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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική έχει ως στόχο να διερευνήσει τη διαχείριση των 

τεχνικών έργων από την πλευρά της μελέτης.  Στον κατασκευαστικό τομέα, 

προκειμένου για την κατασκευή ενός έργου είναι απαραίτητη η μελέτη του ή 

διαφορετικά ο σχεδιασμός του. Ορθός σχεδιασμός ενός έργου σημαίνει 

ελαχιστοποίηση προβλημάτων και καθυστερήσεων στην κατασκευή και σε 

τελική ανάλυση εξοικονόμηση πόρων. Μέχρι σήμερα υπάρχουν εκτενείς 

αναφορές και βιβλιογραφία για τη διαχείριση των έργων από την πλευρά της 

κατασκευής. Τι συμβαίνει όμως με το σχεδιασμό; Η παρούσα διπλωματική 

απομονώνοντας τη μελέτη από την κατασκευή  ασχολείται  με το σχεδιασμό 

των οικοδομικών έργων και τα σημεία τα οποία χρήζουν διαχείρισης. 

Χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο αποτελεί ουσιαστικά τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση του θέματος και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της διαχείρισης 

των έργων. Το δεύτερο είναι το πρακτικό μέρος όπου μέσα από μία μελέτη 

περίπτωσης παρουσιάζεται  η πρακτική εφαρμογή των μεθόδων διαχείρισης 

ενός έργου και η σημασία τους για την ορθή ολοκλήρωση του έργου αυτού. 

Το βασικό συμπέρασμα της εργασίας είναι ότι η εφαρμογή των βασικών 

εργαλείων διαχείρισης πάνω στα μελετητικά έργα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα  

για την κατασκευή έργων  εντός του προβλεπόμενου χρόνου και εντός του 

προβλεπόμενου κόστους. 
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ABSTRACT 

The present thesis aims at examining construction project management from 

the design point of view. In the construction field, design of the project is 

critical in order to construct it. Correct design of the projects results in 

minimizing construction problems or delays and achieving proper use of 

resources. Up to now much research has been made in the field of project 

management from the construction point of view. But what happens when it 

comes to design? The present thesis separates design from construction and 

examines the points that we need to manage in project design.  

It consists of two parts. The first one constitutes substantially the literature 

review of the subjects and covers the field of project management. The second 

one is the practical part and presents, through a case study, the practical use of 

project management methods and their importance for the completion or the 

project. 

The main conclusion of the thesis is that implementation of basic tools of 

management in design projects constitutes of major step for the construction of 

projects within the given time and cost limits.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα οικοδομικά έργα στην Ελλάδα χωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες: τα 

ιδιωτικά και τα δημόσια. Οι διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός 

οικοδομικού έργου είναι μεν διαφορετικές στα ιδιωτικά από τα δημόσια 

παρουσιάζουν όμως κάποια κοινά γνωρίσματα. Ένα από τα κοινά γνωρίσματα 

είναι πως πριν από την κατασκευή του έργου είναι απαραίτητο να προηγηθεί η 

μελέτη του. Η μελέτη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη χωροθέτηση του έργου 

στην έκταση γης που καταλαμβάνει, την εξωτερική μορφολογία και την 

εσωτερική του διαρρύθμιση. Για παράδειγμα σε ένα νοσοκομείο απαραίτητα 

σημεία που πρέπει να μελετηθούν είναι η τοποθεσία του, η πρόσβαση, η 

εσωτερική διαρρύθμιση, η αντοχή του κτιρίου, ο ηλεκτρομηχανολογικός 

εξοπλισμός του, η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία του και πολλά 

άλλα. Για όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητη η αποτελεσματική συνεργασία μίας 

ομάδας μηχανικών που αποτελείται από τοπογράφους, αρχιτέκτονες, πολιτικούς 

μηχανικούς, μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους. Μία σωστή μελέτη του έργου 

σημαίνει ότι προσφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να 

κατασκευαστεί το έργο και δίνει λύσεις εκ των προτέρων σε όλα τα 

κατασκευαστικά θέματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο κατασκευαστής. 

Πολύ σημαντικό στοιχείο της μελέτης του έργου είναι ότι βασίζεται τόσο σε 

νόμους και επιστημονικούς κανόνες όσο και σε οικονομικά κριτήρια έτσι ώστε το 

έργο που θα κατασκευαστεί να είναι μεν άρτιο αλλά να είναι και εφικτή η 

κατασκευή του από οικονομικής άποψης.  

Αντιλαμβανόμενοι λοιπόν τη σημασία που έχει η μελέτη στο σύνολο του 

οικοδομικού έργου, η παρούσα διπλωματική ασχολείται με την διαχείριση ενός 

μελετητικού ιδιωτικού έργου. Επιχειρείται να αναγνωριστούν συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά των μελετητικών έργων και να ερμηνευθεί γιατί τα 

χαρακτηριστικά αυτά χρειάζονται διαχείριση. Απομονώνοντας τη μελέτη του 

έργου από την κατασκευή του, με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού δίνεται ένα 

παράδειγμα μελετητικού έργου και δίνεται έμφαση σε σημεία της μελέτης τα 

οποία μπορούν να έχουν οικονομικά οφέλη στην κατασκευή. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο που ακολουθεί πραγματοποιείται ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας. Δίνονται οι βασικές έννοιες του έργου και της διαχείρισης του 

έργου, του σχεδιασμού έργου και των γνωστικών περιοχών του, αναλύεται ο 
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κύκλος ζωής ενός έργου και γίνεται αναφορά στους παράγοντες επιτυχίας στη 

διαχείριση έργων. Παρουσιάζονται έννοιες των οποίων η γνώση είναι 

απαραίτητη στη διαχείριση έργων ενώ παράλληλα αναλύεται το θεωρητικό 

υπόβαθρο της διαχείρισης σχεδιασμού έργων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της μελέτης στα οικοδομικά έργα και 

δίνεται έμφαση στα χαρακτηριστικά σημεία τα οποία χρήζουν διαχείρισης σε ένα 

μελετητικό έργο. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία μελέτη περίπτωσης ενός οικοδομικού 

έργου με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού διαχείρισης έργων.  

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα της μελέτης 

περίπτωσης,  παρουσιάζονται τα κύρια σημεία που πρέπει να προσεχθούν σε 

ένα μελετητικό έργο και προτείνονται πεδία για περαιτέρω έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.1 Ορισμός έργου 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Διαχείρισης Έργων (Project Management Institute) 

έργο είναι «ένα προσωρινό εγχείρημα που στοχεύει στη δημιουργία ενός 

μοναδικού προϊόντος ή υπηρεσίας».  Ο όρος «προσωρινό» σημαίνει ότι κάθε 

έργο έχει συγκεκριμένο τέλος, ο όρος «μοναδικό» σημαίνει ότι το προϊόν ή η 

υπηρεσία διαφέρει κατά διακριτό τρόπο από όλα τα υπόλοιπα παρόμοια 

προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με τον Turner (1993) το έργο μπορεί να οριστεί ως «εγχείρημα κατά 

το οποίο ανθρώπινοι πόροι (ή μηχανές), οικονομικοί πόροι και πρώτες ύλες, 

οργανώνονται κατά καινοφανή τρόπο με στόχο την ανάληψη συγκεκριμένου 

αντικειμένου εργασιών που έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και υπόκεινται 

σε δεδομένους κοστολογικούς και χρονικούς περιορισμούς, ώστε να παραχθεί 

μία επωφελής μεταβολή, η οποία ορίζεται μέσω ποσοτικών και ποιοτικών 

στόχων». 

Οι 3 βασικές μεταβλητές κάθε έργου είναι το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και η 

ποιότητα. Η μεταβολή μιας από αυτές τις μεταβλητές έχει ως αποτέλεσμα την 

αλλαγή στις υπόλοιπες. Συνεπώς για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα σε 

κάθε έργο, θα πρέπει να γίνει εξισορρόπηση των τριών αυτών μεταβλητών, 

προκειμένου να οδηγηθεί η πραγματοποίηση του κάθε εγχειρήματος σε 

βέλτιστη ισορροπία κόστους-χρονοδιαγράμματος-ποιότητας (Verzuh ,2008). 

 

Διάγραμμα 2.1: βασικές μεταβλητές κάθε έργου 
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2.2 Ορισμός Διαχείρισης έργου 

Διαχείριση έργου (project management) είναι η εφαρμογή γνώσεων, τεχνικών, 

ικανοτήτων και εργαλείων για την επίτευξη των απαιτήσεων ενός έργου. (PMI 

PMBOK, 2013). 

Σύμφωνα με τον Verzuh (2008), διαχείριση έργου είναι ένα σύνολο μεθόδων, 

θεωριών και τεχνικών που χρησιμοποιούνται για να διαχειριστεί κανείς την 

πολυπλοκότητα του έργου, το οποίο είναι μοναδικό και προσωρινό (δηλαδή, 

χρονικά καθορισμένο και με οριοθετημένα την αρχή και το τέλος του). 

Στην περίπτωση του κατασκευαστικού κλάδου η διαχείριση έργου περιλαμβάνει 

τη συμπλήρωση των τεχνικών δελτίων, την πιθανή ένταξη του έργου για 

χρηματοδότηση, τη διαχείριση των μελετών, την επιλογή των μεθόδων 

υλοποίησης, τις αναγκαίες εκτιμήσεις χρόνου και κόστους, το πρόγραμμα 

ποιότητας, το σχέδιο ασφάλειας και υγείας, τη διαχείριση των κινδύνων αλλά και 

οποιαδήποτε άλλη οργανωτική ή ελεγκτική ενέργεια απαιτείται για τη σχεδίαση, 

υλοποίηση και λειτουργία του έργου σε όλη την ωφέλιμη ζωή του. 

Επιπρόσθετα, ορισμένοι (π.χ. η ερευνητική ομάδα του Καθηγητή Roland Gareis 

στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης) ισχυρίζονται ότι η διαχείριση έργου και πιο 

συγκεκριμένα η θεώρηση ΚΠΕ (Κοινωνία Προσανατολισμένη κατά Έργα), μπορεί 

να αποτελέσει τη βάση για τη διοίκηση της κοινωνίας γενικότερα. Σύμφωνα με 

τη θεώρηση ΚΠΕ οι περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες από το σχολείο 

των παιδιών, τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο, την οργάνωση ενός 

ταξιδιού ή μιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης μπορούν να θεωρηθούν και να 

αντιμετωπιστούν ως έργα. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί 

οικονομία χρόνου, κόστους και κόπου και άρα, σε επέκταση, σημαντικό όφελος 

για την κοινωνία γενικότερα (Παντουβάκης, 2003). 

 

2.3 Σχεδιασμός και χρονικός προγραμματισμός έργου 

Σχεδιασμός (planning) ενός έργου είναι η διαδικασία της επιλογής μιας 

συγκεκριμένης μεθόδου και διαδοχής εργασιών για ένα έργο από όλες τις 

δυνατές επιλογές που υπάρχουν (Callahan et al, 1992). 

Ο χρονικός προγραμματισμός (scheduling) αποτελεί τμήμα του σχεδιασμού και 

είναι ένα μέσο για την οργάνωση των εργασιών ώστε: 

 Να αποφασιστεί ποιος κάνει τι, πόσο, πως και για πόσο 
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 Να οριστούν οι απαιτούμενοι πόροι 

 Να κατανεμηθούν οι πόροι αυτοί στη βάση του χρόνου 

 Να οριστούν οι υπεύθυνοι σε κάθε τομέα 

 Να οριστεί ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων σε ένα έργο 

 Να συντονιστούν όλες οι δραστηριότητες και οι ανθρώπινοι πόροι που 

εμπλέκονται σε αυτές 

 Να γίνεται έλεγχος προόδου του έργου 

 Να επιτυγχάνεται ο κατάλληλος χειρισμός των μη αναμενόμενων γεγονότων 

και αλλαγών. 

 

2.4 Γνωστικές περιοχές της διαχείρισης έργου (PMI PMBOK, 2013) 

 Ενοποίηση του έργου (project integration management): περιλαμβάνει τη 

σύνταξη τεχνικού δελτίου, την ανάπτυξη σχεδίου του έργου, την εκτέλεση 

του σχεδίου του έργου, παρακολούθηση και έλεγχο του έργου, 

ολοκληρωμένο έλεγχο αλλαγών και κλείσιμο του έργου. 

 Διαχείριση αντικειμένου εργασιών (project scope management): 

περιλαμβάνει τη συλλογή των απαιτήσεων, το σχέδιο αντικειμένου 

εργασιών, καθορισμό αντικειμένου, επικύρωση αντικειμένου εργασιών και 

έλεγχο αλλαγών αντικειμένου εργασιών. 

 Διαχείριση χρόνου (project time management): περιλαμβάνει το σχεδιασμό, 

τον ορισμό των δραστηριοτήτων, την αλληλουχία των δραστηριοτήτων, την 

εκτίμηση των πόρων των δραστηριοτήτων, την εκτίμηση της διάρκειας των 

δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη και έλεγχο του χρονοδιαγράμματος. 

 Διαχείριση κόστους (project cost management): περιλαμβάνει το σχεδιασμό, 

την εκτίμηση του κόστους, τον ορισμό του προϋπολογισμού και τον έλεγχο 

των χρηματικών ροών και του κόστους. 

 Διαχείριση ποιότητας (project quality management): περιλαμβάνει το 

σχεδιασμό, τη διασφάλιση και τον έλεγχο ποιότητας. 

 Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (project human resource management): 

περιλαμβάνει το σχεδιασμό της οργανωτικής δομής, την πρόσληψη 

προσωπικού και τη στελέχωση ομάδων του έργου. 
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 Διαχείριση επικοινωνίας (project communication management): περιλαμβάνει 

το σχεδιασμό, τη διάχυση της πληροφορίας, την αναφορά παράδοσης και τη 

σύνταξη εκθέσεων προόδου και ολοκλήρωσης. 

 Διαχείριση κινδύνου (project risk management): περιλαμβάνει το σχεδιασμό, 

την αναγνώριση των κινδύνων, ποσοτική και ποιοτική ανάλυση κινδύνου, 

ανάπτυξη τρόπων ανταπόκρισης και ελέγχου του κινδύνου. 

 Διαχείριση προμηθειών-αγορών (project procurement management): 

περιλαμβάνει τον προγραμματισμό προμηθειών-αγορών, σχεδιασμό, 

υποκίνηση και επιλογή προμηθευτών, διαχείριση συμβάσεων, 

παρακολούθηση και ολοκλήρωση συμβάσεων. 

 

2.5 Παράγοντες επιτυχίας στη διαχείριση έργου  

Εκτενής έρευνα έχει πραγματοποιηθεί σχετικά με τους παράγοντες επιτυχίας στη 

διαχείριση ενός έργου. Από τους Pinto και Slevin (1987) που καθόρισαν ένα 

πλαίσιο δέκα βασικών παραγόντων, τους Boehm και Ross (1989) που κατέληξαν 

ότι βασικός παράγοντας είναι η ικανότητα του manager να ενσωματώσει στην 

εφαρμογή πρακτικές που θα συντονίσουν επιτυχώς τα ανώτερα διοικητικά 

στελέχη, τα κατώτερα στελέχη, τους πελάτες, τους χρήστες αλλά και τους 

συντηρητές και τον Baccarini (1999) που όρισε ότι η επιτυχία του έργου 

εξαρτάται από τον στόχο και τον σκοπό ενώ η επιτυχία της διαχείρισης έργου 

εξαρτάται από τα δεδομένα και τα αποτελέσματα. Τελικώς, το 2005 

καθιερώθηκαν οι παρακάτω δέκα παράγοντες επιτυχίας (Shtub, Bard, Globerson, 

2005). 

 Αποστολή και στόχοι του έργου 

 Υποστήριξη της ανώτερης διοίκησης 

 Προγραμματισμός του έργου 

 Διαβούλευση με τον πελάτη 

 Θέματα προσωπικού 

 Τεχνικά θέματα 

 Αποδοχή από τον πελάτη 

 Έλεγχος του έργου 

 Επικοινωνία 

 Αποκατάσταση προβλημάτων 



7 

Τα παραπάνω συνοψίζονται στους πέντε βασικούς παράγοντες όπως 

αποτυπώνονται στο βιβλίου του Verzuh. 

 Συμφωνία ανάμεσα στην ομάδα του έργου, τη διοίκηση και τον πελάτη 

σχετικά με τους στόχους του έργου 

 Ένα σχέδιο που δείχνει ένα συνολικό μονοπάτι με ξεκάθαρες αρμοδιότητες 

και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της προόδου του έργου. 

 Συνεχής, αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα σε όλους τους 

εμπλεκόμενους του έργου 

 Ένας ελεγχόμενος και κατανοητός σκοπός του έργου 

 Υποστήριξη από τη διοίκηση (Verzuh ,2005). 

 

2.6 Κύκλος ζωής έργου 

Ο κύκλος ζωής ενός έργου περιλαμβάνει τη γραμμική κίνηση προς τα εμπρός 

ενός έργου, από τη σύλληψή του, το σχεδιασμό, την εκτέλεσή του και τέλος 

την παράδοσή του. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αναλύονται ως εξής: 

Σύλληψη του έργου: η φάση αυτή ξεκινάει όταν το έργο και ο project manager 

καταγράφονται σε ένα τεχνικό δελτίο (project charter) και ολοκληρώνεται με 

την έγκριση των κανόνων του έργου. Η αποδοχή του εγγράφου αυτού σημαίνει 

ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφωνούν στην προσέγγιση και τους στόχους 

του έργου καθώς και στην ισορροπία μεταξύ κόστους, χρόνου και ποιότητας. 

Σχεδιασμός: μετά την αποδοχή των κανόνων, ο project manager ξεκινάει το 

σχεδιασμό του έργου. Καθώς επεξεργάζονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με 

τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, είναι πολύ πιθανό κάποιες αποφάσεις που 

αφορούν τους κανόνες του έργου, να αλλάξουν. Στο τέλος της φάσης αυτής θα 

πρέπει να εμπλεκόμενα μέρη να εγκρίνουν το σχεδιασμό αλλά και τις πιθανές 

αλλαγές στους κανόνες του έργου. 

Η σύλληψη και ο σχεδιασμός είναι φάσεις μικρής διάρκειας, ειδικότερα σε μικρά 

έργα. Επειδή ο σχεδιασμός συχνά μεταβάλει τους κανόνες του έργου, κάποιες 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μία και μοναδική φάση, την εισαγωγή, για να 

περιγράψουν τις δύο αυτές δραστηριότητες. Το καλύτερο επιχείρημα για τη 

διάκριση των δύο αυτών φάσεων είναι ότι κατά τη φάση της σύλληψης 

χρειάζεται να απαντηθούν μία σειρά ερωτημάτων προτού παραχθεί ένα 

λεπτομερές σχέδιο του έργου. Η επεξεργασία των βασικών παραδοχών κατά τη 
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φάση της σύλληψης έχουν ως αποτέλεσμα παραγωγικότερες δραστηριότητες 

σχεδιασμού.  

Εκτέλεση: στη φάση αυτή πραγματοποιείται το έργο που εγκρίθηκε από το 

σχεδιασμό. Καταλαμβάνει περίπου το 90% από το σύνολο του έργου. 

Ολοκληρώνεται όταν έχει επιτευχθεί ο σκοπός του έργου. 

Παράδοση: αποτελεί τη μικρότερη φάση του έργου χωρίς όμως να είναι 

λιγότερο σημαντική από τις υπόλοιπες. Περιλαμβάνει τρεις σημαντικές 

δραστηριότητες: (α) μετάβαση στο επόμενο στάδιο, είτε αυτό είναι λειτουργίες 

είτε μια επόμενη φάση ανάπτυξης προϊόντος, (β) καθιέρωση επίσημης 

παράδοσης στα μάτια του πελάτη, (γ) ανασκόπηση σημείων επιτυχίας ή 

αποτυχίας του έργου με σκοπό τη βελτίωση μελλοντικών έργων (Verzuh ,2005). 

 
Διάγραμμα 2.2: κύκλος ζωής έργου (Verzuh ,2005) 

 

 

Διάγραμμα 2.3: Επίπεδα κόστους και στελέχωσης κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής 

ενός έργου (PMBOK Guide, 5th ed. ,2013) 
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Ο κύκλος ζωής ενός τυπικού έργου παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Τα επίπεδα κόστους και στελέχωσης είναι χαμηλά στην αρχή, κορυφώνονται 

κατά την εκτέλεση και πέφτουν απότομα στην παράδοση του έργου. 

 Η τυπική καμπύλη του σχήματος 2.3 δεν έχει εφαρμογή σε όλα τα έργα. Ένα 

έργο είναι πιθανό να απαιτεί μεγάλο κόστος για τη διασφάλιση των 

απαιτούμενων πόρων σε πρώιμο στάδιο του κύκλου ζωής όπως επίσης είναι 

πιθανό να απαιτεί πλήρη στελέχωση από ένα σημείο που βρίσκεται στην 

αρχή του κύκλου ζωής. 

 Το ρίσκο και οι αβεβαιότητες είναι υψηλότερα στην αρχή του έργου. Οι 

δείκτες αυτοί μειώνονται με την εξέλιξη του έργου καθώς λαμβάνονται οι 

αποφάσεις και τα παραδοτέα. 

 Η ικανότητα επηρεασμού των τελικών χαρακτηριστικών του προϊόντος του 

έργου, χωρίς σημαντικές μεταβολές στο κόστος, είναι μεγαλύτερη στην αρχή 

του έργου και μειώνεται καθώς το έργο προχωρά προς την ολοκλήρωση.  

 
2.7 Βασικές έννοιες 

Συμμετέχοντες (stakeholders): είναι όλα εκείνα τα άτομα που εμπλέκονται 

ή επηρεάζονται από τις δραστηριότητες του έργου. Οι συμμετέχοντες μπορεί να 

είναι: οι σπόνσορες, η ομάδα του έργου, οι πελάτες, οι χρήστες, οι 

προμηθευτές, το προσωπικό υποστήριξης, οι ιδιοκτήτες, μία ομάδα πολιτών κ.ά. 

Η αναγνώριση των συμμετεχόντων από τον διευθυντή του έργου (project 

manager) είναι πολύ σημαντική καθώς όλες οι σημαντικές αποφάσεις κατά τις 

φάσεις καθορισμού και σχεδιασμού του έργου λαμβάνονται από αυτούς.  

Φάσεις του έργου (project phases): είναι οι διακριτές περιοχές ενός έργου 

όπου απαιτείται επιπλέον έλεγχος για την αποτελεσματική διαχείριση της 

ολοκλήρωσης ενός μεγάλου παραδοτέου. 

Δραστηριότητες (activities): αντιπροσωπεύουν τις εργασίες που χρειάζεται 

να γίνουν για την υλοποίηση του έργου. 

Πόροι: είναι το ανθρώπινο δυναμικό, ο εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις, τα 

αποθέματα για τα οποία μπορεί να γίνει προγραμματισμός και έχουν 

περιορισμένη διαθεσιμότητα. Πρόκειται στην ουσία για το κεφάλαιο της 

επιχείρησης.  
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Ορόσημο (milestone): είναι ένα σημείο στο χρόνο, που συνήθως 

σηματοδοτεί ένα σημαντικό γεγονός π.χ. την ολοκλήρωση μιας φάσης ή ενός 

παραδοτέου του έργου. 

Τεχνικό δελτίο (project charter): είναι το έγγραφο που εκδίδεται από τον 

κύριο του έργου το οποίο πληροφορεί επισήμως για την ύπαρξη του έργου και 

εξουσιοδοτεί το διευθυντή του έργου για την εφαρμογή/κατανάλωση των 

πόρων του οργανισμού με σκοπό την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του 

έργου. Περιγράφει συνοπτικά τις ανάγκες του οργανισμού, υποθέσεις, 

περιορισμούς, τις ανάγκες του πελάτη, τις απαιτήσεις και το αποτέλεσμα το 

οποίο επιδιώκεται μέσω του έργου. 

Παραδοτέα (deliverables): είναι τα μετρήσιμα, απτά και επαληθεύσιμα 

αποτελέσματα, εκροές ή αντικείμενα τα οποία πρέπει να παραχθούν για την 

ολοκλήρωση του έργου ή μέρους αυτού. Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν επίσης 

βοηθητικά αποτελέσματα όπως αναφορές και διάφορα άλλα έγγραφα. 

Αναλυτική δομή εργασιών (Work Breakdown Structure – WBS): είναι η 

διαδικασία κατά την οποία γίνεται υποδιαίρεση των παραδοτέων και του έργου 

σε μικρότερα, ευκολότερα διαχειρίσιμα μέρη. Πρόκειται για μία ιεραρχική 

ανάλυση του έργου σε δραστηριότητες και πακέτα εργασίας έτσι ώστε κάθε 

μονάδα ή συστάδα μονάδων του WBS να συσχετίζεται με συσχετίζεται με 

συγκεκριμένα παραδοτέα τα οποία και ορίζουν το εύρος εργασιών του έργου. 

Πακέτο εργασίας (Work Package): είναι μία δραστηριότητα στο τελευταίο 

ιεραρχικά επίπεδο ανάλυσης του WBS. 

 

2.8 Διαχείριση σχεδιασμού έργων 

Ο σχεδιασμός των κατασκευαστικών έργων μπορεί να προσεγγιστεί με 3 

τρόπους: ως μετασχηματισμός δεδομένων σε αποτελέσματα, ως ροή 

πληροφορίας μέσω χώρου και χρόνου και ως διαδικασία κατά την οποία 

προστίθεται αξία στους πελάτες. Μία συνοπτική παρουσίαση δίνεται στον 

παρακάτω πίνακα (Koskela, Huovila, 1997) 
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Πίνακας 2.1: Σχεδιασμός με μετασχηματισμό δεδομένων, ροή πληροφορίας και 

προσθήκη αξίας (Koskela, Huovila, 1997) 

 

2.8.1 Μετασχηματισμός δεδομένων σε αποτελέσματα 

Οι Josephson και Hammarlund (1996) παρατήρησαν ότι στην πλειοψηφία των 

έργων που μελέτησαν ήταν εμφανής η ανάγκη για ένα σύστημα διαχείρισης του 

σχεδιασμού.  

Το 1998 (Barber et al.) παρατηρήθηκε ότι ο σχεδιασμός ενός έργου βασίζεται 

στην εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται ώστε να παραχθούν τα απαιτούμενα 

σχέδια και προδιαγραφές του έργου. Ένα χρονοδιάγραμμα λοιπόν 

χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί η απόδοση της διαδικασίας αυτής και η 

διαχείριση εστιάζει στα απτά αποτελέσματα του σχεδιασμού. Διαπιστώθηκε ότι η 
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διαδικασία μελέτης των κατασκευαστικών έργων είναι αποσπασματική και 

ελλιπής σε ότι αφορά τη διαχείριση και το σχεδιασμό της.  

Σε παρόμοιο συμπέρασμα κατέληξαν οι Gardiner (1994) και Arnell et al. (1996) 

καθώς διαπίστωσαν ότι είναι εμφανής, ακόμα και σε μεγάλες εταιρίες, η έλλειψη 

ενός διευθυντή που θα αναθέσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο προσωπικό, 

με αποτέλεσμα να υπάρχει αβεβαιότητα από τα άτομα που συμμετέχουν στο 

έργο, σχετικά με το τι πρέπει να γίνει, ποιος πρέπει να το κάνει και πότε πρέπει 

να είναι έτοιμο. 

 

2.8.2  Ροή πληροφορίας μέσω χώρου και χρόνου 

Οι Josephson και Hammarlund (1996) παρατήρησαν ότι τα ελαττώματα ενός 

έργου που προέρχονται από λάθη στο σχεδιασμό, παρουσιάζουν το μεγαλύτερο 

κόστος. Επιπλέον τα περισσότερα λάθη στο σχεδιασμό προέρχονται από την 

έλλειψη συντονισμού μεταξύ των επιμέρους τμημάτων. 

Με παρόμοιο τρόπο οι Lyren και Sundgren (1993) διαπίστωσαν ότι η έλλειψη 

επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ των μηχανικών και η αδυναμία 

προσδιορισμού του χρόνου που απαιτείται για κάθε φάση σχεδιασμού είναι από 

τα πιο σημαντικά προβλήματα στη διαχείριση σχεδιασμού. 

Ο Sverlinger (1996) διαπίστωσε πως τα πιο συχνά αίτια αλλαγών στη μελέτη 

ενός έργου είναι ο ελλιπής σχεδιασμός και κατανομή πόρων και η έλλειψη όλων 

των απαραίτητων πληροφοριών. 

 

2.8.3  Προσθήκη αξίας στον πελάτη 

Τα πέντε βασικότερα προβλήματα στην αρχική φάση των έργων σχετίζονται με 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του πελάτη (Lindkvist, 1996): 

 Η συμμετοχή του πελάτη στο έργο έρχεται αργά και είναι πολύ μικρής 

διάρκειας. 

 Οι πελάτες χρειάζεται να πεισθούν προκειμένου να κατανοήσουν τη σημασία 

του να περιγράψουν αυτό που θέλουν από το έργο. 

 Πολλές φορές το χρονοδιάγραμμα είναι τόσο πιεστικό ώστε δεν υπάρχει 

χρόνος για παραγωγή πολλών εναλλακτικών προτάσεων. 

 Δεν υπάρχει περιθώριο για μεθοδικό προγραμματισμό του έργου. 
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 Ο πελάτης συχνά δυσκολεύεται να διασφαλίσει ότι οι διάφορες απαιτήσεις 

μεταφέρονται αυτούσιες στο έργο. 

Σύμφωνα με το Masat (1996) ανάμεσα στους λόγους που κάνουν ένα έργο να 

μην παρουσιάζει ελαττώματα είναι και ο αναλυτικός ορισμός των αναγκών του 

πελάτη στην αρχική φάση του έργου.(στη φάση της μελέτης) 

Επίσης σύμφωνα με έρευνα του 1991 (Bresnen) σε ένα δείγμα από έργα, 

περίπου το 30% των πελατών παραδέχθηκε ότι η αρχική σύνοψη του έργου 

ήταν ανεπαρκής ή πρόχειρα προετοιμασμένη. Επίσης πάνω από το 1/3 των 

πελατών συμφώνησε πως πραγματοποιήθηκαν λάθη και παραλείψεις στην 

αρχική σύνοψη του έργου. 

Τα παραπάνω επιβεβαίωσε και ο Barton (1996) που υποστήριξε ότι προβλήματα 

που σχετίζονται με το κόστος και την ποιότητα ενός έργου οφείλονται κατά 

μεγάλο ποσοστό σε ανεπαρκή σύνοψη.  

Οι Lyren και Sundgren (1993) κατέληξαν στο βασικό συμπέρασμα ότι για τη 

βελτίωση του σχεδιασμού ενός έργου είναι ανάγκη οι πελάτες να εκφράζουν τις 

απαιτήσεις τους με τον πιο αναλυτικό τρόπο. 

Τέλος (Arnell et al., 1996) ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα στο σχεδιασμό είναι 

ότι οι εμπλεκόμενοι στο σχεδιασμό του έργου δεν έχουν όλοι την ίδια ξεκάθαρη 

αντίληψη σχετικά με αυτό που πρέπει να σχεδιαστεί. 

 

2.8.4  Από τη θεωρία στην πράξη 

Οι Koskela, Huovila και Leinonen (2002) μελέτησαν ένα οικοδομικό έργο 

κατασκευής γραφείων με σκοπό να τη διερεύνηση των προβλημάτων που 

παρουσιάζονται στην κατασκευή σε σχέση με τους τρεις παραπάνω τρόπους 

σχεδιασμού. 

Από την οπτική του μετασχηματισμού δεδομένων σε αποτελέσματα, 

παρατηρήθηκε ότι η διαχείριση της μελέτης έπασχε από ελλιπή συστηματικό 

σχεδιασμό και από ελαττωματικό προσδιορισμό των ευθυνών και των 

αρμοδιοτήτων. Τα προβλήματα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα μειωμένη 

παραγωγικότητα και ποιότητα τόσο στη φάση μελέτης όσο και στα επακόλουθα 

στάδια του έργου. 

Από την οπτική της ροής πληροφορίας βρέθηκε πως το σημαντικότερο 

πρόβλημα στο σχεδιασμό ήταν η επανάληψη αχρείαστης εργασίας η οποία 
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προέρχεται είτε από το μη σαφή καθορισμό των επιμέρους εργασιών από την 

αρχή του σχεδιασμού, είτε από την έλλειψη όλων των απαραίτητων 

πληροφοριών. 

Τέλος, από την οπτική της προσθήκης αξίας βρέθηκε πως η αλλαγή στις 

αποφάσεις του πελάτη και πολλές φορές η μη έγκαιρη λήψη τους επηρέασαν 

αρνητικά το σχεδιασμό του έργου. Το γενικό συμπέρασμα ήταν ότι και στην 

περίπτωση αυτή η διαχείριση του έργου ήταν ανεπαρκής και οδήγησε σε 

απώλεια αξίας για τον πελάτη. 

 

2.8.5 Λύσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης σχεδιασμού των έργων 

Οι Koskela, Huovila και Leinonen (2002) προκειμένου για τη βελτίωση της 

διαχείρισης σχεδιασμού των κατασκευαστικών έργων πρότειναν τη 

χρησιμοποίηση απλών και βασισμένων στην έρευνα εργαλείων διαχείρισης. 

Από την οπτική του μετασχηματισμού δεδομένων οι προτεινόμενες λύσεις είναι 

η υπογραφή μιας λεπτομερούς  σύμβασης που θα προβλέπει τις υποχρεώσεις 

όλων των εμπλεκομένων, η αναλυτική δομή εργασιών (WBS) και η μέθοδος της 

κρίσιμης διαδρομής. 

Από την οπτική της ροής πληροφορίας προτείνονται η μέθοδος Μητρώου 

Σχεδιασμού (Design Structure Matrix) για την βέλτιστη διαδοχή των επιμέρους 

εργασιών και η μέθοδος Last Planner για τον έλεγχο του σχεδιασμού. 

Από την οπτική της προσθήκης αξίας προτείνονται εργαλεία που σχετίζονται με 

την απόδοση του κτιρίου σχετικά με τις προδιαγραφές που τίθενται από το 

χρήστη. Οι τεχνικές λύσεις κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού ελέγχονται 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές απόδοσης και εγκρίνονται εφόσον τις πληρούν. 

 

Οι Tzortzopoulos και Formoso (1999) νωρίτερα είχαν προτείνει από την πλευρά 

τους την ανάπτυξη σχεδιαστικών μοντέλων βασισμένων σε απλές αρχές 

κατασκευής των έργων όπως: 

Μείωση εργασιών που δεν προσθέτουν αξία, συστηματική μελέτη των 

απαιτήσεων του πελάτη, μείωση των μεταβλητών, μείωση του χρόνου του 

έργου, απλούστευση της διαδικασίας σχεδιασμού, επικέντρωση στην 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, συνεχής βελτίωση εντός της διαδικασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

3.1. Γενικά 

Ως τεχνικά έργα νοούνται τα οικοδομικά έργα, τα λιμενικά, τα υδραυλικά, 

οδοποιίας, γεφυροποιίας, σιδηροδρόμων και γενικά έργα υπαίθρου και όχι η 

κατασκευή βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων (Σ.τ.Ε. 1582/64, 227/1961 

και Φορ. Εφ. Αθηνών 2504/74). Στην περίπτωση οικοδομικών έργων, 

εργολαβικές εργασίες, ειδικότερα, είναι εκείνες που αφορούν τις κατεδαφίσεις, 

εκσκαφές θεμελίων, κατασκευής μπετόν αρμέ, λιθοδομές, αμμοκονιάμματα, 

ξυλουργικές εργασίες, υδροχρωματισμούς και ελαιοχρωματισμούς, 

διακοσμήσεις, εγκαταστάσεις ανελκυστήρων κ.λπ. που έχουν ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία συστατικών μερών του ακινήτου. 

Ως μελέτη στα οικοδομικά έργα θα μπορούσε να οριστεί το σύνολο των 

υπολογισμών, των σχεδίων και των τεχνικών περιγραφών προκειμένου να 

εκδοθεί ή άδεια δόμησης του έργου και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η 

κατασκευή του. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι οικοδομικών έργων: έργο 

ανέγερσης, έργο κατεδάφισης, έργο προσθήκης κατ’ επέκτασης ή καθ’ ύψος, 

έργο διαρρυθμίσεων κτλ. Ανάλογα με τον τύπο του έργου καθορίζονται οι 

απαιτούμενες μελέτες και κατ’ επέκταση οι εμπλεκόμενοι μηχανικοί του έργου. 

Για παράδειγμα σε ένα απλό οικοδομικό έργο ανέγερσης μονοκατοικίας οι 

εμπλεκόμενοι μηχανικοί είναι: τοπογράφος, αρχιτέκτονας , μηχανολόγος, 

ηλεκτρολόγος, πολιτικός μηχανικός. Όσο μεγαλύτερο το έργο τόσο 

περισσότεροι οι εμπλεκόμενοι μηχανικοί και τόσες περισσότερες οι μελέτες που 

πρέπει να εκπονηθούν. Έτσι λοιπόν σε ένα έργο γεφυροποιίας ή ένα εμπορικό 

κέντρο οι παραπάνω ειδικότητες αναφέρονται πλέον σε ομάδες μηχανικών. 

Υπάρχει η ομάδα των αρχιτεκτόνων, η ομάδα των πολιτικών μηχανικών, των 

ηλεκτρολόγων, των μηχανολόγων και των τοπογράφων ενώ επιπροσθέτως, 

ανάλογα με τη φύση του έργου μπορεί να συμμετέχουν συγκοινωνιολόγοι, 

διακοσμητές κτλ. Κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση των μελετών 

που της αντιστοιχεί. Ωστόσο όλες οι μελέτες πρέπει να έχουν μια συνέχεια 

μεταξύ τους και να μην αποκλείουν η μία την άλλη. Όλα τα παραπάνω πρέπει 

να έρχονται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που ορίζει ο 

πελάτης για το έργο. 
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Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η ύπαρξη ενός ατόμου που θα μεταφέρει από τον 

πελάτη προς τους μελετητές όλη την απαραίτητη πληροφορία σχετικά με τις 

προδιαγραφές του έργου και παράλληλα θα συντονίζει τους μελετητές, θα 

ελέγχει και θα παρεμβαίνει όταν υπάρχει ανάγκη. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει 

να λαμβάνουν χώρα σε ένα οργανωμένο περιβάλλον όπου ο καθένας θα 

γνωρίζει τις αρμοδιότητές του, τον τρόπο επικοινωνίας με τους υπολοίπους και 

το χρόνο που διαθέτει προκειμένου να ολοκληρώσει την εργασία που του έχει 

ανατεθεί. 

 

3.2. Τα είδη των μελετών οικοδομικών έργων 

Κάθε μελέτη που εκπονείται έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές οι οποίες 

ορίζονται από διάφορους νόμους και κανόνες. Σκοπός της παρούσας 

διπλωματικής δεν είναι η ανάλυση των προδιαγραφών αυτών, ωστόσο δίνεται 

συνοπτικά μια παρουσίαση των επιμέρους μελετών που απαιτούνται σε ένα 

οικοδομικό έργο. 

Τοπογραφικό διάγραμμα: δίνει τη θέση του κτιρίου στο οικόπεδο, τη θέση 

του οικοπέδου στην ευρύτερη περιοχή που εντάσσεται καθώς και το όρια του 

σε σχέση με τα διπλανά οικόπεδα. Εκπονείται από τοπογράφο μηχανικό. 

Αρχιτεκτονική μελέτη: αποτελεί μία μικρογραφία του έργου αποτυπωμένη 

στο χαρτί. Περιλαμβάνει τις κατόψεις όλων των επιπέδων του κτιρίου, τις τομές 

του κτιρίου, τις όψεις και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Στην ουσία 

δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την εσωτερική διαρρύθμιση 

όλων των ορόφων και τη μορφολογία των όψεων του κτιρίου, ενώ 

ενσωματώνει πληροφορίες και περιορισμούς που προέρχονται από τις υπόλοιπες 

μελέτες που αναλύονται παρακάτω. Εκπονείται από αρχιτέκτονα μηχανικό. 

Στατική μελέτη: αποτελεί τη μελέτη του σκελετού του κτιρίου. Δίνει 

πληροφορίες σχετικά με τη θέση και διαστάσεις όλων των δομικών στοιχείων 

του κτιρίου (δοκοί, υποστυλώματα, τοιχία, θεμελίωση) και τον τρόπο που αυτά 

οπλίζονται. Εκπονείται από πολιτικό μηχανικό. 

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου: δίνει την ενεργειακή κατάταξη του 

κτιρίου δηλαδή την ενέργεια που χρειάζεται να καταναλωθεί ανά τελική χρήση 

του κτιρίου (θέρμανση, κλιματισμός, φωτισμός κτλ). Εκπονείται από 

αρχιτέκτονα και μηχανολόγο μηχανικό. 
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Ηλεκτρολογική μελέτη: παρέχει λεπτομέρειες σχετικές με την ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση του κτιρίου και δίνει το μέγεθος της παροχής με την οποία 

ηλεκτροδοτείται το κτίριο. Εκπονείται από ηλεκτρολόγο μηχανικό. 

Μελέτη θέρμανσης και κλιματισμού: παρέχει λεπτομέρειες σχετικές με την 

εγκατάσταση θέρμανσης και κλιματισμού του κτιρίου. Εκπονείται από 

μηχανολόγο μηχανικό. 

Μελέτη φυσικού αερίου: είναι υποχρεωτική στις περιοχές που υπάρχει δίκτυο 

φυσικού αερίου καθώς και σε αυτές για τις οποίες υπάρχει πρόβλεψη επέκτασης 

του δικτύου. Παρέχει λεπτομέρειες σχετικές με την εγκατάσταση του φυσικού 

αερίου στο κτίριο. Εκπονείται από μηχανολόγο μηχανικό. 

Μελέτη ανυψωτικών συστημάτων: απαιτείται στις περιπτώσεις που 

υπάρχουν ανυψωτικά συστήματα στο κτίριο όπως π.χ. ανελκυστήρες και 

παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάστασή τους. Εκπονείται από 

μηχανολόγο μηχανικό. 

Μελέτη πυροπροστασίας: παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα μέτρα 

παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που πρέπει να ληφθούν ανάλογα με 

τη χρήση και το μέγεθος του κτιρίου. Εκπονείται από πολιτικό μηχανικό, 

αρχιτέκτονα και μηχανολόγο μηχανικό. 

 

Ανάλογα με το είδος του οικοδομικού έργου υπάρχει πλήθος μελετών όπως π.χ. 

μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή συγκοινωνιακή μελέτη οι οποίες 

απαιτούνται κατά περίπτωση.  

 

3.3. Βασικά στοιχεία μελέτης που χρήζουν διαχείρισης 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη 

του συγγραφέα χρήζουν διαχείρισης στα οικοδομικά έργα. Τα στοιχεία αυτά 

προέκυψαν από την πολυετή εμπειρία πάνω στη μελέτη των οικοδομικών 

έργων. Οι λόγοι που τα στοιχεία αυτά πρέπει να προσεχθούν ιδιαιτέρως σε ένα 

οικοδομικό έργο οφείλονται στο ότι σχετίζονται με τα κυριότερα συστατικά 

επιτυχίας ενός έργου: το κόστος, το χρόνο και την ποιότητα.  

Αντικείμενο του έργου: το πρώτο και βασικό στοιχείο ενός έργου είναι η 

ξεκάθαρη δήλωση του τι ακριβώς θα μελετηθεί. Στη συνήθη πρακτική που 

ακολουθείται ο εργοδότης ή εκπρόσωπός του καλεί τον διευθυντή του έργου 



18 

(project manager) ώστε να κοινοποιήσει το τι ακριβώς θέλει να κατασκευάσει. Ο 

διευθυντής του έργου μπορεί να είναι είτε ένα άτομο εντός της εταιρίας του 

εργοδότη, είτε ένας εξωτερικός συνεργάτης της εταιρίας ο οποίος χαίρει της 

εμπιστοσύνης του εργοδότη. Στα οικοδομικά έργα ως διευθυντής του έργου 

επιλέγεται συνήθως ένας έμπειρος μηχανικός.  

Είναι ανάγκη η πλευρά του εργοδότη να παρουσιάσει με πλήρη λεπτομέρεια και 

να δώσει στο διευθυντή του έργου όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά 

με το έργο. Πολύ σημαντικό είναι επίσης η επιλογή του σχήματος των 

μηχανικών οι οποίοι πρόκειται να εκτελέσουν το έργο. Η επιλογή αυτή γίνεται 

είτε από τον εργοδότη είτε από το διευθυντή είτε από κοινού και από τους δύο. 

Εφόσον έχει προσδιοριστεί το σχήμα των μηχανικών, καλείται ο επικεφαλής 

μηχανικός του σχήματος ώστε να παρουσιαστεί το αντικείμενο του έργου. Κατά 

την πρώτη αυτή συνάντηση ενδέχεται το αντικείμενο του έργου να 

τροποποιηθεί. Αυτό εξαρτάται από την απόκριση του επικεφαλή μηχανικού στις 

απαιτήσεις του διευθυντή και του εργοδότη. Για παράδειγμα αν για την 

κατασκευή ενός έργου χρειάζεται να προηγηθούν εργασίες οι οποίες δεν είχαν 

ληφθεί υπόψη (είτε λόγω άγνοιας της νομοθεσίας, είτε λόγω έλλειψης 

κατασκευαστικής εμπειρίας) τότε ενδέχεται το αντικείμενο του έργου να 

τροποποιηθεί. Στην ουσία αυτό που συμβαίνει τις περισσότερες φορές είναι ότι 

το αντικείμενο του έργου διαμορφώνεται μέσα από τη συνεργασία του 

εργοδότη, του διευθυντή του έργου και επικεφαλή μηχανικού λαμβάνοντας 

υπόψη τις τεχνικές δυσκολίες, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα. 

Σαφής προσδιορισμός ευθυνών και αρμοδιοτήτων: ο προσδιορισμός των 

αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκομένων στο έργο είναι εξίσου σημαντικός με 

το αντικείμενο του έργου. Πολλές φορές χάνεται πολύτιμος χρόνος εξαιτίας της 

μη ξεκάθαρης ανάθεσης αρμοδιοτήτων από την πλευρά του επικεφαλής 

μηχανικού. Είναι απαραίτητο όλα τα μέλη του σχήματος των μηχανικών να 

γνωρίζουν ξεκάθαρα το αντικείμενο που τους έχει ανατεθεί και πότε πρέπει να 

παραδώσουν τη δουλεία τους.  

Ο ρόλος του διευθυντή έργου και του επικεφαλή μηχανικού: τόσο ο 

διευθυντής του έργου όσο και ο επικεφαλής μηχανικός έχουν σημαντική ευθύνη 

για την έγκαιρη παράδοση του έργου. Ο διευθυντής του έργου οφείλει να 

ελέγχει τα παραδοτέα, να ενημερώνει άμεσα για τυχόν αλλαγές και να ελέγχει 
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το χρονοδιάγραμμα. Ο επικεφαλής μηχανικός από την πλευρά του οφείλει να 

συντονίζει τους μελετητές του έργου να ελέγχει την πρόοδο των εργασιών και 

να παρεμβαίνει όταν διαπιστώνει ελλείψεις ή καθυστερήσεις στο σχεδιασμό. Ο 

έλεγχος θα πρέπει να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να 

διασφαλίζεται η σωστή πορεία του έργου και η αποφυγή σπατάλης χρόνου προς 

λάθος κατεύθυνση. 

Η διαχείριση των αλλαγών: οι αλλαγές στα έργα είναι ένα πολύ συχνό 

φαινόμενο. Προέρχονται από διάφορα αίτια τα οποία άλλοτε σχετίζονται με το 

κόστος, άλλοτε με τις προδιαγραφές άλλοτε με την αισθητική και άλλοτε με τις 

τεχνικές δυσκολίες του έργου. 

Κάτι που παρατηρείται συχνά είναι η επιθυμία του εργοδότη να βελτιώσει την 

αισθητική ή τη λειτουργία του κτιρίου ή να μειώσει τον προϋπολογισμό του 

έργου κατά τη διάρκεια της μελέτης. 

Επίσης, σε πολλά έργα όλες οι προδιαγραφές δεν είναι δεδομένες εξ’ αρχής. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή στο σχεδιασμό κάθε φορά που μία νέα 

προδιαγραφή γνωστοποιείται στους μελετητές.  

Αλλαγές είναι φυσικό να προέλθουν και κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού λόγω 

εφαρμογής της νομοθεσίας και των εκάστοτε κανονισμών. Για παράδειγμα από 

τον κανονισμό των στατικών είναι πιθανό να προκύψει ένα μεγαλύτερο δομικό 

στοιχείο από αυτό που είχε σχεδιαστεί αρχικά ή από τον κανονισμό 

πυροπροστασίας είναι πιθανό να προκύψουν περισσότερες έξοδοι διαφυγής από 

αυτές που είχαν σχεδιαστεί αρχικά. 

Ανεξάρτητα από την πηγή που προέρχονται οι αλλαγές στο σχεδιασμό, αυτές 

συνήθως διαχειρίζονται με βάση 2 ερωτήματα: 

 Αν οι αλλαγές επηρεάζουν το κόστος 

 Αν οι αλλαγές επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα 

Η διαχείριση των παραπάνω ερωτημάτων θα πρέπει να γίνεται άμεσα όπως 

επίσης άμεση θα πρέπει να είναι η ενημέρωση των εμπλεκομένων για την 

πραγματοποίηση της αλλαγής. 

Στα οικοδομικά έργα με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα είναι 

πολύ συχνό το φαινόμενο να μην πραγματοποιείται τελικώς η αλλαγή στο 

σχεδιασμό όταν επιβαρύνονται ο προϋπολογισμός ή το χρονοδιάγραμμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ CITY GATE 

4.1 Γενικά 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται μία μελέτη περίπτωσης σχεδιασμού ενός 

οικοδομικού έργου στη Θεσσαλονίκη. Το έργο αυτό αφορά το σχεδιασμό της 

ανακαίνισης του εμπορικού κέντρου City Gate το οποίο βρίσκεται μεταξύ των 

οδών Γιαννιτσών – Κωλέττη- Κ. Ρούλια – Χαλκίδος στη δυτική είσοδο της 

Θεσσαλονίκης.  

 
Εικόνα 4.1: Πανοραμική άποψη εμπορικού κέντρου City Gate 

 

Το συγκεκριμένο έργο επιλέχθηκε ως μελέτη περίπτωσης καθώς αποτελεί ένα 

σύνθετο έργο με πολλά εμπλεκόμενα μέρη και ένα πολύ σφιχτό 

χρονοδιάγραμμα.  

Ο σχεδιασμός ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013 με σκοπό να παραδοθεί σε 

λειτουργία στις αρχές Απριλίου του 2015, όπως και έγινε. Σήμερα το εμπορικό 

κέντρο λειτουργεί με την ονομασία One Salonica Outlet Mall και δείχνει να 

κερδίζει ολοένα και περισσότερο την εμπιστοσύνη του κοινού. 
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4.2 Υφιστάμενη κατάσταση  

Το εμπορικό κέντρο City Gate άρχισε να λειτουργεί στις αρχές του 2004. 

Αποτελείται από 8 επίπεδα τα 4 εκ των οποίων βρίσκονται κάτω από τη στάθμη 

του εδάφους.  

Η συνολική του δόμηση είναι 38.500 τ.μ. ενώ οι υπόγειοι χώροι (εκτός 

δόμησης) είναι περίπου 48.000 τ.μ. 

Στα επίπεδα -4, -3, -2 λειτουργούσε υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων περίπου 

1000 θέσεων. Τα επίπεδα -1, 0 και +1 είχαν εμπορική χρήση με καταστήματα 

ενώ το επίπεδο +2 περιλάμβανε cafe, εστιατόρια και bowling. Οι 

κινηματογράφοι εκτείνονταν σε τμήμα του επιπέδου +2 και στο επίπεδο +3.  

 

4.3 Η πρόταση 

Το 2013 η εταιρία City Gate άλλαξε χέρια και αποφασίστηκε η ανακαίνιση του 

εμπορικού κέντρου το οποίο τα τελευταία χρόνια παρήκμασε, ειδικά μετά την 

αποχώρηση των κινηματογράφων STER από το εμπορικό. Ο σκοπός ήταν να 

γίνει κάτι καινοτόμο ώστε να μπορέσει το εμπορικό κέντρο να κερδίσει και πάλι 

την εμπιστοσύνη του κόσμου. Προς την κατεύθυνση αυτή αποφασίστηκε το 

επίπεδο 0 και +1 να παραχωρηθεί για τη λειτουργία εκπτωτικών καταστημάτων 

outlet μιας και στη δυτική Θεσσαλονίκη υπήρχε κενό στην αγορά. Το επίπεδο 

+2 αναδιαμορφώθηκε πλήρως με την κατάργηση του bowling και την 

εγκατάσταση café και εστιατορίων (food court). Σημαντικές ήταν οι επεμβάσεις 

και στα επίπεδα 0 και +1 καθώς και στους κοινόχρηστος χώρους αλλά και τις 

όψεις του κτιρίου. Παρακάτω δίνεται ένας συνοπτικός πίνακας με την 

υφιστάμενη κατάσταση και την πρόταση, ώστε να γίνει αντιληπτό οι αλλαγές 

που αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν στο εμπορικό κέντρο. 
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ -4 Υπόγειος σταθμός 
αυτοκινήτων 

Καμία μεταβολή 

ΕΠΙΠΕΔΟ -3 Υπόγειος σταθμός 
αυτοκινήτων 

Αλλαγή στην κυκλοφορία 
των οχημάτων. 
Διαγραμμίσεις, σημάνσεις. 

ΕΠΙΠΕΔΟ-2 Υπόγειος σταθμός 
αυτοκινήτων 

Αλλαγή στην κυκλοφορία 
των οχημάτων. 
Διαγραμμίσεις, σημάνσεις. 

ΕΠΙΠΕΔΟ -1 Υπεραγορά και 7 
καταστήματα. 

Η υπεραγορά παραμένει ως 
έχει. Τα καταστήματα 
γίνονται 3. 
Κατασκευή 23 αποθηκών. 

ΕΠΙΠΕΔΟ 0 34 καταστήματα Διαμόρφωση 38 
καταστημάτων  outlet 

ΕΠΙΠΕΔΟ +1 25 καταστήματα Διαμόρφωση 32 
καταστημάτων  outlet 

ΕΠΙΠΕΔΟ +2 5 café –εστιατόρια, 
bowling, κινηματογράφοι 

Ολική αναδιαμόρφωση με 
δημιουργία  café –
εστιατορίων, κατάργηση 
bowling, αλλαγή εισόδου 
κινηματογράφων. Αλλαγές 
στους κοινόχρηστους 
χώρους. 

ΕΠΙΠΕΔΟ+3 Κινηματογράφοι Καμία μεταβολή 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 Νέα δάπεδα, νέα 
διακόσμηση, νέος φωτισμός 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ Βρίσκεται σε κακή 
κατάσταση 

Νέες διαμορφώσεις, 
πλακοστρώσεις, φωτισμός, 
πέργκολες 

ΟΨΕΙΣ Βρίσκονται σε κακή 
κατάσταση λόγω έλλειψης 
συντήρησης 

Πραγματοποιούνται 
αλλαγές στις 3 από τις 4 
όψεις του κτιρίου. 
Χρωματισμοί, επενδύσεις, 
νέα εμπορικά σήματα. 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ CITY GATE 
 

 

ONE SALONICA OUTLET 
MALL 

 
Πίνακας 4.1: Αλλαγές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν με την ανακαίνιση του 

εμπορικού κέντρου 
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4.4 Ο σχεδιασμός του έργου 

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού του έργου 

από την προμελέτη, την έκδοση της άδειας δόμησης μέχρι και τη μελέτη 

εφαρμογής του έργου. Ο σχεδιασμός του έργου προφανώς αποτελεί ένα τμήμα 

του γενικού συνόλου του έργου  που αφορά την ανακαίνιση του εμπορικού 

κέντρου και περιλαμβάνει εκτός από τη φάση του σχεδιασμού και την 

κατασκευή του έργου. Ωστόσο λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η 

φάση του σχεδιασμού, αντιμετωπίζεται ως ένα ξεχωριστό έργο το οποίο φυσικά 

συνδέεται σε επόμενη φάση με την υλοποίηση του σχεδιασμού που είναι η 

κατασκευή. 

 

4.4.1 Τεχνικό δελτίο (Project charter) 

Το τεχνικό δελτίο συντάχθηκε από την εργοδότρια εταιρεία, τη City Gate, με 

σκοπό να πληροφορήσει σχετικά με την έναρξη του έργου και τον υπεύθυνο 

της εταιρείας για το έργο αυτό. Ο υπεύθυνος του έργου είναι άτομο που 

προέρχεται από την εργοδότρια εταιρεία και διαθέτει τις απαραίτητες  γνώσεις 

και εμπειρία καθώς και την  εμπιστοσύνη της εταιρείας ώστε να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου. 

 
Εικόνα 4.2: Το τεχνικό  δελτίο του έργου 
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4.4.2 Aντικείμενο εργασιών (statement of work) 

Το αντικείμενο των εργασιών αποτελεί την επίσημη συμφωνία μεταξύ των 

εμπλεκομένων του έργου  σχετικά με τους στόχους και τους περιορισμούς του 

έργου.  

 



25 

 

 



26 

 

Εικόνα 4.3: Διαχείριση αντικειμένου εργασιών 

 

4.4.3 Μητρώο αρμοδιοτήτων (responsibility matrix) 

Το μητρώο αρμοδιοτήτων καθορίζει το ρόλο και τις αρμοδιότητες των 

εμπλεκομένων σε κάθε ένα από τα στάδια του έργου. 

 

Εικόνα 4.4: Μητρώο αρμοδιοτήτων (responsibility matrix) 

 

Το παραπάνω μητρώο αποτελεί ένα γενικό μητρώο του έργου. Λόγω του ότι σε 

πολλά έργα διαπιστώνεται η απώλεια πολύτιμου χρόνου εξαιτίας της μη 

ξεκάθαρης ανάθεσης αρμοδιοτήτων από την πλευρά του επικεφαλή μηχανικού, 

είναι αναγκαία η σύνταξη ενός λεπτομερέστερου  μητρώου αρμοδιοτήτων 
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μεταξύ των μελετητών ώστε όλα τα μέλη του σχήματος των μηχανικών να 

γνωρίζουν ξεκάθαρα το αντικείμενο που τους έχει ανατεθεί και πότε πρέπει να 

παραδώσουν τη δουλειά τους. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η μορφή που θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο 

μητρώο. 

 

3. Responsibility Matrix 

Ενδιαφερόμενοι 
 
Δραστηριότητα 

Ομάδα 
Αρχιτεκτόνων 

Ομάδα 
Μηχανολόγων 

Ομάδα Στατικών 

Προμελέτη Αρχιτεκτονικών Ε Ι Ι 

Προμελέτη Η/Μ  Α, Ι Ε, C  

Προμελέτη Στατικών Α, Ι  Ε, C 

Οριστική μελέτη Αρχιτεκτονικών Ε Ι Ι 

Οριστική Μελέτη Η/Μ Α, Ι Ε, C  

Οριστική Μελέτη Στατικών Α, Ι  Ε, C 

Άδεια Δόμησης Ε   

Μελέτη εφαρμογής 
Αρχιτεκτονικών 

Ε Ι I 

Μελέτη εφαρμογής Η/Μ Α,Ι Ε, C  

Μελέτη εφαρμογής Στατικών Α,Ι  Ε, C 

Πιστοποιητικό πυροπροστασίας Ι Ε  
Υπόμνημα: Ε= υπεύθυνος για εκτέλεση, Α= παρέχει την τελική έγκριση, C= πρέπει να του 

δώσουμε συμβουλές, Ι = πρέπει να πληροφορηθεί 

Εικόνα 4.5: Μητρώο αρμοδιοτήτων μελετητών (responsibility matrix) 

 

Από το παραπάνω μητρώο παρατηρούμε ότι ο επικεφαλής μηχανικός  ο οποίος 

στην περίπτωσή μας είναι ο επικεφαλής της ομάδας αρχιτεκτόνων, είναι αυτός ο 

οποίος πρέπει να πληροφορείται για τις επιμέρους μελέτες και να παρέχει την 

τελική έγκριση σε συνδυασμό με τον διευθυντή του έργου (project manager). 

Αποτελεί στην ουσία το σύνδεσμο μεταξύ των ομάδων των μελετητών και του 

εργοδότη καθώς είναι αυτός που έρχεται σε επαφή με τον project manager του 

έργου και μεταφέρει τις πληροφορίες από και προς τους μελετητές. 
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4.4.4 Σχέδιο επικοινωνίας (communication plan) 

Το σχέδιο επικοινωνίας καθορίζει τη ροή της πληροφορίας ανάμεσα στα 

εμπλεκόμενα μέρη. Η χρησιμότητά του είναι εμφανής στα έργα με πολλούς 

εμπλεκομένους όπως είναι το συγκεκριμένο, καθώς ορίζει ποιες πληροφορίες θα 

δοθούν, σε ποια άτομα, με ποιο τρόπο, με ποια συχνότητα και σε πόσο χρόνο 

πρέπει να γίνει η απόκριση στην πληροφορία. 

 
Εικόνα 4.6: Σχέδιο επικοινωνίας (communication plan) 

 

4.4.5 Διαχείριση αντικειμένου εργασιών (scope management) 

Πρόκειται για τη μελέτη και την αδειοδότηση που αφορά την ανακαίνιση του 

εμπορικού κέντρου City Gate που βρίσκεται μεταξύ των οδών Γιαννιτσών – 

Κωλέττη –Κ. Ρούλια-Χαλκίδος στη δυτική είσοδο της πόλης της Θεσσαλονίκης. 

Η ανακαίνιση αφορά τα 3 επίπεδα υπογείου, το ισόγειο, τον πρώτο και δεύτερο 

όροφο, τις όψεις του εμπορικού κέντρου από τις οδούς Γιαννιτσών, Κωλέττη και 

Κ. Ρούλια  και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου στις περιοχές των 

κεντρικών εισόδων από τις οδούς Γιαννιτσών και Κ. Ρούλια.  

Τα επίπεδα ισογείου και πρώτου ορόφου πρόκειται να λειτουργήσουν ως outlet 

με συνολικό αριθμό 70 καταστημάτων. 

Στο δεύτερο επίπεδο πρόκειται να λειτουργήσει κινηματογράφος καθώς και  

καταστήματα εστιατορίων και καφετεριών. Θα διαμορφωθεί χώρος ανάπτυξης 
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τραπεζοκαθισμάτων στους κοινόχρηστους χώρους του ορόφου καθώς και νέος 

κοινόχρηστος διάδρομος (πεζογέφυρα) που θα διασχίζει το αίθριο του 

εμπορικού κέντρου. 

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό με τρόπο 

που να ικανοποιούνται οι πολεοδομικές, οι υγειονομικές αλλά και οι διατάξεις 

πυροπροστασίας ώστε να είναι δυνατό να ληφθούν όλες οι απαραίτητες άδειες 

και εγκρίσεις προκειμένου για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία του εμπορικού 

κέντρου. 

Οι εργασίες του συγκεκριμένου έργου χωρίζονται σε 5 φάσεις οι οποίες είναι οι 

εξής: 

ΦΑΣΗ Α:  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ 

1. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός υφιστάμενης κατάστασης κατόψεων 

υπογείου, ισογείου, πρώτου και δευτέρου ορόφου, όψεων και 

περιβάλλοντα χώρου 

2. Αρχιτεκτονική πρόταση κατόψεων υπογείου, ισογείου, πρώτου και 

δευτέρου ορόφου που θα περιλαμβάνει το νέο διαχωρισμό των 

καταστημάτων μαζί με την επιφάνεια που θα καταλαμβάνουν. 

3. Αρχιτεκτονική πρόταση έγχρωμων όψεων από τις οδούς Κ. Ρούλια, 

Κωλέττη και Γιαννιτσών με πίνακα υλικών. 

4. Αρχιτεκτονική πρόταση περιβάλλοντα χώρου της περιοχής των 2 

κεντρικών εισόδων του εμπορικού κέντρου όπου θα φαίνονται οι 

βασικές στάθμες και οι κύριες γραμμές χάραξης της νέας 

διαμόρφωσης. 

 

ΦΑΣΗ Β:  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

5. Πλήρης αρχιτεκτονικός σχεδιασμός που περιλαμβάνει τις νέες 

κατόψεις επιπέδων υπογείου, ισογείου, πρώτου και δευτέρου ορόφου, 

τομές, όψεις, διάγραμμα δόμησης, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, 

τεχνικές εκθέσεις και προμετρήσεις προκειμένου για την κατάθεση 

του φακέλου στην πολεοδομία που αφορά την άδεια δόμησης. 

6. Πλήρης μελέτη πυροπροστασίας που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα 

σχέδια και τεύχη προκειμένου για την κατάθεση του φακέλου στην 
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πολεοδομία που αφορά την άδεια δόμησης αλλά και του φακέλου 

στην πυροσβεστική που αφορά το πιστοποιητικό πυροπροστασίας. 

7. Πλήρης ηλεκτρομηχανολογικός σχεδιασμός (ύδρευση, αποχέτευση, 

κλιματισμός, ηλεκτρολογικά) που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα 

σχέδια και τεύχη προκειμένου για την κατάθεση του φακέλου στην 

πολεοδομία που αφορά την άδεια δόμησης. 

8. Πλήρης στατικός σχεδιασμός που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα 

σχέδια και τεύχη προκειμένου για την κατάθεση του φακέλου στην 

πολεοδομία που αφορά την άδεια δόμησης. Ο στατικός σχεδιασμός 

περιορίζεται στη νέα πεζογέφυρα που πρόκειται να κατασκευαστεί 

στο επίπεδο του δευτέρου ορόφου. 

9. Πλήρης τοπογραφική αποτύπωση του ακινήτου που περιλαμβάνει όλα 

τα απαραίτητα σχέδια και εγκρίσεις προκειμένου για την κατάθεση 

του φακέλου στην πολεοδομία που αφορά την άδεια δόμησης. 

 

ΦΑΣΗ Γ:  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1. Πλήρης λεπτομερής αρχιτεκτονικός σχεδιασμός που περιλαμβάνει τις 

νέες κατόψεις επιπέδων υπογείου, ισογείου, πρώτου και δευτέρου 

ορόφου, τομές, όψεις, ανόψεις, σχέδια λεπτομερειών, διαμόρφωση 

περιβάλλοντα χώρου, τεχνικές περιγραφές και τεύχη προκειμένου για 

το διαγωνισμό ανάθεσης σε εργολάβο εταιρεία και τη μετέπειτα 

κατασκευή του έργου. 

2. Πλήρης ηλεκτρομηχανολογικός σχεδιασμός (ύδρευση, αποχέτευση, 

κλιματισμός, ηλεκτρολογικά) που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα 

σχέδια και τεύχη προκειμένου για το διαγωνισμό ανάθεσης σε 

εργολάβο εταιρεία και τη μετέπειτα κατασκευή του έργου. 

3. Πλήρης στατικός σχεδιασμός που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα 

σχέδια και τεύχη προκειμένου για το διαγωνισμό ανάθεσης σε 

εργολάβο εταιρεία και τη μετέπειτα κατασκευή του έργου. 

Ο στατικός σχεδιασμός περιορίζεται στη νέα πεζογέφυρα που 

πρόκειται να κατασκευαστεί στο επίπεδο του δευτέρου ορόφου. 

 

ΦΑΣΗ Δ:  ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
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1. Κατάθεση φακέλου άδειας δόμησης στην πολεοδομία 

2. Έλεγχοι μελετών 

3. Λήψη άδειας δόμησης 

 

ΦΑΣΗ Ε:  ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης εκδίδεται το 

πιστοποιητικό πυροπροστασίας που αφορά τα επίπεδα ισογείου, πρώτου 

και δευτέρου ορόφου του εμπορικού κέντρου. 

 

4.4.6 Δομική Ανάλυση Έργου (WBS) 

Η δομική ανάλυση του έργου πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλου 

λογισμικού (MS Project) και έχει ως εξής: 

 

Εικόνα 4.7: Δομική Ανάλυση Έργου (WBS) 

 

Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζονται πληροφορίες όπως η διάρκεια κάθε επί 

μέρους εργασίας καθώς και οι προηγούμενες εργασίες που πρέπει να γίνουν 

προκειμένου να ξεκινήσει η συγκεκριμένη εργασία. Επίσης λαμβάνεται η 
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συνολική διάρκεια του έργου από την πρόσθεση των χρόνων των επί μέρους 

φάσεων του έργου.  

Οι κρίσιμες εργασίες από την ολοκλήρωση των οποίων εξαρτάται η έναρξη 

κάποιων άλλων εργασιών αποτελούν ένα πολύ βασικό στοιχείο για την πορεία 

της μελέτης. Παρόλο που έχουμε λοιπόν μία αναλυτική περιγραφή του 

αντικειμένου των εργασιών, της επικοινωνίας, των αρμοδιοτήτων και της 

διαχείρισης αντικειμένου εργασιών δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ορθή 

πορεία της μελέτης χωρίς την υπόδειξη των κρίσιμων αυτών εργασιών στους 

μελετητές. Στην περίπτωσή μας έχουμε: 

ΦΑΣΗ Α: 

 Κρίσιμη εργασία είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης καθώς 

πρέπει να προηγηθεί ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες προτάσεων κατόψεων 

και περιβάλλοντος χώρου. 

 Για να ξεκινήσει η πρόταση των όψεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η 

πρόταση των κατόψεων. 

ΦΑΣΗ Β: 

 Για να ξεκινήσει η φάση Β πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η φάση Α. 

 Για να ξεκινήσουν οι μελέτες στατικών, πυροπροστασίας και Η/Μ πρέπει να 

έχει ολοκληρωθεί η μελέτη των αρχιτεκτονικών. Προφανώς κάθε αλλαγή στη 

μελέτη των αρχιτεκτονικών επηρεάζει τις υπόλοιπες μελέτες και θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη. 

ΦΑΣΗ Γ: 

 Για να ξεκινήσει η φάση Γ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η φάση Β. 

 Για να ξεκινήσουν οι μελέτες στατικών και Η/Μ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η 

μελέτη των αρχιτεκτονικών. Προφανώς κάθε αλλαγή στη μελέτη των 

αρχιτεκτονικών επηρεάζει τις υπόλοιπες μελέτες και θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη. 

ΦΑΣΗ Δ: 

 Για να ξεκινήσει η φάση Δ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η φάση Β. Αυτό 

σημαίνει ότι οι φάσεις Γ και Δ μπορούν να ξεκινήσουν ταυτόχρονα χωρίς να 

επηρεάζεται η μία από την άλλη. 



33 

 Για να γίνουν οι έλεγχοι των μελετών πρέπει προφανώς να έχει κατατεθεί ο 

φάκελος ενώ για να ληφθεί η άδεια δόμησης πρέπει να έχουν προηγηθεί οι 

έλεγχοι των μελετών. 

ΦΑΣΗ Ε: 

 Για να ξεκινήσει η φάση Ε πρέπει προφανώς να έχει ολοκληρωθεί η φάση Δ 

και επιπλέον να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου η οποία από τον 

πίνακα χρονικών περιορισμών του αντικειμένου των εργασιών δηλώνεται 

πως είναι η 20-3-2015. 

 

Καθυστέρηση σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω εργασίες σημαίνει 

καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα του έργου. 

 

Ο κατάλογος των πόρων, η ανάθεση των πόρων σε εργασίες καθώς και το 

διάγραμμα δικτύου μαζί με το διάγραμμα Gantt , όπου φαίνεται η διαδοχή των 

εργασιών, δίνονται παρακάτω: 

 

 
Εικόνα 4.8: Κατάλογος πόρων 

 

Στον παραπάνω πίνακα η τελευταία στήλη δίνει τον αριθμό των μηχανικών που 

απασχολούνται στο έργο. Για παράδειγμα το 300% που αντιστοιχεί στον 

αρχιτέκτονα, σημαίνει ότι εργάζονται 3 άτομα. 
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Εικόνα 4.9: Ανάθεση πόρων σε εργασίες.
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Εικόνα 4.10: Διάγραμμα δικτύου 
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Εικόνα 4.11: Διάγραμμα Gantt 
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4.4.7 Η σύμβαση του έργου 

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε μεταξύ της εργοδότριας εταιρίας και των 

μελετητών και περιείχε με αναλυτικό τρόπο όλα όσα αναφέρθηκαν στις 

προηγούμενες παραγράφους. Συγκεκριμένα, έδινε λεπτομέρειες για τα εξής: 

 Το αντικείμενο του έργου 

 Τους περιορισμούς του έργου 

 Τις υποχρεώσεις των μελετητών και της εργοδότριας εταιρείας 

 Τον project manager του έργου καθώς και τον επικεφαλή μηχανικό 

 Τις κρίσιμες δραστηριότητες και τα παραδοτέα του έργου 

 Τους χρονικούς περιορισμούς και τα ορόσημα του έργου 

 Το κόστος του έργου και τον τρόπο καταβολής των αμοιβών 

 Τα αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο έργο 

 Ρήτρες σε περίπτωση καθυστερήσεων 

 

4.4.8 Διαχείριση των αλλαγών 

Οι αλλαγές στο σχεδιασμό των έργων είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Θα 

λέγαμε ότι αποτελούν τον κανόνα και ότι είναι πολύ σπάνιο να ολοκληρωθεί μια 

μελέτη χωρίς να προκύψει έστω και μια αλλαγή. 

Ένα τόσο σύνθετο έργο με τόσα πολλά εμπλεκόμενα μέρη ήταν φυσικό να 

παρουσιάσει πολλές αλλαγές κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού.  

Το γενικό σχέδιο διαχείρισης κίνδυνου του έργου παρουσιάζεται παρακάτω: 
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Εικόνα 4.12: Σχέδιο διαχείρισης κινδύνου 

 

Παρακάτω αναλύονται οι κυριότερες από τις αλλαγές που παρουσιάστηκαν στο 

έργο και με ποιον τρόπο αντιμετωπίστηκαν. 

Οι «μεγάλοι» μισθωτές (άγκυρες): το αντικείμενο των εργασιών (statement 

of work) προέβλεπε ότι μέχρι την ολοκλήρωση της προμελέτης θα είχαν 

συμφωνήσει το 75% των μεγάλων μισθωτών. Να σημειωθεί ότι άγκυρες 

ονομάζονται οι μεγάλες εταιρείες οι οποίες μισθώνουν τα μεγαλύτερα 

καταστήματα και αυτά που βρίσκονται στις πιο εμπορικές θέσεις εντός του 

εμπορικού κέντρου.  

Με την ολοκλήρωση της προμελέτης είχε συμφωνήσει μόνο το 60% των 

μεγάλων μισθωτών. Το γεγονός αυτό δεν επηρέασε τη φάση της προμελέτης η 



39 

οποία ολοκληρώθηκε κανονικά με μία  εκτίμηση (παραδοχή)  για το πώς θα 

διαμορφωθούν τα όρια του 40% των μεγάλων καταστημάτων που δεν είχαν 

συμφωνήσει ακόμα. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της οριστικής μελέτης (ΦΑΣΗ 

Β) άρχισαν να «κλείνουν» οι συμφωνίες μίσθωσης και για το υπόλοιπο 40% των 

καταστημάτων. Προκειμένου να μην επηρεαστεί το χρονοδιάγραμμα του έργου, 

η συμφωνία που είχε γίνει μεταξύ του project manager και του επικεφαλής 

μηχανικού, ήταν η άμεση πληροφόρηση του επικεφαλής μηχανικού σχετικά με 

τα εμβαδό του κάθε καταστήματος που πρόκειται να μισθωθεί και η άμεση 

απόκρισή του (εντός 1 ημέρας) σχετικά με το αν μπορεί να προχωρήσει η 

μίσθωση χωρίς να μεταβληθεί το χρονοδιάγραμμα  ή όχι. Με τον τρόπο αυτό οι 

παραπάνω αλλαγές αντιμετωπίστηκαν εντός του χρονικού διαστήματος της 

φάσης της οριστικής μελέτης (ΦΑΣΗ Β) χωρίς να επιβαρυνθεί το 

χρονοδιάγραμμα. Επιβαρύνθηκε όμως ελαφρώς ο προϋπολογισμός των 

αρχιτεκτόνων μελετητών καθώς χρειάστηκε να δουλέψουν κάποιες ώρες 

υπερωρίες ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του χρονοδιαγράμματος. 

Η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με το επίπεδο +2 (food court): στο 

επίπεδο +2 στο οποίο είχε αποφασιστεί να γίνει ολική ανακαίνιση για τη 

διαμόρφωση καφέ και εστιατορίων η πορεία των μισθώσεων εξελίχθηκε με πολύ 

αργό ρυθμό. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπήρχαν πληροφορίες ούτε 

για τον αριθμό των καταστημάτων ούτε για την τελική επιφάνεια που αυτά θα 

καταλάβουν. Πέρα από τα καταστήματα καφέ και εστιατορίων στο 

συγκεκριμένο επίπεδο υπήρχαν και οι κινηματογράφοι, η μίσθωση των οποίων 

επίσης δεν είχε οριστικοποιηθεί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο σχεδιασμός του 

επιπέδου αυτού να μην προχωράει με τον ίδιο ρυθμό σε σχέση με τα υπόλοιπα 

επίπεδα. Προκειμένου να μην υπάρξει μεταβολή στην τελική ημερομηνία των 

εγκαινίων, αποφασίστηκε από τον project manager, με τη σύμφωνη γνώμη των 

μελετητών, να γίνει τροποποίηση του αντικειμένου των εργασιών για το επίπεδο 

+2., ως εξής: 

 Οι μελέτες που ήταν υποχρεωμένοι να παραδώσουν οι μελετητές εντός του 

χρονοδιαγράμματος που είχε οριστεί εξ’ αρχής, αφορούσαν το διαχωρισμό 

των κοινόχρηστων από τους εμπορικούς χώρους, την ολοκλήρωση των 

μελετών των κοινόχρηστων χώρων (οι οποίοι δεν υπήρχε περίπτωση να 
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μεταβληθούν σημαντικά μελλοντικά) καθώς και των καταστημάτων που 

μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν μισθωθεί (6 καταστήματα) 

 Θα έπρεπε να οριστεί το συνολικό περίγραμμα των εμπορικών χώρων μαζί 

με μια ενδεικτική εσωτερική διαμερισμάτωση (16 καταστημάτων) η οποία 

δεν ήταν δεσμευτική και θα μπορούσε μελλοντικά να μεταβληθεί ανάλογα με 

τον τελικό αριθμό των καταστημάτων και την επιφάνεια του κάθε 

καταστήματος (εικόνα 4.13). 

 Ο σχεδιασμός για τα εναπομείναντα καταστήματα θα αποτελούσε 

αντικείμενο ενός νέου συμπληρωματικού έργου ο οποίος θα συνοδεύονταν 

φυσικά με την έκδοση αναθεώρησης της άδειας δόμησης. Το 

συμπληρωματικό αυτό έργο συμφωνήθηκε να ολοκληρωθεί 2 μήνες μετά 

την τελευταία χρονικά μίσθωση καταστήματος (εικόνα 4.14). 

 Όλες οι αλλαγές αποτυπώθηκαν σε μία νέα τροποποιητική σύμβαση μεταξύ 

της εργοδότριας και των μελετητών ώστε να καθορίζονται πλήρως το 

αντικείμενο που συμφωνήθηκε για το συγκεκριμένο έργο. Παράλληλα 

εκπονήθηκε και υπογράφηκε μία νέα σύμβαση για το συμπληρωματικό έργο. 

 
Εικόνα 4.13: κάτοψη επιπέδου +2 (αρχικός σχεδιασμός) 
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Εικόνα 4.14: κάτοψη επιπέδου +2 (τελικός σχεδιασμός-συμπληρωματικό έργο) 

 

Πράγματι, με βάση τις παραπάνω τροποποιήσεις το εμπορικό κέντρο άνοιξε τις 

πύλες του για το κοινό εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας και στο επίπεδο 

+2 υπήρχαν ολοκληρωμένα μόνο τα 6 καταστήματα. Εν τέλει τα καταστήματα 

που κατασκευάστηκαν είναι 17 και η διαδικασία του συμπληρωματικού έργου 

δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα καθώς μόλις πριν από λίγες ημέρες μισθώθηκε και 

το τελευταίο κατάστημα. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του έργου η αρχική 

σύμβαση των μελετών μειώθηκε λόγω της μείωσης του αντικειμένου 

σχεδιασμού. Ωστόσο έγινε μια νέα σύμβαση για το συμπληρωματικό έργο, 

μεγαλύτερου ποσού από αυτό που είχε μειωθεί, καθώς το συμπληρωματικό 

έργο εκτός από το σχεδιασμό των υπολειπόμενων καταστημάτων περιλάμβανε 

και την αναθεώρηση της άδειας δόμησης. Σε τελική ανάλυση ο προϋπολογισμός 

του έργου επιβαρύνθηκε κατά ένα αμελητέο ποσό αν αναλογιστεί κανείς την 

οικονομική επιβάρυνση που θα υπήρχε από την ενδεχόμενη μεταφορά της 

ημερομηνίας των εγκαινίων. 

 



42 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αλλαγές μικρής έκτασης αντιμετωπίστηκαν 

μέσω της άμεσης πληροφόρησης, του συντονισμού και της σωστής 

συνεργασίας μεταξύ των μελετητών. Με τον τρόπο αυτό αποφεύχθηκε σε 

μεγάλο βαθμό η επανάληψη αχρείαστης εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Συνοψίζοντας θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της μελέτης περίπτωσης  

καθώς και τα κύρια σημεία που πρέπει να προσεχθούν σε ένα μελετητικό έργο. 

 

5.1 Αποτελέσματα της μελέτης περίπτωσης 

 Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο το εμπορικό κέντρο άνοιξε 

της πύλες του για το κοινό στην ώρα του, χωρίς καθυστερήσεις, όπως είχε 

προβλεφθεί στο αρχικό χρονοδιάγραμμα. 

 Ωστόσο ενώ το αρχικό αντικείμενο εργασιών προέβλεπε την ολοκλήρωση 

της κατασκευής των καταστημάτων όλων των επιπέδων, κατά τη μέρα των 

εγκαινίων ήταν ανοιχτά μόνο τα 6 από τα 17 καταστήματα του επιπέδου +2.  

 Η παραπάνω αλλαγή οφείλεται σε καθυστέρηση της πορείας μισθώσεων των 

καταστημάτων του επιπέδου +2 και αντιμετωπίστηκε με αλλαγή του 

αντικειμένου των εργασιών του αρχικού έργου και την ανάθεση ενός 

συμπληρωματικού έργου που αφορούσε μόνο τα καταστήματα που δεν 

είχαν μισθωθεί. 

 Συνεπώς από πλευρά χρονοδιαγράμματος το αρχικά προγραμματισμένο έργο 

κρίνεται πετυχημένο. Ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πετυχημένο 

από πλευράς αντικειμένου εργασιών καθώς το αντικείμενο χρειάστηκε να 

μειωθεί προκειμένου να επιτευχθούν οι χρονικοί στόχοι του έργου. 

 Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, το αρχικά προγραμματισμένο έργο λόγω 

της απομείωσής του, εμφάνισε μικρότερο κόστος. Ωστόσο το συνολικό 

κόστος του απομειωμένου έργου μαζί με το συμπληρωματικό ήταν 

μεγαλύτερο από το κόστος του αρχικού και αυτό γιατί στο συμπληρωματικό 

έργο ήταν απαραίτητη η επί πλέον διαδικασία της αναθεώρησης της άδειας 

δόμησης. Αν το δούμε καθαρά από πλευράς «πόρων που αρχικά είχαν 

προβλεφθεί σε σχέση με πόρους που τελικά ξοδεύτηκαν» θα λέγαμε ότι από 

πλευράς προϋπολογισμού το έργο δεν ήταν πετυχημένο. Ωστόσο αν 

προσθέσουμε την παράμετρο του τι θα είχε συμβεί σε περίπτωση που οι 

μελετητές περίμεναν να έρθει όλη η πληροφορία για το επίπεδο +2 (που 

σημαίνει αναμονή μέχρι να ολοκληρωθεί το σύνολο των μισθώσεων) τότε θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι λήφθηκαν σωστές αποφάσεις, καθώς μία 
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ενδεχόμενη μεταφορά προς τα πίσω των εγκαινίων θα είχε όχι μόνο 

δυσάρεστες οικονομικές επιπτώσεις αλλά και αντίκτυπο στο prestige της 

εταιρείας. 

 Παρόλο που η πορεία των μισθώσεων των εναπομείναντων καταστημάτων  

του επιπέδου +2 εξελίχθηκε αργά, το γεγονός αυτό δεν φάνηκε να επηρεάζει 

το κοινό καθώς η προσέλευση στο εμπορικό ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική. 

Το συμπληρωματικό έργο είναι σε εξέλιξη ακόμα και σήμερα και αναμένεται 

να ολοκληρωθεί εντός χρονικών και οικονομικών ορίων. 

 Στον παρακάτω πίνακα επιχειρείται μία αξιολόγηση του έργου σύμφωνα με 

τους παράγοντες επιτυχίας του Verzuh. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Συμφωνία ανάμεσα στην ομάδα του 

έργου, τη διοίκηση και τον πελάτη 

σχετικά με τους στόχους του έργου. 

Υπήρξε ξεκάθαρη συμφωνία, ωστόσο ο 

στόχος, όπως αποδείχθηκε, ήταν 

υπερεκτιμημένος. 

Ένα σχέδιο που δείχνει ένα συνολικό 

μονοπάτι με ξεκάθαρες αρμοδιότητες 

και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη 

μέτρηση της προόδου του έργου. 

Υπήρχε πράγματι ένα σχέδιο με ξεκάθαρες 

υποχρεώσεις και αρμοδιότητες, βάσει του 

οποίου μπορούσε να μετρηθεί η πρόοδος 

του έργου. 

Συνεχής, αποτελεσματική επικοινωνία 

ανάμεσα σε όλους τους 

 εμπλεκόμενους του έργου. 

 

Η επικοινωνία ανάμεσα σε όλους τους 

εμπλεκομένους ήταν άμεση και 

αποτελεσματική. Πολύ σημαντική ήταν η 

άμεση απόκριση του επικεφαλής 

μηχανικού και του project manager στα 

διάφορα τεχνικά θέματα που προέκυπταν 

κατά το σχεδιασμό του έργου. 

Ένας ελεγχόμενος και κατανοητός 

σκοπός του έργου. 

Ο σκοπός του έργου ήταν ξεκάθαρος και 

κατανοητός από όλα τα μέρη.  

Υποστήριξη από τη διοίκηση . 

 

Η υποστήριξη από τη διοίκηση από την 

αρχή μέχρι το τέλος του έργου ήταν πολύ 

ισχυρή.  

Πίνακας 5.1: αξιολόγηση  του έργου σύμφωνα με τους παράγοντες επιτυχίας του 

Verzuh.  
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5.2 Βασικά σημεία μελετητικών έργων 

Από τη σχετική βιβλιογραφία που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 2 καθώς και από 

τα αποτελέσματα της μελέτης περίπτωσης, θα μπορούσαμε να προτείνουμε 

κάποια βασικά σημεία που θα πρέπει να προσέξει κάποιος σε ένα μελετητικό 

έργο. 

 Η επιλογή του project manager και του επικεφαλής μηχανικού: τα 

δύο αυτά πρόσωπα είναι πολύ σημαντικά για το έργο. Πρόκειται συνήθως 

για έμπειρους μηχανικούς που μπορούν να κατανοήσουν το έργο στο 

σύνολό τους και μπορούν να το διαχειριστούν τόσο από τεχνικής όσο και 

από οργανωτικής και επικοινωνιακής πλευράς. Ειδικά ο project manager θα 

πρέπει, εκτός των άλλων, να κατέχει τις τεχνικές γνώσεις ώστε να 

αντιλαμβάνεται το σχεδιασμό, να μπορεί να ασκεί έλεγχο στους μελετητές 

και να μπορεί να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας στο έργο. 

 Ο ρόλος της εργοδότριας εταιρείας: η συμπεριφορά της εργοδότριας 

εταιρείας απέναντι στους υπόλοιπους εμπλεκομένους του έργου είναι ένα 

στοιχείο που δεν θα πρέπει να παραληφθεί. Η άμεση απόκριση σε τυχόν 

προβλήματα, το ευχάριστο κλίμα συνεργασίας, η άμεση εκπλήρωση των 

οικονομικών υποχρεώσεων είναι στοιχεία που δίνουν ώθηση σε ένα έργο και 

με έμμεσο τρόπο παρακινούν τους μελετητές ώστε να δώσουν τον καλύτερό 

τους εαυτό για το έργο.  

 Ξεκάθαροι στόχοι και σχέδιο: όπως και στα υπόλοιπα έργα έτσι και στα 

μελετητικά η ύπαρξη ξεκάθαρων στόχων και ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 

κατανοητού από όλους που θα δίνει ξεκάθαρες αρμοδιότητες είναι ένα πολύ 

βασικό στοιχείο. Για την εκπόνηση του σχεδίου είναι απαραίτητη η 

συνεργασία του project manager και του επικεφαλής μηχανικού ούτως ώστε 

να είναι γνωστά εξ’ αρχής όλα τα δεδομένα και οι περιορισμοί του έργου και 

να διαμορφωθεί ένα σχέδιο με κατανοητό αντικείμενο και ρεαλιστικό 

χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό. Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται σε 

μία λεπτομερή σύμβαση που θα υπογραφεί από τον εργοδότη και τους 

μελετητές  

 Η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων: πολύ σημαντική για την 

επιτυχία ενός έργου είναι η επικοινωνία τόσο μεταξύ του project manager 

και των ομάδων μελετητών όσο και μεταξύ μελετητών. Επίσης πολύ βασικό 
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παράγοντα αποτελεί η άμεση απόκριση των εμπλεκομένων σε περίπτωση 

αλλαγής του σχεδιασμού. Πρέπει ο καθένας να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, 

ποιες πληροφορίες να ζητήσει και από ποιους , ποιες πληροφορίες να δώσει 

και σε ποιους. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται σε μεγάλο βαθμό η 

αφιέρωση χρόνου εργασίας προς λάθος κατεύθυνση. 

 Διαρκής έλεγχος: καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου είναι απαραίτητος ο 

συνεχής έλεγχος τόσο από τον επικεφαλή μηχανικό όσο και από το 

διευθυντή του έργου. Ιδιαίτερα ο έλεγχος θα πρέπει να επικεντρώνεται στις 

κρίσιμες εργασίες, η καθυστέρηση των οποίων επιφέρει καθυστέρηση στο 

χρονοδιάγραμμα του έργου. Ο έλεγχος μπορεί να γίνεται είτε μέσω 

προκαθορισμένων συναντήσεων, ώστε να διαπιστώνεται η πρόοδος του 

έργου, είτε με έμμεσο τρόπο μέσα από την καθημερινή συνεργασία και 

επικοινωνία. 

 

5.3 Περιοχές για περαιτέρω διερεύνηση 

Τα παραπάνω σημεία που προτείνονται αφορούν ουσιαστικά την οπτική 

μετασχηματισμού δεδομένων σε αποτελέσματα και της ροής πληροφορίας μέσα 

στο χρόνο. Ενδιαφέρον ίσως θα μπορούσε να παρουσιάσει η διερεύνηση ενός 

μελετητικού έργου από την οπτική της προσθήκης αξίας στον πελάτη, όπως 

αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία. 
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