώπιση της υπέρ-επιβάρυνσης και της υπό-επιβάρυνσης 

χρησιµοποιούνται: 

Εξοµάλυνση πόρων (leveling): ∆ιαδικασία κατά την οποία µετακινούµε τις 

δραστηριότητες πάνω στο χρονοδιάγραµµα, έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουµε την 

επιβάρυνση των πόρων. 

Προγραµµατισµός πόρων για οριοθετηµένο χρόνο. 

Προγραµµατισµός πόρων για οριοθετηµένο αριθµό πόρων: Όταν είναι αδύνατο να 

υπερβούµε το όριο που τίθεται από τον αριθµό των διαθέσιµων πόρων, όπως φαίνεται 

παρακάτω στο Σχήµα 2.3. 

Σχήµα 2.3: Προγραµµατισµός πόρων για οριοθετηµένο αριθµό πόρων 

 

Αύξηση πόρων: Για την αντιµετώπιση υπέρ-επιβαρύνσεων µε επιλογές όπως, 

(υπερωρίες, εργασία κατά βάρδιες, ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση των 

εργαζοµένων η οποία οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας κλπ.). 

Μείωση πόρων: Για την αντιµετώπιση υποαπασχόλησης µε επιλογές όπως, 

(µετακίνηση άεργων πόρων σε κρίσιµες δραστηριότητες, διάθεση των πόρων είτε στο 

εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό της εταιρείας, χρησιµοποίηση αυτών για την 

συντήρηση του εξοπλισµού κατά την διάρκεια περιόδων αδράνειας κλπ.). 

 

2.4.2.4 Περιορισµοί και στόχοι 

 

Οι περιορισµοί και οι στόχοι καθορίζονται κατά την διάρκεια της διατύπωσης του 

προβλήµατος. Σύµφωνα µε το ΡΜΒΟΚ (2013), ως περιορισµός ορίζεται «... 
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οποιοσδήποτε παράγοντας επηρεάζει το πότε µπορεί να προγραµµατιστεί µια 

δραστηριότητα. Είναι εφαρµόσιµος περιορισµός που επηρεάζει την πρόοδο ενός 

έργου». 

Όσον αφορά στους στόχους, αυτοί πολλές φορές είναι αλληλοσυγκρουόµενοι. 

Κάποιοι στόχοι αφορούν στην ελαχιστοποίηση του κόστους, άλλοι στη 

µεγιστοποίηση της Καθαρής Παρούσας Αξίας του έργου, άλλοι στη χρήση και στην 

αποδοτικότητα των πόρων, κλπ. Οπότε η ιεράρχηση των στόχων, αποτελεί επιτακτική 

ανάγκη για τον ακριβέστερο προγραµµατισµό. 

 

2.5 Μέθοδοι PERT και  CPM 

 

Σύµφωνα µε το Stretton (2007), ο προγραµµατισµός των έργων µε τη µέθοδο της 

δικτυωτής ανάλυσης, εφαρµόζεται µε τεράστια επιτυχία σε πολλές αναπτυγµένες 

χώρες, ήδη από τη δεκαετία του '60, µε τη µέθοδο της κρίσιµης διαδροµής, και την 

Τεχνική Αξιολόγησης και Αναθεώρησης Προγράµµατος ,  

Το 1957, η εταιρία DuPont ανέπτυξε τη µέθοδο CΡΜ για τον προγραµµατισµό 

και τον έλεγχο της κατασκευής και συντήρησης ενός χηµικού εργοστασίου, 

πετυχαίνοντας µείωση 37% του χρόνου συντήρησης των µηχανών και των 

εγκαταστάσεων του εργοστασίου. Παράλληλα το 1958, το Πολεµικό Ναυτικό των 

ΗΠΑ ανέπτυξε τη µέθοδο ΡΕRΤ για τον επιστηµονικό προγραµµατισµό µεγάλων 

έργων, µεταξύ των οποίων και η κατασκευή του πυραυλικού συστήµατος Polaris. Η 

εφαρµογή της µεθόδου ΡΕRΤ λέγεται ότι µείωσε τον χρόνο κατασκευής του 

συστήµατος Polaris κατά δύο χρόνια. 

Σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του έργου η εφαρµογή των µεθόδων CΡΜ και 

ΡΕRΤ της δικτυωτής ανάλυσης, προσφέρουν αρκετά πλεονεκτήµατα όπως: 

Στο σχεδιασµό και προγραµµατισµό παρέχει ένα αναλυτικό, πλήρες και 

τεκµηριωµένο πρόγραµµα πριν την έναρξη εκτέλεσής του, µε όλες τις 

δραστηριότητες που τα συνθέτουν µε τις αλληλεξαρτήσεις και τους περιορισµούς. 

Προσδιορίζει το συνολικό χρόνο εκτέλεσης, τις κρίσιµες δραστηριότητες, τις 

αναµενόµενες ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης όλων των δραστηριοτήτων, και τα 

χρονικά περιθώρια εκτέλεσης των µη κρίσιµων δραστηριοτήτων. Προσδιορίζει τους 

απαιτούµενους, για την ολοκλήρωση του έργου, πόρους και τις περιόδους 

απασχόλησής τους. Το βασικότερο όµως πλεονέκτηµα εφαρµογής των µεθόδων CΡΜ 
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και ΡΕRΤ είναι, η δυνατότητα εξέτασης εναλλακτικών σεναρίων εκτέλεσης 

επιµέρους δραστηριοτήτων, και η επίδραση που αυτά έχουν στο έργο. 

Στην επικοινωνία µεταξύ των αρµοδίων για την υλοποίηση επιµέρους τµηµάτων 

του έργου, µε τον καθορισµό συγκεκριµένων ηµεροµηνιών, και των σχετικών 

χρονικών περιθωρίων εκτέλεσης συγκεκριµένων δραστηριοτήτων. 

Στον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης του έργου, µε τη δυνατότητα αναγνώρισης 

των δραστηριοτήτων που έχουν ολοκληρωθεί, αυτών που βρίσκονται σε εξέλιξη και 

αυτών που πρόκειται να ξεκινήσουν, τη δυνατότητα σύγκρισης των προγραµ-

µατισµένων και πραγµατοποιούµενων ηµεροµηνιών εκτέλεσης των δραστηριοτήτων, 

τη δυνατότητα πρόγνωσης της πορείας προόδου του έργου, τη δυνατότητα 

καθορισµού ενδιάµεσων στόχων και εξέτασης εναλλακτικών λύσεων κλπ. 

Τέλος, βασικό πλεονέκτηµα εφαρµογής των µεθόδων είναι ότι, επικεντρώνει την 

προσοχή του διαχειριστή του έργου στις κρίσιµες δραστηριότητες, οι οποίες 

αποτελούν συνήθως το 10~20% του συνολικού αριθµού των δραστηριοτήτων όλου 

του έργου. 

Παρόλο που αρχικά υπήρχαν διαφορές µεταξύ των δύο µεθόδων, πλέον η τεχνική 

της µεθόδου CΡΜ χρησιµοποιείται ως συνώνυµη του όρου ΡΕRΤ για να υποδηλώσει, 

είτε το χρονικό προγραµµατισµό καθ’ αυτόν, είτε τον ενιαίο κύκλο προγραµµατισµού 

και ελέγχου. 

 

2.6 ∆ιάγραµµα Gantt 

 

Το διάγραµµα Gantt είναι η πρώτη αξιόλογη προσπάθεια προγραµµατισµού, και 

πήρε το όνοµα του από τον εµπνευστή του, Ηenry Gantt (1861-1919). Βασίζεται στην 

απεικόνιση µε ευθύγραµµα τµήµατα, τα οποία αντιστοιχούν στις δραστηριότητες 

κάθε έργου, το µήκος των οποίων είναι ανάλογο της χρονικής διάρκειας κάθε 

δραστηριότητας. Απαιτείται η ανάλυση του έργου σε επιµέρους δραστηριότητες και ο 

προσδιορισµός της χρονικής διάρκειας, αλλά και του κόστους κάθε δραστηριότητας. 

Τα πλεονεκτήµατα του διαγράµµατος Gantt είναι τα εξής: 

� Είναι εύκολο να κατανοηθεί και να αφοµοιωθεί. 

� Παρουσιάζει την πρόοδο των δραστηριοτήτων µε σαφή και απλό τρόπο. 

� Το χρονικό περιθώριο των δραστηριοτήτων γίνεται ευκολότερα 

κατανοητό, όταν προβάλλεται πάνω στο γραµµικό διάγραµµα. 
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� Το αναθεωρηµένο γραµµικό διάγραµµα, αποτελεί εξαιρετικό διοικητικό 

εργαλείο προγραµµατισµού και ελέγχου. 

� Το γραµµικό διάγραµµα αποτελεί έγγραφο κλειδί, για τη διοικητική 

λειτουργία της λήψης αποφάσεων. 

Ωστόσο, το διάγραµµα Gantt παρουσιάζει και σηµαντικά µειονεκτήµατα όπως: 

� ∆ε συσχετίζει ικανοποιητικά τις διάφορες εργασίες της κατασκευής µεταξύ 

τους, ιδίως όταν υπάρχουν πολλές, ενώ στην πραγµατικότητα υπάρχει ένα 

πλήθος σχέσεων και εξαρτήσεων ανάµεσά τους. 

� ∆εν µπορεί να εφαρµοστεί σε έργα µε πολλές δραστηριότητες, ή γενικότερα 

σε µεγάλα έργα, αφού είναι δύσκολη η παρακολούθησή του από τον 

επιβλέποντα του έργου. 

� ∆εν παρέχει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της κατασκευής, µε κατάλληλο 

συνδυασµό χρόνου, δυναµικού και κόστους. 

 

2.7 Έλεγχος έργου 

 

Ο σχεδιασµός και η ανάλυση ενός έργου βοηθούν δραστικά στην πιο 

ολοκληρωµένη διαχείρισή του, ωστόσο είναι σχεδόν ανέφικτο να υπάρξει πλήρης 

ταύτιση των προγραµµατισθέντων µεγεθών, µε τα πραγµατικά. Κρίνεται λοιπόν 

απαραίτητος ο έλεγχος του έργου, ώστε να παρακολουθείται αφενός, η εξέλιξη του 

έργου, και αφετέρου να γίνεται η ενηµέρωση των εργασιών που είναι υπό εκτέλεση, ή 

ακόµη δεν έχουν αρχίσει. 

Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η παρακολούθηση του έργου, πρέπει να 

βρίσκονται στο χώρο κατασκευής του έργου, άτοµα κατάλληλα για να διαπιστώνουν 

το βαθµό ολοκλήρωσης της κάθε εργασίας. Στην κατασκευή τεχνικών έργων, ο 

εργοταξιάρχης / υπεύθυνος παραγωγής λαµβάνει ένα ευθύγραµµο διάγραµµα µε τις 

εργασίες που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, µέχρι την ηµεροµηνία ελέγχου. Το 

διάγραµµα αυτό, αναλόγως µε το βαθµό πολυπλοκότητας του έργου, µπορεί να είναι 

ηµερήσιο, εβδοµαδιαίο, ή µηνιαίο. Ο εργοταξιάρχης / υπεύθυνος παραγωγής 

σηµειώνει ποιες εργασίες και σε ποιο ποσοστό έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και ποιες 

εργασίες δεν έχουν ακόµη ξεκινήσει. Στη συνέχεια, ο διαχειριστής του έργου 

συλλέγει τα δεδοµένα, κι όταν υπάρχουν καθυστερήσεις, προχωρά στις απαραίτητες 
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διορθωτικές ενέργειες έτσι ώστε, οι παρεκκλίσεις από τους αρχικούς στόχους, να 

είναι οι ελάχιστες δυνατές. 

Όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω, ο ρόλος του διαχειριστή είναι 

ιδιαίτερα καθοριστικός και απαιτητικός, διότι έχει την ευθύνη να αναπροσαρµόζει 

τον αρχικό σχεδιασµό του έργου, όσες φορές χρειαστεί, και µε τρόπο που να µην 

ξεφεύγει από τις προκαθορισµένες χρονικές και οικονοµικές απαιτήσεις. Οι χρονικές 

περίοδοι στις οποίες πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι εξέλιξης του έργου καθορίζονται 

από τα αρχικά στάδια του σχεδιασµού. Ουσιαστικά η χρησιµότητα του σχεδιασµού 

και της ανάλυσης του έργου, αποδεικνύεται τη στιγµή του ελέγχου και της 

ενηµέρωσης των εργασιών.  

Τέλος, οι ικανότητες του διαχειριστή του έργου φαίνονται στην πράξη, από τον 

τρόπο που καταφέρνει να διαχειριστεί, αλλά και να ξεπεράσει τις αντιξοότητες και τις 

καθυστερήσεις, και το βαθµό στον οποίο επιτυγχάνει τη σύγκλιση του αρχικού 

σχεδιασµού, µε την πραγµατική ολοκλήρωση του έργου. 

 

2.8 Η χρήση Η/Υ στη διαχείριση έργων µε το Microsoft Project 

 

H χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σχεδιασµό, προγραµµατισµό και 

στον έλεγχο της πορείας υλοποίησης των έργων, είναι απαραίτητη για να υπάρχει µια 

ολοκληρωµένη χρονική και οικονοµική εικόνα, σε όλες τις φάσεις παραγωγής τους. 

Ακόµη και για απλά έργα, µικρού αριθµού επιµέρους δραστηριοτήτων, η όλη 

διαδικασία είναι χρονοβόρα, και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος λαθών, κυρίως όταν εκτός 

από τον παράγοντα χρόνο, εξετάζονται και οι απασχολούµενοι πόροι. Στην 

περίπτωση αυτή, η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή κρίνεται απαραίτητη, γιατί 

εξοικονοµείται αρκετός χρόνος εξειδικευµένου προσωπικού, τα αποτελέσµατα είναι 

περισσότερο ακριβή και αξιόπιστα, και η επίλυση προβληµάτων βελτιστοποίησης 

καθίσταται πρακτικά αδύνατη, λόγω της τεράστιας έκτασης υπολογισµών που 

απαιτούνται. 

Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η χρήση Η/Υ στη διοίκηση έργων, είναι πάρα 

πολλά και σε όλες τις φάσεις παραγωγής τους: Επιλύει ταχύτατα το δίκτυο ενός 

έργου, όσο µεγάλο και πολύπλοκο κι αν είναι, και οπωσδήποτε χωρίς λάθη, εµφανίζει 

στην οθόνη του υπολογιστή πλήθος διαγραµµάτων, ιστογραµµάτων, γραφηµάτων µε 

δυνατότητα εκτύπωσης ή και σχεδίασης τους. Επίσης για κάθε δραστηριότητα, αλλά 
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και για όλο το έργο, παρέχει πλήθος αναφορών, µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως 

περιγραφή, διάρκεια, νωρίτερο και αργότερο χρόνο λήξης, χρόνο έναρξης-

περάτωσης, απασχολούµενους πόρους, κόστος, κλπ. 

Στην παρακολούθηση της οικονοµικής πορείας του έργου, βοηθάει στην 

ταχύτατη παροχή και επεξεργασία όλων των στοιχείων υπό µορφή πινάκων, 

ιστογραµµάτων, στην επεξεργασία εναλλακτικών λύσεων, στην αντιµετώπιση ενός 

έργου και στη δυνατότητα σύγκρισης και εκλογής της βέλτιστης, κατά περίπτωση 

λύσης, από τον διαχειριστή του έργου. Στην παρακολούθηση της πορείας 

υλοποίησης, βοηθά µε τη δυνατότητα δηµιουργίας αρχείων του έργου και σύγκρισης 

των αποτελεσµάτων για έλεγχο τήρησης των επιδιωκόµενων στόχων. Θα πρέπει να 

τονιστεί βέβαια ότι ο Η/Υ δεν υποκαθιστά σε τίποτα, τον διαχειριστή του έργου, στη 

φάση του σχεδιασµού, της ενηµέρωσης, της αναθεώρησης του δικτύου του έργου και 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Οι δυνατότητες χρονικού προγραµµατισµού που παρέχονται στις µέρες µας, 

δίνουν την δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν τεχνικές διαχείρισης έργων που να 

κατευθύνουν και να ελέγχουν ένα έργο µε πολλή περισσότερη αξιοπιστία από ότι 

παλαιότερα. Εντούτοις, όπως προαναφέρθηκε, οποιαδήποτε τεχνική, όσο επαρκής και 

αν θεωρείται, δεν µπορεί να αντικαταστήσει την αξία της ανθρώπινης κρίσης. Τα 

αποτελέσµατα είναι τόσο καλά, όσο µεγαλύτερη είναι η προσπάθεια και η προσοχή 

που έχει οδηγήσει σε αυτά. 

Για να αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο, το χρονοδιάγραµµα πρέπει να αντανακλά 

την πραγµατικότητα, και να αναθεωρείται συνεχώς ούτως ώστε να είναι ακριβές. 

Πάνω από όλα όµως, και για να είναι πραγµατικά αποτελεσµατικό, είναι απαραίτητος 

ο έλεγχός του από την διοίκηση. Η διοίκηση είναι αυτή που πρέπει, πρώτα από όλα, 

να καταλάβει και να δεχτεί το χρονικό προγραµµατισµό, για να χρησιµοποιηθεί µε 

επιτυχία. 

Σύµφωνα µε το PMBOK (2013), τα σηµαντικότερα οφέλη από τη χρήση του Η/Υ 

είναι τα κάτωθι: 

� Κάνει τους συµµετέχοντες να σκέφτονται το έργο σε µεγαλύτερη 

λεπτοµέρεια. 

� Βοηθά στην καλύτερη χρήση των πόρων, όπως προσωπικό, εξοπλισµός, 

χώροι, αλλά και χρήµατα. 
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� ∆ίνει µια ξεκάθαρη εικόνα του έργου, µέσω της οποίας µπορούν να 

επικοινωνήσουν όλοι όσοι συµµετέχουν στο έργο, ακόµη και το νέο 

προσωπικό. 

� Επιτρέπει στη διοίκηση να παίρνει άµεσα µέτρα, σε κρίσιµες 

καταστάσεις, που θα διακινδύνευαν την ολοκλήρωση του έργου. 

� Επιτρέπει τον πραγµατικό έλεγχο των έργων, που σε άλλες περιπτώσεις 

θα ήταν δύσκολο να κατανοηθεί από όλους. 

� Παρέχει πληροφορίες στη διοίκηση τέτοιες ώστε, να έχει τη δυνατότητα να 

κάνει πλάνα µείωσης κόστους και αύξησης κερδών. 

� Με το γρήγορο προγραµµατισµό, µπορούν να γίνουν άµεσα οι διορθώσεις 

και να ληφθούν υπ’ όψιν οι απρόβλεπτες καταστάσεις 

� Μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων. 

� Είναι ένα έγκυρο σύστηµα για προγραµµατισµό, παρακολούθηση και έλεγχο 

των έργων. 

� Παρέχει γραφική εικόνα του έργου, παρουσιάζοντας τις σωστές σχέσεις 

µεταξύ των εργασιών. 

Σε παγκόσµιο επίπεδο, έχει καθιερωθεί η κεντρική παρακολούθηση της εξέλιξης 

των έργων, µε την βοήθεια ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων. Σήµερα, 

κυκλοφορούν στην αγορά πολλά λογισµικά πακέτα για την διαχείριση έργων. 

Αναλόγως µε το βαθµό πολυπλοκότητας του έργου, υπάρχουν από πολύ σύνθετα, έως 

και πολύ απλά, που κάνουν απλά υπολογισµό της κρίσιµης διαδροµής.  

Ένα από τα πιο διαδοµένα και ευρέως χρησιµοποιούµενα λογισµικά είναι το 

ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα Microsoft Project, που σκοπό έχει να 

παρακολουθεί τη χρονική και οικονοµική εξέλιξη των εργασιών ενός έργου. 

Το Microsoft Project χρησιµοποιείται από διαχειριστές έργων οι οποίοι 

χρειάζονται ένα εργαλείο επιφάνειας εργασίας, για την ανεξάρτητη διαχείριση των 

έργων τους, αλλά δεν απαιτούν ισχυρό συντονισµό µε άλλους διαχειριστές έργων, ή 

τη δυνατότητα για διαχείριση πόρων από έναν κεντρικό χώρο αποθήκευσης.  

Το Microsoft Project βοηθά στην οργάνωση και στην καλύτερη διαχείριση της 

εργασίας και των ατόµων, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα έργα παραδίδονται έγκαιρα, 

και εντός προϋπολογισµού.  

Σύµφωνα µε τη Biafore (2010), µε τη χρήση του λογισµικού Microsoft Project 

υπάρχει η δυνατότητα για να: 
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� Οργανωθεί µια εργασία πιο αποτελεσµατικά, µε µεγάλη ισχύ 

προγραµµατισµού και ισχυρές δυνατότητες. 

� Υπάρξει εποπτεία και αξιολόγηση της επίδρασης των αλλαγών 

προγραµµατισµού και πόρων, στο συνολικό σχεδιασµό έργων. 

� Προσαρµοστεί ο σχεδιασµός για την καταγραφή συγκεκριµένων 

πληροφοριών για τα έργα. 

� Εµφανιστούν οι πληροφορίες έργων που τυχόν αναθεωρούνται. 

� Υπάρξει εστίαση σε πληροφορίες που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. 

 

3 Προφίλ της υπό εξέταση εταιρείας 

  

        Η εταιρεία παραγωγής αµαξωµάτων που θα εξετάσουµε είναι η εταιρεία Πάρις 

Κοσκερίδης & Σία Ο.Ε. (www.koskeridis.com), η οποία ιδρύθηκε το 1985 σε 

ιδιόκτητες εγκαταστάσεις οι οποίες βρισκόταν επί της παλαιάς περιφερειακής οδού, 

στο ύψος του Ευόσµου, και είχε ως βασική δραστηριότητα τη συντήρηση φορτηγών 

αυτοκινήτων & αµαξωµάτων αυτών, καθώς και την εµπορία ανταλλακτικών. Από το 

1995 και µετά, δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο της κατασκευής αµαξωµάτων 

φορτηγών, ενώ παράλληλα στη διάρκεια των χρόνων δηµιούργησε πολλές, 

επιτυχηµένες και µακροχρόνιες συνεργασίες και αντιπροσωπεύσεις µε επώνυµους 

οίκους του εξωτερικού. Συνεργασίες που διευρύνονται συνεχώς και καλύπτουν 

ολοένα και περισσότερους κλάδους και είδη αµαξωµάτων. 

       Από τα µέσα του 2010, και εξαιτίας του διαρκώς αυξανόµενου κύκλου εργασιών, 

αλλά και των διευρυµένων δραστηριοτήτων της, η εταιρεία µετέφερε την έδρα της 

στις νέες ιδιόκτητες υπερσύγχρονες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της, στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. 

Σίνδου, σε κτίρια 3.000 m2, εντός οικοπέδου 12.000 m2.  

       Τα γραφεία µελετών της εταιρείας στελεχώνονται από εξειδικευµένους 

µηχανολόγους – µηχανικούς και σχεδιαστές, οι οποίοι πάντα σε συνεργασία µε το 

έµπειρο και απόλυτα εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό της, εξετάζουν και αναλύουν 

κάθε ανάγκη, ώστε να προτείνουν τις πιο αποτελεσµατικές και ποιοτικές λύσεις, στην 

κατασκευή των αµαξωµάτων. 
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       Ταυτόχρονα διαθέτει πλήρη γκάµα από διάφορα εξαρτήµατα και µηχανισµούς 

αµαξωµάτων όπως, υδραυλικές πόρτες (ANTEO, D’HOLLANDIA & MBB 

PALFINGER), ψυκτικά µηχανήµατα (CARRIER & THERMO KING), υδραυλικούς 

γερανούς (COPMA & ATLAS), εξοπλισµούς κινητών συνεργείων (STORE VAN), 

τοποθετήσεις καµερών και µόνιτορ (BRIGADE), γεννητριών και κλιµατιστικών 

(TELAIR, HONDA, FISHER-PANDA), δορυφορικών κεραιών (TELECO), 

υδραυλικά συστήµατα για Α.Μ.Ε.Α. (BRAUNLIFT), καλαθοφόρα συστήµατα (CTE-

LIFT), πυροσβεστικά συστήµατα (ROSENBAU), κουκέτες και αεροτοµές καµπίνας 

(ΡΟΝΥ), κ.α. 

        Αναλυτικότερα, η εταιρεία Π. Κοσκερίδης & Σία Ο.Ε. κατασκευάζει αµαξώµατα 

όλων των τύπων, όπως ψυκτικούς θαλάµους και µονώσεις αυτοκινήτων 

πιστοποιηµένους σύµφωνα µε τις προδιαγραφές FRC/ATP από το Ε.Μ.Π., κλειστές 

κιβωτάµαξες αλουµινίου και ισοθερµικές, αµαξώµατα ανοιχτού τύπου, µε συστήµατα 

κουρτίνας, ανατρεπόµενα, πυροσβεστικά οχήµατα και ειδικά οχήµατα διαχείρισης 

κρίσεων, οπτικοακουστικά στούντιο τηλεόρασης, κινητές αίθουσες αιµοδοσίας, 

αίθουσες διδασκαλίας, κινητά µαγειρεία, κινητές βιβλιοθήκες, κινητά καταστήµατα 

λαϊκών αγορών, οχήµατα µεταφοράς Α.Μ.Ε.Α., κινητά συνεργεία κλπ. 

        Στο παρελθόν η εταιρεία έχει προµηθεύσει διαφόρων ειδών αµαξώµατα και 

εξαρτήµατα αυτών για τις ανάγκες διαφόρων Ο.Τ.Α. ανά την Ελλάδα, αλλά και της 

Ελληνικής Αστυνοµίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ∆.Ε.Η.,  του Ε.Μ.Π., του 

Α.Π.Θ., του Ι.Τ.Σ.Α.Κ., του Ο.Α.Σ.Θ., της Ε.Π.Α. – ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, του 

Ε.Λ.Ε.Π.Α.Π.. Φυσικά καλύπτει τις ανάγκες πληθώρας µεµονωµένων πελατών, αλλά 

και µερικών από τις µεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες και βιοµηχανίες στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό. 

        Στόχος της εταιρείας Π. Κοσκερίδης & Σία Ο.Ε., είναι η παροχή ολοκληρωµένων 

λύσεων, µετά από τη λεπτοµερή ανάλυση των αναγκών του πελάτη, ακόµα και στις 

πιο εξειδικευµένες απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελµατία και της βιοµηχανίας, και 

η απόλυτη ικανοποίησή τους. 

        Η προσήλωσή της στην ποιότητα αποδεικνύεται και από την πιστοποίηση 

σύµφωνα µε το νέο ∆ιεθνές Πρότυπο, κατά ISO 9001:2008, από τον οργανισµό TUV-

HELLAS, µέλους της TUV-NORD – Γερµανίας, την οποία και έχει αποκτήσει. 
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4 Περιγραφή του προβλήµατος 

  

 Η εταιρεία Π. Κοσκερίδης & Σία Ο.Ε., παράγει αµαξώµατα φορτηγών 

αυτοκινήτων κατόπιν παραγγελίας, η οποία µπορεί να αφορά, είτε σε ένα µόνο 

αµάξωµα, είτε σε περισσότερα όµοια αµαξώµατα. Λόγω όµως της φύσης των έργων, 

κάθε παραγγελία είναι διαφορετική από την προηγούµενη, και παρόλο που µπορεί 

αρκετές φορές να είναι παρόµοια, ποτέ δεν είναι ίδια. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η 

τεχνική της διαχείρισης έργου – project management για τη διαχείριση της 

παραγωγής. 

 Η παραγωγή αµαξωµάτων της εταιρείας, κυµαίνεται αναλόγως της χρονιάς, 

από 50 έως 350 αµαξώµατα το χρόνο, σε διάφορους τύπους και παραλλαγές τα οποία 

διαθέτει στην ελεύθερη αγορά, αλλά καλύπτει και τις διάφορες ανάγκες του ∆ηµοσίου 

Τοµέα. Ο συνήθης διαχωρισµός των αµαξωµάτων είναι, σε κλειστού τύπου 

αµαξώµατα (ψυκτικοί θάλαµοι, κλειστές κιβωτάµαξες γενικού φορτίου & ειδικού 

τύπου κλειστά αµαξώµατα, καντίνες κλπ), και σε ανοιχτού τύπου αµαξώµατα 

(ανατρεπόµενα, κοινά ανοιχτά, µε µουσαµά ή και µε σύστηµα κουρτίνας). Ακόµη  

υπάρχει και µια ξεχωριστή κατηγορία, αυτή των διασκευών αυτοκινήτων βαν, µε µια 

πληθώρα παραλλαγών (µονώσεις µεταφοράς προϊόντων συντήρησης – κατάψυξης, 

κινητά συνεργεία για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς κλπ, καθώς επίσης και κινητά 

εργαστήρια µετρήσεων, κινητά οδοντιατρεία κλπ), τα οποία όµως λόγω παρόµοιων 

απαιτήσεων υλικών και εργασιών, ουσιαστικά αποτελούν υποκατηγορία των κλειστών 

αµαξωµάτων. 

 Τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονοµικής κρίσης, συνήθως βρίσκονται 

ταυτόχρονα σε φάση παραγωγής 2 µε 3 αµαξώµατα, ενώ εξαιτίας της γενικότερης 

αβεβαιότητας που επικρατεί στην ελεύθερη αγορά, ποτέ δεν είναι γνωστό τι είδος του 

αµαξώµατος, το πότε, και σε ποια ποσότητα θα προκύψει από µια καινούργια 

παραγγελία.  

 Παράλληλα, λόγω της πληθώρας των παραγόµενων ειδών, αλλά και της 

επιβεβληµένης εξυπηρέτησης µετά την πώληση (after sales service), θα πρέπει να 

υπάρχει ένας ελάχιστος αριθµός εξειδικευµένων τεχνητών για κάθε απαιτούµενη 

εργασία και κάθε είδος αµαξώµατος, µε αποτέλεσµα πολλές φορές αυτοί να 
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υποαπασχολούνται, ή να απασχολούνται σε εργασίες διαφορετικές από την ειδικότητά 

τους.  

 Αποτέλεσµα όλων των παραπάνω είναι, να υπάρχει µια αβεβαιότητα στον εάν 

και κατά πόσο θα καθυστερήσει η παραγωγή του κάθε αµαξώµατος, αλλά και κατά 

πόσον θα είναι δυνατή η έγκαιρη παράδοση των καινούργιων παραγγελιών που 

µπορεί να δεχθεί, στον επιθυµητό χρόνο παράδοσης.  

 Μέχρι σήµερα όλος ο προγραµµατισµός παραγωγής, αλλά και οι προβλέψεις 

γίνονται εµπειρικά, πάντα µε βάση τις προηγούµενες χρονιές και την πρότερη 

εµπειρία. Εξαιτίας αυτής της πρακτικής και της ουσιαστικής έλλειψης 

προγραµµατισµού παραγωγής, δεν υπάρχει και η σωστή κατανοµή των υπαρχόντων 

πόρων, αλλά και η πρόβλεψη των πιθανών επιπλέον πόρων που µπορεί να 

απαιτηθούν.  

 Γενικότερα δεν υπάρχει ένα πλάνο που να δείχνει σε ποια φάση βρίσκεται η 

παραγωγή του κάθε αµαξώµατος ανά πασά στιγµή, και αυτό δυσκολεύει την 

κατανοµή πόρων, την κατανοµή προτεραιοτήτων εργασιών και ουσιαστικά κοστίζει 

στην εταιρεία περισσότερο από ότι θα έπρεπε. Με τις εµπειρικές προβλέψεις τα 

πράγµατα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα και ακριβή λόγω της πολυπλοκότητας του 

ζητήµατος, αλλά και της πληθώρας των προϊόντων που η επιχείρηση παράγει.  

 Ως εκ τούτου, σηµειώνονται σχεδόν πάντα καθυστερήσεις στην παραγωγή και 

µοιραία στην παράδοση, αυξάνονται τα παράπονα των πελατών, οπότε δηµιουργείται 

η ανάγκη για υπερωρίες του προσωπικού, η οποία ουσιαστικά αυξάνει το κόστος 

παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα λόγω της καθυστερηµένης παράδοσης, δηµιουργεί 

προβλήµατα και στην ρευστότητα και στον προγραµµατισµό του cash flow της 

επιχείρησης, τοµέας εξαιρετικά ευαίσθητος σε µια περίοδο οικονοµικής κρίσης. 

 Ένα ακόµα πρόβληµα της εταιρείας είναι, ότι λόγω της πληθώρας και της 

πολυπλοκότητας των αµαξωµάτων, αλλά και των πόρων που απαιτούνται για την 

κατασκευή τους, δεν γνωρίζει επακριβώς ποσό χρόνο χρειάζεται για την κατασκευή 

κάθε τύπου και παραλλαγής αµαξώµατος, και εάν θα είναι διαθέσιµοι όλοι οι πόροι 

του εργοστασίου, για να ολοκληρωθεί η κατασκευή σε δεδοµένη χρονική στιγµή. 

Κάποιες διαδικασίες είναι τυποποιηµένες, ενώ κάποιες άλλες λειτουργούν κατά βάση 

εµπειρικά, όµως η ουσιαστική, διαρκής και εµπεριστατωµένη παρακολούθηση της 

παραγωγικής κατάστασης ανά πασά στιγµή, απουσιάζει. 
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  Το γεγονός αυτό επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων για την ανάληψη ή όχι νέων 

παραγγελιών - έργων, µιας και µπορεί µε καλύτερη κατανοµή των πόρων, εκπαίδευση 

του προσωπικού και πιθανόν λίγες υπερωρίες ή επιπλέον βάρδια, να είναι εφικτό να 

αναληφθεί ένα επιπλέον έργο επ’ ωφελεία της επιχείρησης, το οποίο όµως εξαιτίας 

αυτού του γεγονότος µπορεί να µην αναληφθεί ποτέ από το φόβο της µη 

ολοκλήρωσης.  

 Ουσιαστικά η πραγµατική δυναµικότητα του εργοστασίου αξιοποιείται πολύ 

λιγότερο από όσο θα µπορούσε, λόγω του κακού προγραµµατισµού, της δηµιουργίας 

ουράς στα διαφορά τµήµατα της παραγωγής, αλλά και της γενικότερης αβεβαιότητας. 

 Αυτό το πρόβληµα καλείται να αντιµετωπιστεί και να επιλυθεί στο µέτρο του 

δυνατού, στην συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία. Το ζητούµενο για την εταιρεία Π. 

Κοσκερίδης & Σία Ο.Ε. ήταν αρχικά η σχετικά ακριβής γνώση του χρόνου 

υλοποίησης των διαφόρων τύπων αµαξωµάτων, και στη συνέχεια ήταν η εκπόνηση 

ενός προγράµµατος παραγωγής σε περιπτώσεις πραγµατικών παραγγελιών, αλλά και 

υποθετικών σεναρίων νέων παραγγελιών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τους διαθέσιµους 

πόρους.  

 Το δεύτερο ζητούµενο είναι αυτό µε την µεγαλύτερη βαρύτητα, µιας και τα 

διαφορετικά σενάρια στα οποία θα δοκιµαστεί το πρόγραµµα, είναι στη ουσία πιθανά 

σενάρια που µπορεί να αντιµετωπίσει στο µέλλον.  

 Στόχος είναι η ευελιξία του προγραµµατισµού της παραγωγής και η 

απρόσκοπτη λειτουργία του εργοστασίου, µε την επιδίωξη µιας λύσης όσο το δυνατόν 

πιο κοντά στη βέλτιστη. 

 

5 Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας 

 

5.1 Γενικά 

 

 Η εταιρεία Π. Κοσκερίδης & Σία Ο.Ε., παράγει κατόπιν παραγγελίας, διάφορα 

είδη αµαξωµάτων  φορτηγών αυτοκινήτων, τα οποία γενικά διακρίνονται σε δύο 

βασικές κατηγορίες, κλειστού ή ανοιχτού τύπου.  
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5.2 Αµαξώµατα κλειστού τύπου 

 

 Για τα αµαξώµατα κλειστού τύπου (ψυκτικοί θάλαµοι, µονώσεις αυτοκινήτων 

βαν, κλειστά αµαξώµατα αλουµινίου ή ισοθερµικά, αµαξώµατα ειδικού σκοπού), και 

µετά από τη λήψη της παραγγελίας τους, η παραγωγική διαδικασία που ακολουθείται 

είναι η παρακάτω: 

1. Σχεδιασµός αµαξώµατος, εντολή προµήθειας υλικών. Μετά την ανάθεση της 

παραγγελίας ακολουθεί ο σχεδιασµός του αµαξώµατος από τον υπεύθυνο 

µηχανολόγο µηχανικό της εταιρείας, ενώ παράλληλα δίνεται στο τµήµα 

προµηθειών η εντολή προµήθειας – δέσµευσης όλων των απαραίτητων 

υλικών. 

2. ∆ιαµόρφωση υποπλαισίου αµαξώµατος, αφού προηγηθεί η ανάθεση µερικών 

εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (στράντζα, ψαλίδι, κύλινδρος). Μετά την 

παραλαβή των απαραίτητων υλικών κατασκευής του υποπλαισίου (χάλυβας – 

αλουµίνιο), και τη µερική διαµόρφωσή τους σε εξωτερικούς συνεργάτες 

(κόψιµο, στραντζάρισµα, κουρµπάρισµα), γίνεται η συγκόλληση των 

διαφόρων µερών του και δηµιουργείται το υποπλαίσιο του αµαξώµατος. 

3. Βαφή του υποπλαισίου του αµαξώµατος. Πριν την τοποθέτηση του υποπλαισίου 

του  αµαξώµατος, αυτό απολιπαίνεται, τρίβεται και βάφεται µε δύο στρώµατα 

αντιδιαβρωτικής οικολογικής βαφής και στη συνέχεια βάφεται µε το τελικό 

του χρώµα, σε απόχρωση του πλαισίου του αυτοκινήτου. 

4. Κατασκευή του µεταλλικού οπισθίου πλαισίου των πορτών, είτε από 

ανοδειωµένο αλουµίνιο, είτε από ανοξείδωτο ατσάλι. Στην περίπτωση αυτή 

δηµιουργείται το µεταλλικό πλαίσιο (κούφωµα) των οπισθίων θυρών, είτε από 

ανοδειωµένο αλουµίνιο µε χαλύβδινες ενισχύσεις (για τα κλειστά αµαξώµατα 

αλουµινίου ή τα ισοθερµικά), είτε από ανοξείδωτο ατσάλι (για τους ψυκτικούς 

θαλάµου), το οποίο αποτελεί και το βασικό δοµικό στοιχείο ενός αµαξώµατος 

κλειστού τύπου. 

5. Κατασκευή των τοιχωµάτων, είτε µε τα ειδικά προφίλ αλουµινίου, είτε µε την 

κατασκευή ισοθερµικών panels για τους ψυκτικούς θαλάµους και τις µονωµένες 

κιβωτάµαξες. Σ’ αυτή τη φάση κατασκευάζονται σε πρώτη φάση όλα τα 

τοιχώµατα, είτε από τα ειδικά προφίλ αλουµινίου ραµποτέ τύπου (για τις 

κλειστές κιβωτάµαξες αλουµινίου), είτε από µονωµένα panels  µε µονωτικό 
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υλικό την πολυουρεθάνη (για τους ψυκτικούς θαλάµους & τις µονώσεις) ή την 

εξηλασµένη πολυστερίνη (για τις ισοθερµικές κιβωτάµαξες), καθώς και τις 

κατάλληλες εσωτερικές ενισχύσεις. 

6. Ολοκλήρωση της κατασκευής της µετώπης, των πλευρικών τοιχωµάτων, της 

οροφής, του πατώµατος και των πορτών. Ολοκλήρωση της κατασκευής των 

επιµέρους τοιχωµάτων µετά από το απαραίτητο καθάρισµά τους και την 

κατάλληλη προετοιµασία για τη συναρµολόγησή τους. 

7. Συναρµολόγηση των τοιχωµάτων. Η συναρµολόγηση γίνεται είτε µε κάρφωµα 

– πιρτσίνωµα (στα αµαξώµατα αλουµινίου και τα απλά ισοθερµικά), είτε µε τις 

ειδικές πολυουρεθανικές κόλλες συγκολλήσεων ψυκτικών θαλάµων και των 

µονώσεων αυτοκινήτων βαν. 

8. Τοποθέτηση σύνδεση του υποπλαισίου µε την κιβωτάµαξα - ψυκτικό θάλαµο. 

Αφού ολοκληρωθεί η συναρµολόγηση του κλειστού αµαξώµατος, γίνεται η 

τοποθέτηση και σύνδεσή του µε το υποπλαίσιο (βίδωµα). 

9. Τοποθέτηση και σύνδεση του αµαξώµατος στο πλαίσιο του αυτοκινήτου. Σ’ αυτή 

τη φάση γίνεται η τοποθέτηση και η σύνδεση του αµαξώµατος (βίδωµα), µε το 

πλαίσιο του αυτοκινήτου. 

10. Τοποθέτηση, µεντεσέδων, κλείστρων, φώτων όγκου & εσωτερικών, και 

αρµοκάλυπτρων αλουµινίου. Αφού γίνει η τοποθέτηση του αµαξώµατος στο 

αυτοκίνητο ακολουθεί η τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισµού του, 

µεντεσέδες & κλείστρα θυρών, φώτα όγκου & εσωτερικά, προστατευτικά 

αρµοκάλυπτρα αλουµινίου σε όλες τις ακµές του αµαξώµατος, αυτοκόλλητα 

σήµανσης, πλευρικές µπάρες προστασίας ποδηλατιστών, φτερά & 

λασπωτήρες. 

11. Τοποθέτηση επιπλέον εξοπλισµού – αξεσουάρ. Σ’ αυτή τη φάση τοποθετούνται 

όλα τα έξτρα στοιχεία & αξεσουάρ του αµαξώµατος που µπορεί να ζήτησε ο 

πελάτης, όπως εργαλειοθήκες, θήκες πυροσβεστήρων, δοχείων νερού, 

αεροτοµών spoiler, κάµερας οπισθοπορείας, κλπ. 

12. Τοποθέτηση υδραυλικής πόρτας, ή και ψυκτικού µηχανήµατος & θερµογράφου. 

Στα αµαξώµατα που απαιτείται γίνεται η τοποθέτηση και η σύνδεση του 

ψυκτικού µηχανήµατος και του θερµογράφου (για τους ψυκτικούς θαλάµους), 

καθώς και της υδραυλικής πόρτας εάν υπάρχει. 
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13. Έλεγχος απόδοσης λειτουργίας ψυκτικού µηχανήµατος, θερµογράφου & 

υδραυλικής πόρτας. Γίνεται ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας και της 

απόδοσης του συνδυασµού του ψυκτικού θαλάµου και του αντίστοιχου 

µηχανήµατος & θερµογράφου µε την αντίστοιχη δοκιµή τους. Παράλληλα 

όταν υπάρχει υδραυλική πόρτα γίνεται δοκιµή της ανυψωτικής της ικανότητας, 

µε την τοποθέτηση πρότυπων βαρών, συνήθως από 500 ~ 3.000 Kg. 

14. Καθάρισµα αµαξώµατος, τελικό φινίρισµα. Αφού γίνει το τελικό πλύσιµο και 

καθάρισµα του προς παράδοση αµαξώµατος, γίνεται και το τελικό φινίρισµα. 

15. Τελικός έλεγχος. Σ’ αυτή τη φάση ο υπεύθυνος ελέγχει όλο το αµάξωµα µε τον 

εξοπλισµό του και τις λειτουργίες του και ενηµερώνει – διορθώνει τις τυχόν 

παραλείψεις. 

16. Παράδοση µε την έκδοση των σχετικών παραστατικών, βεβαιώσεων & 

πιστοποιητικών. Πριν την παράδοση στον πελάτη γίνεται η έκδοση όλων των 

απαραίτητων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, ενώ παρουσία του πελάτη 

γίνεται η έκδοση των τιµολογίων και παράδοση του ολοκληρωµένου 

αυτοκινήτου µε το αµάξωµα και τον εξοπλισµό που επέλεξε. 

 

5.3 Αµαξώµατα ανοιχτού τύπου 

 

 Αντίστοιχα για τα αµαξώµατα ανοιχτού τύπου (απλά ανοιχτά αµαξώµατα µε 

πλευρικά παραπέτα, ή και µε αψίδες & µουσαµά, ή µε µουσαµά & σύστηµα 

κουρτίνας, ή ανατρεπόµενα), και µετά από τη λήψη της παραγγελίας τους, 

ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

1. Σχεδιασµός αµαξώµατος, εντολή προµήθειας υλικών. Μετά την ανάθεση της 

παραγγελίας ακολουθεί ο σχεδιασµός του αµαξώµατος από τον υπεύθυνο 

µηχανολόγο µηχανικό της εταιρείας, ενώ παράλληλα δίνεται στο τµήµα 

προµηθειών η εντολή προµήθειας – δέσµευσης όλων των απαραίτητων 

υλικών. 

2. ∆ιαµόρφωση υποπλαισίου αµαξώµατος, αφού προηγηθεί η ανάθεση µερικών 

εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (στράντζα, ψαλίδι, κύλινδρος). Μετά την 

παραλαβή των απαραίτητων υλικών κατασκευής του υποπλαισίου (χάλυβας – 

αλουµίνιο), και τη µερική διαµόρφωσή τους σε εξωτερικούς συνεργάτες 
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(κόψιµο, στραντζάρισµα, κουρµπάρισµα), γίνεται η συγκόλληση των 

διαφόρων µερών του και δηµιουργείται το υποπλαίσιο του αµαξώµατος. 

3. Τοποθέτηση του υδραυλικού συστήµατος της ανατροπής (για τα ανατρεπόµενα 

αµαξώµατα). Στην περίπτωση των ανατρεπόµενων αµαξωµάτων και πριν την 

τοποθέτηση του αµαξώµατος, γίνεται η τοποθέτηση και σύνδεση του 

υδραυλικού συστήµατος (ΡΤΟ µε υδραυλική αντλία ή κατάλληλη µιζαντλία) 

στον κινητήρα του αυτοκινήτου, καθώς και οι απαραίτητες υδραυλικές 

σωληνώσεις  

4. Κατασκευή της µετώπης, των πλευρικών και του οπισθίου µεταλλικού 

τοιχώµατος. Η κατασκευή των τοιχωµάτων γίνεται, είτε από ειδικά προφίλ 

αλουµινίου (κυρίως για τα ανοιχτά αµαξώµατα αλουµινίου), είτε από 

κατάλληλα διαµορφωµένα χαλυβδοελάσµατα (κυρίως για τα ανατρεπόµενα 

αµαξώµατα).  

5. Τοποθέτηση των κολονών, του συστήµατος κουρτίνας και των αψίδων στήριξης. 

Στην περίπτωση του ανοιχτού αµαξώµατος απαιτούνται κολώνες για την 

ενίσχυση των πλευρικών τοιχωµάτων, ενώ επιπλέον και για την περίπτωση 

τοποθέτησης µουσαµά, ή του συστήµατος κουρτίνας (πλευρικής – οροφής),  

για τη συγκράτηση του µουσαµά της οροφής απαιτούνται µεταλλικές αψίδες, 

όπως επίσης και ο αντίστοιχος σκελετός στήριξης. 

6. Βαφή του αµαξώµατος. Πριν την τοποθέτηση του αµαξώµατος στο αυτοκίνητο 

αυτό απολιπαίνεται, τρίβεται και βάφεται µε δύο στρώµατα αντιδιαβρωτικής 

οικολογικής βαφής και στη συνέχεια βάφεται µε το τελικό του χρώµα, σε 

απόχρωση της επιλογής του πελάτη. 

7. Τοποθέτηση και σύνδεση του αµαξώµατος στο πλαίσιο του αυτοκινήτου. Σ’ αυτή 

τη φάση γίνεται η τοποθέτηση και η σύνδεση του αµαξώµατος (βίδωµα), µε το 

πλαίσιο του αυτοκινήτου. 

8. Τοποθέτηση, µεντεσέδων, κλείστρων, φώτων όγκου. Αφού γίνει η τοποθέτηση 

του αµαξώµατος στο αυτοκίνητο ακολουθεί η τοποθέτηση του απαραίτητου 

εξοπλισµού του, µεντεσέδες & κλείστρα πλευρικών τοιχωµάτων, ξύλινα ή 

αλουµινένια αντιανέµια συγκράτησης φορτίου, φώτα όγκου & εσωτερικά 

(όπου απαιτείται), αυτοκόλλητα σήµανσης, πλευρικές µπάρες προστασίας 

ποδηλατιστών, φτερά & λασπωτήρες. 
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9. Τοποθέτηση επιπλέον εξοπλισµού – αξεσουάρ. Σ’ αυτή τη φάση τοποθετούνται 

όλα τα έξτρα στοιχεία & αξεσουάρ του αµαξώµατος που µπορεί να ζήτησε ο 

πελάτης, όπως εργαλειοθήκες, θήκες πυροσβεστήρων, δοχείων νερού, 

αεροτοµών spoiler, κάµερας οπισθοπορείας, κλπ. 

10. Τοποθέτηση υδραυλικής πόρτας, ή υδραυλικού γερανού. Στα αµαξώµατα που 

απαιτείται, γίνεται η τοποθέτηση και σύνδεση του υδραυλικού γερανού µε τα 

απαραίτητα υδραυλικά συστήµατα, καθώς και της υδραυλικής πόρτας εάν 

υπάρχει. 

11. Έλεγχος απόδοσης του υδραυλικού γερανού & της υδραυλικής πόρτας. Γίνεται ο 

έλεγχος της πάκτωσης, της σύνδεσης και της ανυψωτικής ικανότητας του 

γερανού, καθώς και η πιστοποίησή του από τους LLOYDS, µε την τοποθέτηση 

πρότυπων βαρών, αναλόγως της δυναµικότητάς του. Παράλληλα όταν υπάρχει 

υδραυλική πόρτα γίνεται δοκιµή της ανυψωτικής της ικανότητας, µε την 

τοποθέτηση πρότυπων βαρών, συνήθως από 500 ~ 3.000 Kg. 

12. Τοποθέτηση µουσαµάδων. Αποστολή του αυτοκινήτου µε το αµάξωµα στην 

εταιρεία κατασκευής µουσαµάδων, η οποία είναι εξωτερικός συνεργάτης, για 

την τοποθέτησή του, (στις περιπτώσεις αµαξωµάτων µε αψίδες ή µε σύστηµα 

κουρτίνας). 

13. Παραλαβή του αµαξώµατος µε µουσαµά (στις περιπτώσεις αµαξωµάτων µε 

αψίδες ή µε σύστηµα κουρτίνας), καθάρισµα, τελικό φινίρισµα. Αφού 

παραλάβουµε το αυτοκίνητο µε το αµάξωµα και το µουσαµά, θα γίνει το 

τελικό πλύσιµο και καθάρισµα του προς παράδοση αµαξώµατος, ενώ 

παράλληλα γίνεται και το τελικό φινίρισµα. 

14. Τελικός έλεγχος. Σ’ αυτή τη φάση ο υπεύθυνος ελέγχει όλο το αµάξωµα µε τον 

εξοπλισµό του και τις λειτουργίες του και ενηµερώνει – διορθώνει τις τυχόν 

παραλείψεις. 

15. Παράδοση µε την έκδοση των σχετικών παραστατικών, βεβαιώσεων & 

πιστοποιητικών. Πριν την παράδοση στον πελάτη γίνεται η έκδοση όλων των 

απαραίτητων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, ενώ παρουσία του πελάτη 

γίνεται η έκδοση των τιµολογίων και παράδοση του ολοκληρωµένου 

αυτοκινήτου µε το αµάξωµα και τον εξοπλισµό που επέλεξε. 
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6 Προτεινόµενο σύστηµα για τον προγραµµατισµό παραγωγής 

 

6.1 Μεθοδολογία  

 

 Στην παρούσα διπλωµατική εργασία για τον προγραµµατισµό της παραγωγής 

θα χρησιµοποιηθούν οι αρχές διαχείρισης έργου. Το πρόβληµα προσεγγίζεται από 

αυτή την σκοπιά, µιας και το κάθε αµάξωµα που παράγεται είναι ένα ξεχωριστό έργο, 

το οποίο µπορεί να χωριστεί σε οµάδες εργασιών, οι οποίες χρησιµοποιούν 

συγκεκριµένους πόρους του εργοστασίου.   

 Ζητούµενο είναι ο χρονικός προγραµµατισµός των πόρων του εργοστασίου 

βάσει της εκάστοτε ζήτησης, και των προθεσµιών που έχουν τεθεί. Με βάση τα 

παραπάνω, επιλέχθηκε σαν καλύτερη λύση στο πρόβληµα, η µέθοδος του project 

management.  

 Πρώτο µέληµα µας είναι η κατηγοριοποίηση των πόρων του εργοστασίου. 

Επόµενο βήµα είναι η κατηγοριοποίηση των οµάδων εργασιών για κάθε τύπο 

αµαξώµατος.  

 Οι συνολικές εργασίες για ένα αµάξωµα και αναλόγως του τύπου του είναι 

περίπου 100 ~ 200, µπορούν όµως να χωριστούν σε 55 οµάδες, στις οποίες οι 

εργασίες γίνονται κατά κύριο λόγο σε σειρά και κάποιες παράλληλα, και στον ίδιο 

χώρο.   

 Για κάθε διαφορετικό τύπο αµαξώµατος, εκτιµάται η χρονική διάρκεια κάθε 

οµάδας εργασιών. Έπειτα, εφόσον είναι γνωστή η χρονική διάρκεια των οµάδων 

εργασιών και οι τεχνολογικοί περιορισµοί που τις συνοδεύουν, είναι εύκολο να 

βρεθεί ο βέλτιστος χρόνος που χρειάζεται ένα αµάξωµα για να ολοκληρωθεί. 

  Επόµενο βήµα είναι η τοποθέτηση των υπαρχόντων παραγγελιών, σε ένα 

ευρύτερο έργο µε τους ιδίους πόρους, καθώς και να τεθούν οι ανάλογοι περιορισµοί 

χρόνου.  

 Με βάση τους διαθεσίµους πόρους και τις ηµεροµηνίες παράδοσης του 

εκάστοτε έργου - παραγγελίας, το πρόγραµµα που χρησιµοποιείται κατανέµει τους 

πόρους, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ηµεροµηνίες παράδοσης, ενώ όπου απαιτούνται 

υπερωρίες, το πρόγραµµα τις επισηµαίνει.  
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 Αυτή είναι η λογική µε την οποία κινούµαστε, πάντα βασιζόµενοι στη 

µεθοδολογία της διαχείρισης έργου.   

 

6.2 Κατηγοριοποίηση πόρων 

 

 Η παραγωγική διαδικασία, όπως προαναφέραµε, µπορεί να χωριστεί στις 

προαναφερθείσες 55 οµάδες εργασιών. Οι εργασίες σε αυτές τις οµάδες γίνονται 

συνήθως σε σειρά, ή κάποιες παράλληλα, γίνονται στον ίδιο χώρο, ή από το ίδιο 

εργατικό δυναµικό. Πολλές από τις εργασίες αυτές είναι παρόµοιες, ή ακόµη και ίδιες 

για τον κάθε τύπο αµαξώµατος, ενώ παράλληλα κάποιες είναι κοινές για όλα τα είδη 

των αµαξωµάτων (κλειστού ή ανοιχτού τύπου).  

Οι  πόροι του εργοστασίου έχουν οµαδοποιηθεί σε 17 κατηγορίες, οι οποίες 

αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

  

 Πίνακας 6.1: Κατηγοριοποίηση πόρων 

Όνοµα Πόρου ∆υναµικότητα 

Σχεδιασµός αµαξώµατος – εντολή προµήθειας υλικών 1 

Κοπές & διαµόρφωση µετάλλων υποπλαισίων  2 

Συγκόλληση υποπλαισίων 2 

Βαφείο  1 

Πρέσα κατασκευής panels 1 

Πολυεστερικά καλούπια 1 

Κατασκευή τοιχωµάτων από µονωµένα panels 3 

Κατασκευή µεταλλικών τοιχωµάτων 2 

Καλίµπρα συναρµολόγησης κλειστών αµαξωµάτων 2 

Τοποθέτηση αµαξώµατος στο αυτοκίνητο 3 

Τοποθέτηση υδραυλικής πόρτας 2 

Τοποθέτηση υδραυλικού γερανού & συστηµάτων 1 
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Τοποθέτηση ψυκτικού µηχανήµατος 1 

Ηλεκτρολογικές εργασίες 1 

Εταιρεία παραγωγής & τοποθέτησης µουσαµάδων (Εξωτερικός 

συνεργάτης) 

2 

Τοποθέτηση επιπλέον εξοπλισµού & αξεσουάρ 2 

Φινιρίσµατα – καθαρίσµατα – έλεγχος - παράδοση 2 

  

 ∆ίπλα στον κάθε πόρο σηµειώνεται η αντίστοιχη δυναµικότητα. Μπορούν να 

υπάρξουν µικρές αυξοµειώσεις αυτής της δυναµικότητας µεταξύ κάποιων οµάδων 

εργαζοµένων, εξαιτίας του γεγονότος ότι κάποιες από τις παραπάνω εργασίες δεν 

απαιτούν εξειδίκευση, ενώ κάποιες άλλες είναι παρεµφερείς (π.χ. τοποθέτηση 

υδραυλικής πόρτας & υδραυλικού γερανού). 

 

6.3 Χρόνος ολοκλήρωσης αµαξώµατος και ακολουθία εργασιών 

 

 Η ακολουθία των οµάδων εργασιών για την παραγωγή ενός αµαξώµατος 

φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα (6,2). ∆ίπλα σε κάθε εργασία, σηµειώνονται οι 

εργασίες που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, προτού αυτή να ξεκινήσει, καθώς και οι 

πόροι που είναι απαραίτητοι. 

 

 Πίνακας 6.2: Ακολουθία εργασιών & χρήση πόρων κατασκευής αµαξώµατος 

Α/Α Είδος εργασίας Προ-

απαιτούµενη 

εργασία 

Απαραίτητοι πόροι 

1 Σχεδιασµός αµαξώµατος   Σχεδιασµός αµαξώµατος & 

προµήθεια υλικών 

2 Προµήθεια υλικών 1 Σχεδιασµός αµαξώµατος & 

προµήθεια υλικών 

3 Κοπές µετάλλων 1,2 Κοπές & διαµόρφωση 

µετάλλων υποπλαισίων 
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4 ∆ιαµόρφωση µετάλλων  1,3 Κοπές & διαµόρφωση 

µετάλλων υποπλαισίων 

5 Συγκόλληση υποπλαισίου 3,4 Συγκόλληση υποπλαισίων 

6 Βάψιµο υποπλαισίου 5 Βαφείο  

7 Κατασκευή οπισθίου 

πλαισίου 

3,4 Κοπές & διαµόρφωση 

µετάλλων υποπλαισίων 

8 Κατασκευή οπισθίων 

πορτών κλειστού 

αµαξώµατος 

1,2,7 Κατασκευή τοιχωµάτων 

από µονωµένα panels; 

Πρέσα panels 

9 Κατασκευή πλευρικών 

τοιχωµάτων κλειστού 

αµαξώµατος αλουµινίου 

1,2 Κατασκευή µεταλλικών 

τοιχωµάτων 

10 Κατασκευή µετώπης 

κλειστού αµαξώµατος 

αλουµινίου 

1,2 Κατασκευή µεταλλικών 

τοιχωµάτων 

11 Κατασκευή οροφής 

κλειστού αµαξώµατος 

αλουµινίου 

1,2 Κατασκευή µεταλλικών 

τοιχωµάτων 

12 Κατασκευή πατώµατος 

κλειστού αµαξώµατος 

(αλουµινίου, ισοθερµικού & 

ψυκτικού θαλάµου) 

1,2,5,6 Κατασκευή µεταλλικών 

τοιχωµάτων; Κατασκευή 

τοιχωµάτων από µονωµένα 

panels; Πρέσα panels 

13 Σύνδεση πατώµατος & 

υποπλαισίου κλειστού 

αµαξώµατος 

6,12 Κοπές & διαµόρφωση 

µετάλλων υποπλαισίων 

14 Κατασκευή πλευρικών 

τοιχωµάτων κλειστού 

ισοθερµικού αµαξώµατος  

1,2 Κατασκευή τοιχωµάτων 

από µονωµένα panels; 

Πρέσα panels 

15 Κατασκευή µετώπης 

κλειστού ισοθερµικού 

1,2 Κατασκευή τοιχωµάτων 

από µονωµένα panels; 
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αµαξώµατος  Πρέσα panels 

16 Κατασκευή οροφής 

κλειστού ισοθερµικού 

αµαξώµατος  

1,2 Κατασκευή τοιχωµάτων 

από µονωµένα panels; 

Πρέσα panels 

17 Κατασκευή πλευρικών 

τοιχωµάτων ψυκτικού 

θαλάµου  

1,2,3 Κατασκευή τοιχωµάτων 

από µονωµένα panels; 

Πρέσα panels 

18 Κατασκευή µετώπης 

ψυκτικού θαλάµου  

1,2,3 Κατασκευή τοιχωµάτων 

από µονωµένα panels; 

Πρέσα panels 

19 Κατασκευή οροφής 

ψυκτικού θαλάµου  

1,2,3 Κατασκευή τοιχωµάτων 

από µονωµένα panels; 

Πρέσα panels 

20 Συναρµολόγηση κλειστού 

αµαξώµατος αλουµινίου 

7,8,9,10,11, 

13 

Καλίµπρα συναρµολόγησης 

κλειστών αµαξωµάτων 

21 Συναρµολόγηση κλειστού 

ισοθερµικού αµαξώµατος  

7,8,13,14,15,1

6 

Καλίµπρα συναρµολόγησης 

κλειστών αµαξωµάτων 

22 Συναρµολόγηση ψυκτικού 

θαλάµου  

7,8,13,17,18,1

9 

Καλίµπρα συναρµολόγησης 

κλειστών αµαξωµάτων 

23 Κατασκευή µετώπης 

ανοιχτού αµαξώµατος 

1,2 Κατασκευή µεταλλικών 

τοιχωµάτων 

24 Κατασκευή πλευρικών 

πορτών ανοιχτού 

αµαξώµατος 

1,2 Κατασκευή µεταλλικών 

τοιχωµάτων 

25 Κατασκευή οπισθίων 

πορτών ανοιχτού 

αµαξώµατος 

1,2 Κατασκευή µεταλλικών 

τοιχωµάτων 

26 Κατασκευή πατώµατος 

ανοιχτού αµαξώµατος 

1,2 Κατασκευή µεταλλικών 

τοιχωµάτων 
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27 Σύνδεση υποπλαισίου & 

πατώµατος ανοιχτού 

αµαξώµατος 

6,26 Κοπές & διαµόρφωση 

µετάλλων υποπλαισίων 

28 Τοποθέτηση κολονών 

ανοιχτού αµαξώµατος 

1,2,27 Κατασκευή µεταλλικών 

τοιχωµάτων 

29 Τοποθέτηση αψίδων 

ανοιχτού αµαξώµατος µε 

µουσαµά 

1,2,23,24,25,2

6,27,28 

Κατασκευή µεταλλικών 

τοιχωµάτων 

30 Τοποθέτηση συστήµατος 

κουρτίνας σε ανοιχτό 

αµάξωµα µε µουσαµά 

29 Κατασκευή µεταλλικών 

τοιχωµάτων 

31 Τοποθέτηση 

συναρµολογηµένου, 

κλειστού ή ανοιχτού 

αµαξώµατος, στο πλαίσιο 

του αυτοκινήτου 

20 ή 21 ή 22 ή 

28 

Τοποθέτηση αµαξώµατος 

στο αυτοκίνητο 

32 Τοποθέτηση υδραυλικής 

πόρτας 

31 Τοποθέτηση υδραυλικής 

πόρτας 

33 Σύνδεση υδραυλικής 

πόρτας 

32 Ηλεκτρολογικές εργασίες 

34 Έλεγχος λειτουργίας 

υδραυλικής πόρτας 

33 Τοποθέτηση υδραυλικής 

πόρτας 

35 Τοποθέτηση  ψυκτικού 

µηχανήµατος 

31 Τοποθέτηση ψυκτικού 

µηχανήµατος 

36 Σύνδεση ψυκτικού 

µηχανήµατος 

35 Τοποθέτηση ψυκτικού 

µηχανήµατος 

37 Έλεγχος απόδοσης 

ψυκτικού µηχανήµατος 

36 Τοποθέτηση ψυκτικού 

µηχανήµατος 

38 Τοποθέτηση υδραυλικού 

συστήµατος ανατροπής, σε 

27 Τοποθέτηση υδραυλικού 

γερανού & συστηµάτων 
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ανοιχτό ανατρεπόµενο 

αµάξωµα 

39 Τοποθέτηση υδραυλικού 

γερανού 

31 Τοποθέτηση υδραυλικού 

γερανού & συστηµάτων 

40 Σύνδεση υδραυλικού 

γερανού 

39 Ηλεκτρολογικές εργασίες 

41 Έλεγχος λειτουργίας 

υδραυλικού γερανού 

40 Τοποθέτηση υδραυλικού 

γερανού & συστηµάτων 

42 Τοποθέτηση κλείστρων & 

µεντεσέδων πορτών, 

κλειστού αµαξώµατος 

31 Τοποθέτηση αµαξώµατος 

στο αυτοκίνητο 

43 Τοποθέτηση 

αρµοκάλυπτρων αλουµινίου 

κλειστού αµαξώµατος 

31 Τοποθέτηση αµαξώµατος 

στο αυτοκίνητο 

44 Τοποθέτηση κλείστρων & 

µεντεσέδων πορτών, 

ανοιχτού αµαξώµατος 

31 Τοποθέτηση αµαξώµατος 

στο αυτοκίνητο 

45 Τοποθέτηση µπαρών 

προστασίας ποδηλατιστών 

στο αυτοκίνητο 

31 Τοποθέτηση επιπλέον 

εξοπλισµού & αξεσουάρ 

46 Τοποθέτηση φτερών & 

λασπωτήρων αυτοκινήτου 

31 Τοποθέτηση επιπλέον 

εξοπλισµού & αξεσουάρ 

47 Τοποθέτηση φώτων όγκου 

αµαξώµατος 

31 Ηλεκτρολογικές εργασίες 

48 Τοποθέτηση αυτοκόλλητων 

σήµανσης αυτοκινήτου 

31 Τοποθέτηση επιπλέον 

εξοπλισµού & αξεσουάρ 

49 Τοποθέτηση επιπλέον 

εξοπλισµού - αξεσουάρ 

31 Τοποθέτηση επιπλέον 

εξοπλισµού & αξεσουάρ 

50 Αποστολή αυτοκινήτου µε 

ανοιχτό αµάξωµα στην 

49 Εταιρεία παραγωγής & 

τοποθέτησης µουσαµάδων 
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εταιρεία παραγωγής & 

τοποθέτησης µουσαµάδων 

(Εξωτερικός συνεργάτης) 

51 Καθαρισµός 

ολοκληρωµένου 

αυτοκινήτου 

50 Φινιρίσµατα – καθαρίσµατα 

– έλεγχος - παράδοση 

52 Φινίρισµα ολοκληρωµένου 

αυτοκινήτου 

51 Φινιρίσµατα – καθαρίσµατα 

– έλεγχος – παράδοση 

53 Τελικός έλεγχος - 

διορθώσεις 

52 Φινιρίσµατα – καθαρίσµατα 

– έλεγχος – παράδοση 

54 Έκδοση παραστατικών & 

πιστοποιητικών 

53 Φινιρίσµατα – καθαρίσµατα 

– έλεγχος – παράδοση 

55 Παράδοση ολοκληρωµένου 

αυτοκινήτου στον πελάτη 

54 Φινιρίσµατα – καθαρίσµατα 

– έλεγχος – παράδοση 

 

Ο µέσος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε αµαξώµατος (εάν µόνον αυτό εκτελείται 

στο εργοστάσιο), µε αυτή τη σειρά εργασιών παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα 6.3: 

 

Πίνακας 6.3: Βέλτιστος χρόνος ολοκλήρωσης κατασκευής αµαξώµατος 

Τύπος Χρόνος σε εργάσιµες 

ηµέρες  

Απλό ανοιχτό αµάξωµα 10 

Ανοιχτό ανατρεπόµενο αµάξωµα 15 

Ανοιχτό αµάξωµα µε αψίδες & µουσαµά 15 

Ανοιχτό αµάξωµα µε σύστηµα κουρτίνας 15 

Ψυκτικός θάλαµος 24 

Μόνωση 15 

Κλειστό αµάξωµα αλουµινίου 18 

Κλειστό ισοθερµικό αµάξωµα 22 



«Προγραµµατισµός εργασιών παραγωγής σε βιοµηχανική µονάδα»  -  Ι.Α. Αβραµίδης Σελίδα 43 

 

6.4 Υπάρχουσα κατάσταση παραγγελιών στο εργοστάσιο 

 

Αυτή τη στιγµή (15/12/2015) εκκρεµούν παραγγελίες για (13) δεκατρία 

αµαξώµατα, µε ζητούµενο συνολικό χρόνο παράδοσης περίπου εντός τεσσάρων 

µηνών, πάντα βέβαια µε την προϋπόθεση ότι ο χρόνος παράδοσης του πλαισίου του 

αυτοκινήτου, ή του βαν στο εργοστάσιο, προηγείται του επιθυµητού χρόνου 

παράδοσης.  

Οι παραγγελίες σηµειώνονται στον ακόλουθο πίνακα 6.4: 

Πίνακας 6.4: Υπάρχουσα κατάσταση παραγγελιών (15/12/2014) 

Τύπος Ποσότητα 

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ 2 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ 3 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ 1 

ΑΠΛΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ 3 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ 1 

ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ 1 

ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΨΙ∆ΕΣ & ΜΟΥΣΑΜΑ 1 

 

Έτσι, και για να γίνει ευκολότερος ο προγραµµατισµός της παραγωγής για τον 

υπεύθυνο παραγωγής, και για κάθε ένα είδος αµαξώµατος που παράγει το 

εργοστάσιο, έχει δηµιουργηθεί το αντίστοιχο πρότυπο στο πρόγραµµα MS Project. 

Με τον τρόπο αυτό, κάθε φορά που αναλαµβάνουµε µια νέα παραγγελία, 

µπορούµε εύκολα να την προσθέσουµε στο πρόγραµµα παραγωγής, χρησιµοποιώντας 

το αντίστοιχο πρότυπο και εφαρµόζοντας τις ζητούµενες ηµεροµηνίες, έναρξης 

παραγωγής και ζητούµενης παράδοσης του έργου από τον πελάτη. 

 

 



«Προγραµµατισµός εργασιών παραγωγής σε βιοµηχανική µονάδα»  -  Ι.Α. Αβραµίδης Σελίδα 44 

 

 

 Σχήµα 6.1: Πρότυπο έργου (ψυκτικού θαλάµου), µε την αλληλουχία του 

εργασιών και τις διάρκειές τους στην πορεία του χρόνου. 
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 Λειτουργώντας µε τον τρόπο αυτό, δηµιουργήσαµε τα αντίστοιχα πρότυπα 

έργα, για κάθε ένα είδος από τα παραγόµενα αµαξώµατα του εργοστασίου. 

Επιπρόσθετα και µε τον ίδιο τρόπο, µπορεί πολύ εύκολα να καταχωρηθεί και 

οποιοδήποτε νέο µοντέλο ή είδος αµαξώµατος προκύψει στο µέλλον. 

 Πρέπει όµως να σηµειώσουµε ότι, αν η παραγωγή προγραµµατιστεί έτσι ώστε 

το κάθε αµάξωµα να ξεκινήσει το συντοµότερο δυνατό, χωρίς κάποιο συγκεκριµένο 

χρονικό περιορισµό αποπεράτωσης για κάθε αµάξωµα (απίθανο σενάριο για ένα 

πραγµατικό εργοστάσιο), τότε το πρόγραµµα αναλαµβάνει να µοιράσει τους 

διαθέσιµους πόρους ισοµερώς, σε βάθος χρόνου. 

Στην πραγµατικότητα όµως υπάρχει πάντα κάποιος χρονικός περιορισµός στην 

ηµεροµηνία παράδοσης, οπότε είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει πρόβληµα, και τότε το 

πρόγραµµα µε την µέθοδο της εξοµάλυνσης - leveling, βρίσκει το βέλτιστο τρόπο 

κατανοµής των διαθεσίµων πόρων του εργοστασίου, είτε εντός των χρονικών ορίων 

και χωρίς την απαίτηση κάποιας προσαρµογής (λ.χ. υπερωριακής απασχόλησης), είτε 

εκτός των χρονικών ορίων µε την απαίτηση λήψης µέτρων.  

Ανάµεσα στα διάφορα µέτρα – λύσεις που έχει στη διάθεσή του ο υπεύθυνος 

παραγωγής είναι, η υπερωριακή απασχόληση, η εργασία τα Σαββατοκύριακα & 

πιθανόν κάποιες αργίες, η εργασία σε επιπλέον βάρδιες, η µεταφορά εργαζοµένων οι 

οποίοι υποαπασχολούνται σε δεδοµένη στιγµή σε εργασίες οι οποίες βρίσκονται σε 

καθυστέρηση και τις οποίες µπορούν να διεκπεραιώσουν, η περαιτέρω εκπαίδευση 

του προσωπικού για αύξηση της παραγωγικότητας. Παράλληλα, για την περίπτωση 

ανάληψης µεγαλύτερων projects και σε συνεννόηση µε τη διοίκηση, η ενοικίαση ή η 

αγορά κάποιων έξτρα πόρων (π.χ. µηχανών), αλλά και η πρόσληψη εποχιακού ή 

µόνιµου προσωπικού, είναι κάποιες από τις επιπλέον πιθανές λύσεις.  

Έτσι στην προκειµένη περίπτωση της ύπαρξης των (13) δεκατριών παραγγελιών 

για αµαξώµατα µε τα αντίστοιχα χρονοδιαγράµµατά τους, εφαρµόζοντας το εργαλείο 

της εξοµάλυνσης - leveling στο πρόγραµµα, διαπιστώνουµε ότι προλαβαίνουν όλους 

τους ζητούµενους χρόνους παράδοσης, χωρίς να απαιτηθεί κάποια υπερωριακή 

απασχόληση του προσωπικού, ή κάποια άλλη διορθωτική ενέργεια.  

Έτσι η εικόνα που έχουµε µετά το πρώτο leveling φαίνεται στο παρακάτω σχήµα, 

όπου τα πράσινα βέλη υποδηλώνουν τις αντίστοιχες ζητούµενες ηµεροµηνίες 

παράδοσης: 
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Σχήµα 6.2: Παρούσα κατάσταση των παραγγελιών µε τις ηµεροµηνίες έναρξης - 

παράδοσης και τη διαγραµµατική απεικόνιση της διάρκειας των έργων. 
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6.4.1 Κατανοµή πόρων στην παρούσα φάση 

Σύµφωνα µε την παρούσα κατάσταση των (13) παραγγελιών, θα εξετάσουµε τη 

χρήση των πόρων πριν και µετά το leveling. Έτσι πριν την εφαρµογή του έχουµε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6.3: Παρούσα κατάσταση µε χρήση των πόρων πριν το leveling (σε 

κόκκινα πλαίσια οι πόροι που έχουν πρόβληµα, καθώς και οι αντίστοιχες ηµέρες). 
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Ενώ µετά την εφαρµογή του leveling λαµβάνουµε το σχήµα: 

 

Σχήµα 6.4: Παρούσα κατάσταση χρήσης των πόρων µετά το leveling (πλέον δεν 

υπάρχουν κόκκινα πλαίσια, ορισµένες εργασίες έχουν µετατοπιστεί κάποιες ηµέρες). 
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Γενικά λοιπόν παρατηρούµε ότι στην υπάρχουσα κατάσταση στο εργοστάσιο και 

µε την απλή εφαρµογή του leveling, δεν προκύπτει καµιά ανάγκη υπερωρίας, πάντα 

βέβαια, εντός του χρονοδιαγράµµατος και των ζητηθέντων ηµεροµηνιών παράδοσης 

των αµαξωµάτων.  

Μέχρι σήµερα όµως, και πριν την εφαρµογή της διαχείρισης έργου στην 

παραγωγική διαδικασία της εταιρείας, η συνήθης αντιµετώπιση του προβλήµατος από 

τη διοίκηση του εργοστασίου η οποία είναι καθαρά εµπειρική είναι, είτε η 

υπερωριακή απασχόληση των εργατών τις ηµέρες που προκύπτει το πρόβληµα, είτε η 

καθυστέρηση στην παράδοση των αναληφθέντων έργων, είτε σε πολλές περιπτώσεις 

και τα δύο.  

Αυτό φυσικά αποτελεί διπλό µειονέκτηµα για την εταιρεία, µιας και απαιτούνται 

περισσότερα χρήµατα για τις υπερωρίες του προσωπικού, ενώ όταν αναγκαζόµαστε 

να έχουµε καθυστερηµένες παραδόσεις, δηµιουργείται κακή φήµη για το εργοστάσιο, 

µε το αντίστοιχο µεσο - µακροπρόθεσµο κόστος που προκύπτει από τους 

δυσαρεστηµένους πελάτες.  

Επιπλέον, η καθυστέρηση είσπραξης των εσόδων από την πώληση, δηµιουργεί 

δυσµενέστερες συνθήκες στη ροή κεφαλαίου – cash flow της επιχείρησης, ένα 

γεγονός το οποίο είναι ιδιαίτερα αρνητικό σε περιόδους οικονοµικής κρίσης και όχι 

µόνο.  

Μετά λοιπόν την εφαρµογή της µεθοδολογία διαχείρισης έργου, βλέπουµε ότι και 

τα δύο προβλήµατα εξαλείφονται, βελτιστοποιώντας έτσι την λειτουργία του 

εργοστασίου και συνολικά της επιχείρησης. Παράλληλα όµως παρατηρούµε ότι 

κάποιοι πόροι υποαπασχολούνται αρκετά, οπότε µπορεί να είναι σκόπιµη είτε η 

µείωση της δυναµικότητάς τους, είτε ή αναδιανοµή τους, είτε η επιδίωξη λήψης νέων 

έργων ή εργασιών επισκευής (after sales service), ούτως ώστε να χρησιµοποιούνται 

έτι περαιτέρω και αποτελεσµατικότερα όλοι οι πόροι.  

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι, η εφαρµογή των αρχών της διαχείρισης έργου και η 

χρήση του λογισµικού προγράµµατος MS Project, παρέχει στην επιχείρηση ένα πολύ 

σοβαρό εργαλείο λήψης αποφάσεων.  
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7  Αναλύσεις αριθµητικών αποτελεσµάτων 

 

Η χρησιµότητα της διαχείρισης έργου στην περίπτωσή µας, είναι όπως 

προαναφέραµε, το γεγονός ότι µπορεί να δώσει απαντήσεις σε ζητήµατα οργάνωσης 

παραγωγής, είτε στην περίπτωση που ληφθεί µια νέα παραγγελία, είτε στην 

περίπτωση που συζητείται από το τµήµα πωλήσεων (what-if) η ανάληψη µιας 

µεγάλης παραγγελίας µε ένα, ή περισσότερα, παρόµοια ή µη αµαξώµατα, από 

κάποιον πελάτη/ες, ο οποίος θεωρείται key account customer για την εταιρεία.  

Για την εξέταση αυτής της δυνατότητας δηµιουργούµε δυο υποθετικά σενάρια 

στα οποία εµφανίζεται ξαφνική ζήτηση για ένα ή περισσότερα αµαξώµατα - έργα.  

Οι απαντήσεις που δίνει το πρόγραµµα χρησιµεύουν στη λήψη κρίσιµων 

αποφάσεων. Αποφάσεις όπως η µετάθεση ενός έργου νωρίτερα ή αργότερα στη 

γραµµή παραγωγής, ή ακόµα και η ανάληψη ενός ακόµη έργου εάν αυτό µπορεί να 

πραγµατωθεί σε καθορισµένο χρονικό ορίζοντα, πηγάζουν από τις απαντήσεις που 

θα λάβει ο υπεύθυνος. Έτσι έχουµε: 

 

7.1 Α΄ Σενάριο 

 

Έστω ότι στο υπάρχον πλάνο παραγωγής προστίθενται δύο νέες παραγγελίες - 

έργα, η πρώτη για ένα (1) αµάξωµα τύπου µόνωσης, µε ζητούµενη ηµεροµηνία 

παράδοσης στις 27/2/2015, καθώς και µία επιπλέον για ένα (1) αµάξωµα τύπου 

ψυκτικού θαλάµου, µε ζητούµενη ηµεροµηνία παράδοσης στις 9/4/2015.  

Η έλευση των καινούργιων παραγγελιών – έργων, όπως είναι φυσικό θα 

µεταβάλλει το πρόγραµµα παραγωγής, µιας και είναι αναγκαίο να χρησιµοποιηθούν 

περισσότερο οι υπάρχοντες πόροι. Με τη χρήση του προγράµµατος MS Project 

µπορούµε πολύ εύκολα να δούµε τις µεταβολές – επιπτώσεις.  

Έτσι µετά την εισαγωγή των νέων παραγγελιών στο πρόγραµµα (οι οποίες 

εµφανίζονται µε πράσινα γράµµατα), η νέα εικόνα του προγράµµατος παραγωγής 

είναι η παρακάτω: 
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Σχήµα 7.1: Σενάριο Α.’ Κατάσταση των παραγγελιών µε τις ηµεροµηνίες 

έναρξης - παράδοσης και τη διαγραµµατική απεικόνιση της διάρκειας των έργων. 
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7.1.1 Χρήση των πόρων στο συγκεκριµένο Α’ σενάριο 

Παρακάτω παρατίθενται το διάγραµµα χρήσης του κάθε πόρου µετά την 

προσθήκη των δύο παραγγελιών – έργων και πριν τη χρήση εξοµάλυνσης - leveling:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 7.2  Σενάριο Α’ – ∆ιάγραµµα χρήσης των πόρων πριν την εφαρµογή του 

leveling. (Πολλοί πόροι βρίσκονται σε κόκκινο πλαίσιο και έχουµε υπερ-επιβάρυνση) 
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Ενώ µετά την εφαρµογή της εξοµάλυνσης – leveling, το διάγραµµα χρήσης του 

κάθε πόρου µεταβάλλεται ως εξής: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 7.3  Σενάριο Α’ – ∆ιάγραµµα χρήσης των πόρων µετά την εφαρµογή του 

leveling (τα προβληµατικά κόκκινα πλαίσια πλέον έχουν εξαλειφθεί). 
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Έτσι µετά εφαρµογή της εξοµάλυνσης - leveling στη νέα κατάσταση, η νέα 

εικόνα του προγράµµατος παραγωγής - παραδόσεων είναι πλέον η παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 7.4  Σενάριο Α’ – Τελική κατάσταση των παραγγελιών και διαγραµµατική 

απεικόνιση της διάρκειας των έργων, µετά την εφαρµογή της εξοµάλυνσης leveling. 
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Όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε, οι ηµεροµηνίες χρήσης των πόρων που ήταν 

υπερ-επιβαρυµένοι µετατοπίστηκαν, και ως εκ τούτου, και οι ηµεροµηνίες 

παραδόσεων ορισµένων έργων έχουν µετατοπιστεί κάποιες µέρες µεταγενέστερα, 

παραµένουν όµως εντός των δεσµεύσεων για παράδοσή τους στη ζητηθείσα 

ηµεροµηνία.  

Παραδείγµατος χάριν, η ηµεροµηνία παράδοσης του έργου «Ανοιχτό αµάξωµα 

αλουµινίου Eurocargo 190EL25P», έχει µετατοπιστεί κατά 2 ηµέρες (από 30/3/2015 

στις 2/4/2015), ενώ η αντίστοιχη ηµεροµηνία του έργου «Μόνωση ΜΒ 519 Sprinter», 

έχει µετατοπιστεί κατά 5 ηµέρες (από την 1/4/2015 στις 6/4/2015, παραµένοντας 

όµως όλες εντός των ορίων. 

Επιπλέον παρατηρούµε ότι η ανάληψη των δύο νέων παραγγελιών - έργων έχει 

επίπτωση στις παραδόσεις όχι µόνο των έργων της ίδιας κατηγορίας π.χ. «Μονώσεις 

ΜΒ 313 & 519 Sprinter» (κλειστά αµαξώµατα), αλλά και σε άλλες κατηγορίες π.χ. 

«Ανοιχτό αµάξωµα αλουµινίου Eurocargo 190EL25P» (ανοιχτά αµαξώµατα). 

Επηρεάζουν  δηλαδή όπως είναι φυσικό και τα δύο βασικά τµήµατα παραγωγής του 

εργοστασίου. 

 

7.2 Β΄ Σενάριο 

 

Σ’ αυτό το σενάριο υποθέτουµε ότι λαµβάνουµε επιπλέον ακόµη δύο νέες 

παραγγελίες αµαξωµάτων. Συγκεκριµένα, για ένα ανοιχτό αµάξωµα αλουµινίου µε 

σύστηµα κουρτίνας, καθώς και ένα κλειστό ισοθερµικό αµάξωµα, µε ζητούµενες 

ηµεροµηνίες παράδοσης 19/03/2015 και 10/4/2015 αντίστοιχα.  

Η έλευση των καινούργιων παραγγελιών – έργων, όπως είναι φυσικό θα 

µεταβάλλει και εδώ το πρόγραµµα παραγωγής, µιας και είναι αναγκαίο να 

χρησιµοποιηθούν ακόµη περισσότερο οι υπάρχοντες πόροι. Με τη χρήση όµως του 

προγράµµατος MS Project µπορούµε πολύ εύκολα να δούµε τις µεταβολές – 

επιπτώσεις.  

Έτσι µετά την εισαγωγή των νέων παραγγελιών  έργων στο πρόγραµµα 

(εµφανίζονται µε πορτοκαλί γράµµατα), η νέα εικόνα της κατάστασης του 

προγράµµατος παραγωγής είναι η παρακάτω: 
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Σχήµα 7.5: Σενάριο Β’ - Κατάσταση των παραγγελιών µε τις ηµεροµηνίες 

έναρξης - παράδοσης και τη διαγραµµατική απεικόνιση της διάρκειας των έργων. 
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7.2.1 Κατανοµή πόρων στο συγκεκριµένο Β’ σενάριο 

 

Παρακάτω παρατίθενται το διάγραµµα χρήσης του κάθε πόρου µετά την 

προσθήκη των δύο επιπλέον έργων και πριν τη διαδικασία εξοµάλυνσης – leveling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 7.6  Σενάριο Β’ – ∆ιάγραµµα χρήσης των πόρων πριν την εφαρµογή του 

leveling. (Οι περισσότεροι πόροι βρίσκονται σε κόκκινο πλαίσιο – υπερ-επιβάρυνση) 
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 Και σ’ αυτό το σενάριο εφαρµόζουµε την εξοµάλυνση – leveling, οπότε το 

διάγραµµα χρήσης του κάθε πόρου µεταβάλλεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 7.7  Σενάριο Β’ – ∆ιάγραµµα χρήσης των πόρων µετά την εφαρµογή του 

leveling (όλα τα προβληµατικά κόκκινα πλαίσια πλέον έχουν εξαλειφθεί). 
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Έτσι µετά εφαρµογή της εξοµάλυνσης - leveling στη νέα κατάσταση, η νέα 

εικόνα του προγράµµατος παραγωγής - παραδόσεων είναι πλέον η παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 7.8  Σενάριο Β’ – Τελική κατάσταση των παραγγελιών και διαγραµµατική 

απεικόνιση της διάρκειας των έργων, µετά την εφαρµογή της εξοµάλυνσης leveling. 
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Όπως µπορούµε και εδώ να διαπιστώσουµε, οι ηµεροµηνίες χρήσης των πόρων 

που ήταν υπερ-επιβαρυµένοι µετατοπίστηκαν, και ως εκ τούτου, και οι ηµεροµηνίες 

παραδόσεων περισσοτέρων έργων έχουν µετατοπιστεί κάποιες µέρες µεταγενέστερα, 

παραµένουν όµως εντός των δεσµεύσεων για παράδοση έως τις ζητηθείσες 

ηµεροµηνίες.  

Λόγου χάριν, οι ηµεροµηνίες παράδοσης των υπαρχόντων έργων, «Ανοιχτό 

αµάξωµα αλουµινίου Eurocargo 190EL25P» έχει µετατοπιστεί κατά 2 ηµέρες (από 

30/3/2015 στις 2/4/2015), του έργου «Μόνωση ΜΒ 519 Sprinter», έχει µετατοπιστεί 

κατά 5 ηµέρες (από την 1/4/2015 στις 6/4/2015, όπως και στο Α’ σενάριο. 

Επιπρόσθετα όµως, τόσο το έργο «Ανοιχτό αµάξωµα αλουµινίου Eurocargo 100E22» 

έχει µετατοπιστεί κατά 1 ηµέρα (από 19/3/2015 στις 20/3/2015), όσο και το έργο 

«Ανοιχτό αµάξωµα αλουµινίου Mercedes Actros» έχει µετατοπιστεί κατά 9 ηµέρες 

(από 16/2/2015 στις 25/2/2015), παραµένοντας όµως όλες εντός των ορίων. 

Από τα νέα έργα το µεν πρώτο «Αµάξωµα µε σύστηµα κουρτίνας Daf LF» ο 

χρόνος παράδοσης δεν επηρεάζεται καθόλου από την εξοµάλυνση (παραµένει στις 

4/3/2015), ενώ αντίθετα για το άλλο έργο «Κλειστό ισοθερµικό αµάξωµα Iveco 

Daily», ο χρόνος παράδοσης µετατοπίζεται κατά 9 ηµέρες (από την 1/4/2015 στις 

10/4/2015), παραµένοντας όµως, έστω  και οριακά, εντός των χρονικών ορίων. 

Σε αυτό το σενάριο όπως και στο προηγούµενο, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η 

δυναµικότητα του εργοστασίου είναι µεγαλύτερη απ’ ότι πιθανόν ακόµη και η 

διοίκηση να πίστευε, γεγονός που εύκολα µπορεί να το διαπιστώσει κανείς 

συγκρίνοντας τα αντίστοιχα διαγράµµατα χρήσης των πόρων.  

Στην αρχική κατάσταση η χρήση των πόρων ήταν σχετικά µικρή, ενώ στο Α’ 

Σενάριο και ακόµη περισσότερο στο Β’ Σενάριο, η χρήση των πόρων 

εντατικοποιείται, όπως φαίνεται και στα αντίστοιχα διαγράµµατα όπου πλέον οι κενές 

(λευκές) ηµέρες για κάθε πόρο έχουν  µειωθεί σηµαντικά, ενώ αντίστροφα, οι µέρες 

απασχόλησης των πόρων (γαλάζιες), έχουν αυξηθεί. 

Βέβαια υπάρχουν ακόµη πολλές κενές µέρες απασχόλησης των πόρων, τις οποίες 

ο υπεύθυνος παραγωγής µπορεί να τις χρησιµοποιήσει ανάλογα, είτε µε την 

επιλεκτική ανάληψη διαφόρων επισκευών (η απαίτηση των οποίων διαρκώς θα 

αυξάνει), είτε µε την γνωστοποίηση στο τµήµα πωλήσεων των κενών - ευκαιριών 

απασχόλησης των συγκεκριµένων πόρων, ούτως ώστε να επιδιώξει και να αναλάβει 

επιπλέον έργα, είτε ακόµη µε το συνδυασµό των παραπάνω. 
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8 Συµπεράσµατα – Προτάσεις 

 

8.1 Συµπεράσµατα 

 

Η κατασκευή ενός αµαξώµατος µπορεί από µόνη της να θεωρηθεί ως ένα έργο. 

Ένα αµάξωµα για να ολοκληρωθεί απαιτεί αναλόγως του είδους του, περίπου 100 έως 

200 επιµέρους εργασίες, οι οποίες οµαδοποιούνται σε 17 οµάδες εργασιών.  

Ο συνδυασµός της ταυτόχρονης παραγωγής περίπου 13 ~ 17 αµαξωµάτων µπορεί 

να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά µέσω της διαχείρισης έργου. Στόχος είναι η 

επίτευξη ενός προγράµµατος παραγωγής του εργοστασίου, µε όσο τον δυνατό 

λιγότερες υπερωρίες, σχετική ευελιξία και παράδοση των έργων εντός των χρονικών 

περιορισµών που έχουν τεθεί. 

Με την παραπάνω προσέγγιση της διαχείρισης έργου, απλοποιείται η διαδικασία 

παραγωγής ενός αµαξώµατος µε την οµαδοποίηση των εργασιών, και έτσι 

παρακολουθείται συνολικά η παραγωγή του εργοστασίου, µέσω της εκπόνησης ενός 

προγράµµατος παραγωγής και ανά πάσα στιγµή δίνεται µια γενική εικόνα της 

βέλτιστης λειτουργίας του εργοστασίου στον υπεύθυνο παραγωγής,.  

Ο χρονικός προγραµµατισµός στις ήδη γνωστές παραγγελίες είναι ένα µικρό 

µόνο µέρος των δυνατοτήτων της διαχείρισης έργου, µιας και µπορεί να 

παρακολουθήσει κανείς πιθανές µεταβολές της παραγωγικής διαδικασίας από 

διάφορους αστάθµητους παράγοντες, συγκρίνοντας την παρούσα κατάσταση και 

προσαρµόζοντας ανάλογα µε το αρχικό πλάνο.  

Το πιο σηµαντικό όµως κοµµάτι αυτής της προσέγγισης είναι ότι, µπορεί αυτή να 

είναι µέρος σε µια ανάλυση πιθανών σεναρίων µεταβολής της ζήτησης.  

Σε περίπτωση µιας καινούριας παραγγελίας, η οποία είναι υψηλής 

προτεραιότητας ή αξίας, µπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος ικανοποίησης αυτής της 

παραγγελίας καθώς και οι αλλαγές και οι επιδράσεις στο χρόνο ικανοποίησης των 

υπολοίπων παραγγελιών.  

Αυτό γίνεται χωρίς να υπάρχει ανάγκη επίλυσης πολύπλοκων µαθηµατικών 

µοντέλων, µιας και αυτό το κοµµάτι το αναλαµβάνει το πρόγραµµα. Χάρις σ’ αυτό, ο 
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επανυπολογισµός και η επαναδηµιουργία ενός νέου προγράµµατος παραγωγής, αλλά 

και πιθανών σεναρίων απαιτεί ελάχιστο χρόνο.  

Έτσι εάν από τα αποτελέσµατα του προγράµµατος προκύπτει ότι δεν υπάρχουν 

αρκετοί πόροι για να εκτελεστούν οι παραγγελίες στον χρόνο που έχει ζητηθεί, ο 

υπεύθυνος παραγωγής µπορεί να πειραµατιστεί µε το πρόγραµµα, χρησιµοποιώντας 

υπερωριακή απασχόληση, ή απασχόληση σε κάποια µέρα µη εργάσιµη για ένα µέρος 

(π.χ. Σαββατοκύριακο), ή ακόµη και όλες τις εργασίες ενός αµαξώµατος.  

Θα µπορούσε ακόµη να αλλάξει και την προτεραιότητα µιας εργασίας, µέχρι και 

ενός αµαξώµατος στην πραγµατοποίησή της, εφόσον υπάρχουν τα χρονικά 

περιθώρια.  

Όλες αυτές οι δοκιµές βοηθούν στο να επιλέξει ο υπεύθυνος παραγωγής τη 

βέλτιστη χρονικά και οικονοµικά λύση. Χάρις σ’ αυτό, η προσέγγιση µέσω της 

οργάνωσης έργου µπορεί να λειτουργήσει σαν ένα πολύ ισχυρό εργαλείο λήψης 

απόφασης, µέσω της πλήρους εικόνας που δίνει στον υπεύθυνο παραγωγής και στη 

διοίκηση, για την κατάσταση όλων των παραγγελιών στο εργοστάσιο, καθώς και για 

οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραµµα αυτό.  

Αυτός µε τη σειρά του µπορεί να αποφασίσει, για το πότε θα παραδοθεί ένα έργο, 

τι και σε ποιο βαθµό µπορεί να καθυστερήσει, ποια εργασία µπορεί να επιταχυνθεί µε 

χρήση υπερωρίας, ή άλλου µέσου, και γενικότερα να λάβει αυτά τα στοιχεία υπ’ όψιν 

του σε κάποια νέα προσφορά, για το αν µπορεί ή όχι να προλάβει τους χρονικούς 

περιορισµούς που έχουν τεθεί.  

Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην παρούσα διπλωµατική, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σε παρόµοιες καταστάσεις λειτουργίας εργοστασίων µικρότερου ή 

µεγαλύτερου µεγέθους. Αρκεί το κάθε παραγόµενο προϊόν να µπορεί να χωριστεί σε 

διακριτές οµάδες εργασιών, οι οποίες ακολουθούν συγκεκριµένους περιορισµούς, και 

να υπάρχει µια αντίστοιχη κατανοµή πόρων.  

Για παράδειγµα σε ένα µικρό ναυπηγείο, ή οποιοδήποτε άλλο εργοστάσιο που 

εκτελεί έργα κατόπιν παραγγελίας, ανεξαρτήτως του µεγέθους τους. Γενικότερα όµως 

αναφερόµαστε σε παραγωγή εξειδικευµένων ή µοναδιαίων κατασκευών, που 

µπορούν να χαρακτηριστούν από µόνες τους σαν έργα, και όχι σε κανονική γραµµή 

παραγωγής µε εκατοντάδες ή χιλιάδες όµοια προϊόντα. 
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8.2 Προτάσεις 

 

     Μερικές από τις προτάσεις που προκύπτουν, µετά την προαναφερθείσα εξέταση 

της παραγωγικής διαδικασίας της συγκεκριµένης εταιρείας παραγωγής αµαξωµάτων 

αυτοκινήτων είναι:  

 

• Η εισαγωγή της έννοιας του κόστους των πόρων και των αντιστοίχων 

περιορισµών του, µέσω του Microsoft Project το οποίο προσφέρει τη 

δυνατότητα εισαγωγής κόστους στη χρήση των πόρων σε κανονική ή 

υπερωριακή απασχόληση. Έτσι γίνεται σαφές το κόστος για το κάθε αµάξωµα 

ξεχωριστά, όπως και το αντίστοιχο συνολικό κόστος για µια χρονική περίοδο, 

αλλά ακόµη και το κόστος ευκαιρίας για τις περιπτώσεις που υπάρχει. 

• Η βελτιστοποίηση της χρονικής διαρκείας των εργασιών παραγωγής στο κάθε 

αµάξωµα. Ο υπεύθυνος παραγωγής µπορεί µε την πάροδο του χρόνου να 

παρακολουθήσει τη χρονική διάρκεια των εργασιών, για κάθε τύπο 

αµαξώµατος, και όπου παρατηρεί διαφοροποίηση από τον πραγµατικό χρόνο 

εκτέλεσης µιας εργασίας, να τον προσαρµόζει ανάλογα.  

• Επιπρόσθετα και για τις κρίσιµες εργασίες, αν όχι για όλες, µπορεί να γίνει 

στατιστική µελέτη για την χρονική διάρκειά τους, µε απώτερο σκοπό την 

βελτιστοποίησή τους και την εξάλειψη των νεκρών χρόνων και του κόστους 

αυτών, αλλά και την συνολική βελτίωση της εικόνας της εταιρείας προς τους 

πελάτες της, µέσω των συντοµότερων χρόνων παράδοσης και των καλύτερων 

τιµών που έτσι θα µπορεί να παρέχει. 

• Η αναγνώριση της ύπαρξης κενών & νεκρών χρόνων στους διάφορους πόρους 

του εργοστασίου και η διευθέτησή τους, είτε µε την επιδίωξη ανάληψης 

περισσότερων έργων, είτε µε την ανάληψη εργασιών επισκευής από τα 

αντίστοιχα τµήµατα – πόρους, θα βελτιώσει σηµαντικά τόσο την εσωτερική 

εικόνα (προς τους εργαζοµένους και τους µετόχους της), όσο και την 

εξωτερική εικόνα της εταιρείας (προς τους πελάτες της), µε ταυτόχρονη 

αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας της. 

• Η χρήση του συγκεκριµένου λογισµικού MS Project ή άλλων παρόµοιων, 

είναι µια δυναµική διαδικασία, τόσο αυτή καθ’ αυτή η χρήση του, όσο και 

διαµέσου των συνεχών βελτιώσεων και εµπλουτισµού των δυνατοτήτων του 
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προγράµµατος, η οποία στην πορεία του χρόνου µπορεί να γίνει βασικό 

εργαλείο στη διαρκή επιδίωξη και τελικά στην επίτευξη της επιχειρησιακής 

τελειότητας. 
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