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Περίληψη 

Ένα Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) Διαχείρισης Έργων συλλέγει, αποθηκεύει και παρέχει 

πληροφορίες που χρειάζονται για την αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των 

έργων. Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα συστήματα αφορούν τα κόστη, 

τους πόρους και το δυναμικό των εργασιών, καθώς και τον χρονικό προγραμματισμό των 

δραστηριοτήτων που αποτελούν ένα έργο. Υπάρχουν πολλά εμπορικά πακέτα 

πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία εκτός των παραπάνω, υποστηρίζουν και την 

παρακολούθηση των έργων.  

Για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής εργασίας σχεδιάστηκε ένα πληροφοριακό 

σύστημα διαχείρισης ιδιωτικών οικοδομικών έργων, με τη χρήση του Microsoft Excel. 

Το σύστημα που σχεδιάστηκε έχει τη δυνατότητα προκοστολόγησης και χρονικού 

προγραμματισμού των εργασιών κατασκευής ενός κτιρίου από έναν εώς επτά ορόφους, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες μιας τέτοιας κατασκευής οι οποίες μπορούν να 

διαμορφώσουν διαφορετικό κόστος και διάρκεια του έργου. Χρησιμοποιώντας μια 

γενική βάση δεδομένων για τα δεδομένα του κτιρίου, με φιλικό προς το χρήστη τρόπο 

εισαγωγής των δεδομένων, και με τη βοήθεια εφαρμοσμένων στην πράξη αλγορίθμων 

υπολογισμού του κόστους και της διάρκειας των οικοδομικών έργων, σε ξεχωριστά 

φύλλα εργασίας εξάγονται τα αποτελέσματα για τα επιμέρους κόστη των 

δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου, για το συνολικό 

κόστος του, για τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, για τον χρονικό προγραμματισμό τους, 

καθώς και για τον συνολικό οικονομικό προγραμματισμό του έργου. Τα αποτελέσματα 

απεικονίζονται τόσο σε μορφή πινάκων όσο και σε μορφή διαγραμμάτων. Το 

πληροφοριακό σύστημα που σχεδιάστηκε, δοκιμάστηκε σε δύο περιπτώσεις μελέτης 

οικοδομικών έργων, μια πολυκατοικία επτά ορόφων, και μια μεζονέτα δύο ορόφων με 

υπόγειο, δίνοντας και στις δύο περιπτώσεις ικανοποιητικά αποτελέσματα, καθώς οι 

αλγόριθμοι υπολογισμού του κόστους και του χρονικού προγραμματισμού λαμβάνουν 

πλήρως υπόψη τις διαφορές των παραπάνω έργων και τις αποτυπώνουν πλήρως στα 

αποτελέσματα.  
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1. Εισαγωγή-Αντικείμενο της εργασίας 

Τα πληροφοριακά συστήματα (ΠΣ) αποτελούν σήμερα αναπόσπαστο μέρος κάθε 

επιχείρησης και κάθε οργανισμού. Τα ΠΣ, αποτελούμενα από επιμέρους εξοπλισμό 

υλικού και λογισμικού, συλλέγουν, παράγουν και διαχειρίζονται πληροφορίες του 

οργανισμού, υποστηρίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του, αλλά και συνεισφέροντας 

στην ορθή διοίκησή του. 

 

Στην περίπτωση της διοίκησης των έργων, τα πληροφοριακά συστήματα 

χρησιμοποιούνται από την εταιρεία-διαχειριστή του έργου. Τα πληροφοριακά 

συστήματα αυτά, χαρακτηρίζονται ως ΠΣ Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (Project 

Management Information Systems - PMIS) και συνεισφέρουν κατά τη διαχείριση έργων 

στη συλλογή, οργάνωση και αξιοποίηση των πληροφοριών του έργου. Με τα (PMIS) οι 

διαχειριστές έργων συλλέγουν, συνδυάζουν και διανέμουν την πληροφορία σε έντυπη 

ή/και ηλεκτρονική μορφή, ενώ υποστηρίζεται η επικοινωνία μεταξύ της ομάδας του 

έργου, καθώς και μεταξύ των επιπέδων διοίκησης του έργου. Επιπλέον, τα (PMIS) 

υποστηρίζουν το σχεδιασμό, την εκτέλεση και την επίτευξη των στόχων του έργου. Κατά 

τη διαδικασία του σχεδιασμού, οι διαχειριστές έργων χρησιμοποιούν τα (PMIS) για τον 

προσδιορισμό του προϋπολογισμού και την πραγματοποίηση εκτιμήσεων κόστους. 

Ακόμη, τα (PMIS) προσφέρουν μηχανισμούς σύνθεσης χρονοδιαγράμματος και τον 

καθορισμό της βάσης του σκοπού του έργου (baseline). Κατά την υλοποίηση του έργου, 

η ομάδα έργου συγκεντρώνει σε μια βάση δεδομένων πληροφορίες, όπου το (PMIS) 

συγκρίνει τη βάση σκοπού (baseline) με την πραγματική επίδοση της κάθε 

δραστηριότητας, διαχειρίζεται τους πόρους, συλλέγει οικονομικά δεδομένα και παράγει 

αναφορές προόδου (reports). Κατά την ολοκλήρωση του έργου το (PMIS) 

χρησιμοποιείται για την ανασκόπηση των στόχων και τον έλεγχο επίτευξης των 

δραστηριοτήτων. Τέλος, κατά την ολοκλήρωση του έργου υποστηρίζει τη σύνταξη μιας 

τελικής αναφοράς (final report). Συμπερασματικά, τα πληροφοριακά συστήματα 

διοίκησης και διαχείρισης έργων (PMIS) υποστηρίζουν κατά μήκος τη διαχείριση ενός 

έργου, αλλά και την παρακολούθηση των επιμέρους εργασιών του έργου. [1] 
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Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας σχεδιάστηκε ένα πληροφοριακό σύστημα 

διαχείρισης ιδιωτικών οικοδομικών έργων, με τη χρήση του Microsoft Excel. Οι 

υπολογιστικοί τύποι που εμφανίζονται στο πρότυπο έχουν επιλεγεί ώστε να προσεγγίζουν 

όσο το δυνατόν τις απαιτήσεις τόσο της κοστολόγησης-προμέτρησης, όσο και του 

χρονικού προγραμματισμού ενός ιδιωτικού οικοδομικού έργου. 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στο πρότυπο προήλθαν από στατιστικά στοιχεία 

δύο τεχνικών κατασκευαστικών εταιρειών με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ιδιωτικών 

έργων, από οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και από τη σχετική νομοθεσία 

(ν. 4178/2013) [2]. 

Η εφαρμογή του προτύπου πληροφοριακού συστήματος υποστηρίζει ιδιωτικά κτιριακά 

έργα για κτίρια κατοικιών και γραφείων ή καταστημάτων μέχρι 7 ορόφους, λαμβάνοντας 

υπόψη επιπλέον παραμέτρους της κατασκευής, μέσα στο γνώριμο περιβάλλον των 

υπολογιστικών φύλλων του Excel. Επιπλέον παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα να 

διορθώσει τις τιμές που περιέχονται στους πίνακες, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες 

τιμές  υλικών και εργασίας, καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ.  
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2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας - Θεωρητικό υπόβαθρο 

2.1. Γενικά θεωρητικά στοιχεία για τα έργα  

2.1.1.  Η έννοια του έργου 

«Έργο» καλείται οποιαδήποτε σειρά δραστηριοτήτων με συγκεκριμένο σκοπό προς 

ολοκλήρωση, συγκεκριμένες απαιτήσεις, καθορισμένη ημερομηνία έναρξης και λήξης, 

προκαθορισμένα πιστωτικά όρια, και για την ολοκλήρωση του οποίου απαιτείται η 

ανάλωση υλικών και ανθρώπινων πόρων 

Το έργο χαρακτηρίζεται από την ενιαία του φύση. Ένα έργο μπορεί να διαρθρώνεται σε 

πολλές επιμέρους φάσεις, οι οποίες να είναι διακριτές μεταξύ τους, είναι όμως και 

αλληλοεξαρτώμενες έτσι ώστε να διατηρείται ο ενιαίος χαρακτήρας του αποτελέσματος. 

Για παράδειγμα, σε μία οικοδομική δραστηριότητα λαμβάνουν χώρα επιμέρους εργασίες, 

οι οποίες επιδεικνύουν σχετική τεχνική αυτοτέλεια, όπως οι εκσκαφές, οι επιχωματώσεις, 

οι σκυροδετήσεις και οι τοιχοποιίες. Στο σύνολο τους όμως όλες αυτές οι εργασίες 

προσδίδουν ένα ενιαίο χαρακτήρα στην κατασκευή της οικοδομής, ως έργο με τελικό 

παραδοτέο την ίδια την οικοδομή. 

Κάθε έργο χαρακτηρίζεται από μοναδικότητα, παρ’ όλες τις ομοιότητες ή αναλογίες που 

μπορεί να παρουσιάζει σε σειρά επιμέρους πτυχών με άλλα έργα. Ειδικά στα 

κατασκευαστικά έργα μπορεί να υπάρχει μεγάλη ομοιότητα ανάμεσα στα έργα, όμως 

μπορούν να παρουσιάζουν επιμέρους διαφοροποιήσεις έστω και σε ένα συνθετικό τους 

στοιχείο, όπως για παράδειγμα το χρόνο παράδοσης, τις επιμέρους κατασκευαστικές 

ιδιαιτερότητες, την ποιότητα υλικών κ.α. Εντούτοις, η «γενική» ομοιότητα των ιδιωτικών 

έργων κατασκευής οικοδομών, τουλάχιστον σε επίπεδο οριοθέτησης κατηγοριών 

επιμέρους υποέργων και δράσεων, επιτρέπει την παραδοχή για μια συμβιβαστικά 

προσεγγιστική αντιμετώπιση των έργων αυτών στο σύνολο τους, χωρίς, να δημιουργείται 

η ψευδαίσθηση της επακριβούς επίλυσης 

 

2.1.2. Προϋποθέσεις επιτυχίας ενός έργου 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία ενός έργου πρέπει πρώτα να προσδιοριστεί με 

σαφήνεια ο σκοπός του έργου, η στρατηγική σχεδιασμού και υλοποίησης των επιμέρους 

δράσεων του αλλά και η στρατηγική προσέγγισης των συμβάσεων που θα συναφθούν 

στα πλαίσια της υλοποίησης του. 
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Ειδικότερα η επιτυχία ενός έργου εξαίρεται σε μεγάλο βαθμό από τον ακριβή 

προσδιορισμό των εργασιών και δράσεων που εντάσσονται στο εύρος του, με τη σύνταξη 

και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλάνου έργου (project plan). Έτσι δημιουργείται μια 

ρεαλιστική και «ξεκάθαρη» βάση, επί της οποίας είναι εφικτός και αξιόπιστος  ο 

καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης και προϋπολογισμού του έργου, καθώς 

και ο υπολογισμός των σχετικών κινδύνων (risk management) και του τρόπου 

διαχείρισης τους. Ο ακριβής προσδιορισμός των εργασιών επιτρέπει την περαιτέρω 

οργάνωση των εργασιών σε ατομικό η ομαδικό επίπεδο, με την αντίστοιχη κατανομή 

αρμοδιοτήτων και ευθυνών, με συνέπεια τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της προόδου 

του έργου.  

Επιπλέον ο χρονικός προγραμματισμός εξασφαλίζει την τήρηση των προθεσμιών και 

βοηθάει στην αντιμετώπιση τυχόν καθυστερήσεων ή προκλήσεων. Αντίστοιχη είναι και 

η βαρύτητα του προσδιορισμού των απαιτούμενων πόρων αλλά και η έγκαιρη 

εξασφάλιση της διαθεσιμότητας τους, δεδομένου ότι καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση 

ή σημαντικές αποκλίσεις από τους αρχικούς υπολογισμούς συνεπάγονται υποχρεωτικές 

ανακατανομές των εργασιών, τροποποιήσεις σχεδίων ή ακόμη και μερική αλλαγή του 

όλου έργου.  

Ο σωστός και ακριβής αρχικός σχεδιασμός και προγραμματισμούς ενός έργου πρέπει να 

συνοδεύεται από μία ολοκληρωμένη προσέγγιση υλοποίησης του έργου, δίνοντας 

βαρύτητα στη εξασφάλιση της σωστή επικοινωνίας και συνεργασίας των εμπλεκόμενων 

στο έργο. 

Η διαδικασία της συνεχιζόμενης αξιολόγησης της προόδου του έργου στη βάση 

προκαθορισμένων κρίσιμων κριτηρίων εγγυάται την ταχύτατη προσαρμογή του έργου 

στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, προσαρμογή η οποία οφείλει να αντικατοπτρίζεται στις 

επιμέρους εργασίες, τους πόρους αλλά και τους χρόνους ολοκλήρωσης του έργου καθ ΄ 

όλο τον κύκλο ζωής του. Στο βαθμό αυτό, η ως άνω αξιολόγηση διασφαλίζει την 

αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου και τελικά την επιτυχία του.  

 

2.2. Εισαγωγικά στοιχεία στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ενός τεχνικού έργου 

2.2.1. Ιστορική Αναδρομή 

Η τεχνική της διαχείρισης έργου υφίσταται, αν και σαφώς όχι με τη σημερινή της μορφή 

από την αρχαιότητα. Πολλά έργα σημαντικού όγκου έχουν διασωθεί έως σήμερα και 
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καταδεικνύουν την ύπαρξη μορφών διαχείρισης έργου, δεδομένου ότι η ολοκλήρωση 

τους θα ήταν ανέφικτη χωρίς τέτοια διαχείριση. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος ο 

Νώε θεωρείται από πολλούς ο πρώτος project manager. 

Εντούτοις η συστηματική και καταγεγραμμένη μορφή τεχνικής διαχείρισης έργων με τη 

χρήση διαγραμμάτων συναντάται για πρώτη φορά στις αρχές του περασμένου αιώνα. 

Πατέρας του γνωστικού πεδίου της διαχείρισης έργων θεωρείται ο Χένρυ Γκαντ, 

Αμερικανός μηχανικός και κοινωνικός επιστήμονος, ο οποίος εισήγαγε τις αρχές του 

προγραμματισμού και ελέγχου στη διαχείριση έργων. Το γνωστό διάγραμμα  Γκαντ, ένα 

ραβδόγραµµα που παρουσιάζει τις δραστηριότητες του έργου, ονομάστηκε έτσι από 

αυτόν. Ο Γκάντ μαζί µε τον Φρέντερικ Τέιλορ έθεσαν τις θεμέλιες αρχές της διαχείρισης 

έργων. Ο Tέιλορ έθεσε τις αρχές της επιστημονικής διαχείρισης (scientific management). 

Οι σύγχρονες αρχές της διαχείρισης έργων οι οποίες έκαναν τη διαχείριση έργων ένα 

διακριτό γνωστικό αντικείμενο αλλά και ένα επάγγελμα αναπτύχθηκαν την δεκαετία του 

1950. Την δεκαετία αυτή αναπτύχθηκαν δύο βασικά μαθηματικά μοντέλα 

χρονοπρογραµµατισµού δραστηριοτήτων, οι µέθοδοι PERT και CPM οι οποίες 

αποτέλεσαν σταθμό στη διαχείριση έργων. Η µέθοδος PERT (Program Evaluation and 

Review Technique) αναπτύχθηκε από το Ναυτικό των Ηνωµένων Πολιτειών για το έργο 

για της ανάπτυξης των πυραυλικών συστηµάτων Polaris. Αντίστοιχα η µέθοδος CPM 

(Critical Path Method) γνωστή στα ελληνικά και ως µέθοδος κρίσιµου διαδροµής 

αναπτύχθηκε από τις εταιρείες DuPont Corporation και Remington Rand Corporation µε 

σκοπό την διαχείριση έργων συντήρησης. Η διάδοση και αποδοχή των µεθόδων αυτών 

έγινε µε ταχύτατο τρόπο έτσι ώστε σήµερα αποτελούν βασικές µεθόδους για τη 

διαχείριση έργων. Σήµερα ο χώρος της διαχείρισης έργων θεωρείται ιδιαίτερα 

αναπτυγµένος και προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο στον ιδιωτικό, δηµόσιο τοµέα 

όσο και στην ακαδηµαϊκή κοινότητα. Απόδειξη του γεγονότος αυτού αποτελεί η ύπαρξη 

πολλών και ιδιαίτερα δραστήριων διεθνών οργανισµών που έχουν ως στόχο την 

ανάπτυξη του γνωστικού πεδίου της διαχείρισης έργων. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι 

International Project Management Association (IPMA) και το Project Management 

Institute (PMI). 

 

2.2.2. Εννοιολογική προσέγγιση της διαχείρισης έργου 

Διαχείριση έργου είναι η τέχνη της καθοδήγησης και του συντονισμού ανθρώπινων και 

υλικών πόρων κατά τη διάρκεια ενός έργου, χρησιμοποιώντας μοντέρνες τεχνικές 
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διαχείρισης, για να επιτευχθούν προκαθορισμένοι στόχοι, όπως το αντικείμενο, ο χρόνος, 

η ποιότητα και η ικανοποίηση των συμμετεχόντων. 

Η διαχείριση έργου διαφοροποιείται από οποιαδήποτε άλλη μορφή διαχείρισης 

(οικονομική, προμηθειών κ.α.), δεδομένου ότι διατρέχει οριζόντια όλη τη δομή του 

εγχειρήματος, δηλαδή το σύνολο των πόρων που χρησιμοποιεί καθώς και όλο το 

ανθρώπινο δυναμικό που αξιοποιεί. 

Το εύρος της περιλαμβάνει τη συμπλήρωση τεχνικών δελτίων, την ένταξη του έργου για 

χρηματοδότηση, τη διαχείριση επιμέρους μελετών, την επιλογή μεθόδων υλοποίησης, τις 

αναγκαίες εκτιμήσεις χρόνου και κόστους, το πρόγραμμα ποιότητας, το σχέδιο 

ασφάλειας και υγείας, τη διαχείριση των κινδύνων αλλά και οποιαδήποτε άλλη 

οργανωτική ή ελεγκτική ενέργεια απαιτείται για το σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργιά 

του έργου σε όλη την ωφέλιμη «ζωή» του.  

Οι ειδικές τεχνικές που έχει πλέον καθιερωθεί να χρησιμοποιούνται στη διαχείριση ενός 

έργου και που σήμερα συνιστούν μέρος της ενοποιητικής διαδικασίας της διοίκησης του 

είναι: 

1. Ο καθορισμός του κύκλου ζωής του έργου, 

2. Η δομική ανάλυση του έργου (WBS – work breakdown structure), 

3. Η μέθοδος της κρίσιμης διαδρομής των εργασιών (CPM – critical path method), 

4. Η εξομάλυνση της κατανομής των πόρων (Resource smoothing), 

5. Η πιστοποιημένη αξία (Earned Value) και 

6. Ο έλεγχος στοιχειοθέτησης (Configuration control). 

Βασικό σημείο για τη σωστή διαχείριση ενός έργου είναι ο καθορισμός του κύκλου ζωής 

του. Τα χαρακτηριστικά όλων των έργων είναι ότι έχουν αρχή, διάρκεια και τέλος. Ως 

αρχή μπορεί να θεωρηθεί η χρονική στιγμή σύλληψης της ιδέας για την κατασκευή του, 

ενώ ως τέλος η παράδοση στο χρήστη έτοιμου προς λειτουργία. Το χρονικό διάστημα 

από την αρχή μέχρι το τέλος ενός έργου αναφέρεται ως κύκλος ζωής του έργου. 

Κάθε έργο χωρίζεται σε διαφορετικές Φάσεις (Phases), _Διαδικασίες (Activities), ή 

ακόμα και υποδιαδικασίες προκειμένου να γίνει πιο εύκολη η υλοποίησή του. Ορισμένες 

δραστηριότητες μπορούν να εκτελούνται και ταυτόχρονα με σκοπό τη γρηγορότερη 

διεκπεραίωση της φάσης. 

Για παράδειγμα, το έργο ανέγερσης ενός κτιρίου μπορεί να αποτελείται από τις εξής 

παρακάτω φάσεις: 
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i. Μελέτες 

ii. Εκσκαφή 

iii. Θεμελίωση 

iv. Τοιχοποιία 

v. Φινίρισμα 

vi. Παράδοση 

Κάθε φάση χαρακτηρίζεται από την ολοκλήρωση κάποιων επιμέρους στόχων, η οποία 

καταλήγει σε σχέδια, πρότυπα, προδιαγραφές, ενδιάμεσα προϊόντα ή υπηρεσίες, 

συμπεράσματα, τα οποία καλούνται Παραδοτέα (Deliverables) και τα οποία αποτελούν 

μέρος της διαδικασίας, με την οποία διασφαλίζεται ότι υπάρχει απόλυτος καθορισμός 

του έργου. Τα παραδοτέα αποτελούν σημεία ελέγχου μεταξύ των εμπλεκομένων στο 

έργο, που δίνει τη δυνατότητα να διαπιστωθεί αν το έργο εξελίσσεται σύμφωνα με τις 

κοινές επιδιώξεις. 

«Παράδειγμα, ο προϋπολογισμός του κόστους του έργου αποτελεί ένα παραδοτέο της 

φάσης του σχεδιασμού.» 

Το σύνολο των φάσεων ενός έργου, που το καθορίζουν πλήρως από την αρχή μέχρι το 

τέλος του, ονομάζεται Κύκλος Ζωής του έργου (Project life cycle). 

Σύμφωνα με τη λογική θεώρηση, στην διάρθρωση κάθε έργου μπορεί να διακρίνονται 

πάντα οι ακόλουθες τέσσερις φάσεις: 

i. Σύλληψη του έργου, που αποτελεί και την έναρξη ζωής του έργου. Ξεκινώντας από 

την επιθυμία για την ικανοποίηση κάποιας ανάγκης ή την εκμετάλλευση κάποιας 

ευκαιρίας, μια αρχική ιδέα εξετάζεται από διαφορετικές σκοπιές. Παραδοτέα αυτής της 

φάσης αποτελούν : 

• Ο καθορισμός του έργου (Project definition) 

• Η μελέτη σκοπιμότητας (Feasibility study) 

ii. Σχεδιασμός του έργου, Αρχικά γίνεται η γενική μελέτη του έργου, η οποία καλύπτει 

τη χρονική, τεχνική, οικονομική και ποιοτική πλευρά του (χρονοπρογραμματισμός 

εργασιών αποτίμηση απαιτήσεων σε ανθρώπους, εξοπλισμό, υλικά, ποιοτικές 

προδιαγραφές, μελέτη κινδύνων, προϋπολογισμός του κόστους κλπ.). Με τον χρόνο η 

γενική μελέτη γίνεται λεπτομερής και καταλήγει στο Σχέδιο του έργου ή Σχέδιο δράσης 

(Project plan). 
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iii. Παραγωγή ή Εκτέλεση του Έργου. Είναι η φάση που οι εκτιμήσεις των μελετών 

αντικαθίστανται από τα πραγματικά δεδομένα και που προσαρμόζονται στις πραγματικές 

απαιτήσεις, όπως αυτές εκδηλώνονται σε καθημερινή βάση. Εκεί δοκιμάζεται η ποιότητα 

της μελέτης, η οργανωτική υποδομή του έργου, οι επιλογές των ανθρώπων, εξοπλισμού 

και αναλώσιμων πόρων. 

iv. Θέση σε λειτουργία και παράδοση. Αυτή η φάση αποτελεί σημαία ότι το έργο 

εκτελέστηκε στη βάση του σχεδίου δράσης, ότι εκπληρώθηκαν όλες οι συμβατικές 

υποχρεώσεις, ότι δεν υπάρχουν κανενός είδους εκκρεμότητες και ότι το παραγόμενο 

προϊόν είναι άμεσα λειτουργικό και αξιόπιστο. 

 

Σχήμα 2.1 Αναπαράσταση Κύκλου Ζωής Έργου [3] 

 

2.3. Στοιχεία Διαχείρισης Έργου 

Βασικό και αναγκαίο χαρακτηριστικό ενός έργου είναι η δυνατότητα υλοποίησης του, η 

δυνατότητα δηλαδή επίτευξης των τελικών του στόχων και παράδοσης των οριζομένων 

ως παραδοτέων του.  
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Τρία βασικά χαρακτηριστικά που αποτελούν δείκτη για το αν το έργο είχε θετικό η 

αρνητικό αποτέλεσμα είναι τα εξής: 

• Χρόνος (time). Η τήρηση των χρονικών δεσμεύσεων. 

• Κόστος (cost). H τήρηση του προϋπολογισμού του έργου. 

• Ποιότητα (quality). Η τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών του έργου. 

Αυτοί οι 3 δείκτες είναι συχνά ανταγωνιστικοί διότι η απαρέγκλιτη τήρηση των 

χρονοδιαγραμμάτων μπορεί να οδηγήσει σε κοστολογική υπέρβαση ή σε εκπτώσεις στην 

απόδοση, ενώ η απαρέγκλιτη τήρηση του προϋπολογισμού μπορεί να οδηγήσει σε 

εκπτώσεις της απόδοσης και σε χρονικές υπερβάσεις παράλληλα και η απαρέγκλιτη 

τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών μπορεί να οδηγήσει σε κοστολογική ή και χρονική 

υπέρβαση. Σύμφωνα με ορισμένους Project Managers σ’ αυτά τα 3 χαρακτηριστικά θα 

πρέπει να προστεθεί κι άλλο ένα τέταρτο χαρακτηριστικό, το αντικείμενο (scope) 

δηλαδή του έργου. 

 

Σχήμα 2.2: Σχηματική αναπαράσταση της σχέσης ‘Κόστος – Χρόνος – Ποιότητα.[4] 

Αυτό υποχρεώνει τους εμπλεκόμενους στο έργο να καθορίσουν από την αρχή του έργου 

μια γενική στρατηγική επιλογή, που αφορά αυτούς τους δείκτες. Σε γενικές γραμμές 

εμφανίζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Καθορίζεται από την αρχή του η ιεραρχική προτεραιότητα κάθε ενός από τους 3 

παράγοντες, ανάλογα με το αντικείμενο του έργου (πχ κυρίαρχος παράγοντας το κόστος, 

στη συνέχεια η ποιότητα και τελικά ο χρόνος). Έτσι ο δεύτερος και ο τρίτος σε σημασία 
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παράγοντας θα πρέπει να προσαρμόζονται ιεραρχικά στις απαιτήσεις του πρώτου σε 

σημασία παράγοντα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για παράδειγμα σ’ ένα έργο που θα 

πρέπει να είναι έτοιμο σε δεδομένη και μη καθυστερήσημη ημερομηνία, η ποιότητα και 

το κόστος θα πρέπει να υποταχθούν στο χρόνο διαφορετικά το έργο δεν έχει νόημα. 

• Επιδιώκεται η εύρεση της χρυσής τομής της αλληλοεπίδρασης των τριών αυτών 

παραγόντων. Σε μια τέτοια περίπτωση οι γενικότερες περιστάσεις καθορίζουν ποια σχέση 

ισορροπίας μεταξύ αυτών των παραγόντων κρίνεται κάθε φορά ως καλύτερη. 

Με άλλα λόγια επιδιώκεται η εκτέλεση του έργου κατά το δυνατόν: 

i. Πλησιέστερα στις προθεσμίες 

ii. Πλησιέστερα στον προϋπολογισμό 

iii. Πλησιέστερα στις ποιοτικές προδιαγραφές 

Περαιτέρω, ως μέσα επίτευξης των στόχων του έργου, οι οποίοι οφείλουν να είναι 

υλοποιήσιμοι και εφικτοί, και τελικά επιτυχούς ολοκλήρωσης του συνόλου του έργου 

νοούνται: 

i. Η Ενοποίηση του προγραμματισμού, της εκτέλεσης και του ελέγχου του έργου. 

ii. Οι Ανθρώπινοι πόροι, οι οποίοι στελεχώνουν τις ομάδες εργασίας, 

διαρθρώνονται σε συγκεκριμένη δομή (οργανωτική και εκτελεστική) και 

διασφαλίζουν την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. 

iii. Η Επικοινωνία, τόσο ως εσωτερική συνεννόηση των εργαζομένων (συλλογή 

πληροφοριών του έργου, διάχυση οδηγιών κτλ) όσο και ως συνεννόηση με τον 

πελάτη (με τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων προόδου, τελικής έκθεσης, 

έκτακτων εργασιών κ.λπ. 

iv. Ο προσδιορισμός και έλεγχος του Κινδύνου, που ενδέχεται να προκύψει κατά 

την εκτέλεση του έργου. Σε ένα έργο ο κίνδυνος αυτός πρέπει να έχει 

προσδιοριστεί επαρκώς, να έχει πιθανολογηθεί βάσιμα και να έχει 

ποσοτικοποιηθεί. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων οι 

ενέργειες που δύνανται να απεγκλωβίσουν το έργο από το σχετικό κίνδυνο. 

v. Οι Προμήθειες – αγορές, οι οποίες αναφέρονται στη διαδικασία κατά την οποία 

γίνεται ο προσδιορισμός των απαιτούμενων επιπλέον πόρων, των προμηθευτών, 

ης διαχείρισης των υλικών και τέλος της κατάρτισης των συμβάσεων. 
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2.3.1. Φάσεις και Διεργασίες Έργου 

Το κάθε έργο χωρίζεται σε φάσεις και διεργασίες. Μπορεί εύκολα να θεωρηθεί και ως 

σύστημα. Δέχεται είσοδο, έχει εσωτερικές διεργασίες και παράγει έξοδο, που είναι το 

προϊόν του έργου. Επομένως έχουμε: 

•Διεργασίες Εισόδου, όπου εκεί έχουμε το σύνολο των πληροφοριών στις οποίες θα 

στηριχθούν οι αποφάσεις και οι ενέργειες, που αφορούν το έργο, 

•Εσωτερικές Διεργασίες, οι οποίες αποτελούν τον μηχανισμό μετατροπής της εισόδου σε 

έξοδο, 

•Διεργασίες Ολοκλήρωσης ή Κλεισίματος, οι οποίες σηματοδοτούν την λήξη του έργου 

και 

•Διεργασίες Ελέγχου οι οποίες διενεργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 

Μια ομάδα εξωτερικών διεργασιών που παρέχουν υποστήριξη σε όλες τις εσωτερικές 

διεργασίες, είναι οι Διευκολύνουσες Διεργασίες. Αυτές θεωρούνται εξωτερικές διότι δεν 

σχετίζονται άμεσα με ένα συγκεκριμένο έργο αλλά αποτελούν πρότυπα γενικευμένης 

πείρας από την εκτέλεση αλλεπάλληλων έργων και είναι τυποποιημένες διεργασίες. 

Για παράδειγμα η εκτίμηση κόστους ενός έργου αποτελεί διεργασία σχεδιασμού του 

έργου, όμως η διεργασία εκτίμησης αυτού του κόστους (βήμα προς βήμα δηλαδή), 

αποτελεί διευκολύνουσα διεργασία, η οποία ακολουθείται σε όλα τα παρόμοια έργα. 

 

2.3.2. Διεργασίες Διαχείρισης Φάσεων 

Η εφαρμογή των προαναφερθέντων σε επίπεδο φάσης γίνεται με τον απλούστατο εξής 

τρόπο: 

Η κάθε φάση του έργου αποτελείται από τις παραπάνω διεργασίες, δηλαδή εισόδου, 

εσωτερικές, διευκολύνουσες κτλ, και μόνο όταν ολοκληρωθεί η κάθε φάση (η έξοδος της 

κάθε φάσης χρησιμεύει ως είσοδος στην επόμενη και αποτελείται από ενδιάμεσα 

προϊόντα του έργου), γίνεται είσοδος στην επόμενη. 

Έτσι επιτρέπεται στον Project Manager 

• Να χειρίζεται ευκολότερα το έργο. 

• Την ευκολότερη κοστολόγηση του έργου 
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• Την εκτίμηση της χρονικής διάρκειάς τους 

• Την εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων. Τον πλήρη καθορισμό των αρμοδιοτήτων των 

εργαζομένων 

 

2.3.3. Δομική Ανάλυση των Δραστηριοτήτων του Έργου (WBS) 

Ο κατακερματισμός της απαιτούμενης εργασίας σε μικρότερα τμήματα ονομάζεται 

Δομική Ανάλυση Εργασίας (Work Breakdown Structure) και αποτυπώνεται με 2 

συνηθέστερους τρόπους. 

 

I. Με δενδρική δομή 

 

Σχήμα 2.3.: WBS έργο Κατασκευής Οικίας, δενδρικής δομής [5] 
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II. Με ιεραρχημένο πίνακα 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 Επίπεδο 5 

ΕΡΓΟ Α 

Παραδοτέο 

A.1 

Στοιχείο 

A.1.1 

WP A.1.1.1  

WP A.1.1.2  

WP A.1.2   

WP A.1.3   

Παραδοτέο 

A.2 

WP A.2.1   

WP A.2.2   

WP A.2.3   

WP A.2.4   

Παραδοτέο 

A.3 

Στοιχείο 

A.3.1 

WP A.3.1.1  

WP A.3.1.2  

Στοιχείο 

A.3.2 

WP A.3.2.1  

Στοιχείο 

A.3.2.2 

WP A.3.2.2.1 

WP A.3.2.2.2 

Παραδοτέο 

A.4 

 

Στοιχείο 

A.4.1 

WP A.4.1.1  

WP A.4.1.2  

WP A.4.2   

WP A.4.3   

Σχήμα 2.4 WBS σε μορφή ιεραρχημένου πίνακα [5] 

Οι δραστηριότητες του έργου εντάσσονται μέσα σε κάποιο WP (Work Package), αλλά 

δεν απεικονίζονται στο σχεδιάγραμμα του WBS. Για τη λεπτομερή περιγραφή του WBS 

χρησιμοποιείται ένα ξεχωριστό έγγραφο το οποίο ονομάζεται Λεξικό WBS (WBS 

Dictionary). Το λεξικό WBS θα περιγράφει όλα τα Components και Work Packages, 

περιέχοντας για καθένα από αυτά:

Κωδικό 

Όνομα 

Υπεύθυνο 

Περιγραφή 

Εκτίμηση Απαιτούμενης Εργασίας 

Εκτίμηση Απαιτούμενου Κόστους 

 

 

 

Παραδοτέα 

Ορόσημα 

Απαιτούμενους Πόρους 

Προθεσμίες 

Περιορισμούς 

Προϋποθέσεις κ.α. 
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Η πλέον συνηθισμένη μορφή του WBS είναι η δενδρική όπως το Διάγραμμα 2.3.1, 

αλλά πολύ εύχρηστη είναι και η μορφή ενός ιεραρχικού πίνακα. Με τη μορφή αυτή 

μπορούμε να απεικονίσουμε όση πληροφορία ανά πακέτο εργασίας θέλουμε 

(χρησιμοποιώντας περισσότερες στήλες) χωρίς να χρειαστούμε ξεχωριστό έγγραφο 

όπως το λεξικό WBS. 

 

2.3.4. Έλεγχος αντικειμένου δραστηριοτήτων έργου 

Στην τελευταία αυτή φάση, εξετάζεται ο βαθμός επίδρασης των παραγόντων που 

επιφέρουν αλλαγές στο αντικείμενο των εργασιών του έργου. 

Μέσω της εφαρμογής ενός συστήματος ελέγχου των αλλαγών και ανάλυσης των 

αποκλίσεων και των αιτιών, καθίσταται τελικά εφικτός ο επανασχεδιασμός 

παραμέτρων του αντικειμένου εργασιών και δημιουργείται ένα σύστημα διαχείρισης 

διευθετήσεων, το οποίο περιλαμβάνει τις διαδικασίες με τις οποίες ελέγχεται η 

κατάσταση των παραδοτέων και λαμβάνονται υπόψη οι αιτούμενες αλλαγές. Τα τελικά 

παραδοτέα της φάσης περιλαμβάνουν: 

 Επικαιροποιημένη έκθεση αντικειμένου εργασιών έργου 

 Επικαιροποιημένη WBS 

 Επικαιροποιημένο λεξικό WBS 

 Επικαιροποιημένη βάση αναφοράς αντικειμένου εργασιών έργου 

 Αιτούμενες αλλαγές 

 Συνιστώμενες διορθωτικές ενέργειες 

 Επικαιροποιημένα περιουσιακά στοιχεία οργανωτικών διεργασιών 

 Επικαιροποιημένο σχέδιο διοίκησης έργου 

 

2.4. Χρονικός Προγραμματισμός 

Μια από τις βασικές επιδιώξεις κάθε κατασκευαστικής επιχείρησης, η οποία έχει 

αναλάβει την εκτέλεση ενός έργου, είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας του 

δυναμικού και η μείωση του συνολικού κόστους του έργου. Απαιτείται, συνεπώς, 

ορθολογικός προγραμματισμός και οργάνωση των εργασιών, ώστε να αποφευχθούν 
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απώλειες εργατοωρών και περίοδοι ακινησίας του μηχανολογικού εξοπλισμού λόγω 

κακής κατανομής του στο έργο. 

Η εκτέλεση, κατά συνέπεια, κάθε έργου απαιτεί την εκ των προτέρων μελέτη και τον 

χρονικό προγραμματισμό της υλοποίησής του, ώστε να επιτευχθεί η ταχύτερη και 

οικονομικότερη εκτέλεσή του. Για το λόγο αυτό, μελετάται η ανάλυση όλων των 

εργασιών και των δραστηριοτήτων οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν για την 

εκτέλεση κάθε έργου. Η φάση αυτή ονομάζεται προγραμματισμός κατασκευής του 

έργου. 

Συντάσσονται έτσι πίνακες, και διαγράμματα όπου εμφανίζεται η χρονική εξέλιξη των 

δραστηριοτήτων, οι γενικότερες απαιτήσεις του έργου σε υλικά ή δυναμικό καθώς και 

το κόστος αυτών. Το σύνολο των πινάκων και των διαγραμμάτων αποτελούν το 

πρόγραμμα του έργου. 

Συνοπτικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο προγραμματισμός ενός έργου δίνει τη 

δυνατότητα για: 

• Σωστή προετοιμασία για την εκτέλεση κάθε δραστηριότητας 

• Εντοπισμό των κρίσιμων δραστηριοτήτων, οι οποίες επηρεάζουν τη συνολική 

διάρκεια του έργου. 

• Μείωση της μη παραγωγικής απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού και μηχανών. 

• Προσδιορισμό της σχέσης συνολικού κόστους και διάρκεια κατασκευής του έργου. 

• Έγκαιρη πρόβλεψη για τις απαιτήσεις σε δυναμικό και υλικά. 

 

2.4.1. Δίκτυο Έργου 

Η αποτύπωση της αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης των δραστηριοτήτων μεταξύ 

τους, επιτυγχάνεται με το Δίκτυο του Έργου (Project Network). Γενικά, υπάρχουν 2 

τύποι δικτύων ανάλογα με το που αναπαρίσταται οι δραστηριότητες. 

Έτσι έχουμε: 

• Τα Τοξωτά Δίκτυα (Arrow or Activity On Arrow Network A-O-A), στα οποία οι 

δραστηριότητες παριστάνονται με βέλη. 
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• Τα Κομβικά Δίκτυα (Precedence or Activity On Node Network A-O-N), στα οποία 

κάθε δραστηριότητα παριστάνεται με έναν κόμβο δικτύου. 

 Τοξωτά Δίκτυα 

Τα τοξωτά δίκτυα είναι απλά στην κατασκευή τους. Κάθε γεγονός ορίζει το τέλος μιας 

δραστηριότητας και την αρχή μιας άλλης, εκτός από το Αρχικό γεγονός (Start Event) 

και το Τελικό Γεγονός (Finish Event), που καθορίζουν την αρχή και την λήξη του 

έργου. Το τοξωτό δίκτυο σχεδιαστικά αρχίζει και τελειώνει πάντοτε σε ένα γεγονός. 

Οι μόνες επιτρεπόμενες σχέσεις μεταξύ δραστηριοτήτων είναι σχέσεις τέλους – 

έναρξης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 2 γεγονότα μπορούν να συμβαίνουν παράλληλα 

με την σύνδεση που ονομάζεται Πλασματική Δραστηριότητα (Dummy Activity) και 

συμβολίζεται με διακεκομμένο βέλος. 

 

Σχήμα 2.5: Τοξωτό Δίκτυο [4] 

 

 Κομβικά Δίκτυα 

Στα κομβικά δίκτυα το δίκτυο μπορεί να αρχίζει και να τελειώνει με πολλές 

δραστηριότητες. Οι έννοιες προηγούμενη και επόμενη δραστηριότητα σχετίζονται 

μόνο με την εμφάνισή τους στο δίκτυο και όχι με την χρονική τους εξέλιξη. 

Αντίθετα με ότι συμβαίνει στα τοξωτά δίκτυα, οι σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων 

εδώ μπορούν να υπάρχουν όλες οι σχέσεις . Αυτό ανάγει το συμπέρασμα ότι στα 
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κομβικά δίκτυα δεν αποτυπώνεται γραφικά η χρονική εξέλιξη του έργου, αλλά η λογική 

διαδοχή των δραστηριοτήτων στην βάση των σχέσεων που τις διέπουν. 

Παρατηρώντας κάποιος το δίκτυο δεν μπορεί να καταλάβει την χρονική του διάταξη. 

Όπως επίσης δεν μπορεί να καταλάβει με ποια δραστηριότητα σηματοδοτείται το τέλος 

του έργου. 

Πλεονέκτημα των κομβικών δικτύων αποτελεί το η πυκνή αποτύπωση και η χρήση 

όλων των τύπων σχέσεων, μεταξύ των δραστηριοτήτων. 

Το βασικό τους Μειονέκτημα όμως είναι ότι αποτυπώνουν λογικά τις σχέσεις μεταξύ 

των δραστηριοτήτων και όχι χρονικά, με αποτέλεσμα να χρειάζονται ιδιαίτερη 

επεξεργασία για να φανεί η χρονική διαδοχή των δραστηριοτήτων. 

 

Σχήμα 2.6. Κομβικό Δίκτυο 

 

2.4.2. To  Διάγραμμα Gantt 

Το διάγραμμα Gant είναι η πρώτη αξιόλογη προσπάθεια προγραμματισμού και πήρε 

το όνομά της από τον εμπνευστή του. Βασίζεται στην απεικόνιση με ευθύγραμμα 

τμήματα που αντιστοιχούν στις δραστηριότητες κάθε έργου, το μήκος των οποίων είναι 

ανάλογο της χρονικής διάρκειας κάθε δραστηριότητας. Η τεχνική της κατασκευής 

γραμμικών προγραμμάτων ξεκίνησε κατά τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ο Henry 

Gantt επινόησε και χρησιμοποίησε το γραμμικό διάγραμμα για τον προγραμματισμό 

και τον έλεγχο των ναυπηγικών έργων, επιτυγχάνοντας σημαντική 

μείωση στο συνολικά απαιτούμενο χρόνο των εν λόγω έργων. 
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Χαρακτηριστικό του διαγράμματος Gantt αποτελεί η δυνατότητα υπολογισμού του 

κόστους του συνολικού έργου. Αυτό επιτυγχάνεται θέτοντας στο πρόγραμμα το κόστος 

της κάθε δραστηριότητας καθώς και της εκάστοτε ανθρωποώρας. 

Ένα σχετικά απλό διάγραμμα Gant, που αφορά το χρονικό προγραμματισμό των 

εργασιών κατασκευής ισόγειας οικείας, φαίνεται στο Σχήμα .2.7 

 

 

Σχήμα 2.7  Διάγραμμα Gantt [6] 

 

Το διάγραμμα Gant είναι απλό και εύκολο στην χρήση του, ακόμα και από μη 

ειδικευμένο προσωπικό. Έχει όμως μειονεκτήματα όπως: 

I. Δεν εμφανίζει την αλληλεξάρτηση των διαφόρων εργασιών, αφού δεν εξαρτά 

την αρχή μιας δραστηριότητας με το τέλος μιας άλλης. Εξαίρεση αποτελούν τα 

μικρά διαγράμματα, όπως αυτό του παραπάνω σχήματος. Όμως στα μεγάλα 

έργα οι εργασίες και οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται είναι 

εκατοντάδες, και κατά συνέπεια δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν και να 

παρασταθούν γραφικά στο διάγραμμα Gantt οι μεταξύ τους αλληλεξαρτήσεις. 

II. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε έργα με πολλές δραστηριότητες ή γενικότερα σε 

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

το έργο. 

III. Δεν παρέχει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της κατασκευής με κατάλληλο 

συνδυασμό χρόνου, δυναμικού και κόστους. 

Για την άρση του πρώτου μειονεκτήματος, της αδυναμίας εμφάνισης των 

αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων, υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης 
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των δραστηριοτήτων με βέλη. Το διασυνδεόμενο διάγραμμα ή διάγραμμα λογικών 

σχέσεων περιλαμβάνει τις λογικές σχέσεις, που συνδέουν τις δραστηριότητες μεταξύ 

τους, αναφορικά με τον χρόνο εκτέλεσής τους. 

Αν και αναπτύχθηκαν αρτιότερες τεχνικές μέθοδοι προγραμματισμού, το διάγραμμα 

Gantt, άντεξε στο χρόνο και θεωρείται ακόμη και σήμερα η δημοφιλέστερη μέθοδος 

προγραμματισμού των έργων. 

 

2.4.3. Μέθοδος Κρίσιμου Δρόμου (CPM) 

Η μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής ή Κρίσιμου ρόμου (Critical Path Method- CPM), 

αποτελεί ένα πρώτο ισχυρό εργαλείο για την επίλυση δικτύου. Σ’ αυτήν την επίλυση 

υπεισέρχονται χρονικά στοιχεία, τα οποία αφορούν κάθε δραστηριότητα. Η μέθοδος 

της κρίσιμης διαδρομής υπολογίζει τις θεωρητικές ημερομηνίες νωρίτερης και 

αργότερης έναρξης και λήξης, για όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες, χωρίς 

να λάβει υπ’ όψιν οποιουσδήποτε περιορισμούς σε παραγωγικό δυναμικό, εκτελώντας 

μια ανάλυση ομόρροπου και αντίρροπου υπολογισμού των διαδρομών του δικτύου του 

έργου. 

Οι υπολογισμένες ημερομηνίες νωρίτερης και αργότερης έναρξης και λήξης μπορεί να 

είναι ή να μην είναι ίδιες σε όλες τις διαδρομές του δικτύου καθότι το συνολικό 

περιθώριο, το οποίο παρέχει την ευελιξία του χρονοδιαγράμματος, μπορεί να είναι 

θετικό αρνητικό ή μηδενικό. Σε οποιαδήποτε διαδρομή δικτύου, η ευελιξία του 

χρονοδιαγράμματος μετριέται από τη θετική διαφορά μεταξύ των νωρίτερων και 

αργότερων ημερομηνιών και ονομάζεται ‘συνολικό περιθώριο’ (total float). Οι 

κρίσιμες διαδρομές έχουν μηδενικό ή αρνητικό συνολικό περιθώριο και οι 

προγραμματισμένες δραστηριότητες πάνω σε μια κρίσιμη διαδρομή καλούνται 

κρίσιμες δραστηριότητες. 

 Μέθοδος Κρίσιμου Δρόμου (Τοξωτό Δίκτυο) 

Η μέθοδος κρίσιμου σημείου αποτελεί ένα ισχυρότατο εργαλείο για την επίλυση 

δικτύου. Συγκεκριμένα θα δούμε πως εφαρμόζεται σε ένα τοξωτό δίκτυο 

δραστηριοτήτων. 

Σ’ αυτή την επίλυση υπεισέρχονται χρονικά στοιχεία, τα οποία αφορούν κάθε 

δραστηριότητα και είναι τα εξής: 
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I. Ενωρίτεροι Χρόνοι 

Ο Ενωρίτερος Χρόνος Έναρξης – ΕΧΕ (Start Earliest Time) δηλώνει την 

συντομότερη χρονική στιγμή που μπορεί αν ξεκινήσει μια δραστηριότητα. 

Ο Ενωρίτερος Χρόνος Τέλους – ΕΧΤ (Finish Earliest Time) δηλώνει τη 

συντομότερη χρονική στιγμή λήξης μιας δραστηριότητας. 

II. Βραδύτεροι Χρόνοι 

Ο Βραδύτερος Χρόνος Έναρξης – ΒΧΕ (Start Latest Time) δηλώνει την πιο 

καθυστερημένη στιγμή που μπορεί να ξεκινήσει μια δραστηριότητα. 

Ο Βραδύτερος Χρόνος Λήξης – ΕΧΤ (Finish Latest Time) δηλώνει την πιο 

καθυστερημένη στιγμή που μπορεί να τελειώσει μια δραστηριότητα 

 

III. Περιθώρια Χρόνου 

Το Συνολικό Περιθώριο Χρόνου – ΣΠΧ (Total Float, Total Slack), δηλώνει το 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο μπορεί να υπερβεί την προβλεπόμενη 

διάρκειά της μια δραστηριότητα , χωρίς να μεγαλώσει τη συνολική διάρκεια του έργου. 

Όταν ΣΠΧ=0, η δραστηριότητα καλείται κρίσιμη. 

Το Ελεύθερο Περιθώριο Χρόνου – ΕΠΧ (Free Float, Free Slack) είναι το χρονικό 

διάστημα, κατά το οποίο μπορεί να υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκειά της μια 

δραστηριότητα, χωρίς να επηρεαστεί ο ενωρίτερος χρόνος έναρξης των επόμενων 

δραστηριοτήτων, με δεδομένο ότι, οι προηγούμενες δραστηριότητες ξεκινούν στον 

ενωρίτερο χρόνο τους. 

Το Ανεξάρτητο Περιθώριο Χρόνου ΑΠΧ (Independent Float, Independent Slack), 

είναι το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο μια δραστηριότητα μπορεί να υπερβεί την 

προβλεπόμενη διάρκειά της, χωρίς να επηρεαστεί, ούτε από το βραδύτερο τέλος των 

προηγουμένων, ούτε να επηρεάσει την ενωρίτερη έναρξη των επόμενων 

δραστηριοτήτων. 
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Σχήμα 2.8  : Γραφική Παράσταση Δραστηριότητας Τοξωτού Δικτύου 

 

 Μέθοδος Κρίσιμου Δρόμου (Κομβικό Δίκτυο) 

Στα κομβικά δίκτυα όπως προαναφέρθηκε τα χρονικά στοιχεία καταγράφονται στα 

κελιά των τετραγώνων, που αναπαριστούν τις δραστηριότητες, ενώ οι σχέσεις, που 

διέπουν τις δραστηριότητες καταγράφονται πάνω στα βέλη. 

 

 

 

Σχήμα 2.9: Γραφική Παράσταση Δραστηριότητας Κομβικού Δικτύου 

 

Έτσι εάν θεωρηθεί ότι, γίνεται αναφορά στις δραστηριότητες i (γραφικά προηγούμενη) 

και j (γραφικά επόμενη), θα ισχύουν οι σχέσεις: 

Νωρίτεροι Χρόνοι: 

Για σχέσεις SS: ΕΧΕj = EXEi + SS(i,j) 

Για σχέσεις FS: ΕΧΕj = EXEi + FS(i,j) 

Για σχέσεις SS: ΕΧΕj = EXEi + SF(i,j) - XΔj 

Για σχέσεις SS: ΕΧΕj = EXEi + FF(i,j) - XΔj 

Όπως προκύπτει από αυτούς τους τύπους, ταυτόχρονα με τον υπολογισμό των 

ενωρίτερων χρόνων έναρξης απαιτείται και ο υπολογισμός ενωρίτερων χρόνων τέλους 

κάθε δραστηριότητας ακολουθώντας τον τύπο: 

EXTj = EXEj + Xj 

Βραδύτεροι Χρόνοι: 

Για σχέσεις SS: ΒΧΤi = BXEj - SS(i,j) + + XΔi 

Για σχέσεις FS: ΒΧΤi = BXEj - FS(i,j) 

Για σχέσεις SS: ΒΧΤi = BXTj - SF(i,j) + XΔi 
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Για σχέσεις SS: ΒΧΤi = BXTj - FF(i,j) 

Όπως είναι προφανές ο βραδύτερος χρόνος έναρξης θα είναι: 

BXEi = BXTi – Xδi 

Χρονικά Περιθώρια 

To συνολικό περιθώριο χρόνου κάθε δραστηριότητας i δίνεται από την σχέση: 

ΣΠΧi = ΒΧΤi – ΕΧΕi – Χδi 

Αναφορικά με το ελεύθερο περιθώριο χρόνου κάθε δραστηριότητας i αυτό καθορίζεται 

ως ελάχιστο ελεύθερο περιθώριο χρόνου εφόσον σε μια δραστηριότητα καταλήγουν 

προς τα πίσω περισσότερες της μιας σχέσεις. 

Για σχέσεις SS: EΠΧi = ΕΧΕj – ΕΧΕi - SS(i,j) 

Για σχέσεις FS: ΕΠΧi = ΕΧΕj – ΕΧΤi - FS(i,j) 

Για σχέσεις SS: ΕΠΧi = ΕΧΕj - ΕΧΕi + XΔi – SF(i,j) 

Για σχέσεις SS: ΕΠΧi = ΕΧΕj – ΕΧΤi + ΧΔi - FF(i,j) 

 

2.4.4. Μέθοδος PERT  

Η μέθοδος Pert (Project Evaluation and Review Technique) επινοήθηκε με στόχο την 

κάλυψη της επικινδυνότητας που προέρχεται από απρόβλεπτους παράγοντες. 

Ξεκίνησε να εφαρμόζεται σε έργα που παρουσιάζουν ευαισθησία σε πιθανές χρονικές 

μεταβολές των δραστηριοτήτων τους, όπως για παράδειγμα έργα που εκτελούνται για 

πρώτη φορά, κατασκευαστικά έργα, ευαίσθητα στις καιρικές συνθήκες κτλ.. για να 

καταλήξει να χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλα τα έργα. 

Περιγραφή της μεθόδου 

Για κάθε δραστηριότητα ορίζονται τρείς χρονικές διάρκειες: 

• Ο Αισιόδοξος Χρόνος (Optimistic time) a, που εκφράζει τις πιο αισιόδοξες 

προβλέψεις (όταν όλα έρθουν βολικά). 

• Ο Απαισιόδοξος Χρόνος (Pessimistic Time) b, που εκφράζει τις απαισιόδοξες 

προβλέψεις (όταν όλα έλθουν ανάποδα). 
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• Ο Πιθανός Χρόνος (Most Likely Time) m, που εκφράζει αυτό, που συνήθως 

συμβαίνει (το στατιστικά πιθανό). 

Η Μέση Τιμή (Mean) της κατανομής Βήτα καθορίζει τον Αναμενόμενο Χρόνο 

(Expected Time) – Te κάθε δραστηριότητας, δηλαδή τον απαραίτητο μέσο χρόνο για 

την εκτέλεση. Έτσι σε κάθε δραστηριότητα i θα αντιστοιχεί μια χρονική διάρκεια που 

δίνεται από την σχέση: 

i i i
i=

(a +4m +b )
Te

6
 

Η Διακύμανση ή Διασπορά (Variance) σi
2 του χρόνου κάθε δραστηριότητας i 

συμπίπτει με τη Διακύμανση της Κατανομής Βήτα για την οποία ισχύει: 

2 2( )
6

i i
i

b a 


 

Η διακύμανση του χρόνου όλου του έργου σολ
2 ισούται με το άθροισμα των 

διακυμάνσεων των δραστηριοτήτων της κρίσιμης διαδρομής του. Αν υπάρχουν 

περισσότερες της μιας κρίσιμες διαδρομές χρησιμοποιείται εκείνη, που έχει τη 

μεγαλύτερη διακύμανση. 

Βασική προϋπόθεση, για τον υπολογισμό της πιθανότητας ολοκλήρωσης ενός έργου 

στον Τακτό Χρόνο Τχ, είναι η παραδοχή, ότι, αυτός ο χρόνος ακολουθεί την Κανονική 

Κατανομή (Normal Distribution). 

Τιμή μεταβλητής Χ κανονικής κατανομής 

x nT T
X





 

Τακτός χρόνος 

n       

Η πιθανότητα ολοκλήρωσης του έργου υπολογίζεται από την εντολή του excel 



24 
 

P = NORMDIST(X;0;1;TRUE) 

Στην περίπτωση που δίνεται η πιθανότητα Ρ τότε το Χ υπολογίζεται από την εντολή 

του excel 

X = NORMINV (P;0;1) 

 

2.5. Πληροφοριακά Συστήματα 

Πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη ∆ιοίκηση Εργων 

Βασικό συντελεστή επιτυχίας στη ∆ιοίκηση Εργων, αποτελεί η ποιότητα του 

συστήματος πληροφόρησης καθώς και του μηχανισμού λήψης αποφάσεων. Βάση και 

των δύο αποτελεί αφενός η ποιότητα και ο όγκος των πληροφοριών που εισάγονται, 

αφετέρου δε η κατάλληλη επεξεργασία αυτών. 

Η εξέλιξη της πληροφορικής έχει δημιουργήσει νέες δυνατότητες στη Διοίκηση 

Έργων. Η σημασία όμως του project manager και γενικότερα του ανθρώπινου 

παράγοντα δεν μπορεί να αντικατασταθεί από οποιοδήποτε λογισμικό πακέτο. 

Η χρήση οποιουδήποτε πληροφοριακού συστήματος δεν μπορεί να αναιρέσει: 

• τη σημασία των προσωπικών επαφών και διαπραγματεύσεων 

• την υποκειμενικότητα της λήψης των αποφάσεων 

• την υποκειμενικότητα των αξιολογήσεων ανθρώπων, μεθόδων κλπ 

 

2.5.1. Κριτήρια επιλογής 

Η εισαγωγή ενός πληροφοριακού συστήματος στη Διοίκηση Έργων προϋποθέτει: 

• κατάλληλη οργανωτική υποδομή 

• αξιοπιστία των χρησιμοποιούμενων πληροφοριών 

• κατάλληλο hardware και software 

• εκπαιδευμένους χρήστες 
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Μειονεκτήματα 

• κόστος H/W, S/W 

• αύξηση λειτουργικών εξόδων (αναλώσιμα, συντήρηση) 

• αναπροσαρμογή των εργασιών στη νέα μορφή οργάνωσης 

• εξάρτηση από το σύστημα, με πιθανή εμπλοκή από «πτώση» αυτού. 

• ανάγκη ύπαρξης συστήματος ασφάλειας των διαφόρων πληροφοριών 

 

Πλεονεκτήματα από την εισαγωγή ενός πληροφοριακού συστήματος 

• ορθότητα και ταχύτητα υπολογισμών 

• ταχύτητα εκτυπώσεων καταστάσεων, διαγραμμάτων, αναφορών, σχεδίων κλπ 

• παρουσίαση των πληροφοριών στην επιθυμητή από το χρήστη μορφή 

• προώθηση της τυποποίησης της διοικητικής λειτουργίας 

• δυνατότητα παρακολούθησης όλων των δραστηριοτήτων ανεξάρτητα από το μέγεθος 

του έργου 

• προσομοίωση μοντέλων έργων και μελέτη εναλλακτικών λύσεων 

• συνεχή ενημέρωση των αρμοδίων του έργου 

• βελτίωση της ποιότητας ενημέρωσης σε όλα τα επίπεδα 

• προβλέψεις, εκτιμήσεις και έλεγχος σε μικρότερες χρονικές περιόδους 

• δυνατότητα χρήσης οικονομοτεχνικών «εργαλείων» για τη μελέτη της 

αποδοτικότητας του έργου, του κόστους και της χρηματοροής 

• μελέτη και αξιολόγηση με τη βοήθεια υποθετικών σεναρίων της απόδοσης των 

παραγωγικών συντελεστών 

• μείωση του όγκου των συμβατικών αρχείων (χώροι αρχειοθέτησης, μερική 

εκμετάλλευση των πληροφοριών που περιέχουν, φθορά κλπ) 
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Κριτήρια επιλογής λογισμικού 

Χρονικός Προγραμματισμός 

• μέγιστος αριθμός εισαγωμένων δραστηριοτήτων ανά έργο 

• τύπος χρησιμοποιούμενων δικτύων 

• δυνατότητα εισαγωγής περιορισμών στο δίκτυο και μέγιστος αριθμός αυτών 

∆ιαχείριση πόρων 

• μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πόρων ανά δραστηριότητα 

• δυνατότητα παρακολούθησης της απαίτησης σε πόρους σε σχέση με τη 

διαθεσιμότητά τους 

• χρήση αλγορίθμων για εξομάλυνση των πόρων 

• δυνατότητα κατανομής των ίδιων πόρων σε πολλά ταυτόχρονα εκτελούμενα έργα 

∆ιαχείριση κόστους 

• τρόπος καθορισμού του κόστους ανά δραστηριότητα 

• δυνατότητα καθορισμού κατηγοριών κόστους (άμεσο-έμμεσο, σταθερό-μεταβλητό) 

• δυνατότητα παρακολούθησης κόστους ανά κατηγορία πόρων (εργασία, εξοπλισμός, 

υλικά) 

• δυνατότητα παρακολούθησης της καμπύλης κατανομής πόρων και κόστους κατά τη 

διάρκεια μιας δραστηριότητας ή του έργου 

Έλεγχος Έργου 

• δυνατότητα σύγκρισης πραγματικού κόστους με προϋπολογισθέν ανά χρονική 

μονάδα και ανά δραστηριότητα 

• δυνατότητα υπολογισμού της εξέλιξης του κόστους σε διάφορα επίπεδα και 

καταγραφή-ανάλυση των αποκλίσεων 

• δυνατότητα πρόβλεψης για τη μελλοντική εξέλιξη του κόστους 

• ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλών έργων 
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Εποπτικά μέσα 

• δημιουργία διαγραμμάτων και πινάκων (δίκτυα, διαγράμματα, καμπύλες κλπ) 

• δυνατότητα παραγωγής αναφορών 

Γενικά κριτήρια 

• φιλικότητα προς το χρήστη / ευκολία εκμάθησης 

• δυνατότητα μεταφοράς πληροφοριών από/προς άλλα προγράμματα (λογιστικά 

φύλλα, βάσεις δεδομένων κλπ) 

• απαιτήσεις σε H/W 

• κόστος αγοράς 

• υποστήριξη από τον προμηθευτή 

 

2.5.2. Η αγορά σήμερα  

Tον βασικό ρόλο για την επιτυχία στη ∆ιοίκηση Έργων αποτελεί η ποιότητα του 

συστήματος πληροφόρησης αλλά και ο μηχανισμός δημιουργίας και λήψης 

αποφάσεων. [7] 

Primavera Systems, Inc. 

Από το 1983 η Primavera έχει γίνει ευρέως γνωστή ως ηγετικός προμηθευτής 

λογισμικού διαχείρισης, ελέγχου και εκτέλεσης έργων. Υπολογίζεται ότι έργα 

συνολικής αξίας πάνω από 4 τρις. δολάρια έχουν επιτευχθεί με την βοήθεια των 

προϊόντων της Primavera. 

Η Primavera εξυπηρετεί τους πελάτες της προσφέροντας διακριτές λύσεις 

συστημάτων σε διάφορες κατηγορίες έργων όπως κατασκευαστικά, έργα κατασκευής 

νέων προϊόντων, έργα συντήρησης (αεροπορία, χημικά, μεταλλουργία, ξυλεία& 

χαρτοποιία, πετροχημικά, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας), έργα πληροφορικής αλλά και 

έργα παροχής υπηρεσιών. Η αντιπροσώπευση της Primavera Systems Inc. στην 

Ελλάδα γίνεται από την εταιρία ΧΡΟΝΟΣ Α.Ε . Τα σημαντικότερα συστήματα είναι : 

• Primavera Enterprise Suite. Αμεσα συσχετιζόμενο με τα κατασκευαστικά έργα, τα 

έργα ανάπτυξης νέων προϊόντων αλλά και τα έργα συντήρησης. 
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• Primavera ΤeamPlay Suite. Εργαλείο διαχείρισης που συνδέεται με έργα 

πληροφορικής και έργα παροχής υπηρεσιών. 

• Primavera Expedition Suite. Συνδέεται κυρίως με έργα συντήρησης και έργα 

κατασκευών. 

• Primavera Project Planner. Το πεδίο εφαρμογής του αφορά έργα κατασκευών. 

• Super Track Project Manager. Βρίσκει ευρεία εκμετάλλευση στα κατασκευαστικά 

έργα. 

Microsoft. 

Η αμερικάνικη Microsoft έχει επιτύχει στη διοίκηση έργων μέσω του πολύ γνωστού 

προγράμματος της Microsoft Project. Βάσει χρονολογικής εξέλιξης το Microsoft 

Project 2002 είναι η έβδομη έκδοση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά και που 

συνδέεται με την διαχείριση έργων. Στην χώρα μας το Ms Project 2002 

αντιπροσωπεύεται επίσημα από την Microsoft Hellas και αξίζει να τονίσουμε ότι 

υπάρχει ένα πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο πελατειακής υποστήριξης και κάλυψης. 

Συνεπώς το πακέτο Microsoft Project 2002 περιλαμβάνει : 

• το Microsoft Project Standard, την νέα αναβαθμισμένη κύρια έκδοση του Microsoft 

Project για τον σχεδιασμό και διαχείριση των έργων. 

• το Microsoft Project Professional, αποτελεί μια νέα εφαρμογή και αυτό που κάνει 

είναι ότι προωθεί την συνεργασία και τις ικανότητες διαχείρισης πόρων παράλληλα με 

τα νέα βελτιωμένα χαρακτηριστικά της κύριας έκδοσης. 

• το Microsoft Project Server, είναι μια νέα προσθήκη στην οικογένεια των servers της 

Microsoft και περιέχει πλήρεις δυνατότητες διοίκησης έργων όταν χρησιμοποιείται σε 

συνεργασία με τα υπόλοιπα προγράμματα ώστε να προάγει την ομαδική συνεργασία. 

• το Microsoft Project Web Access, παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση για το έργο 

και τα εργαλεία ανάλυσης στα ανώτερα στελέχη αλλά και διάφορα μέλη της ομάδας τα 

οποία δεν χρειάζονται το πλήρες σύνολο των χαρακτηριστικών διαχείρισης του 

Microsoft Project. Επιπλέον αυτοί οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις 

πληροφορίες μέσω του διαδικτύου. 

Micro Planning International. 
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Ιδρυόμενη το 1979, η Micro Planning International (MPI) είναι μια εταιρία 

ανάπτυξης λογισμικού ειδικευμένη στην διοίκηση έργων Στην ελληνική αγορά δεν 

υπάρχει κάποιος επίσημος αντιπρόσωπός της. Η ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων 

Micro Planner περιλαμβάνει τρία προγράμματα : 

• Το Micro Planner V6, δείχνει τι πρέπει να γίνει και καθορίζει την επίδοση του έργου. 

Είναι ένα εργαλείο που ενθαρρύνει καλές τεχνικές σχεδιασμού και δεν κατακλύζει τον 

χρήστη με περιττά χαρακτηριστικά. 

• Το Micro planner Manager ή P1000, μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο των πόρων 

και παράλληλα να ενθαρρύνει τον πειραματισμό με διάφορα σενάρια για την 

αποτελεσματική προσέγγιση του στόχου του έργου. 

• Το Micro Planner X-Pert, το οποίο προωθεί μια πλήρη και ολοκληρωμένη λύση στην 

διαχείριση έργων. 

Sciforma Corporation. 

• Η εταιρία αυτή αποτελούσε τμήμα της Scitor Corporation για περισσότερο από 

είκοσι-πέντε χρόνια. Καθώς το 2002 η Scitor Corporation μετατράπηκε σε μια 100% 

ιδιωτική εταιρία, η Sciforma έγινε μια ανεξάρτητη εταιρία με την παρουσία όμως της 

Scitor σαν έναν ισότιμο συνεργάτη. Το πελατολόγιο της είναι αρκετά ευρύ και 

σχετίζεται με όλες σχεδόν τις κατηγορίες επιχειρήσεων όπως αεροναυπηγικές, 

τράπεζες, συμβουλευτικές, πετρελαϊκές, αυτοκινητοβιομηχανίες, φαρμακευτικές, 

εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλες. Στην Ελλάδα δεν έχει κάποιον 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο . 

Τα λογισμικά πακέτα λοιπόν που προωθεί η Sciforma περιλαμβάνονται στο PS Suite 

το οποίο αποτελείται από τρία προγράμματα : 

• Tο PS8 (version 8.5), προωθεί δυναμικές ικανότητες διοίκησης έργων 

υποστηρίζοντας παραδοσιακές μεθόδους όπως αυτής της κρίσιμης διαδρομής, αλλά και 

νέες όπως της κρίσιμης αλυσίδας. 

• Το Project Communicator 3, αποτελείται από τρία ξεχωριστά προγράμματα το PC-

Inform, το PC- Objectives και το PC-Admin και τα οποία μπορούν να συνεργαστούν 

με τα υπόλοιπα μέρη του PS Suite. 
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• Το PSI, αποτελεί τον διασυνδετικό κρίκο του PS8 με το σύστημα SAP R/3 των 

ERP(συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων) 

Program Management Group (PMG) 

Η PMG ήταν η πρώτη εταιρία που δημιούργησε ένα ρεαλιστικό λογισμικό για την 

διαχείριση έργων το Hydra. Το Hydra έχει να επιδείξει μια πολύ καλή εφαρμογή σε 

διάφορους τομείς όπως ο κατασκευαστικός τομέας, ο τομέας των χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών αλλά και ο τομέας του IT. Στην Ελλάδα δεν αντιπροσωπεύεται από κάποια 

εταιρία. 

Welcom 

Η Welcom ιδρύθηκε το 1983 και τα προγράμματα που διαθέτει είναι : 

• το Welcom Home, ένα εργαλείο βασισμένο στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιείται σε μια 

ποικιλία βιομηχανιών που προέρχονται από τον χώρο των αυτοκινητοβιομηχανιών, 

των τηλεπικοινωνιών, του πετρελαίου κ.α. 

• το Open Plan Η εφαρμογή του συνδέεται με διάφορες επιχειρήσεις όπως επιχειρήσεις 

κατασκευής δημοσίων έργων (δρόμοι), επιχειρήσεις κατασκευής αεροπλάνων κ.α. 

• το Cobra, στάνταρτ βιομηχανικό εργαλείο και προορίζεται για σύνθετα και 

πολύπλοκα έργα. Επιχειρήσεις κατασκευής διαστημοπλοίων, αεροπλάνων, 

αυτοκινήτων αλλά και στρατιωτικά projects χαρακτηρίζουν την εφαρμογή του. 

Internal Systems Corporation (ISC) 

Βασικότερο των προϊόντων της ISC είναι το Project Vision το οποίο μπορεί να δώσει 

λύσεις σε προβλήματα διοίκησης έργων, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων αλλά και 

οικονομικής υφής έργων. 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει επίσημη αντιπροσωπεία της ISC . Συνοδευτικά προϊόντα της 

κύριας έκδοσης αποτελούν : 

• το Project Vision Enterprise 

• το Project Vision Workgroup 

 

  



31 
 

3. Ανάλυση Μεθοδολογίας - Σχεδιασμός ιδιωτικού οικοδομικού 

έργου 

3.1. Εισαγωγή 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη διαχείριση έργων από τους εργολάβους 

έγκειται στην εκτίμηση των έργων που αναλαμβάνουν βάσει προηγούμενης εμπειρίας 

τους. Άμεση συνέπεια αυτής της πρακτικής είναι ότι δεν λαμβάνονται υπόψη ένας 

μεγάλος αριθμός κρίσιμων παραμέτρων για την κατασκευή, όπως τα πραγματικά κόστη 

της επένδυσης, καθώς και ο χρονικός προγραμματισμός της. Το τελικό αποτέλεσμα 

τέτοιων αρχικά λανθασμένων αποφάσεων είναι το έργο να ολοκληρώνεται με 

καθυστέρηση, ενώ συχνά παρατηρείται και μια αύξηση του συνολικού κόστους του. 

Με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου υπολογιστικού πακέτου διαχείρισης έργων 

είναι δυνατόν να αποφευχθούν προβλήματα καθυστέρησης και κακής οικονομικής 

διαχείρισης. Για τον χρονικό προγραμματισμό απαιτείται η ανάλυση του έργου σε 

επιμέρους δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε το έργο να θεωρηθεί 

ολοκληρωμένο. Για την οικονομική διαχείριση χρειάζεται να προσδιοριστούν οι 

χρηματοροές που αφορούν την κάθε δραστηριότητα. 
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3.2. Κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες ιδιωτικών οικοδομικών έργων 

Οι κύριες δραστηριότητες που συνιστούν τα κέντρα κόστους για ένα ιδιωτικό 

οικοδομικό έργο που αφορά κτίριο κατοικιών έχουν εισαχθεί στον παρακάτω πίνακα. 

Οι δραστηριότητες αυτές δεν είναι όλες απαραίτητες για όλα τα κτίρια κατοικιών, π.χ. 

δεν τοποθετείται ανελκυστήρας σε ισόγεια κτίρια (μονοκατοικίες) ή σε διώροφα κτίρια 

τύπου μεζονέτας, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις τέτοιων κτιρίων που διαθέτουν. 

Α/Α Είδος 

1 Χωματουργικά-Επιχώσεις 

2 Κατασκευή σκελετού 

3 Τοιχοποιίες 

4 Εγκατάσταση Σωληνώσεων Υδραυλικών και Ηλεκτρολόγων 

5 Κλίμακες 

6 Στέγη 

7 Κάσσες και Μαρμαροποδιές 

8 Μονώσεις- Επιχρίσματα-Επενδύσεις Τοίχων 

9 Καλωδιώσεις ηλεκτρολόγων 

10 Ενδοδαπέδια Θέρμανση-Ψύξη 

11 Κιγκλιδώματα 

12 Δάπεδα 

13 Κουφώματα 

14 Ντουλάπες και έπιπλα κουζίνας 

15 Είδη υγιεινής 

16 Εγκαταστάσεις θέρμανσης-ψύξης 

17 Ανελκυστήρας 

18 Τζάκι 

19 Ψευδοροφές και γύψινα 

20 Χρωματισμοί 

21 Τελειώματα-Πρίζες-Πόμολα-Φωτιστικά 

22 Περιβάλλων χώρος 

Πίνακας 1: Κύριες δραστηριότητες ιδιωτικών οικοδομικών έργων 
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Ακολουθεί η δομική ανάλυση των κυρίων δραστηριοτήτων σε δευτερεύουσες 

δραστηριότητες. Η διαδικασία ονομάζεται Work Breakdown Structure (WBS) και είναι 

απαραίτητη στη διαχείριση έργου, ώστε οι δραστηριότητες που προκύπτουν να δίνουν 

τη δυνατότητα ασφαλέστερης εκτίμησης της χρονικής διάρκειας και του κόστους που 

απαιτείται. 

 

Α/Α Είδος 

1 Χωματουργικά-Επιχώσεις 

1α Αποξηλώσεις 

1β Χάραξη οικοπέδου 

1γ Εκσκαφές 

1δ Επιχώσεις 

 

Α/Α Είδος 

2 Κατασκευή σκελετού 

2α Δημιουργία ξυλοτύπου 

2β Όπλιση 

2γ Σκυρόδεμα 

2δ Αφαίρεση ξυλοτύπου 

 

Α/Α Είδος 

3 Τοιχοποιϊες 

3α Εξωτερικές τοιχοποιϊες 

3β Εσωτερικές τοιχοποιϊες 

 

Α/Α Είδος 

4 Εγκατάσταση Σωληνώσεων Δικτύων 

4α Εγκατάσταση υδραυλικών σωλήνων-αποχετεύσεων 

4β Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών σωλήνων 

4γ Εγκατάσταση σωληνώσεων θέρμανσης 
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Α/Α Είδος 

5 Κλίμακες 

5α Δημιουργία ξυλοτύπου 

5β Όπλιση 

5γ Σκυρόδεμα 

5δ Αφαίρεση ξυλοτύπου 

 

Α/Α Είδος 

6 Στέγη 

6α Τοποθέτηση δοκαριών-Κατασκεύη τοιχίων 

6β Κάλυψη στέγης (μόνωση, κεραμίδι κτλ.) 

 

Α/Α Είδος 

7 Κάσες και Μαρμαροποδιές 

7α Τοποθέτηση κασσών 

7β Τοποθέτηση Μαρμαροποδιών 

 

Α/Α Είδος 

8 Μονώσεις- Επιχρίσματα-Επενδύσεις 

8α Στεγάνωση-μονωση οριζόντιων επιφανειών 

8β Τοποθέτηση μόνωσης σε κάθετες επιφάνειες 

8γ Επιχρίσματα 

8δ Κάλυψη επιφανειών μπάνιων-κουζίνας (πλακάκι κτλ.) 

 

Α/Α Είδος 

9 Καλωδιώσεις ηλεκτρολογικών 

9α Εργοταξιακός πίνακας 

9β Καλωδιώσεις 
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9γ Ηλεκτροδοτικοί πίνακες 

 

Α/Α Είδος 

10 Ενδοδαπέδια Θέρμανση-Ψύξη 

10α Τοποθέτηση σωληνώσεων 

10β Αναμονές για σύνδεση στο λέβητα 

 

Α/Α Είδος 

11 Κιγκλιδώματα 

11α Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε εξώστες 

 

Α/Α Είδος 

12 Δάπεδα 

12α Τοποθέτηση δαπέδων 

 

Α/Α Είδος 

13 Κουφώματα 

13α Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων 

13β Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων 

 

Α/Α Είδος 

14 Ντουλάπες και έπιπλα κουζίνας 

14α Τοποθέτηση εντοιχισμένων ντουλαπών 

14β Τοποθέτηση πάγκου και ντουλαπιών κουζίνας 

 

Α/Α Είδος 

15 Είδη υγιεινής 

15α Τοποθέτηση ειδών υγιεινής λουτρών 

15β Τοποθέτηση ειδών υγιεινής WC 
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Α/Α Είδος 

16 Εγκαταστάσεις θέρμανσης-ψύξης 

16α Τοποθέτηση σωμάτων θέρμανσηςν 

17β Τοποθέτηση A/C (split units) 

 

 

 

Α/Α Είδος 

17 Ανελκυστήρας 

17α Μηχανοστάσιο 

17β Μεταλλικές θύρες ορόφων 

 

Α/Α Είδος 

18 Τζάκι 

18α Τοποθέτηση τζακιού 

18β Τοποθέτηση καμινάδας 

 

Α/Α Είδος 

19 Ψευδοροφές και γύψινα 

19α Κατασκευή γύψινων κατασκευών 

19β Τοποθέτηση ψευδοροφών 

 

Α/Α Είδος 

20 Χρωματισμοί 

20α Χρωματισμοί εξωτερικοί 

20β Χρωματισμοί εσωτερικοί 

 

Α/Α Είδος 

21 Τελειώματα-Πρίζες-Πόμολα-Φωτιστικά 

21α Τοποθέτηση πριζών και διακοπτών 
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21β Τοποθέτηση φωτιστικών 

22γ Τοποθέτηση θυρών και κλειδαριών 

21δ Φινιρίσματα και καθαρισμός 

 

Α/Α Είδος 

22 Περιβάλλων χώρος 

22α Διαμόρφωση εισόδου 

22β Φύτευση 

22γ Περίφραξη 

22δ Διάφορες εργασίες εξωτερικού χώρου 

 

3.3. Αναλυτική περιγραφή δραστηριοτήτων 

Από τη στιγμή που έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την έναρξη 

των εργασιών (Άδεια από πολεοδομία, έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την 

αρχαιολογία, αίτηση για σύνδεση με δίκτυα ηλεκτρισμού και ύδρευσης – αποχέτευσης) 

μπορούν να ξεκινήσουν οι δραστηριότητες που αναφέρθηκαν στους παραπάνω 

πίνακες. 

 

1. Χωματουργικά-Επιχώσεις 

Στη δραστηριότητα αυτή συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες που αφορούν την 

τον καθαρισμό του οικοπέδου, την εκσκαφή, τη φόρτωση, μεταφορά και 

εκφόρτωση του εδάφους, τις επιχώσεις και τη διάστρωση με χαλίκι όπου είναι 

απαραίτητο. Το έδαφος στη θέση που καθορίστηκε από την χάραξη του 

οικοπέδου θα πρέπει να εκσκαφθεί ομοιόμορφα μέχρι τη στάθμη θεμελίωσης, 

ώστε να δημιουργηθεί ένας οριζόντιος πυθμένας. Μετά την εκσκαφή, 

χαράσεται στον πυθμένα η περίμετρος της θεμελίωσης. 

Οι επί μέρους δραστηριότητες που πρέπει να εκτελεστούν είναι: 

a. Αποξήλωση: Καθαρισμός του οικοπέδου από υπάρχουσες κατασκευές 

ή φυτά. 

b. Χάραξη οικοπέδου: Καθορίζεται η ακριβής θέση εκσκαφής σύμφωνα 

με το τοπογραφικό διάγραμμα της άδειας, καθώς και τα υψόμετρα. 
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c. Εκσκαφή: Αφαιρείται το έδαφος από το χαραγμένο οικόπεδο 

λαμβάνοντας υπόψη την κάτοψη, το πλάτος των θεμελίων και 

αφαιρείται επιπλέον έδαφος εξωτερικά των θεμελίων για χώματα που 

θα κατολισθήσει από τα πρανή της εκσκαφής. Σε περίπτωση αστάθειας 

των πρανών εκσκαφής λαμβάνονται μέτρα, αντιστηρίξεις του εδάφους 

με πασσάλους ή με διαφράγματα σκυροδέτησης. Για την απομάκρυνση 

των υδάτων τοποθετούνται σωλήνες περιμετρικά της γενικής εκσκαφής 

από τους οποίους αντλείται το νερό για να κατεβεί η στάθμη του 

υδροφόρου ορίζοντα. 

d. Επιχώσεις: Όπου κρίνεται απαραίτητο, επανατοποθετείται χώμα ή 

χαλίκι για να δημιουργηθεί η κατάλληλη γεωμετρική μορφή της 

χάραξης. 

Επίσης γίνεται η διαμόρφωση των οδών πρόσβασης με το οδικό δίκτυο, 

καθώς και η διαμόρφωση αποστραγγιστικών τάφρων που καταλήγουν 

στο αποστραγγιστικό σύστημα της περιοχής. 

2. Κατασκευή σκελετού 

Η κατασκευή του φέροντος οργανισμού είναι η σημαντικότερη εργασία στην 

κατασκευή ενός κτιρίου. Οι δραστηριότητες που αποτελούν την κατασκευή 

σκελετού είναι: 

a. Τοποθέτηση ξυλοτύπου για την έγχυση σκυροδέματος 

b. Όπλιση σκυροδέματος: Οι ράβδοι οπλισμού τοποθετούνται σύμφωνα με 

τα σχέδια του ξυλοτύπου και στερεώνονται με σύρματα 

c. Έγχυση σκυροδέματος: Το σκυρόδεμα παραλαμβάνεται από το 

εργοστάσιο με τη βοήθεια ειδικών οχημάτων επί τόπου στο έργο. 

Γίνονται έλεγχοι αντοχής καθ’όλη τη διάρκεια του έργου με δείγματα 

από διαφορετικά οχήματα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κατά 

την έγχυση του σκυροδέματος πρέπει να ληφθεί υπόψη η θερμοκρασία 

περιβάλλοντος και η υγρασία, ώστε να μην δημιουργηθούν 

ανομοιομορφίες κατά την στερεοποίηση του σκυροδέματος. 

d. Αφαίρεση ξυλοτύπου: Το συνεργείο τοποθέτησης ξυλοτύπων 

αναλαμβάνει και αυτή τη δραστηριότητα κατά την τοποθέτηση 

ξυλοτύπου για τον επόμενο όροφο. 
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Οι παραπάνω δραστηριότητες επαναλαμβάνονται με την ίδια σειρά για 

κάθε όροφο του κτίσμοτος. Κατά τη διάρκεια των εργασιών σκυροδέτησης 

πρέπειν να προβλεφθούν οδεύσεις για τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, 

θέρμασνης, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών, ώστε να μην χρειάζεται να 

γίνουν εκ των υστέρων οπές στο στερεοποιημένο σκυρόδεμα, το οποίο 

αυξάνει το κόστος και το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. 

 

3. Τοιχοποιϊες 

Οι τοιχοποιϊες ξεχωρίζονται σε εξωτερικές και εσωτερικές και το υλικό 

κατασκευής που έχει επικρατήσει είναι ο οπτόπλινθος. Επίσης χωρίζονται σε 

μπατικές, όπου το πάχος του τοίχου είναι 19 cm όσο το μήκος του οπτόπλινθου, 

και δρομικές, όπου το πάχος του τοίχους είναι 9 cm όσο το πλάτος του 

οπτόπλινθου Γενικά, δρομικές τοιχοποιϊες είναι συνήθως οι εσωτερικές, ενώ 

μπατικές είναι οι φέρουσες. Σε ορισμένες περιπτώσεις εξωτερικής τοιχοποιϊας 

κατασκευάζονται διπλές δρομικές τοιχοποιϊες με διάκενο για τοποθέτηση 

μόνωσης εσωτερικά μεταξύ τους.  

 

 

4. Εγκατάσταση σωληνώσεων 

Οι εργασίες αυτές είναι άκρως απαραίτητες για τη σωστή λειτουργικότητα του κτιρίου. 

Συμμετέχουν τα συνεργεία που αναλαμβάνουν τις υδραυλικές και τις ηλεκτρολογικές 

εργασίες στο κτίριο.  

a. Εγκατάσταση υδραυλικών σωλήνων – αποχετεύσεων: Τοποθετούνται 

οι σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και προσδένονται πάνω στο 

σκελετό του κτιρίου. Αυτές καταλήγουν σε αναμονές οι οποίες 

εγκιβωτίζονται στο σκελετό με ειδικά κονιάματα, και οι οποίες θα 

αποτελέσουν τις θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν οι βρύσες, τα 

λουτρά και τα WC. 

b. Εγκατάσταση ηλεκτρικών σωλήνων: Τοποθετούνται οι σωληνώσεις 

από τις οποίες θα περάσει η καλωδίωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης 

του κτιρίου. 
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c. Εγκατάσταση σωληνώσεων θέρμανσης: Αφορούν τις σωληνώσεις του 

συστήματος θέρμανσης του κτιρίου για κεντρική εγκατάσταση 

θέρμανσης. Τοποθετούνται διανομείς σε κάθε όροφο που οδηγούν στις 

εγκαταστάσεις θέρμανσης των χώρων του κτιρίου. Τοποθετούνται 

αναμονές όπου έχει προβλεφθεί να τοποθετηθεί θερμαντικό σώμα. 

 

5. Κλίμακες 

Κλίμακα ή Σκάλα ονομάζεται ένα σύνολο βαθμίδων, που χρησιμοποιείται για 

την κατακόρυφη και αυτοδύναμη πρόσβαση ατόμων από ένα βατό επίπεδο σε 

ένα άλλο. Τα υλικά κατασκευής του φορέα μιας κλίμακας μπορεί να είναι το 

οπλισμένο σκυρόδεμα, το ξύλο, ο σίδηρος ή άλλα υλικά σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. Απαραίτητα όμως πρέπει να παρέχουν στον χρήστη την 

απαιτούμενη σταθερότητα και ασφάλεια. Ανεξάρτητα από τα υλικά 

κατασκευής της μια κλίμακα μπορεί να επενδυθεί με διάφορα υλικά, πχ ξύλο, 

μάρμαρο, μοκέτα, πλαστικό, κεραμικά πλακίδια κλπ. Απαραίτητη προϋπόθεση 

για την επιλογή του υλικού επένδυσης είναι η αντιολισθηρότητά του, η 

ομοιογένειά του, η σταθερότητά του, η αντοχή του στη χρήση και τις καιρικές 

συνθήκες -προκειμένου για εξωτερικές κλίμακες- η μικρή αντανακλαστικότητά 

του και η ευκολία του στον καθαρισμό και την συντήρηση. 

Οι κλίμακες κατασκευάζονται κατά τη διάρκεια κατασκευής του φέροντος 

οργανισμού του κτιρίου, για να διευκολύνουν την πρόσβαση των συνεργείων 

στα επίπεδα του κτιρίου. 

6. Στέγη 

Στέγη είναι η κατασκευή κάλυψης του κτιρίου, η οποία περιλαμβάνει τη 

φέρουσα κατασκευή και την επικάλυψή της και μπορεί να αποτελείται από 

επιφάνειες διαφόρων μορφών, κλίσεων και υλικών. Οι στέγες κατά κανόνα 

είναι τύπου επίπεδες ή επικλινείς. Στις επικλινείς στέγες η γεωμετρία 

δημιουργείται με μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό, ο οποίος καλύπτεται με το υλικό 

της επιλογής του κατασκευαστή. Στις επίπεδες στέγες πρέπει να γίνει 

κατάλληλη πρόβλεψη για την αποχέτευση των υδάτων που μπορεί να 

εγκλωβιστούν, καθώς και η δημιουργία περιμετρικού τοιχείου για λόγους 

ασφαλείας.  
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7. Κάσες και Μαρμαροποδιές 

Οι εργασίες που αφορούν στην προετοιμασία για την τοποθέτηση των 

κουφωμάτων. Τοποθετούνται οι λεγόμενες ψευτόκασες, οι οποίες είναι 

μεταλικές, για να χρησιμεύσουν ως οδηγοί για την τοποθέτηση των 

κουφωμάτων, μετά την ολοκλήρωση της εναπόθεσης επιχρισμάτων. 

 

8. Μονώσεις 

Τα δομικά στοιχεία της κατασκευής πρέπει να θερμομονώνονται ώστε να 

προστατεύονται από την υγρασία και να παρεμποδίζεται η διαφυγή της 

θερμικής ενέργειας από ένα χώρο προς την ατμόσφαιρα ή προς ένα άλλο, 

ψυχρότερο γειτονικό χώρο - ή αντίστροφα - και συγχρόνως δημιουργείται 

αίσθημα θερμικής άνεσης για τους χρήστες του κτιρίου καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έτους. 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη θερμομόνωση των κτιρίων είναι κατά 

κανόνα η διογκωμένη πολυστερίνη, υλικό πορώδες, το οποίο στο κατάλληλο 

πάχος τοποθετείται με ειδική κόλλα πάνω στον φέρον οργανισμό του κτιρίου 

και στις τοιχοποϊες και εμποδίζει τη ροή θερμότητας από τους θερμότερους 

στους ψυχρότερους χώρους ή στο περιβάλλον.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις οριζόντιες επιφάνειες του κτιρίου ( 

δώμα, οροφή υπογείου) καθώς και στα τοιχεία του υπογείου, τα οποία πρέπει 

επιπλεόν να στεγανοποιηθούν. 

 

Επιχρίσματα-Επενδύσεις 

Επίχρισμα ονομάζεται το λεπτό στρώμα επένδυσης των τοίχων και της κάτω 

επιφάνεις των πατωμάτων ( οροφής). Υπαρχουν διάφοροι τύποι επιχρισμάτων, 

όπως ασβεστοτσιμεντοκονιάματα, μαρμαροκονιάματα κ.α. Τα επιχρίσματα 

καλύπτουν την εξωτερική επιφάνεια του τοίχου και δίνουν αισθητική εντύπωση 

ανάλογα με τον τρόπο που κατασκευάστηκαν. Καλύπτουν τις ανομοιομορφίες 

της κατασκευής και προστατεύουν από τη βροχή και τον άνεμο. 

Ορισμένοι τοίχοι σε ειδικούς χώρους, όπως το λουτρό, το WC και η κουζίνα, 

καλύπτονται επιπλέον με πλακίδια, λόγω της αυξημένης υγρασίας που μπορεί 

να δημιουργηθεί κατά τη χρήση τους. 
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9. Καλωδιώσεις ηλεκτρολογικών 

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες ξεκινάνε κατά κανόνα από την πρώτη μέρα 

έναρξης του έργου, καθώς είναι απαραίτητη η ύπαρξη συνδεδεμένου στο δίκτυο 

ηλεκτροδότησης του εργοταξιακού ηλεκτρολογικού πίνακα, ώστε να 

εξασφαλίζεται η παροχή ηλεκτρισμού για τη χρήση των μηχανημάτων από τους 

εργάτες των συνεργείων. 

Επιπλέον, μετά την κατασκευή του σκελετού και της τοιχοποιίας πρέπει να 

περαστούν στο εσωτερικό τοι σωληνώσεις από τις οποίες θα περάσει η 

καλωδίωση. Έπειτα πρέπει να καλωδιωθούν όλες οι ηλεκτρολογικές παροχές 

του κτιρίου και να τοποθετηθούν και να συνδεθούν οι ηλεκτρολογικοί πίνακες. 

Μετά τους χρωματισμούς, ο ηλεκτρολόγος τοποθετεί τις πρίζες και τους 

διακόπτες, τα φωτιστικά και κάνει έλεγχο των συνδέσεων. 

 

10. Ενδοδαπέδια θέρμανση-ψύξη 

Η ενδοδαπέδια θέρμανση – ψύξη αποτελεί μια αποτελεσματική λύση για 

οκονομικότερη θέρμανση και ψύξη και συχνά συναντάται σε ιδιόκτητες 

κατοικίες, καθώς το κόστος κατασκευής της είναι περίπου 30% μεγαλύτερο από 

αυτό της συμβατικής θέρμανσης. Η διαδικασία κατασκευής της ενδοδαπέδιας 

θέρμανσης περιλαμβάνει την όδευση λεπτών εύκαμπτων σωληνώσεων στο 

εσωτερικό του δαπέδου, οι οποίες εγκιβωτίζονται σε τσιμεντοκονίαμα. 

Πρόκειται για πολύ απλή διαδικασία στην κατασκευή της, η οποία αυξάνει το 

κόστος κατασκευής του κτιρίου. 

 

11. Κιγκλιδώματα 

Τα κιγκλιδώματα είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν στα στηθαία των εξωστών 

του κτιρίου, εφόσον αυτά δεν είναι χτιστά, για λόγους ασφαλείας. Επιπλέον 

συμβάλλουν στην αισθητική του κτιρίου. Περιλαμβάνονται οι εργασίες 

στήριξης των κιγκλιδωμάτων στο σκυρόδεμα με βιδωτές ή καρφωμένες 

μεταλλικές βάσεις και η τοποθέτηση και ασφάλιση των κιγκλιδωμάτων στις 

βάσεις αυτές. 

 

12. Δάπεδα 

Τα δάπεδα είναι η επικάλυψη των πατωμάτων με σκοπό τη δημιουργία μιας 

βατής επιφάνειας με τα χαρακτηριστικά που επιβάλλει η χρήση για την οποία 
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προορίζεται ο χώρος. Οι απαιτήσεις αφορούν την ασφάλεια, την αντοχή σε 

φορτίσεις, την προστασία από φθορά, τη θερμική προστασία, την ηχομόνωση, 

την πυροποστασία και τη υγροπροστασία. Κατασκευάζονται από μια πληθώρα 

διαφορετικών υλικών, όπως ξυλεία, μάρμαο, σχιστολιθικές πλάκες, κεραμικά 

πλακίδια και συνθετικά πλακίδια. Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται 

όλες οι εργασίες τοποθέτησης δαπέδων σε όλους τους χώρους του κτιρίου. 

  

13. Κουφώματα 

Τα κουφώματα χωρίζονται σε εξωτερικά και εσωτερικά. Τα εξωτερικά 

κουφώματα χωρίζουν το εσωτερικό της κατοικίας από το περιβάλλον. 

Κατασκευάζονται από ξύλο ή αλουμίνο ή PVC. Τα εσωτερικά κουφώματα 

διαχωρίζουν τους επιμέρους χώρους της κατοικίας μεταξύ του και με τους 

κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου. Κατασκευάζονται σςυνήθως από ξύλο. 

Η τοποθέτηση των κουφωμάτων απαιτεί μεγάλη ακρίβεια και συνήθως 

εκτελείται από εξειδικευμένο συνεργείο. 

 

14. Ντουλάπες και έπιπλα κουζίνας 

Σε αυτή τη δραστηριότητα περιλαμβάνονται όλες οι ξυλουργικές εργασίες που 

αφορούν τα σταθερά έπιπλα των διαμερισμάτων. Οι εργασίες διαφέρουν από 

μια κατασκευή σε άλλη, καθώς συσχετίζονται άμεσα με την ποιότητα 

κατασκευής και τις διακοσμητικές επιλογές. 

 

15. Είδη υγιεινής 

Περιλαμβάνονται οι τοποθετήσεις σετ ειδών υγιεινής για το λουτρό (μπανιέρα 

ή ντουζιέρα, νιπτήρας) καθώς και τα σετ ειδών υγιεινής για το WC. 

Εκτελούνται από το συνεργείο των υδραυλικών. 

 

16. Εγκαταστάσεις θέρμανσης – ψύξης 

Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται οι τοποθετήσεις των θερμαντικών 

σωμάτων και των κλιματιστικών. Τα θερμαντικά σώματα τοποθετούνται από 

το συνεργείο των υδραυλικών, ενώ τα κλιματιστικά από συνεργείο ψυκτικών.  

 

17. Ανελκυστήρας 
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Οι ανελκυστήρες μπορούν να είναι ηλεκρικοί ή υδραυλικοί. Το φρεάτιο 

διαμορφώνεται κατά την κατασκευή του σκελετού του κτιρίου, σύμφωνα με τα 

σχέδια της άδειας. Η τοποθέτηση του ανελκυστήρα είναι τυποποιημένη 

διαδικασία και διέπεται από νομοθεσία για την ασφάλεια των επιβαίνοντων. 

 

18. Τζάκι 

Για το τζάκι πρέπει να προβλεφθεί θέση για καμινάδα στην οροφή του κτιρίου, 

με κατάλληλο μέγεθος ώστε να μην εμποδίζεται ο ελκυσμός της. 

 

19. Ψευδοροφές και γύψινα 

Αποτελούν αισθητικές παρεμβάσεις στο κτίριο, τόσο στο εξωτερικό όσο και 

στο εσωτερικό του. 

 

20. Χρωματισμοί 

Ο χρωματισμός του κτιρίου χωρίζεται σε εξωτερικό και εσωτερικό. Ο 

διαχωρισμός αυτός είναι απαραίτητος, καθώς οι απαιτήσεις για αντοχή είναι 

διαφορετικές. Πρακτικά γίνεται σε δύο στρώσεις. Στην πρώτη στρώση πρέπει 

να εξομαλυνθούν και να σπατουλαριστούν οι τοιχοποιίες και έπειτα βάφονται 

με χρώμα λαδιού. Στη δεύτερη στρώση επιτυγχάνεται η αισθητική εντύπωση 

που καθορίζει τη φυσιογνωμία του κτιρίου. 

 

21. Τελειώματα – Πρίζες – Φωτιστικά 

Σε αυτή τη δραστηριότητα ολοκληρώνονται οι εργασίες στο εσωτερικό του 

κτιρίου με τα απαραίτητα φινιρίσματα για να δίνεται η καλύτερη δυνατή 

αισθητική εντύπωση. Εφόσον έχει βαφτεί το εσωτερικό, μπορούν να 

τοποθετηθούν πρίζες και διακόπτες στις θέσεις που έχουν σημαδευτεί.  

 

22. Περιβάλλων χώρος 

Στη δραστηριότητα αυτή λαμβάνουν χώρα η αισθητική διαμόρφωση της 

εισόδου, η φύτευση του ακάλυπτου οικοπέδου, η περίφραξή του και ότι άλλες 

επεμβάσεις γίνονται από την είσοδο του κτιρίου ως το πεζοδρόμιο. Αυτές 

μπορεί να είναι η τοποθέτηση ηλεκτρικής γκαραζόπορτα, χτιστό barbeque, 

κατασκευή πισίνας κ.α.  
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4. Παρουσίαση πρότυπου πληροφοριακού συστήματος 

Για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχει δημιουργηθεί ένα πρότυπο 

πληροφοριακό σύστημα στο Excel, αυτοματοποιημένο σε μεγάλο βαθμό για να μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε χρήστη διαθέτει την εφαρμογή Microsoft Excel. 

Το αρχείο ονομάζεται Building_PIS_CT_Plan και λειτουργεί σε εκδόσεις Excel 2007 

και μεταγενέστερες. Στα φύλλα εργασίας του αρχείου περιέχονται μαθηματικά μοντέλα 

για τις προμετρήσεις και μαθηματικά μοντέλα για τον χρονικό προγραμματισμό του 

έργου, τα οποία λαμβάνουν υπόψη το εμβαδό του κτιρίου και το συνολικό αριθμό των 

επιπέδων του για να υπολογιστούν με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια τα κόστη 

υλικών και εργατικών, καθώς και η συνολική διάρκεια του έργου.  

Οι δυνατότητες που παρέχονται για εκτίμηση κόστους και χρονικό προγραμματισμό 

για ιδιωτικά κτίρια με τυπικό όροφο, τύπου μονοκατοικίας (με ένα όροφο), μεζονέτας 

(με δύο ορόφους) και πολυκατοικίας (μέχρι 7 ορόφους και διαμερισματοποίηση). 

Δίνεται επίσης η δυνατότητα να υπάρχει υπόγειο, πυλωτή και επιπλέον στοιχεία που 

έχουν να κάνουν με την ποιότητα κατασκευής. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τα 

τετραγωνικά της πλάκας για κάθε επίπεδο, όμως θεωρείται για λόγους απλότητας ότι 

όλα τα επίπεδα του κτιρίου έχουν το ίδιο εμβαδό.  

Στις επόμενες ενότητες αναφέρονται οι υπολογισμοί που εφαρμόστηκαν για τον 

υπολογισμό κόστους υλικών, εργατικών και ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ, οι 

υπολογισμοί της διάρκειας των δραστηριοτήτων. Επιπλέον, παρουσιάζονται δύο 

περιπτώσεις μελέτης διαφορετικών κτιρίων με χρήση των φύλλων εργασίας, για να 

επεξηγηθεί η χρήση τους και να επαληθευθεί ότι το τελικό αποτέλεσμα των 

προμετρήσεων δίνει ικανοποιητική εκτίμηση του κόστους και της διάρκειας των έργων 

4.1. Υπολογισμοί προμετρήσεων κόστους 

Οι μαθηματικοί τύποι που εφαρμόστηκαν στο Excel για την εκτίμηση του κόστους του 

κτιρίου, βασίζονται σε εμπειρικούς συντελεστές πολλαπλασιασμένους με τα ποσοτικά 

χαρακτηριστικά του κτιρίου που εισάγονται στα φύλλα εργασίας. Κάθε υπολογισμός 

αναφέρεται σε μια από τις κύριες δραστηριότητες του έργου, όπως αυτές 

καταγράφηκαν, αναλύθηκαν και επεξηγήθηκαν στο κεφάλαιο 3 της εργασίας. 



46 
 

Οι δραστηριότητες αυτές περιληπτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα 4.1. Οι 

ίδιες δραστηριότητες θα χρησιμοποιηθούν και στη μετέπειτα χρήση των φύλλων 

εργασίας για τις δύο περιπτώσεις μελετών κτιρίων 

Στους μαθηματικούς τύπους που ακολουθούν, οι τιμές μονάδας λαμβάνονται σύμφωνα 

με τις υποδείξεις του ν. 4178/2013 στο παράρτημα Β [2], για την αναλυτική 

κοστολόγηση των αυθαίρετων κτισμάτων. Οι τιμές που παρέχονται στον πίνακα είναι 

ενδεικτικές για τον υπολογισμό προστίμων διατήρησης αυθαιρέτων, αλλά κατά κύριο 

λόγο απέχουν μεγάλη απόσταση από τις πραγματικές τιμές υλικών και εργασίας όπως 

διαμορφώνονται τη στιγμή που γράφεται η παρούσα εργασία. Για αυτό το λόγο, για 

τους υπολογισμούς προκοστολόγησης χρησιμοποιήθηκαν τιμές που δίνονται από την 

Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. [8] για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, οι οποίες 

έχουν προκύψει από έρευνα της αγοράς από τις εταιρείες και μπορούν να βρεθόυν 

εύκολα στο διαδίκτυο. Ως τιμή μονάδας για κάθε δραστηριότητα λαμβάνεται η Τi σε € 

ανά μονάδα μέτρησης 

Α/Α Είδος 

1 Χωματουργικά-Επιχώσεις 

2 Κατασκευή σκελετού 

3 Τοιχοποιίες 

4 Εγκατάσταση Σωληνώσεων  

5 Κλίμακες 

6 Στέγη 

7 Κάσσες και Μαρμαροποδιές 

8 Μονώσεις-Επιχρίσματα-Επενδύσεις Τοίχων 

9 Καλωδιώσεις ηλεκτρολόγων 

10 Ενδοδαπέδια Θέρμανση-Ψύξη 

11 Κιγκλιδώματα 

12 Δάπεδα 

13 Κουφώματα 

14 Ντουλάπες και έπιπλα κουζίνας 

15 Είδη υγιεινής 

16 Εγκαταστάσεις θέρμανσης-ψύξης 

17 Ανελκυστήρας 
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18 Τζάκι 

19 Ψευδοροφές και γύψινα 

20 Χρωματισμοί 

21 Τελειώματα-Πρίζες-Πόμολα-Φωτιστικά 

22 Περιβάλλων χώρος 

Πίνακας 4.1: Δραστηριότητες έργου 

Επειδή στους παρακάτω τύπους εμφανίζονται οι ίδιες σχεδόν παράμετροι, 

επεξηγούνται εδώ 

ΜΚ: τετραγωνικά μέτρα κάτοψης 

Ν: αριθμός ορόφων 

Τi : κόστος σε € ανά μονάδα μέτρησης 

Π: αριθμός πλακών κτιρίου 

Δ: αριθμός διαμερισμάτων ανά όροφο. Για διώροφες μεζονέτες είναι Δ=1 

Λ: Αριθμός λουτρών ανά διαμέρισμα 

WC: Αριθμός WC ανά διαμέρισμα 

K: Αριθμός κουζινών ανά διαμέρισμα 

1. Χωματουργικά-Επιχώσεις 

Οι εργασίες αυτής της κατηγορίας έχουν την ιδιαιτερότητα ότι το 

υπολογιζόμενο κόστος τους εξαρτάται πλήρως από το αν το κτίριο διαθέτει 

υπόγειο ή όχι 

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις: 

 Χωματουργικές εργασίες με υπόγειο ή Χωματουργικές εργασίες χωρίς 

υπόγειο 

 Επιχώσεις με υπόγειο ή Επιχώσεις χωρίς υπόγειο 

 Εναπόθεση χαλικιού 

 

Υπολογισμός με υπόγειο 

Κόστος αφαιρούμενου χώματος για γενική εκσκαφή θεμελίωσης ΑΜ 
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ΜΚ: τετραγωνικά μέτρα της κάτοψης  

 

Κόστος Επιχώσεων ΕΜ 

 

 

Υπολογισμός χωρίς υπόγειο 

Κόστος αφαιρούμενου χώματος για γενική εκσκαφή θεμελίωσης ΑΧ 

 

 

 

Κόστος Επιχώσεων ΕΧ 

 

 

 

Κόστος αμμοχάλικου Χ 

 

 

 

2. Κατασκευή σκελετού κτιρίου 

Κόστος οπλισμένου σκυροδέματος ΟΣ 

 

 

 

Π: αριθμός πλακών (Θεμελίωση. Τοιχεία υπογείου, δαπεδο ισογείου, πλάκες 

ορόφων) 

 

3. Τοιχοποιϊες 

Κόστος για Μπατικές τοιχοποιίες ΜΤ 

 

 

 

Ν: αριθμός ορόφων 

ΑΜ=ΜΚ*4.4* ΤΕΘ 

ΕΜ=ΜΚ*0.8* ΤΕΜ 

ΑΧ=ΜΚ*0,9* ΤΕΘ 

ΕΧ=ΜΚ*0.45* ΤΕΜ 

Χ=ΜΚ*0.15* ΤΧ 

ΟΣ=ΜΚ*0.40* Π*ΤΟΣ 

ΜΤ=ΜΚ*1,60* Ν*ΤΤΟΙΧ 
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Κόστος για Δρομικές τοιχοποιϊες ΔΤ 

 

 

 

Ν+1: λαμβάνεται και το υπόγειο ως δρομική τοιχοποιϊα 

 

Κόστος για Τοιχοποιίες πυλωτής (αν υπάρχει) ΤΠ 

 

 

 

4. Εγκατάσταση σωληνώσεων 

Κόστος εγκατάστασης σωληνώσεων Σ 

 

 

ΤΣ: κόστος ανά m σωλήνα 

Ν: Αριθμός ορόφων 

Δ: Αριθμός διαμερισμάτων ανά όροφο 

Λ: Αριθμός λουτρών ανά διαμέρισμα 

WC: Αριθμός WC ανά διαμέρισμα 

K: Αριθμός κουζινών ανά διαμέρισμα 

Γ: Σωληνώσεις κοινόχρηστων χώρων 

 

5. Κλίμακες 

Κόστος κλιμάκων χωρίς υπόγειο ΚΚΧ 

 

 

Κόστος κλιμάκων με υπόγειο ΚΚΥ 

 

 

6. Στέγη 

Αν προκείται για ταράτσα με μόνωση το κόστος ΣΤΤ 

 

 

 

ΔΤ=ΜΚ*0.40* (Ν+1)*ΤΤΟΙΧ 

ΤΠ=ΜΚ*0.30* ΤΤΟΙΧ 

Σ=ΤΣ*Ν*Δ*(Λ+WC+K+Γ) 

ΚΚΧ=Τλλ*Ν *5,5* 

ΣΤΤ=ΜΚ*30,8 

ΚΚΥ=Τκκ*(Ν+1) 
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Αν πρόκειται για επικλινή σκεπή με κεραμίδι ΣΤΚ 

 

 

7. Κάσες και μαρμαροποδιές 

Κόστος κασών και μαρμαροποδιών ΨΚ 

 

 

8. Μονώσεις-Επιχρίσματα-Επενδύσεις Τοίχων 

Για μονώσεις εξωτερικών στοιχείων φέροντος οργανισμου και τοίχων ΘΜ 

 

 

Για Επιχρίσματα ΕΕ 

 

 

9. Καλωδιώσεις ηλεκτρολόγων 

Για τις καλωδιώσεις το κόστος είναι ΚΗ 

 

 

Για τον εργοταξιακό πίνακα είναι σταθερή τιμή σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ  

 

10. Ενδοδαπέδια Θέρμανση-Ψύξη 

Το κόστος των σωληνώσεων είναι περίπου 40% μεγαλύτερο από το κόστος μιας 

εγκατάστασης θέρμανσης 

 

11. Κιγκλιδώματα 

Το κόστος των κιγκλιδωμάτων είναι ΚΙ 

 

 

12. Δάπεδα 

Των κόστος των δαπέδων ΔΟ είναι 

 

 

Πλέον του κόστους αυτού πρέπει να ληφθεί και κόστος τσιμεντοκονίας ΔΟΤΣ 

ΣΤΚ=ΜΚ*70,4 

ΨΚ=ΜΚ*ΤΨΚ*0,05 

ΘΜ=ΜΚ*Ν*ΤΘΜ*1,25 

ΕΕ=ΜΚ*Ν*ΤΕΕ*4 

ΚΗ=ΤΚΗ* ΜΚ*Ν 

ΚΙ=ΤΚΙ* ΜΚ*Ν*0,15 

ΔΟ=ΤΔΟ* ΜΚ*Ν*1,2 
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Αν υπάρχει και υπόγειο με δάπεδο τότε πρέπει να συνυπολογιστεί και αυτό 

στους υπολογισμούς (Ν+1) 

 

13. Κουφώματα 

Το κόστος των εξωτερικών κουφωμάτων είναι ΚΕΞ 

 

 

 

Το κόστος των εσωτερικών κουφωμάτων είναι ΚΕΣ 

 

 

 

14. Ντουλάπες και έπιπλα κουζίνας 

Θεωρούμε ότι κάθε διαμέρισμα διαθέτει 1 ντουλάπα και μία κουζίνα 

Το κόστος είναι ΤΝΚ σταθερό για κάθε σετ και το συνολικό κόστος για το κτίριο 

είναι ΝΚ 

 

 

15. Είδη υγιεινής 

Το κόστος σετ λουτρού είναι ΤΛ και το κόστος σετ WC είναι TWC. Το συνολικό 

κόστος είναι ΕΥ 

 

 

16. Εγκαταστάσεις θέρμανσης-ψύξης 

Οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν τα θερμαντικά σώματα, τον λέβητα και τα 

κλιματιστικά σώματα. Θεωρείται σταθερή τιμή για λέβητα μέχρι δύο ορόφους, 

ενώ για κάθε επιπλέον όροφο προσαυξάνεται κατά ένα ποσό.  

Το κόστος των θερμαντικών σωμάτων είναι ΘΣ 

 

 

 

ΔΟΤΣ=ΤΔΟΤΣ* ΜΚ*Ν 

ΚΕΞ=ΤΚΕΞ* ΜΚ*Ν*0,2 

ΚΕΣ=ΤΚΕΣ* ΜΚ*Ν*0,1 

ΝΚ=ΤΝΚ* Δ*Ν 

ΕΥ=(ΤΛ* Λ+ΤWC*WC)*Δ*Ν 

ΘΣ=ΤΘΣ* ΜΚ 
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Το κόστος των κλιματιστικών σωμάτων είναι σταθερό ανά μονάδα και 

θεωρείται ότι τοποθετείται μια μονάδα split unit ανά διαμέρισμα. 

 

17. Ανελκυστήρας 

Το κόστος του ανελκυστήρα είναι σταθερό για μέχρι 4 ορόφους στις 4000 €, 

ενώ για κτίρια μεγαλύτερα από 4 ορόφους θεωρήθηκε πάλι σταθερό στις 

10000€ 

 

18. Τζάκι 

Θεωρείται κόστος κατ’αποκοπή, ανάλογα με τον αριθμό των διαμερισμάτων 

που έχουν τζάκι. Για το παράδειγμα θεωρείται ότι όλα τα διαμερίσματα σε 

όλους τους ορόφους διαθέτουν τζάκι. Το συνολικό κόστος είναι ΤΖ 

 

 

 

19. Ψευδοροφές και γύψινα 

Το κόστος ψευδοροφών και γύψινων είναι ΨΓ 

 

 

 

20. Χρωματισμοί 

Το κόστος χρωματισμών είναι ΧΡ 

 

 

 

21. Τελειώματα-Πρίζες-Πόμολα-Φωτιστικά 

Το κόστος πριζών, απλών φωτιστικών και τελειωμάτων είναι ΤFIN 

 

 

 

22. Περιβάλλων χώρος 

Το κόστος του περιβάλλοντος χώρου ΠΕΧ αποτελείται απο το κόστος 

περίφραξης ΠΦ, κόστος εισόδου ΕΙΣ και κόστος φύτευσης Φ 

ΤΖ=ΤΤΖ* Δ*Ν 

ΨΓ=ΤΨΓ* ΜΚ*Ν0,02 

ΧΡ=ΤΧΡ* ΜΚ*Ν*4 

ΤFIN =10* ΜΚ*Ν 
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Το κόστος εισόδου ΕΙΣ είναι σταθερό, ενώ τα άλλα δύο εξαρτώνται από τα 

τετραγωνικά μέτρα του περιβάλλοντος χώρου ΜΠΧ.  

 

 

 

 

4.2. Περιγραφή υπολογιστικών μοντέλων διάρκειας δραστηριοτήτων 

Ο υπολογισμός τη διάρκειας των δραστηριοτήτων ενός οικοδομικού έργου μπορεί να 

γίνει με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι από τον πίνακα ενσήμων της 

δραστηριότητας, ο άλλος τρόπος είναι από στατιστικά στοιχεία προηγούμενων 

παρόμοιων έργων. Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνεται η διάρκεια 

κάθε δραστηριότητας, είναι αναγκαίο να υπολογιστούν από την αρχή ο αριθμός των 

ατόμων που θα απαρτίζουν τα συνεργεία, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις των 

εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένο χρόνο. 

Για εργασίες όπως η σκυροδέτηση που αποτελεί το 40% της αξία μιας οικοδομής, ο 

υπολογισμός αυτός επιβάλλεται και από την άδεια της πολεοδομίας. Το μέγεθος του 

συνεργείου προκύπτει αν γνωρίζουμε την ποσότητα της εργασίας και το ποσοστό των 

ενσήμων που της αντιστοιχεί, με τον παρακάτω αλγόριθμο. 

 Η ξυλεία για καλούπωμα είναι όση χρειάζεται για δύο πλάκες ορόφων και τα 

ενδιάμεσα υποστηλώματα 

 Η χρονική απαίτηση για τη στερεοποίηση του σκυροδέματος είναι 15 μέρες 

 Η συχνότερη ποσότητα σκυροδέματος στην οικοδομή είναι η πσότητα 

σκυροδέματος ενός ορόφου 

 Τα ένσημα ανά μονάδα μέτρησης σκυροδέματος (1 m3) =0.7 

Άρα για μια ποσότητα σκυροδέματος 100 m3 ένας εργάτης θα χρειαστεί να 

εργαστεί 100*0,7=70 ημέρες. Αν θέλουμε το έργο να τελειώσει σε 30 ημέρες θα 

χρειαστούν 3 εργάτες. Με παρόμοιο τρόπο υπολογίζονται και τα υπόλοιπα 

συνεργεία. 

Για τους υπολογισμούς των διαρκειών των δραστηριοτήτων του έργου 

χρησιμοποιήθηκαν οι εξής παράμετροι 

Για την εκσκαφή: 700 m3 / ημέρα 

ΠΕΧ =ΕΙΣ+ ΠΦ*ΜΠΧ*0,15+ Φ*ΜΠΧ 
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Για τη θεμελίωση: 10 m3 / ημέρα 

Για τις επιχώσεις: 1 ημέρα 

Για τις σκυροδετήσεις: Η δημιουργία ξυλοτύπου (0,5 ένσημα / ημέρα) έχει 

δυναμικότητα 14 m3 / ημέρα, ο οπλισμός 60 m3 / ημέρα και η έγχυση σκυροδέματος 

35 m3 / ημέρα. 

Για τις τοιχοποιίες: συνεργείο 5 ατόμων με δυναμικότητα 90 m2 / ημέρα. 

Για τα ηλεκτρολογικά: Οι σωληνώσεις, οι καλωδιώσεις, οι πίνακες και οι πρίζες-

διακόπτες-φωτιστικά ένα συνεργείο δύο ηλεκτρολόγων έχει δυναμικότητα 2 

διαμερίσματα / ημέρα. 

Για τα υδραυλικά: Ένα συνεργείο των 3 ατόμων ολοκληρώνει τις κεντρικές 

σωληνώσεις της ύδρευσης και της αποχέτευσης και του δικτύου θέρμανσης σε 2 

διαμερίσματα / ημέρα. Για τις υδρορροές τοποθετούνται οι υδρορροές ενός ορόφου 

ανά τρεις ώρες από το ίδιο συνεργείο. 

Για τις μονώσεις και τις επενδύσεις τοίχων: μονώνονται 40 m2 / ημέρα από 

συνεργείο 4 ατόμων 

Για τα επιχρίσματα: Καλύπτονται 125 m2 / ημέρα από συνεργείο 5 ατόμων 

Για τα κιγκλιδώματα: Τοποθετούνται 40 m / ημέρα από συνεργείο 2 ατόμων 

Για τα κουφώματα: Ένα συνεργείο των 4 ατόμων περνάει τα εξωτερικά και τα 

εσωτερικά κουφώματα σε 2 διαμερίσματα / ημέρα 

Για τις ντουλάπες και τα έπιπλα κουζίνας: Ένα συνεργείο 2 ατόμων περνάει το 

πλήρες σετ κουζίνας και ντουλάπες σε 2 διαμερίσματα / ημέρα 

Για τα δάπεδα: Τοποθετούνται 40 m2 / ημέρα από συνεργείο 4 ατόμων 

Για τα θερμαντικά σώματα: Ένα συνεργείο των 3 ατόμων συνδέει τα σώματα σε 2 

διαμερίσματα / ημέρα. 

Για τα κλιματιστικά: Ένα συνεργείο των 2 ατόμων συνδέει τα κλιματιστικά σε 3 

διαμερίσματα / ημέρα. 

Για τα μάρμαρα (ποδιές και επενδύσεις σκαλών και εξωστών): Ένα συνεργείο των 

4 ατόμων καλύπτει τα σημεία που έχουν μάρμαρο 1 όροφο / ημέρα. 
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Για τα είδη υγιεινής: Ένα συνεργείο 2 ατόμων ολοκληρώνει ένα διαμέρισμα / ημέρα 

Για τον ανελκυστήρα: Ένα συνεργείο δύο ατόμων χρειάζεται 4 ημέρες ανά στάση. 

Για τις ψευδοροφές και τα γύψινα: Ένα συνεργείο 2 ατόμων καλύπτει 120 m2 / ημέρα 

Για τους χρωματισμούς: Κατά μέσο όρο ένα συνεργείο 5 ατόμων έχει δυναμικότητα 

180 m2 / ημέρα. 

Για τα τζάκια: Ένας τεχνίτης μπορεί να χτίσει και να συνδέσει 1 τζάκι / ημέρα 

Για τα κλιμακοστάσια απαιτείται 1 ημέρα / όροφο 

Για τη στέγη:  Αναλαμβάνει συνεργείο 4 ατόμων με δυναμικότητα 30 m2 / ημέρα. 

Για τον περιβάλλοντα χώρο: Συνεργείο με 2 άτομα μπορεί να πραγματοποιήσει 

φυτεύσεις σε 60 m2 / ημέρα. 

Οι δυναμικότητες των δραστηριοτήτων φαίνονται στον πίνακα 4.2. Οι τιμές αυτές που 

δώθηκαν παραπάνω είναι δυνατόν να αλλάξουν, αν αναλάβουν διαφορετικά συνεργεία. 
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4.3. Ανάλυση πρότυπου πληροφοριακού συστήματος με μελέτη περίπτωσης για 

κτίριο 6 ορόφων με υπόγειο 

Ανοίγοντας ο χρήστης το αρχείο Building_PIS_CT_Plan με το Excel πρέπει να 

οδηγηθεί πρώτα στο φύλλο εργασίας Project Data. Στο φύλλο αυτό εισάγονται οι 

βασικές πληροφορίες του κτιρίου και κάποιες επιπλέον επιλογές. 

Η εισαγωγή πρέπει να γίνεται μόνο στα κελιά με άσπρο χρώμα και όχι στα 

χρωματισμένα κελιά. Έτσι αρχικα΄στο κελί Β2 εισάγεται ο τύπος του κτιρίου μέσα από 

αναπτυσσόμενη λίστα (drop-down list) με τρεις επιλογές: Μονοκατοικία, Μεζονέτα, ή 

Πολυκατοικία. 

Στο κελί Β3 εισάγεται πάλι με αναπτυσσόμενη 

λίστα ο αριθμός των ορόφων, από 1 εώς 7. Όταν ο 

χρήστης επιλέξει το στυγκεκριμένο κελί 

εμφανίζεται η πληροφορία που απεικονίζεται στην 

εικόνα 

 

Σχήμα 4.1: Δεδομένα εισόδου του υπολογιστικού φύλλου Project Data 

Για μονοκατοικία =1 

Για Μεζονέτα = 2 

Για πολυκατοικία =3 εώς 6 
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Στο κελί Β4 εισάγεται πάλι με αναπτυσσόμενη λίστα ο 

αριθμός των διαμερισμάτων, από 1 εώς 15. Όταν ο χρήστης 

επιλέξει το συγκεκριμένο κελί εμφανίζεται η πληροφορία 

:της διπλανής εικόνας 

 

Στα κελιά Β5 και Β6 αντίστοιχα υπάρχει η επιλογή για αν το κτίριο διαθέτει υπόγειο 

και πυλωτή, με αναπτυσσόμενη λίστα με απαντήσεις «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» 

Στο κελί Β7 εισάγεται η επιφάνεια της πλάκας σε m2. Εδώ θεωρείται ότι όλοι οι όροφοι 

έχουν την ίδια επιφάνεια, το οποίο πολλές φορές δεν ισχύει, αλλά υπάρχει πρόβλεψη 

στο φύλλο, αν δεν συμπληρωθεί αυτό το κελί, να τοποθετηθούν αναλυτικά τα 

τετραγωνικά κάθε ορόφου στα κελιά Β13 ως Β18 

Στο κελί Β9 εισάγεται η επιφάνεια του περιβάλλοντος χώρου σε m2. 

Αυτόματα υπολογίζεται το συνολικό εμβαδό όλων των κατόψεων των ορόφων του 

κτιρίου στο κελί Β8.  

Στη στήλη Ε υπάρχουν μέσα από αναδυόμενες λίστες να δοθούν επιπλέον πληροφορίες 

σχετικά με τα υλικά που θα τοποθετηθούν στα δάπεδα όλων των χώρων του κτιρίου, 

τον αριθμό των λουτρών και WC ανά διαμέρισμα καθώς και την ποιότητα των υλικών, 

για τα υλικά του πάγκου και των ντουλαπιών της κουζίνας και τα υλικά των 

κουφωμάτων. Όλες αυτές οι πληροφορίες επηρρεάζουν το συνολικό κόστος του 

κτιρίου όπως θα επιδειχθεί παρακάτω. 

Οι πληροφορίες για το είδος της στέγης και τα είδη πολυτελείας (ανελκυστήρας, τζάκι, 

ενδοδαπέδια θέρμανση) πρέπει να συπληρωθούν πολύ προσεκτικά, καθώς επηρεάζουν 

τόσο το κόστος του προϋπολογισμού του έργου, όσο και τη χρονική διάρκειά του. 

 

Με συμπληρωμένο λοιπόν το πρώτο φύλλο όπως φαίνεται στο σχήμα 4.1, ο χρήστης 

καλό είναι να αποθηκεύσει σε αυτό το σημείο τις ρυθμίσεις πριν προχωρήσει στην 

ανάγνωση των επόμενων φύλλων εργασίας. 

Στο φύλλο Analytical Cost Data, Μπορεί να δει κάποιος τον πίνακα αναλυτικής 

κοστολόγησης εργασιών, ο οποίος έχει ληφθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις του ν. 

4178/2013 στο παράρτημα Β, για την αναλυτική κοστολόγηση των αυθαίρετων 

Για μονοκατοικία 

&  

Για Μεζονέτα = 1 

Για πολυκατοικία 
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κτισμάτων. Οι τιμές που παρέχονται στον πίνακα είναι ενδεικτικές για τον υπολογισμό 

προστίμων διατήρησης αυθαιρέτων, αλλά κατά κύριο λόγο απέχουν μεγάλη απόσταση 

από τις πραγματικές τιμές υλικών και εργασίας όπως διαμορφώνονται τη στιγμή που 

γράφεται η παρούσα εργασία. Για αυτό το λόγο, για τους υπολογισμούς 

προκοστολόγησης χρησιμοποιήθηκαν τιμές που δίνονται από την Αναπτυξιακή Α.Ε. 

Ο.Τ.Α. για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, οι οποίες έχουν προκύψει από 

έρευνα της αγοράς από τις εταιρείες και μπορούν να βρεθόυν εύκολα στο διαδίκτυο. 

Το συνολικό κόστος του προϋπολογισμού για την κατασκευή του κτιρίου περιέχεται 

στο φύλλο Standard Cost. Το συγκεκριμένο φύλλο είναι πλήρως αυτοματοποιημένο 

και ο χρήστης δεν χρειάζεται να κάνει καμία παρέμβαση. Στο φύλλο αυτό 

υπολογίζονται τα επιμέρους κόστη όλων των κύριων δραστηριοτήτων λαμβάνοντας 

υπόψη τις υποπεριπτώσεις όπως αυτές εισήχθησαν από το φύλλο Project Data. 

Υπολογίζεται το συνολικό κόστος, λαμβάνοντας υπόψη και 5% επί του συνόλου των 

εργασιών για απρόβλεπτα έξοδα, καθώς και την τιμή με ΦΠΑ. Στα επιμέρους κόστη 

των κύριων δραστηριοτήτων έχουν ληφθεί υπόψη τα κόστη των υλικών, των εργασιών, 

καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων. 

Από το φύλλο αυτό μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τα 

κεφάλαια που θα πρέπει να αναλωθούν για την ολοκλήρωση κάθε μιας από τις 

δραστηριότητες καθώς και με το ποσοστό του κόστους δραστηριότητας σε σχέση με 

τη συνολική αξία του έργου. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να διαβαστούν στα 

επισυναπτόμενα διαγράμματα. 

Οι υπολογισμοί του φύλλου εργασίας Standard Cost βασίζονται στα μαθηματικά 

μοντέλα που αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα 4.1. Όπως φαίνεται στο 

παράδειγμα, το υποτιθέμενο κτίριο προς κατασκευή είναι 6 ορόφων με 2 διαμερίσματα 

ανά όροφο, με υπόγειο, χωρίς πυλωτή, με επιφάνεια πλάκας 220 m2. Διαθέτει 

ανελκυστήρα, τζάκι και ενδοδαπέδια θέρμανης σε όλα τα διαμερίσματα. Λοιπά 

στοιχεία του κτιρίου φαίνονται στο σχήμα 4.1. Στο σχήμα 4.2 φαίνεται η προμέτρηση 

για το εν λόγω κτίριο, η οποία δίνει ένα συνολικό προϋπολογισμό κατασκευής 

814,503.27 € πλέον ΦΠΑ 23%. Ο καταμερισμός των δαπανών των κύριων 

δραστηριοτήτων φαίνεται στα διαγράμματα των σχημάτων 4.3 και 4.4. Σε αυτό το 

σημείο μπορεί ο χρήστης να προχωρήσει παρακάτω στον χρονικό προγραμματισμό των 

εργασιών που θα πραγματοποιηθούν για την ολοκλήρωση του έργου. 
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Σχήμα 4.2: Προκοστολόγηση με το υπολογιστικό φύλλο Standard Cost  

 

Σχήμα 4.3: Κόστος εργασιών 
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Σχήμα 4.4: Ποσοστιαίο κόστος εργασιών
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Στο επόμενο φύλλο Timesheet calculations, δεν απαιτείται από τo χρήστη της 

εφαρμογής κάποια επιπλέον ενέργεια. Στο φύλλο αυτό γίνονται οι υπολογισμοί για τη 

χρονική διάρκεια των δραστηριοτήτων όπως αυτοί παρουσιάστηκαν ήδη στην 

προηγούμενη ενότητα 4.2. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν έχουν τοποθετηθεί 

στον πίνακα του φύλλου και αξιοποιώντας τις τιμές για τη δυναμικότητα των 

συνεργείων που θα τις εκτελέσουν, δίνεται μια συνολική διάρκεια για κάθε κύρια 

δραστηριότητα. Η μόνη περίπτωση που ο χρήστης χρειάζεται να αλλάξει κάτι είναι αν 

η δυναμικότητα των συνεργείων είναι διαφορετική από αυτή που δίνεται στον πίνακα 

δυναμικότητας. Στον πίνακα 4.1 φαίνεται η χρονική διάρκεια των δραστηριοτήτων που 

θα γίνουν για το παραπάνω κτίριο 6 ορόφων για το οποίο έχει παρουσιαστεί ήδη η 

προμέτρηση – κοστολόγηση. Στον πίνακα 4.2 φαίνεται ο πίνακας δυναμικού όπως 

διαμορφώθηκε ήδη στην προηγούμενη ενότητα 4.2. Επισημαίνεται και πάλι ότι δεν  

 

Εργασίες  Χρονική διάρκεια εργασιών 

Εκσκαφή  2  2     
Επιχώσεις  1  1     

Κατασκευή σκελετού  102       

Τοιχοποιίες  31  8  2  0 
Εγκατάσταση Σωληνώσεων 
Υδραυλικών  6  6  6  3 

Μαρμαρικά  6       

Μονώσεις‐Επενδύσεις Τοίχων  21       
Επιχρίσματα  50       

Ηλεκτρολογικά  24       

Εγκαταστάσεις Θέρμανσης  24  18     

Εγκαταστάσεις ψύξης  4       
Κιγκλιδώματα  5       
Δάπεδα  33       
Κουφώματα  3       

Ντουλάπες και έπιπλα κουζίνας  3       
Είδη υγιεινής  6       
Ανελκυστήρας  24       
Ψευδοροφές και γύψινα  3       
Χρωματισμοί  30       
Τζάκι  6       

Κλίμακες  6       

Στέγη  15       

Περιβάλλων χώρος  13       

Πίνακας 4.1: Χρονική διάρκεια κύριων δραστηριοτήτων 
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Εργασίες  Δυναμικότητα Μονάδα μέτρησης 

Εκσκαφη  700  m3/ημέρα 
Επιχώσεις  1  ημέρα 

Θεμελίωση  10  m3/ημέρα 

Καλούπωμα  14  m3/ημέρα 

Οπλιση   60  m3/ημέρα 

σκυροδετηση  35  m3/ημέρα 

Τοιχοποϊες  80  m2/ημέρα 
Ηλεκτρολογικά  2  διαμερίσματα/ημέρα 
Υδραυλικά  2  διαμερίσματα/ημέρα 
Μονώσεις‐Επενδύσεις 
Τοίχων  40  m2/ημέρα 

Επιχρίσματα  125  m2/ημέρα 
Κιγκλιδώματα  40  m/ημέρα 

Κουφώματα  2  διαμερίσματα/ημέρα 
Ντουλάπες και έπιπλα 
κουζίνας  2  διαμερίσματα/ημέρα 

Δάπεδα  40  m2/ημέρα 
Εγκαταστάσεις Θέρμανσης  2  διαμερίσματα/ημέρα 
Εγκαταστάσεις ψύξης  3  διαμερίσματα/ημέρα 
Μαρμαρικά  1  όροφος/ημέρα 
Είδη υγιεινής  1  διαμερίσματα/ημέρα 
Ανελκυστήρας  4  ημέρες ανά στάση 

Ψευδοροφές και γύψινα  120  m2/ημέρα 

Χρωματισμοί  180  m2/ημέρα 

Τζάκι  2  διαμερίσματα/ημέρα 
Κλίμακες  1  ημέρα ανά όροφο 

Στέγη  30  m2/ημέρα 

Περιβάλλων χώρος  60  m2/ημέρα 

Πίνακας 4.2: Δυναμικότητα συνεργείων κατασκευής ανά δραστηριότητα 

απαιτούνται ενέργειες από τον χρήστη στο φύλλο Timesheet calculations λόγω του 

ότι είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, σύμφωνα με τα μαθηματικά μοντέλα που 

παρουσιάστηκαν. 

Οι διάρκειες των δραστηριοτήτων από τον πίνακα 4.1 εισάγονται αυτόματα στο 

επόμενο φύλλο PERT Algorithm, στο οποίο γίνεται εφαρμογή του αλγορίθμου PERT 

για την εύρεση της κρίσιμης διαδρομής του έργου με την μέθοδο CPM. Εν προκειμένω 

θεωρήθηκε αυθαίρετα ότι η αισιόδοξη λήξη της δραστηριότητας διαρκεί το 60% του 

υπολογισμένου χρόνου, ενώ η απαισιόδοξη λήξη της δραστηριότητας διαρκεί το 250% 
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του υπολογισμένου χρόνου. Το φύλλο αυτό βασίζεται σε ένα ήδη υπάρχον πρότυπο, το 

οποίο ανήκει στην ιστοσελίδα http://www.vertex42.com/ [9]. Για τις ανάγκες της 

εργασίας το πρότυπο εξελίχθηκε περαιτέρω για να συμπεριληφθούν όλες οι 

δραστηριότητες με τη σωστή σειρά και να ληφθούν υπόψη οι υπολογισμένες διάρειες 

των δραστηριοτήτων από το φύλλο Timesheet calculations.  

Στο σχήμα 4.5 επιδεικνύεται το πρώτο τμήμα του πίνακα δεδομένων, στο οποίο 

εισάγονται τα δεδομένα για το σχεδιασμό του δικτύου δραστηριοτήτων, με τους 

αντίστοιχους χρόνους τους. Υπάρχει μια αριθμητική τιμή στη στήλη Α με την οποία 

αναγνωρίζεται η δραστηριότητα στο δίκτυο. Στη στήλη Β του φύλλου υπάρχει η 

περιγραφή της δραστηριότητας όπως ήδη έχει δωθεί και στα προηγούμενα φύλλα. 

Στις στήλες C εώς Η εισάγονται όλες οι εργασίες οι οποίες προηγούνται άμεσα της 

τρέχουσας εργασίας. Αυτό το τμήμα του πίνακα πρέπει να συμπληρωθεί προσεκτικά 

και με απόλυτη ακρίβεια, ώστε να λειτουργήσει σωστά ο αλγόριθμος. Υποχρεωτικά η 

πρώτη εργασία είναι η Έναρξη, με αύξων αριθμό ID=10 στο σχήμα, και η τελευταία 

είναι η Τέλος, με αύξων αριθμό ID=240 στο σχήμα.  

Στις στήλες I, J και K δεν συμπληρώνεται κάτι, γιατί είναι συμπληρωμένες αυτόματα 

μέσω των υπολογισμών του φύλλου Timesheet Calculations. 

Στο φύλλο υπάρχει η δυνατότητα να υπολογιστεί η μέση τιμή της διάρκειας κάθε 

δραστηριότητας, αν η χρονική διάρκεια ακολουθεί την Τριγωνική κατανομή ή αν 

ακολουθεί την κατανομή Β. Σε κάθε περίπτωση, συμπληρώνονται αυτόματα οι στήλες 

L εώς Q, οι οποίες αφορούν τα δεδομένα του αλγορίθμου PERT. Στο σχήμα 4.6 

φαίνεται ο υπόλοιπος πίνακας που περιέχεται στο φύλλο. Η στήλη L περιέχει τη 

διάρκεια της δραστηριότητας σε ημέρες, όπως προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τους 

χρόνους αισιόδοξος, πιθανότερος και απαισιόδοξος ανάλογα την κατανομή. Στο σχήμα 

η διάρκεια των δραστηριοτήτων έχει υπολογιστεί με την τριγωνική κατανομή. Η στήλη 

Μ (ΝΕ) περιέχει τους νωρίτερους χρόνους έναρξης των δραστηριοτήτων, η στήλη Ν 

(ΝΛ) περιέχει τους νωρίτερους χρόνους λήξης των δραστηριοτήτων, η στήλη Ο (ΑΕ) 

περιέχει τους βραδύτερους χρόνους έναρξης των δραστηριοτήτων και η στήλη Ρ (ΑΛ) 

περιέχει τους βραδύτερους χρόνους λήξης των δραστηριοτήτων. Στη στήλη Q 

περιέχεται το χρονικό περιθώριο του γεγονότος. Είναι γνωστό από τη θεωρία της  
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Σχήμα 4.5: Πίνακας δεδομένων χρονικού προγραμματισμού 
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Σχήμα 4.6: Πίνακας δεδομένων χρονικού προγραμματισμού με τις διάρκειες 

δραστηριοτήτων και νωρίτερους και βραδύτερους χρόνους 

μεθόδου CPM ότι όταν το χρονικό περιθώριο μιας δραστηριότητας είναι 0, τότε η 

δραστηριότητα λέγεται κρίσιμη και η διάρκειά της καθορίζει τη συνολική διάρκεια του 

έργου.  

Όπως φαίνεται στο σχήμα, οι εργασίες που έχουν περιθώριο 0 και επομένως ανήκουν 

στην κρίσιμη διαδρομή του έργου, είναι γραμμένοι με έντονη γραφή (bold). Αυτό 

επιτυγχάνεται με μορφοποίηση υπό συνθήκες (conditional formatting) των κελιών στη 

στήλη Β που περιέχουν τις περιγραφές. των δραστηριοτήτων, ώστε όταν το αντίστοιχο 

κελί στην ίδια γραμμή στη στήλη Q πάρει την τιμή 0, να φαίνεται στην περιγραφή ότι 

η δραστηριότητα είναι κρίσιμη. 

Στο φύλλο υπάρχουν επιπλέον υπολογισμοί και μαθηματικοί αλγόριθμοι οι οποίοι 

εφαρμόζονται για να δημιουργηθεί το διάγραμμα Gantt που υπάρχει στο κάτω μέρος 

της σελίδας, όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα 4.7. Στο διάγραμμα με πορτοκαλί 

χρώμα είναι οι κρίσιμες δραστηριότητες, ενώ με γαλάζιο χρώμα οι μη κρίσιμες. Στο 

ίδιο φύλλο υπάρχει επίσης μια εικόνα του δικτυωτού διαγράμματος των 

δραστηριοτήτων, με σημειωμένη την κρίσιμη διαδρομή όπως αυτή καθορίστηκε με 

τους υπολογισμούς στον πίνακα του σχήματος 4.6. Η χρήση του δικτυωτού 
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διαγράμματος γίνεται για να δώσει μια εικόνα της αλληλουχίας των εργασιών, όπως 

φαίνεται στο σχήμα 4.8. 

Όπως προκύπτει από τον υπολογισμό με τη μέθοδο CPM-PERT, η συνολική διάρκεια 

μέχρι την ολοκλήρωση του εξαόροφου κτιρίου είναι 406 ημέρες.  

Με τη χρήση της συνάρτησης WORKDAY του Excel, μπορεί να δωθεί και μια 

εκτίμηση της ακριβούς ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου, εφόσον ληφθούν υπόψη 

και οι υποχρεωτικές αργίες, οι οποίες έχουν καταγραφεί αναλυτικά στο φύλλο Αργίες. 

Η συνάρτηση WORKDAY καταγράφει μόνο τις εργάσιμες καθημερινές ημέρες τις 

εβδομάδας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, αν το έργο ξεκινούσε υποθετικά στις 16/4/2015, 

θα έπρεπε να λήξει στις 23/11/2016 
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Σχήμα 4.7: Διάγραμμα Gantt του έργου κτίριο 6 ορόφων με υπόγειο
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Σχήμα 4.8: Δικτυωτό διάγραμμα και κρίσιμη διαδρομή των δραστηριοτήτων για την ολοκλήρωση του κτιρίου 6 ορόφων με υπόγειο
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Για να ολοκληρωθεί η προμελέτη του έργου, χρειάζεται να υπολογιστούν οι 

ημερομηνίες ανάλωσης κεφαλαίου για να πληρωθούν οι επιμέρους ενότητες του έργου. 

Εν προκειμένω, για τους υπολογισμούς θεωρήθηκε ότι τα κεφάλαια που θα 

εκταμιευτούν για τις πληρωμές υλικών και εργατικών, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα 

στην αρχή του μήνα της νωρίτερης έναρξης (ΝΕ) της δραστηριότητας.  

Ο χρήστης θα πρέπει να μεταβεί στο φύλλο εργασίας Manage Payments, από το 

οποίο μπορεί να διαβάσει τον ημιαυτοματοποιημένο πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου του 

έργου. Ο πίνακας περιέχει μόνο τους μήνες στους οποίους ξεκινάει μια δραστηριότητα 

σύμφωνα με την νωρίτερη έναρξή της όπως αυτή έχει βρεθεί με τους υπολογισμούς 

από το φύλλο PERT Algorithm, για αυτό το λόγο, κάθε φορά που θα γίνεται μια αλλαγή 

ή αναθεώρηση στο φύλλο PERT Algorithm, αντίστοιχα θα πρέπει να αναθεωρείται και 

αυτός ο πίνακας. Είναι δυνατόν να γίνει πλήρως αυτοματοποιημένο και αυτό το φύλλο, 

όμως κάτι τέτοιο θα ήταν υπερβολικά πολύπλοκο και χρονοβόρο για να 

πραγματοποιηθεί. Η αναθεώρηση του πίνακα έχει να κάνει με την αλλαγή στη σειρά 

των εργασιών, ώστε αυτές να γίνονται με την αύξουσα σειρά τους ως προς την 

νωρίτερη έναρξή τους και όχι όπως είναι τοποθετημένες αρχικά. Δηλαδή με απλά  

 

Σχήμα 4.9: Ανάλωση κεφαλαίων για την ολοκλήρωση του κτιρίου 6 ορόφων του 

παραδείγματος. 
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λόγια, ο χρήστης θα πρέπει απλώς να αναδιατάξει τις εργασίες στη στήλη Α με 

αύξουσα χρονολογική σειρά. Οι υπόλοιπες αλλαγές στον πίνακα γίνονται αυτόματα. 

Το αποτέλεσμα φαίνεται στο σχήμα 4.9 

Με μια ειδική υπορουτίνα Visual Basic, η οποία είναι καταγεγραμμένη στο φύλλο 

εργασίας, είναι δυνατόν να κρύβονται αυτόματα οι μήνες κατά τους οποίους δεν 

υπάρχει καθόλου ανάλωση κεφαλαίου. Η υπορουτίνα γράφτηκε με βάση μια 

υπορουτίνα που βρέθηκε στην ιστοσελίδα http://excelribbon.tips.net/ [10] 

Στο αρχείο Building_PIS_CT_Plan του Excel περιέχεται ένα επιπλέον φύλλο, με το 

οποίο ο χρήστης μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο είναι συμφέρουσα η συντόμευση 

της συνολικής διάρκειας του έργου. Ο υπολογισμός για τη συντόμευση του έργου 

γίνεται με ανάλυση νεκρού σημείου. Ένα τμήμα του πίνακα υπολογισμού φαίνεται στο 

σχήμα 4.10 και το διάγραμμα νεκρού σημείου στο σχήμα 4.11. 

Ο υπολογισμός που υπάρχει στο φύλλο θεωρεί ότι το κόστος αυξάνει κατά 0.1% για 

κάθε ημέρα συντόμευσης. Το κίνητρο για να ολοκληρωθεί το έργο σε συντομότερο 

διάστημα από αυτό που βρέθηκε στο διάγραμμα Gantt είναι της τάξης των 50,000 ευρώ 

ανά ημερολογιακό μήνα συντόμευσης, το οποίο θεωρείται ότι είναι μέρος του ενοικίου 

που πληρώνει για ένα αντίστοιχο κτίριο ο πελάτης την τρέχουσα χρονική στιγμή. Οι  

 

Σχήμα 4.10: Πίνακας ανάλυσης νεκρού σημείου 
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Σχήμα 4.11: Διάγραμμα νεκρού σημείου του κέρδους ανά ημερολογιακό μήνα 

συντόμευσης του έργου για το κτίριο έξι ορόφων 

 

τιμές αυτές είναι παραμετροποιήσιμες και μπορούν να αλλάξουν από τον χρήστη ώστε 

να ελεγχθούν διαφορετικά σενάρια, είτε με μεγαλύτερο κόστος ανά ημέρα 

συντόμευσης, είτε με μικρότερο κέρδος ανά μήνα συντόμευσης. 
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4.4. Χρήση πρότυπου πληροφοριακού συστήματος με μελέτη περίπτωσης για 

μεζονέτα 2 ορόφων με υπόγειο 

Η δεύτερη μελέτη περίπτωσης που εξετάζεται, αφορά μια μεζονέτα 2 ορόφων με 

υπόγειο, με εμβαδό τυπικού ορόφου 120 m2 και περιβάλλοντα χώρο επιφάνειας 600 

m2. Διαθέτει 2 WC, 1 λουτρό, τζάκι και ενδοδαπέδια θέρμανση. Τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά του κτιρίου φαίνονται στο σχήμα 4.12. Τα στοιχεία αυτά είναι τα 

δεδομένα που μπορεί να εισάγει ο χρήστης σύμφωνα με τις οδηγίες του προηγούμενου 

παραδείγματος του κεφαλαίου 4.3.  

Οι εικόνες που ακολουθούν δείχνουν την απλότητα του πληροφοριακού συστήματος 

που σχεδιάστηκε στο Excel, ακόμα και για κάποιον μη εκπαιδευμένο στη χρήση των 

υπολογιστικών φύλλων, οι προκοστολόγηση και ο χρονικός προγραμματισμός των 

δραστηριοτήτων γίνεται με αυτόματο τρόπο. 

 

Σχήμα 4.12: Δεδομένα εισόδου στο υπολογιστικό φύλλο Project Data για την μεζονέτα 

2 ορόφων με υπόγειο. 
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Όπως φαίνεται από τον πίνακα προκοστολόγησης του σχήματος 4.13, προέκυψε 

κόστος κατασκευής 201,765.06 € πλέον ΦΠΑ 23%. Η κατανομή του κόστους στις 

δραστηριότητες φαίνεται ποσοτικά στη στήλη F και ποσοτιαία επί τοις εκατός του 

συνολικόυ κόστους στη στήλη G του υπολογιστικού φύλλου. 

Ο χρόνος κατασκευής του έργου προέκυψε 119 ημέρες. Ημερομηνία έναρξης του 

έργου θεωρείται η 16/4/2015, συνεπώς ημερομηνία ολοκλήρωσης προκύπτει η 

2/10/2015. 

 

Σχήμα 4.13: Προκοστολόγηση με το υπολογιστικό φύλλο Standard Cost για τη 

μεζονέτα 2 ορόφων με υπόγειο. 

 



74 
 

 

Σχήμα 4.14: Διάγραμμα κόστους δραστηριοτήτων για τη μεζονέτα 2 ορόφων με υπόγειο 
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Σχήμα 4.15: Διάγραμμα Gantt για τις δραστηριότητες κατασκευής της μεζονέτα 2 ορόφων με υπόγειο με το φύλλο PERT Algorithm 
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Σχήμα 4.16: Ανάλωση κεφαλαίων για την ολοκλήρωση της μεζονέτας 2 ορόφων του 

παραδείγματος με το φύλλο Manage Payments. 

Όπως φαίνεται στα σχήματα 4.15 και  4.16, το κόστος και η διάρκεια για κατασκευή 

ανελκυστήρα προέκυψαν απευθείας 0, το οποίο σημαίνει ότι λήφθκε υπόψη ότι δεν θα 

κατασκευαστεί καθόλου ανελκυστήρας στη μεζονέτα 2 ορόφων. Αντίστοιχα τα κόστη 

και οι διάρκειες των δραστηριοτήτων του έργου προσαρμόστηκαν αναλογικά στα νέα 

δεδομένα.  

Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαν να τοποθετηθούν και άλλες περιπτώσεις μελέτης, 

καθώς με τις δυνατές επιλογές παραμέτρων κτιρίων που μπορούν να εισαχθούν στο 

Excel που δημιουργήθηκε, οι συνδυασμοί που προκύπτουν είναι πάρα πολλοί. Κάτι 

τέτοιο όμως θα ξέφευγε από τις ανάγκες της παρούσας εργασίας και πιθανόν να 

οδηγούσε σε λανθασμένα συμπεράσματα ως προς τη χρήση του πληροφοριακού 

συστήματος, καθώς το σύστημα που δημιουργήθηκε δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί σε 

πραγματικές περιπτώσεις ώστε να επαληθευθεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν.   
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5. Σύνοψη-Συμπεράσματα 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας δημιουργήθηκε ένα πληροφοριακό σύστημα 

κοστολόγησης και χρονικού προγραμματισμού ιδιωτικών οικοδομικών έργων. Βάση 

για τη δημιουργία του πληροφοριακού συστήματος αποτέλεσε η διαδεδομένη 

πλατφόρμα του Microsoft Excel. Με τη βοήθεια των υπολογιστικών φύλλων της 

πλατφόρμας σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε το ζητούμενο πληροφοριακό 

σύστημα, με το οποίο μπορούν να εξαχθούν εκτιμήσεις για το κόστος και τη διάρκεια 

του έργου. Με την εισαγωγή ενός αριθμού κρίσιμων δεδομένων και ορισμένων 

παραμέτρων του οικοδομικού έργου, το έργο αυτόματα χωρίζεται σε δραστηριότητες, 

για τις οποίες γίνεται αναλυτικός υπολογισμός κόστους και διάρκειας, ανάλογα με το 

μέγεθος του έργου. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται τόσο σε πινακοποιημένη μορφή, 

όσο και σε διαγράμματα κόστους και Gantt, για την καλύτερη κατανόησή τους από τον 

χρήστη. Τέλος, με τη βοήθεια επιπλέον υπολογισμών, εξάγονται χρήσιμα 

συμπεράσματα για τις ανάγκες χρηματοδότησης του έργου και τις χρηματορροές που 

πρέπει να εκταμιευθούν. 

Στα πλαίσα της εργασίας μελετήθηκαν δύο περιπτώσεις κτιρίων, ένα κτίριο 6 ορόφων 

με υπόγειο και μία μεζονέτα 2 ορόφων με υπόγειο. Για κάθε μία από τις περιπτώσεις 

μελέτης, προέκυψε ο προϋπολογισμός του έργου, η κατανομή των δαπανών στις 

δραστηριότητες του έργου, καθώς και ο χρονιός προγραμματισμόςτου έργου. Οι 

υπολογισμοί για τη συνολική διάρκεια του έργου σε κάθε περίπτωση μελέτης έγιναν 

με την μέθοδο κρίσιμης διαδρομής CPM, αξιοποιώντας παράλληλα και την τεχνική 

PERT για τον υπολογισμό της διάρκειας των δραστηριοτήτων του έργου. Σε κάθε 

περίπτωση μελέτης, δημιουργήθηκε ένα δίκτυο που παρουσιάζει την κρίσιμη διαδρομή 

και ένα διάγραμμα Gantt για την καλύτερη παρακολούθηση του κάθε έργου. Επιπλέον, 

για κάθε περίπτωση μελέτης, δημιουργήθηκε ένας ενδεικτικός πίνακας κατανομής των 

χρηματορροών για την ανάλωση κεφαλαίων για τις προμήθειες υλικών και τις 

πληρωμές των συνεργείων,, από την αρχή ως την ολοκλήρωση του κάθε έργου. 

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος δείχνει ότι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό ένα τέτοιο εργαλείο, για να δώσει μια 

εκτίμηση για τις απαιτήσεις ενός ιδιωτικού οικοδομικού έργου. Όμως δεν παύει να 

αποτελεί μια εκτίμηση και δεν μπορεί να συγκριθεί με κάποιο έμπορικό πληροφοριακό 

σύστημα, καθώς αυτό που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε δεν έχει τη δυνατότητα 
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παρακολούθησης και καταγραφής του έργου, ενώ οι υπολογισμοί που γίνονται για το 

κόστος και τον χρονικό προγραμματισμό, έχουν ορισμένες παραδοχές που μπορεί να 

απέχουν τεράστια απόσταση από τις απαιτήσεις ενός πραγματικού έργου.  

Το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε με την 

εισαγωγή λίγων παραμέτρων και μεγεθών του έργου, με αυτοματοποιημένους 

υπολογισμούς και αλγορίθμους, να δίνεται η δυνατότητα ακόμα και σε κάποιον μη 

προχωρημένο χρήστη να λάβει μια εκτίμηση σχετικά με το κόστος και τη διάρκεια ενός 

έργου. Σε ένα δεύτερο στάδιο, δίνεται εξίσου η δυνατότητα σε έμπειρους γνώστες της 

διαχείρισης έργων και με σχετική γνώση του Microsoft Excel, να εισάγουν 

πραγματικές τιμές στους συντελεστές κοστολόγησης και διάρκειας του έργου, για να 

ληφθούν ακόμη πιο ακριβείς εκτιμήσεις του κόστους και της διάρκειας ενός 

πραγματικού έργου.  
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