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Περίληψη 
 

Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να μπορέσουμε να 

κατανοήσουμε βασικές δομικές λειτουργίες της διαχείρισης ενός έργου σε επίπεδο 

οργάνωσης, επίβλεψης και ολοκλήρωσης του. Καθώς επίσης θα αναλυθούν οι όροι 

διαχείριση των υφιστάμενων πόρων ,το κόστος υλοποίησης και η διαχείριση χρόνου. 

 Αυτό θα πρέπει να επιτευχτεί με τον βέλτιστο τρόπο και με τις βέλτιστες 

παροχές από τους καταλληλότερους ανθρώπους (και ομάδες ανθρώπων). Πολλοί 

άνθρωποι και οργανισμοί έχουν σήμερα ένα αναδυόμενο ή ανανεωμένο ενδιαφέρον 

για τη διαχείριση έργων. Στο παρελθόν, η διαχείριση έργων επικεντρωνόταν  κυρίως 

στην παροχή δεδομένων χρονοδιαγράμματος και ανάλυση πόρων στο κορυφαίο 

επίπεδο διοίκησης σε λίγες βιομηχανίες, όπως οι στρατιωτικές και κατασκευαστικές 

βιομηχανίες.  

Η σημερινή διαχείριση έργων περιλαμβάνει πολύ περισσότερα και οι άνθρωποι 

σε κάθε βιομηχανία και κάθε χώρα διαχειρίζονται έργα. Οι νέες τεχνολογίες έχουν 

καταστεί σημαντικός παράγοντας σε πολλές επιχειρήσεις και η χρήση 

διεπιστημονικών και παγκόσμιων ομάδων εργασίας έχει αλλάξει ριζικά το περιβάλλον 

εργασίας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα δοθεί μια θεωρητική ανάλυση σχετικά με τα 

υφιστάμενα κριτήρια επιτυχίας (το κόστος, ο χρόνος και η ποιότητα) ενός έργου 

καθώς επίσης και μια προσέγγιση πως πραγματικά ορίζεται ένα έργο, τι είναι η 

διαχείριση έργου, τύποι λαθών οργάνωσης  και κλείνοντας θα αναφέρουμε νέα 

κριτήρια επιτυχίας σε σημερινά δεδομένα. 

Με μεθόδους προγραμματισμού έργων ασχολείται το επόμενο κεφαλαίο. 

Αναλύονται οι υφιστάμενοι τρόποι προγραμματισμού (GANTT,CPM,PERT) με 

περιορισμένους πόρους με τη βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων. Κλείνοντας 

αυτό το κεφάλαιο έχουμε εκτενή αναφορά σε νέες τάσεις και νέους τρόπους 

προγραμματισμού με σκοπό την δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος 

προγραμματισμού που θα μπορεί να ελέγξει και άλλες πτυχές του έργου με ένα νέο 

εργαλείο, τη τεχνητή νοημοσύνη. 

Στα επόμενα δύο κεφάλαια θα αναλύσουμε λεπτομερώς τη διαχείριση του 

χρόνου και του κόστους σε επίπεδο πρωταρχικού, αλλά περιορισμένου, πόρου ενός 
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έργου. Εν συνεχεία του κεφαλαίου  θα ασχοληθούμε  με τις αρμοδιότητες ενός 

project manager (διαχειριστής έργου) και τα στοιχεία που θα πρέπει να εντάσσει στο 

γενικότερο προγραμματισμό του ούτος ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει με 

επιτυχία το έργο. 

Κλείνοντας την εργασία έχουμε την εφαρμογή όλων των παραπάνω στο 

κλάδο των τηλεπικοινωνιών στο τομέα της κατασκευής νέων έργων υποδομής και 

ανάπτυξης .Έχουμε τρία παραδείγματα που μπορούμε να δούμε τον τρόπο επίτευξης 

του έργου σε όλα τα στάδια του με διαφορετικούς τρόπους παράδοσης . Σε ένα από 

αυτά, το σημαντικότερο , αναλύεται μια ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών (Cosmote 

- όμιλος εταιρειών Ο.Τ.Ε)  σε αντίστοιχο έργο. Τα δύο πρώτα παραδείγματα 

αναφέρονται σε εταιρείες εκτός ελλαδικού χώρου. 

Τα συνολικά συμπεράσματα με ιδέες βελτιστοποίησης και προτάσεις με τη 

συνολική τους ανάλυση θα κλείσουν την εργασία. 
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Μεθοδολογία έρευνας 
 
 Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την σύνταξη αυτής της διπλωματικής 

εργασίας ήταν μελέτη άρθρων και μελετών σχετικά με την ανάλυση του project 

management, καθώς επίσης και μελέτη μοντέλων με αλγοριθμικούς συντελεστές για 

την οργάνωση και διαχείριση έργων .Αυτή η μεθοδολογία μου έδωσε την ευχέρεια να 

μπορώ να αναλύω το θεωρητικό υπόβαθρο των άρθρων και των μελετών στο 

πραγματικό περιβάλλον των αριθμητικών παραδειγμάτων με σκοπό να προσεγγίσω 

το θέμα που με απασχολούσε με μεγαλύτερη ευκρίνεια .Οι θεωρητικές πηγές σε 

απόλυτο βαθμό ήταν απο ξένη βιβλιογραφία και ο λόγος αυτής της επιλογής έγκειται 

στο ότι η ξένη βιβλιογραφία είναι αρκετά ποιο αναπτυγμένη και αρκετά πολύπλευρη 

σε σχέση με τη ελλειμματική ελληνική βιβλιογραφία για το ενλόγω θέμα. 

 Το ''κομμάτι'' που μελετώ στη διαχείριση έργων (project managmement) , 

είναι το κομμάτι του προγραμματισμού δύο βασικών πόρων (ο χρόνος και το 

κόστος). Αλλά η ιδιαιτερότητα που ερευνώ είναι ο εντοπισμός της βέλτιστης 

οργάνωσης του μειωμένου κόστους σε συνάρτηση με το μειωμένο χρόνο. Με σκοπό 

να μη θυσιαστεί η ποιοτική και ποσοτική ευστάθεια του αποτελέσματος ενός έργου. 

 Ο κλάδος που μελετώ είναι ο κατασκευαστικός, αλλά στο σημείο που εστιάζω 

είναι στο κομμάτι της ανάπτυξης του δικτύου σε τηλεπικοινωνιακά έργα τόσο εντός 

Ελλάδας όσο και εκτός. Τα στοιχεία για την Ελλάδα τα συγκέντρωσα απο τον 

ελληνικό φορέα τηλεπικοινωνιών , την COSMOTE (όμιλος εταιρειών Ο.Τ.Ε) και για τις 

ξένες εταιρείες από τη βιβλιογραφία ,άρθρα που αναλύουν τη κατασκευαστική δομή 

των έργων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

Κόστος , χρόνος και ποιότητα ως κριτήρια επιτυχίας ενός έργου 

 
 Το παρόν κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιτυχίας για 

τη διαχείριση έργων. Το κόστος, ο χρόνος και η ποιότητα (''Το τρίγωνο του 

Σιδήρου'')  τα τελευταία 50 χρόνια έχουν γίνει άρρηκτα συνδεδεμένα με τη μέτρηση 

της επιτυχίας της διαχείρισης του έργου. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς στην 

ίδια περίοδο, τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται συνήθως στην περιγραφή της 

διαχείρισης του έργου. Ο χρόνος και το κόστος ήταν στην καλύτερη περίπτωση, 

μόνο εικασίες, που υπολογίζονταν σε μια εποχή που είναι ελάχιστα γνωστά για την 

ορθή διαχείριση ενός έργου. Η ποιότητα είναι ένα φαινόμενο, μια αναδυόμενη 

ιδιότητα, των διαφορετικών αντιλήψεων και πεποιθήσεων που συχνά αλλάζουν τον 

αναπτυξιακό κύκλο ζωής ενός έργου. Γιατί η διαχείριση του έργου είναι τόσο 

απρόθυμη να υιοθετήσει και άλλα κριτήρια εκτός από το τρίγωνο σιδήρου; 

 Ερευνητικές μελέτες που διερευνούν τους λόγους για τους οποίους τα έργα 

αποτυγχάνουν, για παράδειγμα o Morris και Hough  (Morris PWG, Hough GH. The 

Anatomy of Major Projects. John Wiley and Sons, Chichester, 1993.)[1]και ο 

Gallagher (Gallagher K. Chaos, Information Technology and Project Management 

Conference Proceedings, London,Sep.1995.)[1], παραθέτουν αναφορές των 

παραγόντων που πιστεύεται ότι συμβάλλουν στην επιτυχία ή στην αποτυχία της 

διαχείρισης ενός έργου. Την ίδια στιγμή κάποια κριτήρια βάσει των οποίων μπορούν 

να υλοποιηθούν τα έργα είναι μετρήσιμα και διαθέσιμα όπως για παράδειγμα το 

κόστος, ο χρόνος και η ποιότητα που συχνά αναφέρονται ως ,''Το Τρίγωνο του 

Σιδήρου''. 
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Σχήμα 1 : Τα βασικά  κριτήρια επιτυχίας :  ''Το Τρίγωνο του Σιδήρου'' 

(Πηγή : International Journal of Project Management Vol. 17, 
# 1999 Elsevier Science Ltd and IPMA) 

 

 Ωστόσο, τα έργα εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται αποτυχημένα παρά τη 

διαχείριση. Γιατί αυτό συμβαίνει από τη στιγμή που αυτά τα κριτήρια είναι γνωστά; 

Ένα επιχείρημα θα μπορούσε να είναι ότι ο άνθρωπος φαίνεται να ενδιαφέρεται για 

την υιοθέτηση νέων παραγόντων επιτυχίας, όπως νέες μεθοδολογίες, εργαλεία, 

γνώση και δεξιότητες, αλλά εξακολουθεί να μετρά ή να κρίνει τη χρήση 

δοκιμασμένων και αποτυχημένων κριτηρίων. Εάν τα κριτήρια ήταν η αιτία της 

αναφερθείσας αποτυχίας, συνεχίζοντας τη χρήση αυτά τα ίδια κριτήρια θα 

επαναλάβουν απλώς τις αποτυχίες του παρελθόντος. 

 Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο λόγος για τον οποίο κάποια διαχείριση έργου 

χαρακτηρίζεται ως αποτυχημένη είναι από τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν ως 

μέτρο επιτυχίας; Οι ερωτήσεις που μας προκύπτουν : ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται 

και ποια άλλα κριτήρια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της 

επιτυχίας; Αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσει να εξετάσει τα υπάρχοντα κριτήρια και 

να  προτείνει έναν νέο τρόπο εξέτασης των κριτήριων επιτυχίας. Αυτό θα το 

ονομάσουμε  ''τετράγωνη διαδρομή- The Square Route''. 

 Το κεφάλαιο αυτό έχει χωριστεί σε τέσσερα τμήματα. Αρχικά, θα αναφέρουμε 

τα υφιστάμενα κριτήρια  διαχείρισης του έργου εξετάζονται τα κριτήρια επιτυχίας του 
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Τριγωνου του Σιδήρου. Στη συνέχεια, θα αξιολογήσουμε και άλλα κριτήρια επιτυχίας 

προς τα εμπρός, χωρίζοντας στα λανθασμένα κριτήρια και σε αυτά που δεν έγιναν 

όπως θα έπρεπε να είχαν γίνει. Στο τρίτο τμήμα, θα αναφέρουμε και άλλα κριτήρια 

επιτυχίας, που προτάθηκαν από την αναθεώρηση κάποιων παλιότερων. Στο τέταρτο 

μέρος θα έχουμε ''Το Τρίγωνο του Σιδήρου'', καθώς και την ανάπτυξη περεταίρω 

κριτηρίων επιτυχίας ενός έργου .Αυτή η διαδικασία προς τα βέλτιστα κριτήρια  

αντιπροσωπεύεται ως  ''Τετραγωνική Διαδρομή''. 

Αρχικά  θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να οριστεί αυτό που θελουμε να 

μετρήσουμε και έπειτα να αναλύσουμε ,τη διαχείριση του έργου. 

 

1.1 Τι είναι η διαχείριση του έργου; 
 

 Πολλοί έχουν επιχειρήσει να διαχειριστούν ένα έργο. Για παράδειγμα, ο Oisen, 

(Oisen, RP, Can project management be defined? Project Management Quarterly, 

1971)[1] , από αναφορές του το 1950, ίσως ήταν μια από τις πρώτες προσπάθειες. 

 

 ''Διαχείριση Έργων (project management)  είναι η εφαρμογή μιας συλλογής 

από εργαλεία και τεχνικές (όπως η CPM και matrix organization) που σκοπό έχει  να 

κατανέμει τη χρήση διαφόρων πόρων για την ολοκλήρωση ενός έργου  με 

μοναδικούς, πολύπλοκους, εντός χρονικών, οικονομικών και ποιοτικών περιορισμών. 

Κάθε εργασία απαιτεί ένα συγκεκριμένο συνδυασμό αυτών των εργαλείων και των 

τεχνικών. Δομημένα στο περιβάλλον εργασίας και στο κύκλο ζωής (από την αρχή 

μέχρι την ολοκλήρωση) του έργου'' (Oisen, 1950). 

 

 Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να συμπεριλάβουμε κάποια κριτήρια επιτυχίας 

όπως ,το γνωστό, " τρίγωνο του σιδήρου". Αυτά τα κριτήρια για τη μέτρηση της 

επιτυχίας περιλαμβάνονται  στην περιγραφή που χρησιμοποιείσαι ο Oisen τα οποία 

εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τη διαχείριση έργου έως και 

σήμερα. Αναφορικά παρακάτω ,ως παράδειγμα , έχουμε το βρετανικό πρότυπο για τη 

διαχείριση έργων ''BS60794'' (British Standard in Project Management 6079.) του 

1996 το οποίο αναφέρει ότι : 
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''Ο προγραμματισμός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος όλων των πτυχών 

ενός προγράμματος (έργου) και το κίνητρο  όλων εκείνων που συμπεριλαμβάνονται 

με σκοπό  να επιτύχει τους στόχους εγκαίρως και με προβλεπόμενο κόστος, ποιότητα 

και απόδοση.'' 

Ο οργανισμός διαχείρισης έργων του Ηνωμένου Βασιλείου (Association of Project 

Management - APM) έχει δημιουργήσει έναν ειδικό οργανισμό το ''Βρετανικό Σώμα 

Γνώσης-Τεχνογνωσίας (Body of Knowledge UK-BoK) που παρέχει ακόμη μια 

προϋπόθεση για τη διαχείριση έργων : 

 

''Ο σχεδιασμός , η οργάνωση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος σε όλες τις πτυχές ενός 

έργου και το κίνητρο όλων των συμμετεχόντων στην επίτευξη των στόχων του 

έργου με ασφάλεια και εντός των καθορισμένων προθεσμιών, των κριτηρίων 

κόστους και επιδόσεων είναι στην απόλυτη ευθύνη του PM(project manager).'' 

 

 Και άλλες απόψεις έχουν αναφερθεί, όπως η άποψη της Reiss(Reiss B. 

Project Management Demystified. E and FN Spon, London, 1993.)[1] , σύμφωνα με 

την οποία προτείνει ότι , ''ένα έργο είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα που 

επιτυγχάνει έναν σαφή στόχο ενάντια σε ένα χρονικό διάστημα''. Για να επιτύχει ,μας 

επισημάνει ότι μια απλή περιγραφή του έργου δεν είναι πότε αρκετή. Προτείνει ότι η 

διαχείριση του έργου είναι ένας συνδυασμός διαχείρισης και προγραμματισμού αλλά 

και διαχείρισης της αλλαγής. Η άποψη του Lock (Lock D. Project Management, 5th 

ed. Gower, Aldershot, 1994.) ήταν ότι η διαχείριση του έργου είχε εξελιχθεί σε 

επίπεδο σχεδιασμού, συντονισμού και  ελέγχου των πολύπλοκων και ποικίλων 

δραστηριοτήτων της σύγχρονης βιομηχανίας, ενώ ο Burke (Burke R. Project 

Management. John Wiley and Sons, Chichester, 1993.) θεώρησε  τη διαχείριση των 

έργων ως μια εξειδικευμένη τεχνική διαχείρισης .Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος 

των έργων θα πρέπει να εκτελείται υπό ισχυρό ενιαίο σημείο ευθύνης. 

 Ενώ έχουν γίνει κάποιες διαφορετικές προτάσεις σχετικά με το τι είναι η 

διαχείριση του έργου, τα κριτήρια για την επιτυχία, δηλαδή το κόστος, ο χρόνος και 

η ποιότητα παραμένουν και περιλαμβάνονται στην πραγματική περιγραφή. Θα 

μπορούσε αυτό να σημαίνει ότι το παράδειγμα που δόθηκε για τον ορισμό της 
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διαχείρισης έργου από τον Oisen ήταν σωστό ως προς τη πειθαρχία, αλλά η 

διαχείριση του έργου δεν άλλαξε ή δεν ανέπτυξε πραγματικά τα κριτήρια μέτρησης 

επιτυχίας στο τελευταίο διάστημα των 50 ετών. Η διαχείριση του έργου είναι ένα 

επάγγελμα μάθησης με βάση στα λάθη του παρελθόντος και πιστή στη βέλτιστη 

πρακτική. Εξακολουθούν να αναπτύσσονται πρότυπα, όπως το ''BS 60794'' και το 

βρετανικό σώμα γνώσης. Ο καθορισμός της διαχείρισης του έργου είναι βέβαιος και ο 

Wirth (Wirth, I and Trylo., D, Preliminary comparisons of six e.orts to document the 

projects management body of knowledge.International Journal of Project 

Management, 1995.) έδειξε τις διαφορές στο περιεχόμενο μεταξύ έξι χωρών στις 

δικές του εκδόσεις BoK's. Ο Turner (Turner, JR, Editorial: International Project 

Management Association global qualification, certification and accreditation. 

International Journal of Project Management, 1996.) παρείχε ενοποιημένη μήτρα για 

να κατανοήσουμε και να μετριάσουμε τις διαφορές προσπαθώντας να περιγράψει τη 

διαχείριση του έργου.  

 Ο Turner πρότεινε περαιτέρω ότι η διαχείριση του έργου θα μπορούσε να 

περιγραφεί ως: ''η τέχνη και η επιστήμη της μετατροπής του οράματος σε 

πραγματικότητα''. Σημειώνουμε ότι τα κριτήρια βάσει των οποίων μετράται η 

διαχείριση του έργου δεν συμπεριλαμβάνεται στην περιγραφή αυτή. Υπάρχει όμως 

ένα παράδοξο στην προσπάθεια να καθοριστεί η διαχείριση του έργου; Μπορεί ένα 

θέμα να είναι ένα μοναδικό, πολύπλοκο έργο, όπως προτείνεται ήδη από την εποχή 

του Oisen. Ίσως η διαχείριση έργων είναι απλά ένα εξελισσόμενο φαινόμενο, το 

οποίο θα παραμείνει αρκετά ασαφές ώστε ένα εύλογο χαρακτηριστικό του θα 

μπορούσε να είναι η ''δύναμη''. Το σημαντικό σημείο είναι ότι, ενώ οι παράγοντες 

έχουν αναπτυχθεί και έχουν υιοθετηθεί και έχουν προταθεί οι αλλαγές στα κριτήρια 

επιτυχίας παραμένουν αμετάβλητα. Η αποτυχία ενός έργου θα μπορούσε να είναι 

ένας σύνδεσμος δράσεων. Η διαχείριση του έργου συνεχίζει να αποτυγχάνει επειδή, 

στον ορισμό περιλαμβάνεται ένα περιορισμένο σύνολο κριτηρίων για τη μέτρηση της 

επιτυχίας, του κόστους, του χρόνου και της ποιότητα.Aκόμη και αν επιτευχθεί ένας 

σωστός συνδυασμός από αυτά τα κριτήρια η επιτυχία μπορεί να μην επέλθει σε 

απόλυτο βαθμό. Σε κάποιες προπτυχιακές διαλέξεις και σε κάποια εργαστήρια σχετικά 

με τη διαχείριση έργων, οι μαθητές κλήθηκαν να βρουν κάποια δευτερεύουσα 

βιβλιογραφία που περιγράφει τη διαχείριση έργων και να παράγουν τον δικό τους 
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ορισμό. Ενώ υπήρχαν κάποιες καινοτόμες ιδέες, οι επιτακτικές απαντήσεις όμως 

περιελάμβαναν ως κριτήρια επιτυχίας το κόστους, το χρόνο και τη ποιότητα. Εάν 

αυτή είναι η αντίληψη για τη διαχείριση των έργων που επιθυμούμε για όσους 

πρόκειται να εργαστούν σε αυτό το επάγγελμα τότε , η ρητορική με τα χρόνια έχει 

δουλέψει. Αυτό όμως ήταν το πρόβλημα για την πραγματοποίηση πιο επιτυχημένων 

έργων; Μέχρι σήμερα, η διαχείριση έργων έχει επικεντρωθεί στα κριτήρια επιτυχίας 

από τη φάση παράδοσης, έως και την υλοποίηση. Ενισχυμένη από την ίδια την 

περιγραφή που συνεχίσαμε να χρησιμοποιούμε για να καθορίσουμε το επάγγελμα. 

Εστιάσαμε στη κριτική αν το έργο έγινε σωστά κάνοντας όλες τις ενέργειες που 

απαιτούνται ώστε να υλοποιηθεί εγκαίρως, με το προβλεπόμενο κόστος και τις 

ορισμένες ποιοτικές παραμέτρους που ζητήθηκαν, αλλά δεν φαίνεται να παρέχει είτε 

βελτιωμένη αποτελεσματικότητα είτε αποτελεσματικότητα για την οργάνωση, είναι 

αυτή μια επιτυχημένη διαχείριση του έργου;  

 

1.2  Ανάγκη για ανάπτυξης  νέων κριτηρίων επιτυχίας 

 
 Αν τα κριτήρια που μετράμε είναι λάθος και χρησιμοποιούμε αποκλειστικά 

αριθμούς για να μετρήσουμε και να αντιπροσωπεύσουμε αυτό που μας θυμίζει 

Bernstein(Bernstein PL. Have we replaced old-world superstitions with a dangerous 

reliance on numbers? Harvard Business Review Mar-Apr. 1996)μπορεί να είναι 

επικίνδυνο, δεν είναι παράλογο να υποδείξουμε ότι οι παράγοντες στους οποίους 

έχουμε επικεντρωθεί με την πάροδο των ετών για την ικανοποίηση αυτών των 

κριτηρίων, μπορεί επίσης να ήταν λάθος. Διαχωρίζουμε λοιπόν , τα  λάθη σε δύο 

τύπους(I,II) ο Handy (Handy C. The Empty Raincoat. Hutchinson, London.) μας 

υποδεικνύει ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο. Ο Atkinson (Atkinson RW. E.ective 

Organisations, Re-framing the Thinking for Information Systems Projects Success, 

13±16 Cassell, London, 1997) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα 

μπορούσε να υιοθετηθεί και να προσαρμοστεί σε IS & IT projects που σκέφτονται. 

 Τα σφάλματα τύπου Ι είναι όταν κάτι γίνεται λάθος, για παράδειγμα, κακός 

σχεδιασμός, ανακριβή εκτίμηση kai έλλειψη ελέγχου. Τα σφάλματα τύπου ΙΙ θα 
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μπορούσαν να θεωρηθούν όλα αυτά που έχουν ξεχαστεί ή αυτά που θα μπορούσαν 

να είχαν υλοποιηθεί αλλά τελικά δεν υλοποιήθηκαν, όπως η χρήση ανολοκλήρωτων 

κριτηρίων για την επιτυχία. 

 

 

 

 

• Ο πρωταρχικός σκοπός ενός συστήματος μέτρησης πρέπει να είναι να 

βοηθήσει την ομάδα και όχι τους κορυφαίους διαχειριστές καθώς επίσης να 

μετρά την πρόοδό της.  

• Μια πραγματικά εξουσιοδοτημένη ομάδα πρέπει να διαδραματίσει τον ηγετικό 

ρόλο στο σχεδιασμό του δικού της συστήματος μέτρησης. 

•  Επειδή η ομάδα είναι υπεύθυνη για μια διαδικασία παράδοσης αξίας που 

περνάει από διάφορες λειτουργίες, θα πρέπει να δημιουργήσει, η ίδια, και τα 

ανάλογα μέτρα ώστε  να εντοπίζουν και να επεξεργάζονται τη διαδικασία. 

• Μια ομάδα θα πρέπει να υιοθετήσει λίγα  μέτρα (όχι περισσότερο από 15), τα 

πιο κοινά αποτελέσματα είναι το κόστος και το χρονοδιάγραμμα. 

 
Πίνακας 1 :    ''Πίνακας αποτελεσμάτων'' 
 

 
 Σύμφωνα με την Handy ότι οι δύο τύποι σφαλμάτων είναι διαφορετικοί. Για 

να δώσουμε ένα παράδειγμα, εξετάζουμε μια αναλογία με τους μουσικούς. Ένας 

ερασιτέχνης μουσικός θα εξασκηθεί μέχρι να παίξει το μουσικό κομμάτι σωστά. Αυτό 

σημαίνει ότι προσπαθεί να μην διαπράξει σφάλμα Τύπου Ι και να πάρει το λάθος 

τόνο. Αντίθετα, ένας επαγγελματίας μουσικός θα εξασκηθεί μέχρι να ηρεμήσει η 

μουσική. Οι επαγγελματίες μουσικοί προσπαθούν να μην διαπράξουν σφάλμα Τύπου 

ΙΙ, γιατί δεν πρόκειται για το αν η μουσική ήταν σωστή ή λανθασμένη (τονικά), αλλά 

το πόσο σωστά εκτελέστηκε το κομμάτι. Οι τύποι σφαλμάτων μπορούν να 

θεωρηθούν απλώς ως η ''αμαρτία'' της προμήθειας (σφάλμα τύπου Ι) ή η ''αμαρτία'' 

της παραλείψεως (σφάλμα τύπου ΙΙ). Η εύρεση ενός αρνητικού σφάλματος τύπου ΙΙ 

είναι σχεδόν αδύνατο διότι είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τι να αναζητήσουμε ή αν 

τελικά το εντοπίσουμε να  είμαστε σε θέση να το αναγνωρίσουμε τι ακριβώς είναι. 

Ενώ τα σφάλματα τύπου II δεν είναι εύκολο να βρεθούν χρησιμοποιώντας μεθόδους 
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έρευνας, είναι δυνατό να ξεπεράσουμε ένα σφάλμα Τύπου ΙΙ. 

1.3 Κριτήρια επιτυχίας :  Το στάδιο παράδοσης, η διαδικασία και  
ολοκλήρωση 

 

Oilsen σχεδόν πριν από 50 χρόνια πρότεινε το κόστος, το χρόνο και ποιότητα ως 

κριτήρια επιτυχίας. Ο Wright (Wright, JN, Time and budget: the twin imperatives 

of a project sponsor. International Journal of Project Management, 1997),μειώνει 

αυτόν τον κατάλογο και παίρνει την άποψη ενός πελάτη και υποδεικνύει ότι μόνο 

δύο παράμετροι έχουν σημασία, o χρόνος και ο προϋπολογισμό. Πολλοί 

συγγραφείς όπως :  

• O Turner (Turner JR. The Handbook of Project-based Management. 

McGraw-Hill, 1993.),  

• οι Morris και Hough (Morris PWG, Hough GH. The Anatomy of Major 

Projects. John Wiley, 1987.), 

•  ο Wateridge (Wateridge, J, How can IS/IT projects be measured for 

success? International Journal of project Management, 1998),  

• ο deWit,( de Wit, A, Measurement of project management success. 

International Journal of Project Management, 1988)  

• McCoy, (McCoy FA. Measuring Success: Establishing and Maintaining A 

Baseline, Project management Institute Seminar/Symposiun Montreal 

Canada, Sep. 1987,),  

• ο Pinto και ο Slevin,( Pinto, JK and Slevin, DP, Critical success factors 

across the project lifecycle. Project Management Journal, 1988.), 

•  ο Saarinen(Saarinen, T, Systems development methodology and project 

success. Information and Management, 1990.) και ο  

• Ballantine(Ballantine, J, Bonner, M, Levy, M, Martin, A, Munro, I and 

Powell, PL, The 3-D model of information systems successes: the search 

for the dependent variable continues. Information Resources Management 

Journal, 1996.) 

 συμφωνούν ότι το κόστος, ο χρόνος και η ποιότητα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

ως κριτήρια επιτυχίας, αλλά όχι αποκλειστικά. Προσωρινά κριτήρια είναι διαθέσιμα 
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κατά τη διάρκεια του σταδίου παράδοσης για να μετρηθεί εάν το σχέδιο που 

πρόκειται να σχεδιαστεί. Αυτές οι μετρήσεις προσωρινών κριτηρίων μπορούν να 

θεωρηθούν ότι μετράνε την πρόοδο του μέχρι τη παρούσα στιγμή έναν τύπο 

μέτρησης που συνήθως εκτελείται ως μέθοδος ελέγχου. Για παράδειγμα, ο 

Williams (Williams, BR, Why do software projects fail? GEC Journal of Research, 

1995.) περιγράφει τη χρήση βραχυπρόθεσμων μέτρων κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής του έργου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο κερδισμένης αξίας, η οποία 

όταν υπολείπεται των πραγματικών δαπανών υποδηλώνει ότι το έργο πρόκειται 

να ακολουθήσει μια διαδρομή. Ωστόσο, το DeWit επισημαίνει ότι όταν οι δαπάνες 

χρησιμοποιούνται ως έλεγχος, μετράνε την πρόοδο, η οποία εξισώνει την 

επιτυχία. 

 Για άλλα έργα, το βασικό κριτήριο πρωταρχικής σημασίας, θα ήταν η 

ποιότητα. Θα εστιάζουμε τώρα σε αυτό το κριτήριο .Ο χρόνος και το κόστος 

θεωρούνται δευτερεύοντα κριτήρια ενώ το προϊόν που προκύπτει είναι στο 

επίκεντρο. 

 Ο Alter (Alter S. Information Systems a management perspective, 2nd ed. 

Benjamin and Cummings, California, 1996.)[1]περιγράφει τους στόχους της 

διαδικασίας του οργανισμού ως δύο διαφορετικά μέτρα επιτυχίας. Αυτή η δήλωση 

απομακρύνει από τη προσοχή μας τη σκέψη «το έκαναν σωστά ;», στο «τi έκαναν 

σωστό;», λίγο μετά μετά την εφαρμογή. Ωστόσο, τα έργα συνήθως θεωρούνται ότι 

έχουν ολοκληρωθεί όταν ολοκληρωθεί η παράδοση τους. Τα κριτήρια έγκαιρης 

παράδοσης στο στάδιο παράδοσης δεν επιτρέπουν το προκύπτον σύστημα και τα 

οφέλη που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιτυχή διαχείριση του έργου. Ο 

χρόνος, ως ένα  κριτήριο λειτουργίας από τη διαδικασία φαίνεται να καλύπτει την 

πιθανότητα άλλων κριτηρίων, από την στιγμή της ενσωμάτωσης του. Υπό τον όρο 

ότι ο χρόνος δεν είναι κρίσιμος, τα κριτήρια παράδοσης είναι μόνο ένα σύνολο κατά 

του οποίου η επιτυχία μπορεί να αξιολογηθεί. Η μέτρηση των κριτηρίων διαδικασίας 

για τη διαχείριση του προγράμματος είναι μέτρηση της αποτελεσματικότητας. 

Αξιολογώντας την επιτυχία των ωφέλιμων συστημάτων ή οργανωτικών λειτουργιών  

τα κριτήρια αλλάζουν σε αυτά της αξιολόγησης, παίρνοντας κάτι σωστό, 

επικεντρωμένοι στόχοι και μετρώντας την αποτελεσματικότητα . Έτσι ποια από τα 

παραπάνω είναι τα  κριτήρια; 
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1.4 Κριτήρια επιτυχίας που καθόρισε το σύστημα δομής στο 
επίπεδο μετά την ολοκλήρωση του έργου  
 
 Αρχικά,  θα πρέπει να αποφασίσουμε ποίος καθορίζει τα κριτήρια επιτυχίας 

ενός έργου. Ο Struckenbruck (Struckenbruck L. Who determines project success. 

Project management Institute Seminar/Symposiun Montreal Canada, Sep.1987.) 

εξέτασε τους τέσσερις σημαντικότερους παράγοντες που αποφασίζουν να 

καθορίσουν τα κριτήρια οι οποίοι είναι ,είτε ο διαχειριστής του έργου(project 

manager), είτε ο ανώτατος διευθυντής (top manager,leader), ο πελάτης και τα μέλη 

της ομάδας. Δύο άλλα πιθανά κριτήρια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 

τη μέτρηση της επιτυχίας του έργου είναι το προκύπτον σύστημα (το προϊόν-έργο) 

και μη οφέλη για τους πολλούς εμπλεκόμενους φορείς του έργου, όπως οι χρήστες, 

οι πελάτες ή το έργο. 

 Οι DeLone et al.( DeLone, WH and McLean, ER, Information systems success: 

the quest for the dependent variable. Information Systems Research, 1992) 

αναγνώρισαν έξι κριτήρια (μετά την εφαρμογή) για τη μέτρηση της επιτυχίας ενός 

συστήματος , 

 
1. Η ποιότητα του συστήματος , 

2. Η ποιότητα πληροφοριών , 

3. Η χρήση πληροφοριών , 

4. Η ικανοποίηση των χρηστών , 

5. Η ατομική επίδραση και 

6. Η οργανωτικές επιπτώσεις 

  

 Οι Ballantine et al.( Ballantine, J, Bonner, M, Levy, M, Martin, A, Munro, I and 

Powell, PL, The 3-D model of information systems successes: the search for the 

dependent variable continues. Information Resources Management Journal, 1996,) 

δεσμεύτηκαν να αναθεωρήσουν το έργο DeLone υποδηλώνοντας ένα τρισδιάστατο  

μοντέλο επιτυχίας που διαχώρισε τις διαφορετικές διαστάσεις των επιπέδων 

ανάπτυξης, εγκατάστασης και παράδοσης. Η μελέτη του  DeLone ζήτησε μια νέα 
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εστίαση σχετικά με τα ενδεικνυόμενα μέτρα επιτυχίας σε διαφορετικά επίπεδα. Αυτό 

το έγγραφο προσπαθεί να βοηθήσει αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο δείχνοντας την 

πιθανότητα τύπου II σφάλματα στη διαχείριση έργου, δηλ. Πράγματα που δεν έγιναν 

αλλά θα μπορούσαν να ''δείξει'' και σημεία που δεν είχαν εξεταστεί προηγουμένως. 

 

 

1.5 Κριτήρια επιτυχίας : Τα οφέλη ενός επιτυχημένου έργου 
 

 Τα κριτήρια διαχείρισης του έργου και τα οργανωτικά κριτήρια επιτυχίας, de 

Wit (de Wit A. Measuring project success. Project management Institute 

Seminar/Symposiun Montreal Canada, Sep. 1987,), παρουσιάζονται και είναι 

διαφορετικά αμφισβητούν ακόμη και τον σκοπό της προσπάθειας μέτρησης της 

διαχείρισης του έργου και της οργανωτικής επιτυχίας και τη σύνδεση των δύο, 

απαιτούν χωριστά κριτήρια μέτρησης. Θα μπορούσαν ωστόσο να μετρηθούν και 

ξεχωριστά. Τι είναι λοιπόν; 

 Ο Shenhar (Shenhar, AJ, Levy, O and Dvir, D, Mapping the dimensions of 

project success. Project Management Journal, 1997.) παρήγαγε τα αποτελέσματα 

από 127 έργα και κατέληξε σε ένα πολυδιάστατο παγκόσμιο πλαίσιο για την εξέταση 

της επιτυχίας. Μόνο ένα στάδιο ήταν στη φάση παράδοσης που αποφάσισε να 

μετρήσει την επάρκεια του έργου. Τα τρία άλλα κριτήρια που προτάθηκαν ήταν όλα 

στη φάση μετά την παράδοση. Αυτές ήταν επιπτώσεις στον πελάτη, ήταν μετρήσιμες 

μέσα σε λίγες εβδομάδες μετά την εφαρμογή, η επιχειρηματική επιτυχία ήταν 

μετρήσιμη μετά από ένα έως δύο χρόνια και η προετοιμασία για το μέλλον, 

μετρήσιμη μετά από περίπου τέσσερα έως πέντε χρόνια. Κατά των Shenhar οι 

προτεινόμενοι διαχειριστές (project managers) των έργων πρέπει να : «βλέπουν τη 

''μεγάλη εικόνα'', να γνωρίζουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και αναζητήστε 

μακροπρόθεσμα οφέλη ». Η διαχείριση του έργου φαίνεται να χρειάζεται να 

αξιολογηθεί το συντομότερο δυνατό, συχνά μόλις ολοκληρωθεί το στάδιο 

παράδοσης. Αυτό περιορίζει τα κριτήρια για τη μέτρηση της επιτυχίας στο Τρίγωνο 

του Σιδήρου και αποκλείει τους μακροπρόθεσμους δικαιούχους από την συμπερίληψη 

στα κριτήρια επιτυχίας. Είναι δυνατόν αυτές οι εξαιρέσεις από άλλα κριτήρια 
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επιτυχίας να είναι ένα παράδειγμα σφάλματος Τύπου ΙΙ, κάτι που λείπει; 

 Οι ''Φιλόσοφοι  των καθεδρικών ναών'', όπως έχουν περιγραφεί από τον 

Handy, ήταν προετοιμασμένοι να ξεκινήσουν μεγάλα έργα αλλά αδυνατούσαν να τα 

δουν ολοκληρωμένα .Σήμερα οι σύγχρονοι διαχειριστές έργων είναι  αντίθετοι των 

ιδεών των προαναφερθείσας ''φιλοσόφων'' . Οι σύγχρονοι διαχειριστές σχεδίων 

αναμένεται να αποδώσουν γρήγορα και ικανά αποτελέσματα προς μέτρηση το 

συντομότερο δυνατό. Ένα χαρακτηριστικό της ''Ταχείας Ανάπτυξης Εφαρμογών'' 

(Rapid Application Development RAD) είναι ότι τα αποτελέσματα παρέχονται 

γρήγορα. Ένα πλεονέκτημα του RAD είναι ότι ενώ ο χρόνος είναι «εγκλωβισμένος» 

και τα αποτελέσματα παράγουν ''άμεση'' (dirty) λύση,  αυτό γίνεται αποδεκτό ως 

επιτυχία. Οι πελάτες και οι χρήστες αποτελούν παραδείγματα ενδιαφερόμενων μερών 

,των σχεδίων, των συστημάτων πληροφοριών και τα κριτήρια που θεωρούν 

σημαντικά για την επιτυχία πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση ενός 

σχεδίου. Ο Deane et al.  (Deane RH, Clark TB, Young AP. Creating a learning project 

environment: aligning project outcomes with customer needs. Information Systems 

Management 1997) και οι συνεργάτες του εξέτασαν την αλληλεπίδραση των 

αποτελεσμάτων του έργου με τις ανάγκες των πελατών και αυτές θεωρούσαν ως 

πιθανά ''κενά'' που θα υπήρχαν εάν η απόδοση δεν ήταν αρκετά σωστή για να δώσει 

ένα «συνεκτικό αποτέλεσμα του έργου». Εντοπίστηκαν πέντε πιθανά επίπεδα 

απόδοσης των έργων με τα ανάλογα ''κενά'', τα οποία παρουσιάζονται στο παρακάτω 

   

 

• Πραγματικό αποτέλεσμα του έργου που επιθυμεί ο πελάτης 
Kενό 1 

• Επιθυμητό αποτέλεσμα του  έργου όπως περιγράφεται από τον πελάτη 
Κενό2 

• Επιθυμητό αποτέλεσμα του έργου όπως αντιλαμβάνεται η ομάδα του έργου 
Κενό 3 

• Ειδικό σχέδιο έργου που αναπτύχθηκε από την ομάδα του έργου 
Κενό 4 

• Το πραγματικό αποτέλεσμα του έργου που παραδόθηκε στον πελάτη 
 

Πίνακας 2 :    ''Κενά απόδοσης (performance gaps)'' 
 

  Ο Deane et al. έδωσαν έμφαση σε ένα ''κενό'' που θα μπορούσε να θεωρηθεί 
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ότι υπάρχει μεταξύ του πελάτη, της ομάδας και του αποτελέσματος. Σε αυτό το 

''κενό'' εντοπίστηκε μια εντελώς διαφορετική απόδοση της αρχικής επιθυμίας του 

πελάτη σε σχέση με το τελικό προιόν. 

  Υπάρχουν και άλλοι που συμμετέχουν επίσης κατά την υλοποίηση ενός έργου 

και οι Mallak et al.( Mallak ΑΜ, Patzak GR, Kursted Jr, ΗΑ. Ικανοποιητική συμμετοχή 

για την επιτυχή διαχείριση του έργου. Πρακτικά του 13ο ετήσιο συνέδριο για τους 

υπολογιστές και τη βιομηχανία Μηχανική 1991) (Σχήμα 2) συνομίλησαν με αυτούς 

τοποθετώντας τους σε μια κατηγορία ενδιαφερομένων επισημαίνοντας ότι ενδέχεται 

να υπάρχουν στιγμές όπου σε μια ομάδα θα μπορούσε να υπάρχουν  πολλοί 

ενδιαφερόμενοι. 

 

 

Σχήμα: 2   Απεικόνιση των  ενδιαφερόμενων γύρω από το έργο,''Mallak et al.'' 

(Πηγή : Mallak AM, Patzak GR, Kursted Jr, HA. Satisfying stakeholders for successful project 

management. Proceedings of the 13th Annual Conference on Computers and Industrial 

Engineering 1991) 

 

 Οι παρακάτω συγγραφείς Turner, οι Morris και Hough,ο Wateridge, ο  deWit, 

οM cCoy, οι Pinto και Slevin, ο Saarinen και ο Ballantine,  οι οποίοι αναφέρθηκαν 

νωρίτερα, συμπεριέλαβαν τα κριτήρια του ''Τριγώνου του Σιδήρου'', το κόστος, το  
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χρόνο και την ποιότητα ως απαραίτητο κριτήριο με σκοπό να μετρηθεί η διαδικασία 

διαχείρισης του έργου. Παράλληλα όμως, όλοι αυτοί οι συγγραφείς περιλάμβαναν 

όλα τα άλλα κριτήρια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να μετρηθεί η 

επιτυχία του έργου μετά την εφαρμογή. Λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία που 

ανέφεραν αυτοί οι συγγραφείς φαίνεται ότι είναι δυνατόν να τα τοποθετήσουμε σε 

τρεις νέες κατηγορίες. Αυτές είναι:  

 

1. η τεχνική ισχύς του προκύπτοντος συστήματος,  

2. τα οφέλη για την προκύπτουσα οργάνωση (άμεσα οφέλη)  

3. τα οφέλη για μια ευρύτερη κοινότητα ενδιαφερομένων (έμμεσα οφέλη).  

 

Αυτές οι τρεις κατηγορίες θα μπορούσαν να εκπροσωπούνται ως ''The Square Route'' 

για την κατανόηση των κριτηρίων επιτυχίας διαχείρισης έργου, όπως παρουσιάζεται 

στο Σχήμα 3. 

 

 

Σχήμα 3 :    Atkinson ''The Square Route'' 

(Πηγή : Roger Atkinson Department of Information Systems, The Business School, 
Bournemouth University, Talbot Campus, FernBarrow, Poole, Dorset, UK) 
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Εν συνεχεία θα αναλυθεί  η κατανομή των τεσσάρων κριτηρίων επιτυχίας 

στον Πίνακα 3. 

 

 
 
Πίνακας 3 :                "Ανάλυση κριτηρίων επιτυχίας'' 
(Πηγή : Project Management: Cost, time and quality, two best guesses: R.Atkinson ) 
 

 
Τα περιεχόμενα του Πίνακα 3 δεν είναι εξαντλητικά. Ο βασικός λόγος ύπαρξης του 

Πίνακα 3 είναι να υποδείξει και άλλους τρεις τύπους κριτηρίων επιτυχίας και 

παραδείγματα αυτών, όπως προτείνουν άλλοι συντάκτες. 

 

 

1.6 Περίληψη  κεφαλαίου  
 

 Μετά από 50 χρόνια, φαίνεται ότι οι ορισμοί για τη διαχείριση του έργου 

εξακολουθούν να περιλαμβάνουν ένα περιορισμένο σύνολο κριτηρίων επιτυχίας, 

δηλαδή το τρίγωνο του σιδήρου, το κόστος, το χρόνο και την ποιότητα. Αυτά τα 

κριτήρια, όπως προτείνεται, είναι μόνο δύο καλύτερες εικασίες και ένα φαινόμενο. 

Ένας πόρος πεπερασμένου χρόνου είναι πιθανώς το χαρακτηριστικό που διαχειρίζεται 

τη διαχείριση του έργου από τα περισσότερα άλλα είδη διαχείρισης. Ωστόσο, για να 

επικεντρωθούν τα κριτήρια επιτυχίας αποκλειστικά στα κριτήρια παράδοσης, με την 

εξαίρεση άλλων, προτείνεται να έχει δημιουργηθεί μια ακριβής εικόνα της 

αποκαλούμενης αποτυχημένης διαχείρισης του έργου. 

 Έχει αναπτυχθεί ένα επιχείρημα που καταδεικνύει ότι δύο τύποι σφαλμάτων 
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μπορούν να υπάρχουν στο πλαίσιο της διαχείρισης του έργου. Σφάλματα Τύπου I 

έχουμε  όταν γίνει κάτι λάθος, ενώ σφάλματα Τύπου ΙΙ είναι όταν κάτι δεν έχει γίνει 

όπως θα μπορούσε να ήταν ή κάτι που χάθηκε. Έχει περαιτέρω υποστηριχθεί ότι η 

βιβλιογραφία υποδηλώνει ότι έχουν προσδιοριστεί και άλλα κριτήρια επιτυχίας, αλλά 

μέχρι σήμερα το τρίγωνο του σιδήρου φαίνεται ότι εξακολουθεί να είναι ένα από τα 

προτιμώμενα κριτήρια επιτυχίας. Το σημαντικό σημείο που πρέπει να γίνει είναι ότι η 

διαχείριση έργου μπορεί να διαπράξει σφάλμα Τύπου II και ότι το σφάλμα είναι η 

απροθυμία να συμπεριληφθούν πρόσθετα κριτήρια επιτυχίας. 

 Χρησιμοποιώντας το Τριγωνικό Σιδήρου της διαχείρισης έργου, του χρόνου, 

του κόστους και της ποιότητας, καθώς τα κριτήρια επιτυχίας δεν είναι ένα σφάλμα 

Τύπου Ι, δεν είναι λάθος. Είναι ένα παράδειγμα σφάλματος Τύπου ΙΙ, δηλαδή δεν 

είναι τόσο καλό όσο θα μπορούσαν να είναι, ή κάτι λείπει. Η μέτρηση του 

προκύπτοντος συστήματος και των πλεονεκτημάτων όπως προτείνεται στην  ''The 

Square Route'', θα μπορούσε να μειώσει ορισμένα σφάλματα τύπου ΙΙ, έναν 

σύνδεσμο που λείπει για την κατανόηση της επιτυχίας της διαχείρισης έργων. 

Προσπαθώντας να αποτρέψουμε ένα σφάλμα Τύπου ΙΙ της διαχείρισης του έργου, σε 

αυτό το κεφάλαιο  υποδηλώνει ότι το Τριγωνικό Σιδήρου θα μπορούσε να 

αναπτυχθεί ώστε να καταστεί η ''The Square Route'' κριτήριο επιτυχίας, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 3, παρέχοντας μια πιο ρεαλιστική και ισορροπημένη ένδειξη 

επιτυχίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 

Μέθοδοι προγραμματισμού ενός έργου 
 

  Το γενικό πεδίο εφαρμογής του προγραμματισμού είναι αρκετά ευρύ. Αυτό 

το κεφάλαιο εξετάζει το θέμα του προγραμματισμού ενός συνολικού έργου, αλλά και 

τον περεταίρω προγραμματισμό εργασιών στο κλάδο της κατασκευαστικής 

βιομηχανίας. Ο θεωρητικός τρόπος λειτουργίας συνήθως έρχεται σε αντίθεση με την 

πραγματική παραγωγική διεργασία. 

 Ο προγραμματισμός αποτελεί επιτακτικό μέρος της διαχείρισης του έργου. Ο 

καλός σχεδιασμός είναι απαραίτητος για την επιτυχημένη εκτέλεση του 

χρονοδιαγράμματος ενός έργου. Τα στοιχεία που πρέπει να επιλυθούν στη διαδικασία 

του προγραμματισμού αποτελεί επιτακτικό μέρος της διαχείρισης του έργου. Τα 

στοιχεία που πρέπει να προγραμματιστούν είναι παράγοντες παραγωγής όπως οι 

ανθρώπινοι πόροι, τα μηχανήματα, το κεφάλαιο και τα επιμέρους καθήκοντα και 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τους αρχικούς παράγοντες. Πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στη κατανομή των καθηκόντων - κοινώς γνωστή ως εργασία 

δομής και κατανομής.  

 Τι κάνει ένα έργο πετυχημένο; Παραδοσιακά, το έργο θεωρείται πετυχημένο 

(και κατεπέκταση ο διευθυντής του έργου) όταν ολοκληρώνεται εντός των χρονικών 

και οικονομικών ορίων που έχουν οριστεί εξ'αρχής, χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα. 

Ο διαχειριστής του έργου (project manager- ΡΜ) κατά τη σύνταξη της στρατηγικής 

πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του  κατά πόσον το έργο έχει αρκετό προϋπολογισμό 

ή αρκετό  χρόνο. Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου (χρονοδιαγράμματος) 

είναι κρίσιμο για την επιτυχία οποιουδήποτε έργου, μεγάλου ή μικρού, απλού ή 

πολύπλοκου. Σύμφωνα με τον Peter Drucker[2] (Drucker, P., The Effective 

Executive, Harper & Row, New York, NY, 1967): ''ο χρόνος είναι ένας μοναδικός 

πόρος''. Εξίσου σημαντικοί πόροι είναι τα χρήματα (budjet), το ανθρώπινο δυναμικό 

και ο τρίτος περιοριστικός πόρος είναι η δυνατότητα που επιτρέπει σε κάποιον να 

μισθώσει τους καλύτερους ''ανθρώπους'' στις ''κατάλληλες θέσης''. Και αυτό γιατί 
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κανείς δεν μπορεί να νοικιάσει ή να αγοράσει ή να αποκτήσει  περισσότερο χρόνο. 

2.1 ''Μεσαιωνικά υπολείμματα'' στη διαχείριση έργων 
 

 Πολλές από τις αρχαιότερες ιδέες εξακολουθούν να υπάρχουν έως και σήμερα 

στη διαχείριση έργου και είναι ακόμη ενσωματωμένα σε υπολογιστικά μοντέλα. 

Σύμφωνα με τον Lichtehberg[2] (Lichtenberg, S., "Medieval Remains in Modern 

Project Management And Some Successor Principles for the Nineties", in Grool, M.C. 

(Ed.), Project Management in Progress: Tools and Strategies for the 90s, Elsevier 

Science Publishers, Amsterdam, pp. 57-65.), οι δύο βασικότεροι διαχείρισης 

παράγοντες είναι: 

 

1. Το κύρος του αναλυτικού πλάνου. 

2. Η κυριαρχία αντικειμενικών θεμάτων- ξεκάθαρη στοχοθεσία. 

 

 Η διαχείριση του έργου περιέχει πολλές απροσδιόριστες περιοχές που συχνά 

τα λάθη μετατρέπονται σε σκληρά στοιχεία προγραμματισμού. Αυτό έχει αρνητικό 

αντίκτυπο στο χρονοδιάγραμμα. Αυτές οι ιδέες εξακολουθούν να κυριαρχούν στο 

μυαλό των ανθρώπων. Η επιμονή σε επακριβώς επιλήψιμα πειράματα στις φυσικές 

επιστήμες, αποδίδει υπερβολικές λεπτομέρειες και χρονοδιαγράμματα που δεν 

μπορούν να επιτευχθούν ρεαλιστικά αποτελέσματα σε όλα τα υπόλοιπα έργα. 

 

2.2 Υπολογιστικές εξελίξεις ως εργαλείο προγραμματισμού έργων 
 

  Η βοήθεια ενός υπολογιστή για τον προγραμματιστή έχει έρθει εδω και 

αρκετό καιρό. Προγράμματα λογισμικού για προσωπικούς υπολογιστές και για τα 

μηχανήματα μεσαίου μεγέθους, αφθονούν.  

 Η διαδικασία λήψης αποφάσεων διαμέσου ενός υπολογιστή βασίζεται στην 

αναλυτική δομή των εργασιών. Αυτή η τεχνική χωρίζει τα τεύχη (block) των έργων 

μέχρι το σημείο της διαχειρισιμότητας, που επιτρέπει να προσδιοριστούν και να 

προγραμματιστούν ως επιμέρους καθήκοντα. Ο Ronan (Ronan, D.D., Managing 
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Projects: A Systems Approach, Elsevier Science Publishing Co. Inc., New York, NY, 

1986), ορίζει την τελική κατανομή ως "το χαμηλότερο επίπεδο των ελεγχόμενων 

προσπαθειών''. Τα καθήκοντα που προκύπτουν συχνά εμφανίζονται γραφικά σε 

γραφήματα GANTT. Η δυναμική από αυτά τα διαγράμματα έγκειται στην απλότητα 

τους, και στη δυνατότητα να παρέχουν λεπτομέρειες. Δέντρα αποφάσεων, δίκτυα, 

μέθοδος κρίσιμης διαδρομής (CPM) και τεχνική αξιολόγησης ανασκόπησης 

προγράμματος (PERT) είναι εργαλεία προς χρήση εδώ και δεκαετίες. Το PERT δείχνει 

τη σχέση μεταξύ εργασιών(tasks)  ενώ το CPM εμφανίζει  τη κρίσιμη διαδρομή με τα 

κρίσιμα στοιχεία που εξαρτάται από το χρονοδιάγραμμα του έργου. Τα σημερινά 

σύγχρονα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών επικεντρώνονται στην 

εξισορρόπηση πόρων και τη διαχείριση. Η διακοπή μιας εργασίας και η δομή της 

μπορεί να εμφανιστούν γραφικά μέσω του GANTT με διαγράμματα, ιστογράμματα, 

διαγράμματα πίτας και πολλές άλλες γραφικές παραστάσεις. 

 Επί του παρόντος, ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα για προσωπικό 

υπολογιστή βασίζεται σε πακέτα λογισμικού τύπου "Timeline". Κατασκευάζεται από 

τη  Symantec στη Βόρεια Καλιφόρνια και έχει 60.000 χρήστες. Οι πόροι μπορούν να 

τοποθετηθούν σε διάφορες βαθμίδες και οι εργασίες μπορούν να δοθούν με 

προτεραιότητες. Το όλο πρόγραμμα, το οποίο καθοδηγείται από τους πόρους, μπορεί 

να υπολογίσει ή να υπολογιστεί εκ νέου εντός μερικών λεπτών. Η παρακολούθηση 

κόστους είναι επίσης ένα τυπικό χαρακτηριστικό. Ένα ημερολόγιο μπορεί και 

προγραμματίζει αυτόματα τις διακοπές, τα Σαββατοκύριακα και οι υπερωρίες 

διατηρούνται σε πραγματικό χρόνο. Οι εργασίες μπορούν να ρυθμιστούν ως 

εξαρτήσεις από άλλες εργασίες. Καθώς επίσης και οι τυπωμένες αναφορές είναι 

διαθέσιμες στις μορφές του GANTT διαγραμμάτων, ιστογράμματα, δένδρων και του 

συνολικού δικτύου.  

 Εταιρείες όπως η IBM και η Hewlett-Packard προσφέρουν λύσεις για τις 

εκτιμώμενες τιμές ενός έργου άμεσα και ρεαλιστικά κάτι που ήταν αδιανόητο πριν 

από λίγα μόλις χρόνια. Οι δυνατότητες αυτών των εργαλείων μπορούν και 

καλύπτουν μεγάλη γκάμα από τις δραστηριότητες μιας εταιρείας όπως ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα χρηματοοικονομικής και κοστολογικής λογιστικής, έως στον 

προηγμένο προγραμματισμό διαφόρων έργων (πιθανώς και παράλληλων). 
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  Ο πεπερασμένος όπως και ο άπειρος προγραμματισμός επιτρέπονται, καθώς 

και ο συνδυασμός των δύο. Η βέλτιστη προσέγγιση είναι η λύση στα προβλήματα με 

πεπερασμένο θέμα προγραμματισμού. Η τελική φόρτωση όλων των πόρων θα 

οδηγούσε σε υπολειτουργία των σημείων συμφόρησης κατά τη διάρκεια της υψηλής 

ζήτησης.Η συνδυαστική προσέγγιση οδηγεί σε λογικά αναπτυγμένα και εφικτά 

χρονοδιαγράμματα. Μια λειτουργία προσομοίωσης μπορεί και συμβάλλει στην 

αναγνώριση των σημείων συμφόρησης και για τη διεξαγωγή ανάλυσης  στο ερώτημα  

"τι θα γίνει;". O προγραμματισμός προώθησης υπολογίζει τις ημερομηνίες έναρξης 

και λήξης, χρησιμοποιώντας μια ημερομηνία έναρξης και προχωρώντας στο μέλλον 

μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Ο αναδρομικός προγραμματισμός, 

από την άλλη πλευρά, υπολογίζει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης από μια 

προκαθορισμένη παράδοση ημερομηνίας, να επιστρέφει σε μια ημερομηνία έναρξης.  

 Προς τα εμπρός ο προγραμματισμός τείνει να παράγει πιο ρεαλιστικά 

αποτελέσματα, αλλά η προσέγγιση προς τα πίσω μπορεί να είναι απαραίτητη για 

υψηλή σχέδια πίεσης. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ειπωθούν κάποια στοιχεία 

αναφορικά με τις  εξαρτήσεις που έχουν οι δραστηριότητες μεταξύ τους,  Οι  

σχέσεις-εξαρτήσεις  μεταξύ των δραστηριοτήτων ενός έργου συνδέονται με κάποιες 

σχέσεις ή δεσμεύσεις (Constrains) μεταξύ τους. Αυτές οι σχέσεις είναι οι παρακάτω 

(Λιαπής Ιωάννης ,2011): 

 

• Σχέσεις  Τέλους – Έναρξης (Finish to Start-FS),όπου κάθε η νέα 

δραστηριότητα ξεκινά μόνο όταν τελειώσει κάποιας άλλης. 

 

• Σχέσεις Τέλους – Τέλους (Finish to Finish-FF),όπου το τέλος μιας 

δραστηριότητας  καθορίζεται από το τέλος κάποιας άλλης δραστηριότητας. 

 

• Σχέσεις Έναρξης – Τέλους (Start to Finish SF ),όπου το τέλος μιας 

δραστηριότητας εξαρτάται από την έναρξη κάποιας άλλης. 

 

• Σχέσεις Έναρξης – Έναρξης (Start to start -SS),όπου η έναρξη κάποιας 

δραστηριότητας εξαρτάται από την έναρξη κάποιας άλλης. 
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2.3 Νέες τεχνικές διαχείρισης προγραμματισμού 
 

 H εννοιολογική πλευρά του προγραμματισμού των έργων φέρει πλέον νέες 

εξελίξεις. Αρκετά νέα μοντέλα έχουν επινοηθεί όπως αναφορικά θα δούμε παρακάτω: 

 

•  O UC Irvine του Δρ Kut So (So, K.C., "Some Heuristics for Scheduling Jobs 

on Parallel Machines with Setups", Management Science,Vol. 36 No. 4, 1990, 

pp. 467-75) επινόησε τη "The greedy heuristic".Μια τεχνική που επιλέγει τις 

περισσότερο αμειβόμενες δραστηριότητες που δεν έχουν εκχωρηθεί και τις 

αναθέτει σε ένα μηχάνημα ή μια ομάδα ανθρώπων με διαθέσιμη χωρητικότητα 

έως ότου να μην υπάρχουν άλλες εργασίες που να μπορούν να ανατεθούν σε 

οποιοδήποτε μηχάνημα-ομάδα. Αυτό το μοντέλο μπορεί να εγγράφει 

δεδομένα στο λογισμικό με σκοπό να επιτυγχάνεται  τα βέλτιστα 

αποτελέσματα. 

➢ Ο Δρ R. Ramasesh του Πανεπιστημίου του Τέξας διεξήγαγε μια έρευνα για τη 

προσομοίωσης του δυναμικού προγραμματισμού ενός του εργασιακού χώρου 

(Ramasesh, R., "Dynamic Job Shop Scheduling: A Survey of Simulation 

Research", Omega International Journal of Management Science, Vol. 18 No. 

1, 1989, pp. 43-55) . Προσδιόρισε ότι ο χρόνος βραχύτερης επεξεργασίας 

(SPT) που επιταχύνει η μέθοδος είναι ο καλύτερος κανόνας για την 

ελαχιστοποίηση του χρόνου ροής, του χρόνου αναμονής και του αριθμού των 

εργασιών στο πλαίσιο μιας εργασίας. 

➢ Μια μελέτη μοντελοποίησης βάσει των δεδομένων διεξήχθη από την  Lori 

Franz του Πανεπιστημίου του Missouri- της Columbia(Franz, L., "Data Driven 

Modelling: An Application in Scheduling", Decision Sciences, Vol. 20 No. 2, 

1989, pp. 359-76). Επισημαίνει ότι είναι ζωτικής σημασίας μόλις ολοκληρωθεί 

ο έλεγχος των αποτελεσμάτων να δοθεί ένα απόλυτα κατανοητό μοντέλο 

ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της  ορθής χρήσης του μοντέλου  από τους 

χρήστες. 

➢ Η Northern Telecom Inc. ανέπτυξε μια τεχνική την: "Την Πύλη Ανασκόπησης -

The gate of review"(Garrette, L., "Rescuing Development Projects with Gate 

Reviews", ASM/Journal of Systems Management, Vol. 41No. 4, 1990. pp. 8-
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10).Η εστίαση  γίνεται σε μια διαδικασία αναθεώρησης που αξιολογεί την 

αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μεταξύ της ομάδας προγράμματος και 

άλλων ομάδων βοηθώντας κατά συνέπεια στη συντήρηση της ακεραιότητας 

του προγράμματος. H "πύλη" είναι ένα σημείο μεταφοράς δεδομένων μεταξύ 

δύο φάσεων του έργου και εξυπηρετεί στην απαλοιφή πιθανών προβλημάτων 

επικοινωνίας πριν αυτά προκύψουν. Τα σχόλια της πύλης είναι πολύ χρήσιμα 

για πιθανά μελλοντικά έργα-σχέδια. 

 

 

2.4 Νέοι μέθοδοι προγραμματισμού : Η επερχόμενη βοήθεια από 
την Τεχνητή Νοημοσύνη για ποιό ρεαλιστικούς στόχους 

 
 Μέσω της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, επαναστατικές βελτιώσεις 

έχουν σημειωθεί στους τομείς της ιατρικής και της γεωλογικής εξερεύνησης. Πολλοί 

άλλοι κλάδοι, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού των έργων, θα πρέπει να 

αποκομίζουν παρόμοια οφέλη κατά τα επόμενα έτη. Τεχνικά συστήματα τεχνητής 

νοημοσύνης θα προσθέσουν ανάλυση και δυνατότητες πρόβλεψης στον 

προγραμματισμό συστημάτων που ήδη υπάρχουν. Το σύστημα θα είναι σε θέση να 

παρακολουθεί τις αποκλίσεις από το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα, τις 

δυναμικές καθυστερήσεις και να επισημαίνει  την ανθρώπινη παρέμβαση. Καθώς 

επίσης με περαιτέρω ανάλυση  θα επισημάνεται που να διατεθούν πρόσθετοι πόροι. 

Αυτό θα οδηγούσε σε βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και χρήση των πόρων. 
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2.5 Περίληψη κεφαλαίου 
 

 Οι πιο εντυπωσιακές εξελίξεις στον προγραμματισμό έργων είναι οι 

επεξεργασίες δεδομένων. Δραστηριότητες  όπως η ανάλυση που κάποτε χρειαζόταν 

μεγάλη υποδομή σε υπολογιστές ,τώρα πλέον μπορούμε να την ολοκληρώσουμε με 

την ευκολία ενός laptop . Εταιρικά πακέτα λογισμικού που ενσωματώνουν όλες τις 

λεπτομέρειες όπως οι χρόνοι παράδοσης του πωλητή, το backlog των 

καταστημάτων, τα κρίσιμα μονοπάτια, τα σημεία συμφόρησης και άλλους 

σημαντικούς παράγοντες μπορούν τώρα να εκτελεστούν σε εύλογο χρόνο. Ο 

αντίκτυπος των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης θα οδηγήσει σε συνεχιζόμενες 

αυξήσεις στην αποδοτικότητα μιας δραστηριότητας και στην έγκυρη 

προβλεψιμότητα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

 Χρονικά Περιορισμένος Προγραμματισμός Πόρων 

 
 Ο χρονικός περιορισμός των προγραμματισμένων περιορισμένων πόρων είναι 

ένας από τους δύο βασικούς πόρους στις διαδικασίες προγραμματισμού που 

εκτελούνται από την πλειοψηφία του λογισμικού προγραμματισμού. Δυστυχώς, η 

πλειοψηφία των ερευνών και των εγγράφων έχουν αφιερωθεί στο προγραμματισμό 

των περιορισμένων πόρων, ο άλλος είναι ο βασικός προγραμματισμός τον υπόλοιπων 

πόρων (Seibert and Evans 1991).  

 Το σημείο εκκίνησης για χρονικό περιορισμό προγραμματισμού πόρων είναι 

ένα CPM δικτύου ενός έργου για το οποίο έχουν υπάρξει ολοκληρωμένα τα προς τα 

εμπρός και προς τα πίσω περάσματα. Κάθε δραστηριότητα στη συνέχεια ανατίθεται 

στους απαιτούμενους πόρους βάσει της απεριόριστη διαθεσιμότητα των 

απαιτούμενων πόρων. Κάθε δραστηριότητα θα μετακινηθεί ή θα ολισθαίνει εντός του 

διαθέσιμου ελεύθερου ή ολικού δικτύου , προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 

αλλαγές στα απαιτούμενα επίπεδα πόρων μεταξύ χρονικών περιόδων.  

 

3.1 Διαχείριση χρόνου σε οργανισμούς 
 

 Ο χρόνος είναι δυναμικός και έχει πολλές διαφορετικές μορφές 

αναπαραστάσεως, που μπορεί να είναι ευρέως ταξινομημένο ως αντικειμενικός 

χρόνος. Συνήθως ο μετρούμενος χρόνος έχει υποκειμενικές έννοιες σε διαφορετικά 

κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια, όπως ο διαχωρισμός του χρόνου εργασίας και του 

οικογενειακού χρόνου.  

 Η χαρτογράφηση του χρόνου μπορεί να είναι γραμμική, κυκλική, ομοιόμορφη 

ή και υποκειμενική. Ένα παράδειγμα γραμμικού χρόνου είναι ο χρόνος του ρολογιού, 

ο οποίος μπορεί να διαιρείται απεριόριστα σε αντικειμενικές και μετρήσιμες μονάδες, 

όπως δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες, ημέρες, κλπ. Οι τέσσερις εποχές μπορεί να είναι 

μια αναπαράσταση του κυκλικού χρόνου. Διαφορετικές κοινωνικές ομάδες θεωρούν 
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διαφορετικές έννοιες του χρόνου στις κοινωνικές και πολιτιστικές τους συνθήκες, οι 

οποίες θεωρούνται υποκειμενικά. Για παράδειγμα, κάθε οργανισμός έχει συνήθως τα 

δικά του υποκειμενικά χρονικά πρότυπα (Ancona et αϊ., 2001).[1] 

 Ως ο πολυτιμότερος πόρος μιας οργάνωσης, ο χρόνος, είναι ένας βασικός 

δείκτης ο οποίος ορίζεται για να σχεδιάζει, να μετρά και να αξιολογεί τις οργανωτικές 

επιδόσεις. Επομένως η διαχείριση του χρόνου γίνεται αποφασιστικής σημασίας για 

οποιεσδήποτε οντότητες ή παράγοντες, όπως τα άτομα, οι ομάδες, οι οργανώσεις ή 

ακόμη και οι κοινωνίες. Για τους οργανισμούς, ο στρατηγικός σχεδιασμός 

χρησιμοποιεί τη διαχείριση του χρόνου σε οργανωτικό επίπεδο, δεδομένου ότι τα 

σχέδια μπορούν να ταξινομηθούν σε ένα έτος ή σε πολλαπλάσια χρόνια. Η εκτέλεση 

των στρατηγικών σχεδίων συνήθως περιλαμβάνει τη διάσπαση μεγάλων σχεδίων σε 

μικρότερες μονάδες που έχουν  σαφή ορόσημα και λεπτομερείς προθεσμίες εργασίας. 

 Πολλοί παγκόσμιοι οργανισμοί έχουν γραφεία σε διασκορπισμένες 

γεωγραφικές τοποθεσίες με διαφορετικές ζώνες ώρας και οι διαχειριστές πρέπει να 

είναι σε θέση να οργανώσουν με "after-the-sun" ένα τέτοιο πλαίσιο. Οι παγκόσμιες 

ροές εργασίας εκτείνονται σχεδόν ατέλειωτα και είναι δύσκολο να συντονιστούν. Οι 

εμπειρίες του χρόνου συνδέονται επίσης με τις οργανωτικές κουλτούρες. Μία 

νοσοκομειακή μελέτη πεδίου (Zerubavel,1979) δείχνει ότι οι ομαλές μεταβάσεις είναι 

καθοριστικές μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών (φοιτητών ιατρικής και κατοίκων 

της περιοχής ) για την επιτυχία των νοσοκομειακών επιχειρήσεων. 

 Για τα έργα, ο χρόνος είναι ακόμα πιο δυναμικός λόγω των χρονικών 

χαρακτηριστικών του έργου. Η επιτυχία της διαχείρισης του χρόνου είναι απαραίτητη 

για τους διαχειριστές του έργου σε ολόκληρο το έργο δεδομένου ότι η αποτυχία του 

έργου σχετίζεται συχνά με τους κινδύνους της μη συμμόρφωσης με το σχέδιο των 

χρονικών προθεσμιών (Ciriello, 2010)[3]. Η χαρτογράφηση του χρόνου δεν 

ενσωματώνει μόνο διάφορες δραστηριότητες στους οργανισμούς, αλλά συμμετέχει 

ενεργά σε φορείς που εκτελούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο του ατομικού, 

ομαδικού, οργανωτικού ή κοινωνικού επιπέδου. Μια προηγούμενη μελέτη (Waller et 

αϊ.,2001) δείχνει ότι οι διαφορετικές αντιλήψεις και συμπεριφορές μεταξύ των μελών 

μίας ομάδας επηρεάζουν την ικανότητα των ομάδων να τηρούν τις προθεσμίες.  
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3.2 Διαχείριση χρόνου και διαχείριση έργου 
 
 Οι συνδέσεις μεταξύ διαχείρισης χρόνου και διαχείρισης έργου είναι σχετικά 

καλά εδραιωμένες στις βασικές πτυχές της διαχείρισης του έργου (cipline). Ο ορισμός 

ενός «έργου» ενσωματώνει την ίδια την έννοια του χρόνου, με ένα έργο αν και είναι 

προσωρινό αλλά προϋποθέτει μια αρχή και ένα τέλος. Μια από τις κύριες μετρήσεις 

που διαμορφώνουν την επιτυχία του έργου είναι χρονικά δεσμευμένη, καθώς τα έργα 

πρέπει να είναι "έγκαιρα παραδοτέα, εντός προϋπολογισμού και σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές ''.(PMBOK, 2008)[4]. 

 Οι PM στα έργα ρυθμίζουν τις αλληλεπιδράσεις και ενισχύουν την κατανόησή  

για τα καθήκοντα του έργου με τη βοήθεια  απεικόνιση οπτικών αναπαραστάσεων 

χρόνου (π.χ. GANTT, PERT, ορόσημα και άλλα χρονοδιαγράμματα). Ο Yakura (2002) 

όρισε τέτοια οπτικά χρονοδιαγράμματα ως χρονικά οριακά αντικείμενα, τα οποία 

επιτρέπουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφόρων παραγόντων του έργου που θα  

ερμηνεύουν και σταθμίζουν αυτά τα χρονικά διαστήματα με βάση τους ρόλους τους. 

 Οι χρονικές απεικονίσεις σκοπό έχουν  να βελτιώσουν την κατανόηση του 

τρόπου με τον οποίο οργανώνονται και ακολουθούνται οι πρακτικές της εργασίας. 

Ενεργοποιώντας λειτουργίες του έργου μπορούν να  εμφανίζονται και οπτικά αυτές οι 

απεικονίσεις , όπως ο προγραμματισμός, η κατανομή εργασίας και του συγχρονισμού 

(Yakura, 2002).Οι Thoms και Pinto (1999) δημιούργησαν ένα φύλλο το οποίο 

ονομάζεται "Χαρτί της Χρονιάς" από το Το Ινστιτούτο Διαχείρισης Έργων (PMI) και 

συνδέει στενά την έννοια της ηγεσίας του έργου σε μεμονωμένες χρονικές δομές 

(πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το χρόνο) και την ανάπτυξη που σχετίζεται με τις 

χρονικές δεξιότητες. Υποστηρίζουν ότι η ευθυγράμμιση μεταξύ των  αναγκών των 

έργων και οι μεμονωμένες χρονικές δομές μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερα 

αποτελέσματα των έργων. Με βάση την έρευνα στην ψυχολογία υποστηρίζοντας την 

ιδέα ότι κάθε άτομο έχει έναν βασικό χρονικό προσανατολισμό που επηρεάζει τη 

συμπεριφορά του / της, οι Thoms και Pinto (1999) κατέγραψαν τις αντιλήψεις του 

παρελθόντος, του παρόντος και μέλλοντος (χρονικό προσανατολισμό) προς κρίσιμες 
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εργασίες. 

 

Πίνακας 4 :   ''Χρονικός προσανατολισμός και εργασίες έργου'' 

(Πηγή : Adapted from Thoms and Pinto (1999) ) 

 

Ο παραπάνω πίνακας προσδιορίζει τη στενή σχέση μεταξύ των εργασιών του έργου 

και του επιμέρους χρονοδιαγράμματος ως κρίσιμη ικανότητα να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες των διαφόρων φάσεων του έργου. Τα καθήκοντα του παρελθόντος 

συνδέονται άμεσα με τις διαδικασίες διαχείρισης της γνώσης. 

 Ο πίνακας 4 μας παρουσιάζει επίσης πόσο κρίσιμο είναι για τους διαχειριστές 

των έργων να επικεντρωθούν στον χρονικό προσανατολισμό του έργου, προκειμένου 

να μάθουμε από το παρελθόν, να σχεδιάσουμε τα τρέχοντα καθήκοντα έργου και να 

προβλέψουμε ενδεχόμενους κινδύνους έργου που μπορούν να προκαλέσουν την  

αποτυχία του. 

 Δια μέσου μελέτης μίας έρευνας με 144 υπεύθυνους για την ανάπτυξη 

προϊόντων στα 20 σουηδικά Zika-Viktorsson και Ingelgard (2006) με στόχο να 

ανακαλυφθεί η σχέση μεταξύ των ψυχοκοινωνικών πτυχών της εργασίας του έργου 

και των ομάδων των δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδεικνύουν 

ότι ένα υψηλό επίπεδο εργασιακής εμπειρίας στο έργο καθώς και ένα υψηλό επίπεδο 

πιέσεων του χρόνου και η εκτεταμένη διαχειριστική στήριξη προωθούσε 

δραστηριότητες που αντανακλούν στις ομάδες του έργου. Συγκεκριμένα, τα 

ευρήματα σχετικά με την πίεση χρόνου σε έργα ήταν συναφή με άλλες 

προηγούμενες έρευνες, όπως στο έργο του Gersick (1995), το οποίο έδειξε ότι 
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κάποιο επίπεδο πίεσης χρόνου μπορεί να υποστηρίξει την καινοτομία στις ομάδες 

εργασίας. 

 Επιπλέον, η διαχειριστική υποστήριξη και η προσοχή είναι σημαντικά στοιχεία 

για να δώσουν  στα μέλη του έργου  κίνητρα και επιπλέον ανταμοιβή. 

 Η έρευνα της προηγούμενης χρονικής διαχείρισης που παρουσιάζεται σε αυτή 

την ενότητα υποδηλώνει ότι ο χρόνος δεν είναι μόνο αντιληπτός μέσω της 

"ταχύτητας του ρολογιού", αν και τυπικά ερμηνεύεται σαν μία σειρά γραμμικών 

προθεσμιών που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του έργου. Μεμονωμένη χρονική 

δομή και ο χρονικός προσανατολισμός ανοίγουν το δρόμο για περισσότερο ή 

λιγότερο επιτυχείς παρεμβάσεις, όπως η δυνατότητα δημιουργίας συνδέσεων μεταξύ 

διαφόρων φορέων με χρονοδιαγράμματα που λειτουργούν ως οριακά αντικείμενα. 

Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα χειρίζονται την πίεση του χρόνου μπορεί 

αντικατοπτρίζουν τις προσωπικότητές τους και πώς εγκαθιστούν τις δομές του 

χρόνου. 

 Σύμφωνα με το έργο του Waller et al. (2001) οι αναπληρωτές και οραματιστές 

επιδεικνύουν χαμηλή  ανάγκη χρόνου και δίνουν λίγη προσοχή σε προθεσμίες, 

επομένως, ακόμη και με υψηλή πίεση χρόνου, είναι απίθανο να τηρήσουν τις 

προθεσμίες τους. Ωστόσο, μπορεί να παρουσιάζουν υψηλότερο επίπεδο 

δημιουργικότητας σε σύγκριση με τους διοργανωτές, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως 

ομάδες με υψηλότερο χρόνο επείγουσας ανάγκης και ελέγχου ώστε να 

ολοκληρωθούν  οι δραστηριότητες  εγκαίρως. 

 

 

 3.3 Χρόνος, διαχείριση γνώσης και έργο 
 

 Αφού περιγράψαμε τον πολύπλευρο χαρακτήρα του χρόνου και πώς επηρεάζει 

τη διαχείριση των έργων, τώρα  θα στραφούμε στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ 

της διαχείρισης του έργου και τη διαχείριση της γνώσης και τον τρόπο με τον οποίο 

επηρεάζεται η διάρκεια αυτής της σύνδεσης. Ο στόχος  αυτής της αναφοράς είναι να 
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αναγνωριστεί η ύπαρξη μιας προοπτικής που βασίζεται στη γνώση, στα οργανωτικά 

σχέδια και τις εργασιακές ρουτίνες σε με τη σχέση με τις δομές του χρόνου. 

 Η δημιουργία αυτού του συνδέσμου μας επιτρέπει να επεκτείνουμε τη χρήση 

της διαχείρισης της γνώσης ταξινομώντας τα σε χρήσιμα συστήματα κωδικοποίησης 

για την ερμηνεία του τρόπου με τον οποίο η δομή της γνώσης εργάζεται και 

διαχειρίζεται το χρόνο τους σε οργανωτικές διαδικασίες ρουτίνας ενός έργου. 

 Ο Reich et αϊ. (2008) διαβεβαιώνει ότι πολλοί ερευνητές στο PM έχουν 

επικεντρωθεί στη δραστική προοπτική των σχεδίων. Η προοπτική δράσης 

επικεντρώνεται σε εργασίες, σε προϋπολογισμό, σε άτομα και διαχείριση 

χρονοδιαγράμματος με στόχο τον έλεγχο των κινδύνων (ενσωματωμένο σε μέγεθος, 

πολυπλοκότητα, οργανωτική υποστήριξη και διαχείριση αλλαγών) που μπορεί να 

εμποδίσουν την επιτυχία του έργου. Αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν την πρόσφατη 

ανάπτυξη μιας νέας προοπτικής στην οποία η γνώση και η εκμάθηση είναι υψίστης 

σημασίας και παίρνουν έναν βασικό ρόλο για την αντιμετώπιση των θεμελιωδών 

στόχων του έργου.  

 Η επιτυχία ενός έργου μετράται από την αξία της νέας γνώσης που παράγει (ή 

διατηρεί) και όχι απλώς διάμεσου του τελικού προϊόντος / υπηρεσίας. Οι ερευνητές 

επιβεβαιώνουν τον επείγοντα χαρακτήρα της νέας προοπτικής γνώσης  

αναγνωρίζοντας ότι η έλλειψη προσοχής στη νέα γνώση-μάθηση οδηγεί σε απώλεια 

γνώσεων σε πολλαπλές φάσεις ενός έργου. Τα σημεία αποτυχίας (ή τα σημεία 

απώλειας γνώσης) θα μπορούσαν, για παράδειγμα να αναφερθούν στην αδυναμία 

χρήσης των διαγραμμάτων που αντλήθηκαν ως μέρος των εισροών του έργου ή 

ελλιπής ενσωμάτωση της γνώσης και μεταφορά στα στάδια του σχεδιασμού του 

έργου συμπεριλαμβανομένης της απώλειας γνώσεων μεταξύ των φάσεων και άλλων 

ζημιών κρίσιμων στοιχείων λόγω μεταβλητότητας στο κύκλο εργασιών μεταξύ της 

ομάδας διακυβέρνησης και των μελών της ομάδας έργου. 

 Συνοπτικά, ο Reich(2008) διαπιστώνει ότι η έλλειψη της οργανωτικής δομής, η 

κοινωνικοποίησης, η ενσωμάτωσης και η μεταφορά των  γνώσεων επηρεάζουν 

αρνητικά την απόδοση του έργου. Η έρευνα του αναγνωρίζει επίσης ότι τέτοιες 

απώλειες επηρεάζονται από μια χρονική διάσταση. Χρησιμοποιούν μια τεχνική 

χαρτογράφησης παρόμοια με εκείνη του Thoms and Pinto (1999)[5] του 

παρελθόντος, του παρόντος και για τις μελλοντικές διαστάσεις του έργου με έμφαση 
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στις χρονικές καταστάσεις. Όπως η εκκίνηση του έργου (εστίαση στο παρελθόν), 

εκτέλεση (παρών) και στα αποτελέσματα (μελλοντικά προϊόντα και μάθηση ).Το 

μοντέλο τους (Σχήμα 4) συνδέει την απόδοση του έργου με μια κεντρική εστίαση 

(δημιουργία γνώσεων, ολοκλήρωση, μεταφορά και συντονισμός ως μεταβλητές στο 

σχήμα). 

 

 

 

 

Σχήμα 4 :   ''Μοντέλο Απόδοσης  ενός Έργου'' 

(Πηγή : Reich et al. (2008, p. S12) model project knowledge perspective) 

 

 

 Εάν θεωρήσουμε ότι ο σκοπός της διαχείρισης της γνώσης είναι να 

δημιουργήσει, να οργανώσει, να αποθηκεύσει, τη μεταφορά και τον συντονισμό της 

υιοθέτησης καλών επιχειρηματικών πρακτικών για τη βελτίωση του αποτελέσματος 

(Nonaka, 1994, Nonaka και Takeuchi, 1995), προκύπτει ότι λαμβάνοντας υπόψη τη 

γνώση σε κάθε έργο που αναλαμβάνει ο οργανισμός θα πρέπει να επιτρέπουν όχι 

μόνο την επιτυχία του έργου αλλά και τη συνολική οργανωτική ανάπτυξη. 
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Δεδομένου ότι και οι επιδόσεις το έργου  έχουν προσδιοριστεί ως συνδεόμενες με 

τους μεμονωμένους χρονικούς προσανατολισμούς . 

 

 

 

3.4 Περίληψη κεφαλαίου  
 

 Οι μελέτες του Thoms και Pinto (1999), στην ερευνητική μας προσέγγιση 

βασίζονται στη γνώση για την κατανόηση του χρονικού προσανατολισμού των 

διαφόρων οργανωτικών παραγόντων με συγκεκριμένες ρυθμίσεις και αρμοδιότητες. 

Στόχος μας είναι να πάρουμε μια προοπτική της γνώσης για να διερευνήσουμε τις 

μεμονωμένες χρονικές δομές. Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι εργαζόμενοι 

οργανώνουν την εργασία από διάφορα έργα έως και στα καθημερινά οργανωτικά 

καθήκοντα τους. Συγκεκριμένα εστιάζοντας στο είδος των γνώσεων που 

δημιουργούν, θα πρέπει με τη σειρά μας να μας επιτραπεί να κερδίσουμε χρήσιμες 

γνώσεις των πρακτικών της γνώσης που μπορεί να επηρεάσουν την οργανωτική 

μάθηση και αποτελέσματα του σχεδίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Ανάλυση περιορισμένων οικονομικών πόρων 
 

 Το κεφάλαιο στοχεύει στην αύξηση της κατανόησης της οικονομικής δομής 

των έργων. Ο οικονομικός σκελετός ενός έργου έιναι δομημένος με συγκεκριμένες 

διαμορφώσεις υποστηρίζοντας ότι τα οικονομικά κόστη συναλλαγών μπορεί να 

παρέχουν μια εναλλακτική θεωρητική βάση, η οποία μπορεί να ενσωματωθεί στη 

θεωρία διαχείρισης έργων και σε συναφή μοντέλα οργάνωσης για να παρέχει 

πληροφορίες στους υπεύθυνους λήψης των αποφάσεων. Καθώς επίσης η εστίαση 

του κεφαλαίου είναι στη διαχείριση έργων για λογαριασμό πελατών. 

Η αποσαφήνιση  αυτής της διαδικασίας είναι από τις πρώτες αρχές του πελάτη 

μέχρι την ολοκλήρωση και την παράδοση του έργου. Άλλες εργασίες σχετικά με το 

κόστος των συναλλαγών στη κατασκευαστική βιομηχανία, είτε δεν έδειξαν ότι η 

διαχείριση του έργου είναι σχετική με την εξεταζόμενη κατάσταση (Casson 1987), 

είτε το κόστος ήταν περιορισμένο (Reve & Levitt 1984)[6]. Είναι σημαντικό να 

καταστεί σαφές αυτή η άποψη, καθώς σχεδόν όλες οι άλλες μελέτες έχουν 

αποτελέσει το αντικείμενο της ανάλυσης στο σύνολο της επιχείρησης. Ιδιαίτερα μια 

εξήγηση της σχέσης των κύριων εργολάβων του έργου με τους υπεργολάβους 

(Eccles 1981, Stinchcombe & Heimer 1985, Casson 1987, Chau & Walker 1994, 

Hillebrandt & Cannon 1994).Ο Winch το 1989 επέκρινε τον Levitt και τους 

συνεργάτες του (Gunnarson & Levitt 1982, Reve & Levitt 1984) για την ανάλυση του 

έργου και όχι της επιχείρησης. Ωστόσο, ακόμη και ο Levitt και οι συνάδελφοί του δεν 

επικεντρώθηκαν στη διαδικασία διαχείρισης έργων αλλά συμπεριέλαβαν συμβούλους 

στην ανάλυσή που έθεσαν. 

 Ο Winch ορθώς επισημαίνει ότι η ανάλυση της επιχείρησης με τη χρήση 

οικονομικά κόστη συναλλαγών είναι πιο αποδοτική αλλά αυτή η εστίαση δεν είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμη για την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης έργων για 

λογαριασμό πελατών. Η έρευνα στη διαχείριση έργων αφορούσε κυρίως τη 

διαδικασία  και την τεχνική (Bennett 1991, Morris 1994, Walker 1996)[7]. 

  Η τελευταία στοχεύει να αυξήσει την αποδοτικότητα ενώ η πρώτη ασχολείται 

με την αυξανόμενη κατανόηση του σχεδιασμού και της οργάνωσης σε 
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κατασκευαστικά έργα. Τα μεγάλα έργα υιοθετούν μια προσέγγιση συστημάτων με 

επίκεντρο τον τρόπο με τον οποίο τα μέρη αλληλοσυνδέονται και αλληλεπιδρούν 

κατά την αναζήτηση των στόχων των πελατών. Ο σχεδιασμός των λειτουργιών του 

έργου εξακολουθεί να εξηγείται ουσιαστικά από τη θετική θεωρία έκτακτης ανάγκης 

(Lawrence & Lorsch 1967), αν και υπάρχουν επιχειρήματα που έχουν απορριφθεί 

(Donaldson 1996). Ως εκ τούτου, υπάρχει σήμερα μια ποικιλία μεθόδων οργάνωσης 

και προμηθειών για κατασκευαστικά έργα.  

 Οι ιδέες που καθορίζουν την καταλληλότερη δομή οργάνωσης του έργου για 

ένα συγκεκριμένο έργο και τις λειτουργίες διαχείρισης που πρέπει να διεξαχθούν για 

λογαριασμό του πελάτη (Morris 1994, Walker 1996) αλλά αυτές, οι ιδέες, δεν 

ενσωματώνουν την οικονομία των δομών και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 

παρέχονται οι λειτουργίες. Το οικονομικό κόστος των συναλλαγών μπορεί να 

συμβάλει σε αυτό και να επιτρέψει την εξέταση της σχέσης μεταξύ της προσέγγισης 

συστημάτων, στην οργάνωση, στη προσέγγιση του κόστους συναλλαγών στις 

αγορές και την ιεραρχία ώστε να διαπιστωθεί εάν εμπλουτίζει το ένα το άλλο ώστε  

να εδραιώσει περαιτέρω τη θεωρία διαχείρισης του έργου. 

 Οι Buckley & Enderwick (1989) επισημαίνουν ότι αυτό που  λείπει από την 

ανάλυση κόστους συναλλαγών της κατασκευής ενός έργου είναι οι προδιαγραφές της 

οργανωτικής δομής. Αυτό είναι ακόμη πιο έντονο σε μια ανάλυση στη διαχείριση 

έργων για λογαριασμό πελατών. Αυτή η προοπτική δεν μπορεί να αγνοήσει τις 

θεωρίες όσον αφορά τις κοινωνικές συμπεριφορές και προσέγγισης που βασίζονται 

σε τέτοιες θεωρίες, π.χ. πολιτισμικά και κοινωνιολογικά μοντέλα. Όλοι έχουν 

συμβολή στην πολύπλευρη εξήγηση της αποτελεσματικότητας των οργανωτικών 

δονών των έργων. Ωστόσο, σε αυτόν τον τομέα προέκυψε διαμάχη. Οι υποθέσεις 

συμπεριφοράς που στηρίζουν τα οικονομικά του κόστους των συναλλαγών, ιδιαίτερα 

ο ηθικός κίνδυνος και η αποκοπή είναι δύσκολο να δεχθούν οι θεωρητικοί της 

διαχείρισης. Ωστόσο, τα οικονομικά του κόστους συναλλαγών αναγνωρίζουν σαφώς 

τα φαινόμενα συμπεριφοράς ως ισχυρή επιρροή στην οργανωτική 

αποτελεσματικότητα, αλλά το πράττουν με σκοπό να δημιουργήσουν αντιφατικές 

συνέπειες παρά μια εγγενή θεωρητική εξήγηση. Οι οικονομολόγοι  πιστεύουν ότι για 

το κόστος συναλλαγών επιτρέπεται η εξέταση και η ενσωμάτωση στοιχείων 
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συμπεριφοράς στην εξήγηση της διαμόρφωσης των οργανώσεων έργων και του 

τρόπου με τον οποίο εκτελούνται. 

 

4.1 Γενικό πλαίσιο οργάνωσης του έργου 
 

 Η ενσωμάτωση της θεωρίας της οργάνωσης του έργου και η προσέγγιση του 

κόστους συναλλαγής προκύπτει μέσω της οργάνωσης του έργου. Η θεωρία που 

καθορίζει τον τύπο και τη φύση της συναλλαγής κόστος και τη μοντελοποίηση της 

διαδικασίας και της συναλλαγής του οικονομικό κόστος παρέχει ένα αναλυτικό 

πλαίσιο για την οργάνωση των διαφόρων κομματιών  ενός κατασκευαστικού έργου. 

 Ένας πελάτης μπορεί να καθορίσει, να σχεδιάσει και να κατασκευάσει ένα 

κτίριο εξ ολοκλήρου μόνος του όταν και η παραγωγή και το κόστος συναλλαγής θα 

τα επιβαρυνθεί ο ίδιος. Τα έξοδα συναλλαγής (transaction cost) θα περιλαμβάνουν το 

κόστος της αναγνώρισης του έργου (cost of recognition), τη δημιουργία γραφείου 

σχεδιασμού , την ανάθεση συμβάσεων οργάνωσης και πρόσληψη του απαραίτητου 

προσωπικού καθώς επίσης και τη  παρακολούθηση της απόδοσής τους. Οι δαπάνες 

αυτές αντιστοιχούν στις δαπάνες συλλογής και ενσωμάτωσης πληροφοριών, που 

ορίζεται από τη θεωρία διαχείρισης έργων. Αυτά είναι κόστη τα οποίο σπάνια ένας 

πελάτης θα επιβαρυνθεί.  

 Επιβάρυνση θα υπάρξει μόνο όταν το κόστος συναλλαγής, προσθέσουμε το 

κόστος παραγωγής και προκύψει χαμηλότερο κόστος από τις παρεχόμενες 

δραστηριότητες. Κανονικά, οι πελάτες θα λάβουν ως ''τελικό προϊόν'' το σχεδιασμό 

και τη κατασκευή. Ο πελάτης θα αποφασίσει το είδος του κτηρίου που επιθυμεί και 

τη στρατηγική υλοποίησης που θα ακολουθηθεί. Οι συμβουλές και οι προτάσεις 

δίδονται από τον ΡΜ σχετικά με τη στρατηγική της σύμβασης ( υπάρχει πιθανότητα 

να μην είναι η βέλτιστη συμβουλή από την οπτική της εξοικονόμησης  κόστους). 

 Η δομή είναι κατά κύριο λόγο θέμα θεωρητικής οργάνωσης. Εάν η 

διακυβέρνηση είναι το ισοδύναμο του συστήματος διαχείρισης που ορίζεται από τη 

θεωρία διαχείρισης του έργου τότε η διαδικασία τόσο εντός της οργάνωσης πελάτη 

όσο και εκτός αυτής περιλαμβάνει τη δομή διακυβέρνησης και το κόστος συναλλαγής 

της συνίστανται από το κόστος για δραστηριότητες εντός της οργάνωσης πελάτη . 
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 Όπως η έγκριση προτάσεων, καθορίζει τους στόχους παρέχοντας πολιτικές 

οδηγίες και προσλαμβάνοντας λειτουργίες διαχείρισης έργων στην αγορά. Η 

προσέλκυση της ανάλυσης κόστους συναλλαγών στη διαχείριση έργων είναι ότι 

«ενσωματώνει την οικονομία, τη θεωρία οργάνωσης, το δίκαιο των συμβάσεων και 

τις υποθετικές συμπεριφορές σε μια διεπιστημονική μελέτη οργανωτικών 

φαινομένων» (Williamson 1981).  

 Ο Williamson το 1985 θεσπίζει μια συγκριτική θεσμική προσέγγιση στην οποία 

η συναλλαγή γίνεται η βασική μονάδα ανάλυσης. Χρησιμοποιώντας, γενικεύει ότι 

μακροπρόθεσμα οι δομές διακυβέρνησης που έχουν καλύτερες ιδιότητες 

εξοικονόμησης κόστους συναλλαγών μετατοπίζουν τις χειρότερες. Αυτή η άποψη 

ευθυγραμμίζεται με τη θεωρία των συστημάτων στο ότι οι οργανώσεις θα 

επιβιώσουν μόνο αν προσαρμοστούν στο περιβάλλον τους. Τα μέλη της οργάνωσης 

θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις που προσαρμόζονται στο περιβάλλον του 

οργανισμού και ορίζουν διαρθρώσεις διακυβέρνησης. 

 Ο Williamson πιστεύει ότι ο στόχος είναι να προσδιοριστεί η πιο οικονομική 

διάρθρωση διακυβέρνησης και ότι φαίνεται γενικά λογικό ότι στις  απλές δομές 

διακυβέρνησης θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός απλών συμβατικών 

σχέσεων και σύνθετες δομές για πολύπλοκες σχέσεις, αντανακλώντας τη θεωρία 

έκτακτης ανάγκης σε σχέση με την εργασία και την περιβαλλοντική πολυπλοκότητα. 

 

 4.2  Οικονομικές δαπάνες και διαχείριση έργου 
 

 Η νεοκλασική οικονομική ανάλυση θεωρεί ότι η οικονομική δραστηριότητα 

μπορεί να κινηθεί χωρίς κόστος από ένα σύστημα τιμών. Το οικονομικό κόστος των 

συναλλαγών αναγνωρίζει ότι υπάρχει το κόστος χρήσης του συστήματος 

τιμολόγησης και οι δαπάνες δημιουργούν διάφορες μορφές οικονομικών στοιχείων. 

(Coase 1988).  

 Η προσέγγιση του κόστους συναλλαγής προέκυψε από το τεράστιο έργο του 

οικονομολόγου Coase (1937) από τον οποίο αναδύθηκε η θεωρία της ύπαρξης των 

επιχειρήσεων. Ο Coase (1991) ισχυρίστηκε ότι «μια επιχείρηση θα μπορούσε να 

συνεχίσει να υπάρχει μόνο αν αυτή πραγματοποιούσε τη συντονιστική λειτουργία της 
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με χαμηλότερο δυνατό κόστος από ότι θα προέκυπτε εάν επετεύχθη μέσω 

συναλλαγών της αγοράς και επίσης σε χαμηλότερο κόστος από ότι η ίδια λειτουργία 

θα μπορούσε να εκτελεστεί από μία  άλλη επιχείρηση».  

 Ο Hart (1990) πιστεύει ότι «οι μη οικονομολόγοι θα θεωρούσαν δεδομένο ότι 

οι οικονομολόγοι δίνουν μεγάλη αξία στην αναπτυγμένη θεωρία της επιχείρησης », 

αλλά αυτό απέχει πολύ από τη πραγματικότητα. Η νεοκλασική θεωρία δεν μας λέει 

τίποτα για τη δομή των επιχειρήσεων. Ο Demsetz (1991) δηλώνει ότι : « η 

επιχείρηση στη ''νεοκλασική θεωρία'' είναι απλά μια ρητορική θεωρεία για τη 

διευκόλυνση της συζήτησης ως προς το κόστος. 

4.3 Το κόστος συναλλαγής (transaction cost) 
  

 Τι ορίζουμε ως κόστος συναλλαγής που επιβαρύνεται ο πελάτης για την 

ανάπτυξη ενός σχεδίου;  

 Ουσιαστικά είναι το κόστος του καθορισμού στόχων και η ενσωμάτωση των 

συνεισφορών. Δίνοντας στους συνεισφέροντες με διάφορες διαχειριστικές αποφάσεις 

να ελέγχουν τα έξοδα που προκύπτουν από το οργανωτική δομή που έχουν οριστεί 

αποκλειστικά για την επίτευξη του έργου.  

 

4.4 Το κόστος παραγωγής (production cost) 
 

 Αυτή η διπλωματική εργασία  υποστηρίζει ότι η θεωρία διαχείρισης του έργου, 

ασχολείται με την ολοκλήρωση, τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο ενός έργου και 

καθιστά σαφή ότι αυτές οι δραστηριότητες  οδηγούν σε συναλλαγές κόστους.Σε 

αυτό το σημείο το έργο κατασκευής και η θεωρία διαχείρισης έργου συναντιόνται 

στην ευρύτερη οικονομία του κόστους συναλλαγής .Ωστόσο, πολλοί υπολογισμοί του 

κόστους συναλλαγής αποτυγχάνουν να καταστήσουν σαφές ότι το αντικείμενο είναι 

η εξοικονόμηση του κόστους συναλλαγής και το κόστος παραγωγής. 

 Ο Demsetz (1991)[7]  θεωρεί ότι : "η έμφαση που δόθηκε στο κόστος 

συναλλαγής (ή για το οποίο έχει υποβληθεί αξίωση) μειώνει την θέση μας για την 

πλήρη εικόνα, υποθέτοντας σιωπηρά ότι όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να παράγουν 
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αγαθά ή υπηρεσίες εξίσου καλά". Οι γενικεύσεις των οικονομολόγων για το κόστος 

των συναλλαγών ισοδυναμούν με τις δραστηριότητες διαχείρισης έργων. Ειδικοί 

σύμβουλοι, π.χ. οι  αρχιτέκτονες, οι μηχανικοί, είναι μέρος του κόστους παραγωγής 

αλλά και ορισμένες επιπλέον ευθύνες τους μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως 

συναλλαγή κόστος, π.χ. αρχιτέκτονες που διαχειρίζονται επίσης το έργο. 

 Η καταμέτρηση της ποσότητας είναι ένα κόστος συναλλαγής. Μια αύξηση στο 

το κόστος συναλλαγής μπορεί να συνοδεύεται από μείωση του κόστους παραγωγής, 

αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο. Κάθε υπόθεση πρέπει να κριθεί βάσει των 

πλεονεκτημάτων της. Αυτές οι ιδέες δημιουργούν μερικές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις 

από την άποψη του πελάτη. Ο πελάτης, είτε ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, επιθυμεί να 

αποκτήσει ένα έργο  προκειμένου να ικανοποιηθεί μια δική του ανάγκη.  

 Κύριος σκοπός μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η κατασκευή αυτοκινήτων. Ο 

πελάτης διαθέτει ένα ευρύ φάσμα οργανωτικών δομών για το σχεδιασμό και την 

κατασκευή του έργου. Οι δομές μπορούν να παρέχουν τις διάφορες δεξιότητες και 

τις εμπορικές δραστηριότητες είτε μέσω της αγοράς, είτε εντός είτε εκτός του χώρου 

του ή κάποιο συνδυασμό όλων αυτών.  

 

Δύο βασικά ερωτήματα προκύπτουν : 

• Πώς υπολογίζονται τα έξοδα (από κάθε είδος) στην κατασκευή; 

• Ποιο είναι το κόστος συναλλαγής και ποια τα έξοδα παραγωγής; 

 

 Η άποψη που προκύπτει για το κόστος συναλλαγής απο τη βιβλιογραφία είναι 

ότι η εξαγορά ή η ιεράρχηση ενός προϊόντος στην αγορά  μπορεί να προσδιοριστεί 

και να παραδοθεί με σαφήνεια και σε συγκεκριμένη μορφή. Και αυτό γιατί η αγορά ή 

η επιχείρηση μπορεί να το παραδώσει ακριβώς στην ίδια μορφή (ίσως με διαφορετικό 

κόστος παραγωγής). Η έκταση του έργου που ικανοποιεί την προσδοκία ενός πελάτη 

ένα το τελικό προϊόν που καθορίστηκε απο τις αρχικές του απαιτήσεις, την 

αποτελεσματικότητα της αποτύπωσης από τους σχεδιαστές και την 

αποτελεσματικότητα της τελικής υλοποίησης του σχεδιασμού. 

 Οι μέθοδοι με τις οποίες αυτές οι διαδικασίες μπορούν να παρακολουθούνται 

και ελέγχονται είναι πολυάριθμες και παράγουν διαφορετικά νομικά έξοδα. Επίσης, το 

κόστος παραγωγής μπορεί να διαφέρει σε σχέση με την ποιότητα του προϊόντος. Για 
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παράδειγμα,η ''υψηλή'' αρχιτεκτονική μπορεί να κοστολογηθεί πολύ περισσότερο από 

μια ''τυπική''. Η ποιότητα της παραγωγής ποικίλλει (αλλά όχι προβλέψιμα). Η ιδέα του 

κόστους σε σχέση με τα έργα κατασκευής γίνονται τότε ακόμη ποίο περίπλοκα. 

 Το δεύτερο ερώτημα ρωτά ποια είναι η αξία της συναλλαγής του κόστους και 

ποίο το κόστος παραγωγής. Αυτή η ερώτηση περιστρέφεται γύρω από το κόστος 

των λειτουργιών διαχείρισης έργου. Ακόμη και όταν η διαχείριση του έργου και όλες 

οι δεξιότητες και οι δραστηριότητες αποκτώνται από την αγορά, ορισμένα έξοδα 

διαχείρισης θα προκύψουν από την οργάνωση των  πελατών ως αποτέλεσμα της 

επιχείρησης που επιθυμεί να ξεκινήσει τη κατασκευή ενός έργου. Το αντίστροφο θα 

ισχύει επίσης για το ότι ακόμη και όταν ο πελάτης επιδιώκει να αναλάβει πλήρως την 

οργάνωση του έργου, ορισμένα στοιχεία είναι πιθανόν να πρέπει να αποκτηθούν 

από την αγορά.  

 

4.5 Κατασκευαστικές δομές στην οργάνωση ενός έργου 
 

 Η διαδικασία κατασκευής απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο ολοκληρωμένης 

δραστηριότητας. Επίσης, η λειτουργία ελέγχου θα πρέπει να σχεδιάζεται ώστε να 

αντικατοπτρίζει τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και του περιβάλλοντος στο 

οποίο αναπτύσσεται. 

 Τα σημεία λήψης αποφάσεων χαρακτηρίζουν τη διαδικασία και προσδιορίζουν 

την αλληλεξάρτηση των συντελεστών σε κάθε απόφαση. Η δομή της οργάνωσης για 

κάθε έργο πρέπει να αναπτυχθεί από τα αρχικά στάδια του έργου. Μπορεί να 

προκύψουν «τυποποιημένες λύσεις», αλλά δεν πρέπει να είναι η βασική προϋπόθεση 

και η προκαθορισμένη λύση σε κάθε πρόβλημα. 

 Τα σημεία λήψης αποφάσεων μπορούν να ταξινομηθούν σε τρείς  τύπους : το 

πρωτεύοντα, το βασικό και τον επιχειρησιακό τύπο. 

  

• Πρωτοβάθμια απόφαση ή πρωτεύοντα τύπο. 

  

 Αυτό το σημείο είναι θεμελιώδες και αποτελείται από τις βασικές οικονομικές  

αποφάσεις. Όπως, αν απαιτείται περαιτέρω επένδυση από τον πελάτη για την 
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επίτευξη των στόχων που έχει θέση π.χ. να οικοδομηθεί ένα νέο κτίριο ή να μισθωθεί 

ένα υπάρχον κτίριο. Αυτές οι αποφάσεις πάντα λαμβάνονται από τον πελάτη και δεν 

μπορούν να επέμβουν οι κατασκευαστικοί σύμβουλοι .  

 

• Βασικές αποφάσεις ή βασικό τύπο. 

 

 Το επόμενο επίπεδο είναι το βασικό σημείο λήψης αποφάσεων. Η έγκριση των 

προτάσεων σχεδιασμού και προϋπολογισμών πραγματοποιούνται από τους πελάτες 

αλλά  συνήθως βασίζονται στις συμβουλές των σύμβουλων κατασκευής. Ο Bennett 

(1991) επιβεβαιώνει ότι έμπειροι πελάτες συχνά ζητούν επίσημες εκθέσεις σε βασικά 

σημεία λήψης αποφάσεων.  

 

• Λειτουργικές αποφάσεις ή επιχειρησιακός τύπος . 

  

 Το κόστος λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων είναι η παραγωγή ενώ το 

κόστος των άλλων αποφάσεων είναι το ίδιο με τα έξοδα συναλλαγής που 

επιβαρύνεται ο πελάτης. Συνεισφέροντες στις επιχειρησιακές αποφάσεις είναι επίσης 

οι κατάλληλοι σύμβουλοι και οι εργολάβοι. Η διαχείριση του έργου είναι υπεύθυνη 

για την ενσωμάτωση της ομάδας του έργου ώστε να εξασφαλίσουν ότι όλες οι 

οδηγίες που δόθηκαν πριν από την έναρξη λειτουργίας θα τηρηθούν  σε απόλυτο 

βαθμό. Οι αρμοδιότητες  τώρα χωρίζονται στις λειτουργικές αποφάσεις που 

καθορίζονται από το λειτουργικό σύστημα και που περιλαμβάνουν όλα τα 

επαγγελματικά και τεχνικά καθήκοντα που σχεδιάζει και κατασκευάζει το έργο. 

 Το σύστημα διαχείρισης πραγματοποιεί τη λήψη αποφάσεων, διατηρεί, ελέγχει 

και ρυθμίζει τη ροή του έργου. Το λειτουργικό σύστημα, ελέγχει τα όρια μεταξύ των 

υποσυστημάτων που δημιουργούνται με σημεία λήψης αποφάσεων και ενσωματώνει 

την εφαρμογή τους. Έτσι εξασφαλίζονται ότι οι πρωταρχικές και βασικές αποφάσεις 

είναι συμβατές με τις απαιτήσεις των πελατών. Επίσης, ελέγχει τα όρια μεταξύ της 

διαδικασίας με το περιβάλλον καθώς επίσης και τα όρια μεταξύ πελάτη με το 

περιβάλλον. Η απόδοση των υποσυστημάτων παρακολουθείτε ώστε να διασφαλιστεί 

η κατάλληλη τεχνική ούτως ώστε να εξασφαλίζονται οι πόροι που δαπανούνται στη 

παραγωγή των υποσυστημάτων (ιδίως του ανθρώπινου δυναμικού) που 
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προμηθεύονται και καθώς επίσης αναπληρώνονται. Περιλαμβάνονται επίσης οι 

δραστηριότητες της σύστασης και της έγκρισης των προτάσεων που προκύπτουν 

από το σύστημα.  Ενώ φαίνεται ότι αυτές οι δραστηριότητες είναι τεχνικής φύσεως  

μπορούν να επιτύχουν σοβαρά αποτελέσματα μόνο όταν οι εμπλεκόμενοι είναι  

κοντα στην οργανωτική δομή που έχει οριστεί εξ' αρχής και καμία από αυτές τις 

δραστηριότητες δεν είναι δαπανηρή.  

 Η διαχείριση του συστήματος μπορεί να οργανωθεί με διάφορους τρόπους. 

Μπορεί αποκλειστικά να οργανωθεί και από το πελάτη. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί 

να οργανωθεί από έναν εκπρόσωπο του πελάτη και έναν "σύμβουλο-διευθυντή 

έργου ή τον αρχιτέκτονα που ενεργεί σε ένα διπλό ρόλο διευθυντή και σχεδιαστή. Η 

ορθή οργάνωση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων περιορίζουν το συνολικό 

κόστος συναλλαγής. Ορισμένες δαπάνες όμως μπορούν εύκολα να συμβάλλουν στη 

αύξηση του κόστους διότι εμπεριέχουν ''κρυμμένα'' κόστη σε διάφορες ομάδες 

διαχείρισης.Τα παραπάνω διαρθρώνουν το κόστος συναλλαγής του έργου δια μέσω 

ορολογίας διαχείρισης έργων. 

 Αντίθετα, ο Williamson (1985) ως οικονομολόγος  για το κόστους συναλλαγής, 

περιγράφει το κόστος των συναλλαγών ως σύνταξη και διαπραγμάτευση συμφωνιών, 

ρύθμισης και λειτουργίας για τις  δαπάνες της δομής. Η ομάδα διακυβέρνησης του 

έργου παρακολουθεί και  ρυθμίζει τις αλλαγές στις διαπραγματεύσεις για το κόστος 

και είναι υπεύθυνη για τη διασύνδεση του κόστους διαμέσου πραγματοποίησης 

ασφαλών δεσμεύσεων.  

 Ο Dahlman (1979) ταξινομεί τα έξοδα συναλλαγών στη  έρευνα κόστους 

καθώς επίσης  τη διαπραγμάτευση του κόστους απόφασης και τον έλεγχο κόστους. 

Εν συνέχεια υποστηρίζει ότι οι τρεις παραπάνω θέσεις μειονεκτούν λόγο μίας βασικής 

θέσης σύμφωνα με την οποία  οι απώλειες πόρων οφείλονται στην απώλεια των 

ολοκληρωμένων πληροφοριών.  

 Οι Reve & Levitt (1984)[7] παρουσιάζουν, σε μια από τις λίγες προσπάθειες, 

συσχέτισης των παραπάνω όρων - θέσεων σε πρακτικούς όρους κατασκευής με 

εστίαση στον πελάτη. Η προσοχή  του διαχειριστή του έργου (ΡΜ), του πελάτη και 

του συμβούλου μπορεί να μην συμπίπτει. Για παράδειγμα, όταν για ένα  έργο ο 

διευθυντής έχει έναν αριθμό πελατών των οποίων τα έργα όλα απαιτούν επειγόντως 

προσοχή, ο διαχειριστής του έργου μπορεί να δώσει προτεραιότητα σε βάρος 
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ορισμένων πελατών. Τέτοιες καταστάσεις δημιουργούν ένα άλλο είδος κόστους 

συναλλαγής, δηλαδή το κόστος του οργανισμού.  

 

4.6 Οργανωτική δομή ενός έργου 

  
 Μια σύγκριση με τη  παραδοσιακή οργάνωση ενός  έργου με τον αρχιτέκτονα 

σε ρόλο σχεδιαστή και διευθυντή έργου και ο αντισυμβαλλόμενος που διορίζεται από 

διαγωνισμό, καθώς και η δομή δόμησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

απεικόνιση της σχέσης μεταξύ της θεωρίας διαχείρισης έργων και το οικονομικό 

κόστος συναλλαγής αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους το σχέδιο και οι 

διαδικασίες κατασκευής διαχωρίζονται από το παραδοσιακό σύστημα οργάνωσης. 

  Παρακάτω θα δώσουμε βαρύτητα σε κατασκευαστικούς όρους όπως  στην 

έγκαιρη παράδοση του έργου, στον επαγγελματισμό, στον καταμερισμό της εργασίας 

και στην ευελιξία καθώς επίσης και στα προβλήματα που δημιουργούνται στη 

διάρκεια ενός έργου. Τα προβλήματα που δημιουργούνται οφείλονται στη έλλειψη 

ιεραρχίας, σε προβλήματα επικοινωνίας και συντονισμού και ασαφή σχέση μεταξύ 

σχεδιαστή και εργολάβου.  

 Το προφανές ερώτημα είναι εάν υπάρχει καλύτερη (πιο αποτελεσματική) 

εναλλακτική ρύθμιση ικανή να καταναλώνει λιγότερους πόρους. Μια ανάλυση που 

χρησιμοποιεί οικονομικά κόστη συναλλαγής και κόστη διαχείρισης , πιστευτέ ότι δίνει 

αποτελέσματα του σχετικού κόστους και προσδιορισμού της φύσης του έργου που 

προκύπτουν από διαφορετικές δομές και ανάλογα με το είδος του έργου.  

 Το κόστος διαχείρισης του έργου θέτει τις προδιαγραφές και οι πραγματικές 

λεπτομέρειες εντάσσονται στα συνολικά έξοδα συναλλαγής. Οι δραστηριότητες 

διαχείρισης που απαιτούνται για την επίτευξη αυτού του σκοπού καθορίζονται από τη 

διαχείριση του έργου .Η κατανομή των δραστηριοτήτων διαχείρισης έργων ποικίλλει 

σημαντικά μεταξύ των παραδοσιακών και των νεότερων δομών.  

 Στην αρχική οργάνωση ο πελάτης θα συμμετέχει στην ολοκλήρωση του 

έργου, ο αρχιτέκτονας θα αναλάβει μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων στη διαχείριση 

του έργου αλλά θα συμμετάσχουν και άλλοι σύμβουλοι σε ορισμένες εργασίες 
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διαχείρισης όπως και ο ανάδοχος. Έτσι, το κόστος συναλλαγών θα διανεμηθεί 

ευρέως. Αν ένα τμήμα από την εταιρεία συμβούλων διαχείρισης έργων 

χρησιμοποιήθηκε μάλλον από την παραδοσιακή δομή, το κόστος χρήσης του θα 

εντάσσονταν  στο κόστος συναλλαγής και το συνολικό κόστος πιθανότατα να 

αυξηθεί.  

 Στη περίπτωση που θα αναλάβει η εταιρεία το σχεδιασμό και τη κατασκευή, ο 

πελάτης θα συνεχίσει να συμμετέχει στη διαχείριση του έργου αλλά σε μικρότερο 

βαθμό. Αν ο πελάτης τώρα χρησιμοποιεί επίσης ξεχωριστούς συμβούλους για την 

παρακολούθηση του σχεδιασμού και κατασκευής τότε το κόστος για αυτό θα ήταν 

επίσης κόστος συναλλαγής. 

 Για να το εξηγήσω περαιτέρω, φανταστείτε ένα έργο όπου η δομή του 

σχεδιασμού και της κατασκευής του γίνεται ενιαία πώς θα μπορούσε ο αγοραστής  

(πελάτης) και ο πωλητής (σχεδιασμός και κατασκευαστική εταιρεία) να 

συμφωνήσουν στη τιμή για το έργο; Πώς θα μπορούσε ο πελάτης να διασφαλίσει ότι 

το προϊόν-έργο που παραδόθηκε από τον ανάδοχο ήταν αυτό που  ήθελε να 

αγοράσει σύμφωνα με τα αρχικά του σχέδια;  

Αυτά τα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν  χωρίς αρχική  σαφή 

περιγραφή σχεδιασμού του έργου. Το έργο προσδιορίζεται λεπτομερώς μόνο όταν ο 

σχεδιασμός είναι πλήρης. Όταν το σχέδιο δεν είναι πλήρες, το έργο μπορεί να 

περιγραφεί μόνο τις απαιτήσεις του πελάτη χωρίς τη δυνατότητα επίτευξης 

ρεαλιστικών στόχων. 

 Αυτές οι απαιτήσεις είναι απαραίτητες για τον σχεδιαστή και τον ΡΜ ώστε  να 

τις  παραθέσει και να συμφωνήσει μια τιμή με τον πελάτη. Για τα περισσότερα κτίρια, 

το κόστος καθορισμού με λεπτομερείς απαιτήσεις θα είναι πολύ υψηλό, όπως και οι 

απαιτήσεις του πελάτη είναι συχνά πολύ αόριστες (π.χ. αισθητικές απαιτήσεις). 

 Η φύση αυτών των περιγραφών, ακόμη και όταν καθορίζονται λεπτομερώς, 

συχνά δεν αρκούν για να επιτευχθούν και να προσδιοριστούν τα φυσικά 

χαρακτηριστικά του έργου. Τέτοιες δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν αν ένας 

σχεδιαστής ασχολείται με τον πελάτη για το σχεδιασμό του έργου και πριν από την 

κατασκευή επιλέγεται ένα παραδοσιακό σύστημα. Όταν το έργο έχει σχεδιαστεί με 

λεπτομέρειες, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να καθοριστεί και να τιμολογηθεί.  
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 Αν και μια τέτοια ρύθμιση είναι δαπανηρή, στις περισσότερες περιπτώσεις 

είναι φθηνότερη από τη σύνταξη του σχεδιασμού και τη κατασκευή. Παρόλα αυτά δε 

μπορούμε να εξαλείψουμε πλήρως τη πιθανότητα αστοχίας με αποτέλεσμα την 

αύξηση του κόστους συναλλαγής. Παρακάτω παραθέτουμε κάποιους  πρακτικούς 

όρους, όπως τη σημασία  της κατασκευής ,τη κατανόησης της σχέσης μεταξύ 

οικονομικών κόστους συναλλαγών και έργου. 

  

Η θεωρία της διαχείρισης είναι : 

➢ όταν συστήνουν δομές οργάνωσης έργων στους πελάτες το συνολικό κόστος 

της διαχείρισης του έργου (κόστος συναλλαγής) και το σχεδιασμό και την 

κατασκευή (κόστος παραγωγής). 

➢ διαφορετικές οργανωτικές δομές δημιουργούν διαφορετικές προσεγγίσεις 

διαχείρισης του έργου και το κόστος δημιουργεί διαφορετικά κόστη για το 

σχεδιασμό και την κατασκευή. 

➢ Το υψηλότερο κόστος διαχείρισης του έργου δεν μπορεί να οδηγήσει σε 

χαμηλότερο κόστος σχεδιασμού και κατασκευής και αντίστροφα. 

➢ Η επιλογή της οργανωτικής δομής θα πρέπει να ελαχιστοποιήσει το άθροισμα 

της διαχείρισης του σχεδιασμού του έργου και το κόστος κατασκευής 

παράλληλα με την υλοποίηση ενός έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

του πελάτη. 

➢ εσωτερικά έξοδα πελατών, όπως το κόστος ευκαιρίας του χρόνου που τα 

ανώτερα στελέχη δαπανούν για την έργο. Ενα σημαντικό μέρος του οποίου 

περιλαμβάνει τον ορισμό των στόχων, την λεπτομερή εξέλιξή τους και το 

κόστος λήψης των αποφάσεων . 

➢ το κόστος του συντονισμού από το μέρος του πελάτη και της ομάδας του 

έργου (συμπεριλαμβανομένης της ομάδας εργολάβοι).  

➢ το κόστος σύνταξης της σύμβασης για τις συμφωνίες με συμβούλους και τους 

ανάδοχους συμπεριλαμβανομένων τους όρους της σύναψης των συμβάσεων, 

και των προδιαγραφών. 

➢ το κόστος των διαπραγματεύσεων μεταξύ όλων των μερών (πελάτης, 

συμβούλων και εργολάβων ) 
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➢ το κόστος παρακολούθησης των συμβάσεων από τους συμβούλους και τους 

εργολάβους ούτος ώστε να εξασφαλιστούν ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, 

θα πράττουν τα προβλεπόμενα. 

➢ το κόστος επιβολής της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων 

της διαφοράς και του διακανονισμού. 

 

4.7 Τα καθήκοντα του Διαχειριστή ενός Έργου  
 

 Τα καθήκοντα του διαχειριστή έργου διανέμονται από τη διοίκηση καθώς 

επίσης διεξάγεται μια πρώτη προσεγγιστική αλλά επίσημη συζήτηση. Τα καθήκοντα  

ορίζονται σε απόλυτο και ξεκάθαρο βαθμό  χωρίς λάθος και χωρίς κόστος. 

 Τα πραγματικά καθήκοντα του διαχειριστή είναι  να επινοήσει ή να 

ανακαλύψει νέες αγορές , προϊόντα,  τεχνικές παραγωγής, και να διαχειρίζεται ενεργά 

τις ομάδες των εμπλεκόμενων υπαλλήλων. Το τέλειο μοντέλο αποκέντρωσης, 

υποθέτει ότι όλα τα προϊόντα, οι αγορές, οι τεχνικές παραγωγής και οι τιμές είναι 

πλήρως γνωστά με μηδενικό κόστος .  

 Ο Williamson (1981) θεωρεί ότι η συναλλακτική προσέγγιση του κόστους έχει 

εφαρμοστεί σε τρία επίπεδα ανάλυσης. 

• Αρχικά , στο επίπεδο της συνολικής δομής . Η επιχείρηση ζητάει τα 

λειτουργικά μέρη να σχετίζονται μεταξύ τους ως μια άμεση αντανάκλαση των 

συστημάτων προσέγγισης του σχεδιασμού του οργανισμού.  

• Σε δεύτερο επίπεδο, επικεντρώνεται στα λειτουργικά μέρη. θα πρέπει να 

καθορίσει ποίες είναι αυτές οι δραστηριότητες που πρέπει να εκτελούνται 

εντός της επιχείρησης και ποίες εκτός από αυτή και γιατί.  

•  Το τρίτο επίπεδο, αφορά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται το ανθρώπινο 

δυναμικό . 

Αυτή η περιγραφή είναι σύμφωνη με την ιδέα του Coase (1991) ότι το κόστος του  

συντονισμού αντικατοπτρίζει τα βασικά συστήματα της ολοκλήρωσης. Το κόστος  

συναλλαγής στην παροχή διακυβέρνησης μέσω της αγοράς θα περιλαμβάνει το 

κόστος σύνταξης συμβάσεων, τη σύσταση των μηχανισμών για την απόκτηση 

προσφορών, την προετοιμασία σύνταξης της σύμβασης (ή των συμβάσεων) και για 
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τη διασφάλιση της. Καθώς επίσης και την εκτέλεση των συμβάσεων από τους 

συμβούλους και τους εργολάβους. Αυτές είναι πρακτικές των πιο αφηρημένων 

δραστηριοτήτων διαχείρισης έργων ενσωμάτωσης, συντήρησης και 

παρακολούθησης. Η βασική ιδέα είναι ότι η οργανωτική ποικιλία δημιουργείται κατά 

κύριο λόγο στην υπηρεσία της εξοικονόμησης κόστους συναλλαγών και ότι το 

κόστος συναλλαγών κατανέμεται σε δομές διακυβέρνησης που διαφέρουν από το 

οργανωτικό κόστος και τη διανομή αρμοδιοτήτων (Williamson 1985).Αυτή η ιδέα 

συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση του γιατί χρησιμοποιούνται διάφορες 

οργανωτικές μορφές για τη διαχείριση έργων κατασκευής από τον ίδιο και από 

διαφορετικούς πελάτες. Ενώ η βιβλιογραφία των συναλλακτικών δαπανών αφορούσε 

επιχειρήσεις, η οργάνωση του έργου ως προσωρινής πολύπλευρης οργάνωσης 

(Cherns & Bryant 1984) παραχωρεί παρόμοια ανάλυση δεδομένου ότι η οικονομία 

της λειτουργίας συντονισμού πρέπει να καθορίσει τη μορφή της. 

 

  

 

4.8 Περίληψη κεφαλαίου 
 

 Σε αυτό το κεφαλαίο έγινε ανάλυση της θεώρησης ότι η διαχείριση του έργου 

δεν είναι μια ενέργεια χωρίς κόστος. Το κόστος διαχείρισης του έργου 

πραγματοποιείται από το πελάτη και εντάσσεται εξ ολοκλήρου στο κόστος 

συναλλαγής και ο ρόλος του διαχειριστή του έργου (ΡΜ) είναι να ελαχιστοποιήσει το 

συνολικό κόστος συναλλαγών και παραγωγής. Αυτή η αρμοδιότητα εμπεριέχει το 

ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων. Οι  πελάτες πρέπει να λάβουν την καλύτερη 

απόφαση σχετικά με τη ολοκλήρωση του έργου. Λαμβάνοντας  υπόψη τις εσωτερικές 

τους δαπάνες κατά τη δημιουργία του έργου, το κόστος οποιουδήποτε εξωτερικού 

παράγοντα για τη διαχείριση έργων τους συμβούλους και το κόστος παραγωγής 

διαρθρώνοντας όσο το δυνατό ποιό άρτιο σχέδιο. Η μείωση του κόστους 

συναλλαγών σε βάρος της μεγαλύτερης αύξησης των εξόδων παραγωγής είναι 

προφανώς αβλαβής, αλλά δεν αποτελεί παράγοντα για τα περισσότερα έργα. 
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 Αντίθετα, με το συνολικό κόστος συναλλαγών και παραγωγής που έχουν οι 

πελάτες θα πρέπει να  εξετάσει ο βαθμός στον οποίο το ολοκληρωμένο έργο 

ικανοποιεί την ανάγκη των πελατών σε επίπεδο ,αισθητικό, λειτουργικό και 

οικονομικό.  

 Η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους θα γίνει χρησιμοποιώντας ένα 

σύστημα με το οποίο θα  εκτελείται ένα έργο στη κατάλληλη ποιότητα χωρίς να 

μεγιστοποιεί το συνολικό κόστος για το πελάτη.Oι απρόβλεπτες δαπάνες μπορούν να 

αποφθεχθούν αναπτύσσοντας  λεπτομερείς προδιαγραφές και συντάξεις ειδικών 

συμβάσεων στα αρχικά στάδια δομής και οργάνωσης του έργου. 
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Κεφάλαιο 5ο  

Project management στις τηλεπικοινωνίες για αντίστοιχα 
κατασκευαστικά έργα. (Ανάλυση τριών περιπτώσεων 
τηλεπικοινωνιακών έργων) 
 

 Η επικρατούσα στάση μεταξύ αρκετών σημερινών μεγάλων εταιρειών 

τηλεπικοινωνιών με λειτουργίες διαχείρισης έργων είναι ότι οι διαχειριστές έργων 

τους πρέπει επίσης να είναι μηχανικοί. Το σημαντικότερο σφάλμα αυτής της 

στρατηγικής είναι η ακατάλληλη χρήση των πόρων. Οι εταιρείες πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν ότι οι διευθυντές διαχειρίζονται και οι μηχανικοί κατασκευάζουν. 

Στην πραγματικότητα, ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες θα αλληλεπικαλύπτονται, 

αλλά τα σύνολα δεξιοτήτων είναι εγγενώς διαφορετικά. Η πιο αποτελεσματική χρήση 

οποιουδήποτε πόρου προσωπικού είναι η αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης αυτού 

του πόρου. Στις τηλεπικοινωνίες αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι μια 

σειρά από διαφορετικά σύνολα δεξιοτήτων από μια πολύ περιορισμένη ομάδα πόρων 

είναι απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση των σύνθετων έργων στον τομέα 

αυτό. 

 

5.1 Ορθή Εκμετάλλευση των πόρων (χρόνος , κόστος και 
ανθρώπινο δυναμικό) 
 

 Τα περισσότερα τηλεπικοινωνιακά έργα ασχολούνται σήμερα με κάποιο τύπο 

δικτύου. Αυτά τα δίκτυα μπορούν να κυμαίνονται από μικρά, ιδιωτικά, εσωτερικά 

τηλεφωνικά συστήματα μέχρι μεγάλα, εθνικά, πολυεθνικά δίκτυα μεταγωγής και 

ηπειρωτικά κυκλώματα διασύνδεσης. Τα μεγάλα δίκτυα μπορούν να ενσωματώνουν 

επικοινωνίες φωνής, δεδομένων, ευρυζωνικότητας και βίντεο. Αυτά τα δίκτυα 

απαιτούν συνήθως την εγκατάσταση ειδικών εγκαταστάσεων μετάδοσης, 

ηλεκτρονικών, εξοπλισμού μεταγωγής, πολυπλέκτες και τερματικό εξοπλισμό. 
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 Η υλοποίηση ενός από αυτά τα μεγάλα έργα απαιτεί πόρους από τη διαχείριση 

έργων, την τεχνική του εξοπλισμού, την εξωτερική μηχανική των εγκαταστάσεων, τις 

λειτουργίες, τη διαχείριση συμβάσεων, τη χρηματοδότηση, την αγορά και την 

κατάρτιση. Η οργάνωση αυτών των λειτουργικών περιοχών απαιτεί ειδικές 

ικανότητες και εμπειρία. Η προσπάθεια συνδυασμού αυτών των λειτουργικών 

περιοχών συνήθως σημαίνει σύντομη μεταβολή της διαθεσιμότητας και της χρήσης 

ενός συγκεκριμένου πόρου (είτε χρόνος , είτε κόστος συναλλαγής). Επίσης, 

προσπαθώντας να συνδυάσει τις λειτουργίες της μηχανικής και της διαχείρισης 

έργου, ο πόρος περιορίζεται στη συνέχεια σε ένα μοναδικό έργο που διαχειρίζεται 

επιτυχώς τη φορά. 

 Μία από τις πιο επιτυχημένες έννοιες της διαχείρισης έργων ενσωματώνει την 

έννοια της αποδοτικής χρήσης των πόρων. Επιτρέπει στον υπεύθυνο του έργου να 

οδηγήσει μια ομάδα που περιλαμβάνει μηχανικούς και εκπροσώπους από όλους τους 

απαιτούμενους κλάδους. Με την ανάπτυξη αυτής της ιδέας, μια εταιρία 

τηλεπικοινωνιών θα απασχολεί διαχειριστές έργων που μπορούν εύκολα να 

μεταβαίνουν από το ένα έργο στο επόμενο ή να χειρίζονται περισσότερα από ένα 

έργα κάθε φορά. Ταυτόχρονα, οι υπεύθυνοι του έργου μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

εκείνες τις υπηρεσίες μηχανικής που απαιτούνται από την κατάλληλη τεχνική 

πειθαρχία  όπως είναι οι εξωτερικές μονάδες, ο εξοπλισμός ή η μετάδοση δεδομένων 

καθ 'όλη τη διάρκεια του έργου. Με αυτόν τον τρόπο, ο διαχειριστής έργου 

χρησιμοποιεί τις ικανότητές του στην οργάνωση, τον προγραμματισμό και τη 

διαχείριση στο μέγιστο βαθμό και υποχρεώνει τους μηχανικούς να ολοκληρώσουν το 

έργου στον απαραίτητο χρονικό διάστημα για να ολοκληρώσουν το έργο 

επιτυχώς.Στα ακόλουθα παραδείγματα τηλεπικοινωνιακών έργων, θα αποδειχθούν τα 

πλεονεκτήματα αυτού του τύπου οργανωτικής δομής. (πηγή : εσωτερικό δίκτυο 

ομίλου Ο.Τ.Ε) 
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5.2 Μελέτη περιπτώσεων τηλεπικοινωνιακών έργων ( σε 
κατασκευαστικό επίπεδο) 
 

 Το πρώτο έργο αφορούσε την κατασκευή μιας διαδρομής οπτικών ινών για 

την επέκταση ενός κρατικού δικτύου οπτικών ινών σε μια νέα πόλη. Το έργο αυτό 

απαιτούσε την προετοιμασία  σε μια θέση ενός κτιρίου διεύθυνσης δικτύου, την 

εγκατάσταση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και του συναφούς υλικού και την 

κατασκευή της υπόγειας διαδρομής των ινών σε όλη την πόλη. Ένας υπεύθυνος 

έργου ήταν υπεύθυνος για το σύνολο του έργου και είχε πρόσβαση τόσο στον 

εξοπλισμό όσο και στους εξωτερικούς μηχανικούς για να υποστηρίξει το έργο όπως 

απαιτείται. Με τη διευθέτηση αυτή, ο διευθυντής του έργου μπόρεσε να 

χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους από τη μηχανική, τις αγορές, τις 

συμβάσεις, τις λειτουργίες, τη χρηματοδότηση και την κατάρτιση, διατηρώντας 

παράλληλα ένα χρονοδιάγραμμα, παρακολουθώντας την πρόοδο των υπεργολάβων 

και ελέγχοντας τις δαπάνες. Ένας υπεργολάβος προσλήφθηκε για να εγκαταστήσει 

όλο τον εσωτερικό εξοπλισμό και ηλεκτρονικά εξαρτήματα για να υποστηρίξει τη 

διεύθυνση δικτύου οπτικών ινών εντός του κτηρίου. Οι εργασίες αυτές εγκρίθηκαν 

από τους μηχανικούς εξοπλισμού και στη συνέχεια παραδόθηκαν στον υπεύθυνο του 

έργου. Αυτή η τεχνική επέτρεψε στους μηχανικούς του εξοπλισμού να εργάζονται 

ταυτόχρονα σε πολλά έργα. Ένας δεύτερος υπεργολάβος προσλήφθηκε για να 

εγκαταστήσει όλο το καλώδιο οπτικών ινών για να συνδέσει το υφιστάμενο οπτικό 

δίκτυο κορμού με τη νέα διεύθυνση δικτύου. Και πάλι, ο υπεύθυνος του έργου 

χρησιμοποίησε εξωτερικούς μηχανικούς για να εγκρίνει όλα τα σχέδια μηχανικής και 

να παράσχει τις προδιαγραφές στον υπεργολάβο για όλες τις εγκαταστάσεις εκτός 

εγκατάστασης. Ο υπεύθυνος έργου χρησιμοποίησε επίσης αυτούς τους τεχνικούς 

πόρους σε τακτική βάση καθ 'όλη τη διάρκεια του έργου για να επιβλέπει την 

εγκατάσταση και να αναφέρει τυχόν αποκλίσεις ή αποκλίσεις από τις προδιαγραφές.

 Επιπλέον, ο υπεύθυνος του έργου συμβουλεύτηκε τους μηχανικούς πριν 

ξεκινήσουν είτε την κατασκευή του εξοπλισμού είτε την εξωτερική εγκατάσταση για 

να επαληθεύσει τους τύπους εξοπλισμού και τις ποσότητες που θα παραγγελθούν για 
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το έργο. Για άλλη μια φορά, αυτή η τεχνική δεν απαιτούσε από τους μηχανικούς να 

αφιερώνονται με πλήρη απασχόληση στο έργο, αλλά χρησιμοποίησαν την 

εμπειρογνωμοσύνη τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το έργο αυτό 

χρειάστηκε περίπου τέσσερις μήνες για να ολοκληρωθεί. Οι φάσεις περιελάμβαναν 

όλες τις εισαγωγικές έρευνες-μελέτες, την κοστολόγηση, την παραγγελία εξοπλισμού, 

τις διαπραγματεύσεις για τις συμβάσεις, την κατασκευή και την εγκατάσταση, καθώς 

και την τελική ολοκλήρωση. Οι μηχανικοί κλήθηκαν, όπως ήταν απαραίτητο, καθ 'όλη 

τη διάρκεια του έργου  και παρόλα αυτά ήταν ακόμα σε θέση να δεσμεύσουν κάποιο 

χρόνο και συμβολή σε άλλα έργα. Οι μηχανικοί αποδείχθηκαν ανεκτίμητοι στην 

τελική διόρθωση του έργου για να σημειώσουν τυχόν αποκλίσεις από τις 

προδιαγραφές. Ωστόσο, ο διαχειριστής του έργου μπόρεσε να εντοπίσει ένα σφάλμα 

υπερβολικής τιμολόγησης στην εξωτερική κατασκευή εξαιτίας της υπερεκτίμησης του 

υλικού αντικατάστασης ασφάλτου. Αυτό οδήγησε σε πίστωση στο τελικό λογαριασμό 

περίπου 35.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η χρήση τόσο του μηχανικού όσο και 

του διαχειριστή έργου στην ομάδα βελτίωσε την επιτυχία του έργου. 

 Το δεύτερο έργο αφορούσε έναν μηχανικό έργου ως διαχειριστή ενός έργου 

για την υλοποίηση ενός κρατικού δικτύου πολλαπλών σημείων δεδομένων στην 

Indiana της Αμερικής. Αυτός ο μηχανικός δεν διέθετε όλη την απαραίτητη 

τεχνογνωσία για να διαχειριστεί ένα έργο και έτσι αναζητούσε συνεχώς τη βοήθεια 

και συμβουλές ενός από τους διαχειριστές του έργου. Ο μηχανικός χρειάστηκε 

βοήθεια για την παραγγελία εξοπλισμού, που αφορούσε την αγορά, τις 

διαπραγματεύσεις με τους υπεργολάβους και το συντονισμό με τις επιχειρήσεις και 

τις τοπικές εταιρείες ανταλλαγής για εγκαταστάσεις βρόχων. Δεδομένου ότι ο 

μηχανικός απαιτούσε βοήθεια σε όλο το έργο από έναν διαχειριστή έργου, και οι δύο 

πόροι ήταν δεσμευμένοι για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου αντί να χρησιμοποιούν 

πόρους μόνο όπως απαιτείται. Η τεχνογνωσία του μηχανικού για το συγκεκριμένο 

έργο αφορούσε τον τεχνικό σχεδιασμό και τις προδιαγραφές εγκατάστασης. Ήταν σε 

θέση να αναπτύξει ένα οικονομικά αποδοτικό σχέδιο που ενσωματώνει τα υπάρχοντα 

στοιχεία του δικτύου και εξασφαλίζει τη συμβατότητα με τον εξοπλισμό του πελάτη. 

 Η υλοποίηση αυτού του έργου απαιτούσε σχεδιασμό δικτύου, πρόσθετο 

εξοπλισμό για το δίκτυο, συντονισμό με επιχειρήσεις και υπεργολάβους για σχέδια 
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εγκατάστασης, δοκιμής καθώς και τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της 

προόδου. Αυτό το δίκτυο δεδομένων ήταν για να υποστηρίξει τη μετάδοση 

δεδομένων υψηλής ταχύτητας από την κύρια τοποθεσία της εταιρείας σε όλες τις 

δορυφορικές τοποθεσίες σε ολόκληρη την πολιτεία. Με την τοποθέτηση του 

μηχανικού που είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό του δικτύου που είναι υπεύθυνο 

για το έργο, δυστυχώς σημειώθηκε κατάχρηση πόρων. Δεδομένου ότι πρόκειται για 

ένα αρκετά μικρό έργο, η καλύτερη αξιοποίηση των πόρων θα ήταν να τοποθετηθεί 

ένας υπεύθυνος έργου υπεύθυνος για το έργο και να χρησιμοποιηθεί ο μηχανικός ως 

πρόσθετος πόρος. Με αυτόν τον τρόπο, ο υπεύθυνος του έργου και ο μηχανικός θα 

ήταν πιθανότατα να ανατεθούν περισσότερα από ένα έργα κάθε φορά. 

 Το τρίτο παράδειγμα έργου περιελάμβανε την κατασκευή υπαίθριων 

εγκαταστάσεων οπτικών ινών (καμπίνες οπτικών ινών), για την αναβάθμιση της 

ποιότητας της επικοινωνίας,  από ένα κεντρικό σημείο της πόλης  (Ερμού, 

Θεσσαλονίκης) σε διάφορα σημεία εντός μιας μητροπολιτικής περιοχής (Νομός 

Θεσσαλονίκης, περιοχή Καλαμαριάς) με περιορισμένους πόρους (χρόνο και κόστος 

συναλλαγής)  για την παροχή συνδεσιμότητας νέων οπτικών ινών στο υφιστάμενο 

δίκτυο ραχοκοκαλιάς. Παράλληλα με την εταιρεία του παραδείγματος οι 

ανταγωνίστριες εταιρείες (hol,wind) κατασκεύαζαν κάτι αντίστοιχο, επομένως ο 

χρόνος υλοποίησης ήταν εξαιρετικά περιορισμένος. 

 Το έργο αυτό απαιτούσε τον συντονισμό των διαπραγματεύσεων για τη 

σύναψη συμβάσεων αδειοδότησης για την εκσκαφή συγκεκριμένων δημόσιων (η 

αδειοδότηση ολοκληρώνεται απο τους ανάλογους Δήμους έπειτα από αυτοψία.) 

χώρων για τη στέγαση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, την εγκατάσταση , την 

κατασκευή της διαδρομής των ινών μέσω μιας περιοχής στο κέντρο της πόλης, με 

την απαιτούμενη εκσκαφή μικροτάφρου και την κατασκευή της εσωτερικής όδευσης 

των  ινών για τη σύνδεση των υπαίθριων εγκαταστάσεων. Ένας διευθυντής έργου, 

από την εταιρεία COSMOTE (όμιλος εταιρειών Ο.Τ.Ε) ανατέθηκε ως ηγέτης ομάδας 

για αυτό το έργο με έναν μηχανικό με την υπο ομάδα μηχανικών του, που τους 

ανατέθηκε με πλήρες ωράριο ως επιβλέποντες του έργου .Αυτή η ρύθμιση 

αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματική για διάφορους λόγους.  

 Αρχικά, το έργο έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη, και ο υπεύθυνος του έργου 

έδρευε σε διαφορετική πόλη (στην Αθήνα). Με την ανάθεση ενός μηχανικού για την 
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τοπική παρακολούθηση του έργου, οι πληροφορίες θα μπορούσαν να 

τροφοδοτούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (εβδομαδιαία) με τον διαχειριστή του 

έργου, εξοικονομώντας παράλληλα τα έξοδα μετακίνησης. Δεύτερον, επειδή ο 

μηχανικός παρακολούθησε την πρόοδο καθημερινά με τη χρήση και ειδικού 

πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης εργασιών (W.F.M,-work flow management) 

θα μπορούσε να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε προβλήματα προτού επηρεάσουν 

δυσμενώς το πρόγραμμα. Ένα παράδειγμα αυτού ήταν όταν ο μηχανικός διαπίστωσε 

την πολύ αργή πρόοδο του υπεργολάβου που ήταν υπεύθυνος για την τοποθέτηση 

των ινών μέσω στη περιοχή του κέντρου. Ενημερώθηκε ο υπεύθυνος του έργου για 

τις αμφιβολίες τήρησης των προγραμματισμένων ημερομηνιών και ο διαχειριστής 

έργου μπόρεσε να διαπραγματευτεί με τον υπεργολάβο για να τοποθετήσει μια 

δεύτερη ομάδα εκσκαφής στο έργο, εργάζοντας έτσι και από τις δύο κατευθύνσεις 

για να ολοκληρώσει την εκσκαφή κατά το χρονοδιάγραμμα. 

  Ένα τρίτο πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής για τη διαχείριση έργων ήταν η 

δυνατότητα να επιτρέπεται στον μηχανικό να ασχολείται αποκλειστικά με τις τεχνικές 

πτυχές του έργου, ενώ ο διαχειριστής του έργου χειριζόταν όλες τις 

διαπραγματεύσεις και τις αποφάσεις επίλυσης προβλημάτων και άλλες μη τεχνικές 

λειτουργίες όπως εκθέσεις προόδου, κατανομές, διαπραγματεύσεις συμβάσεων, 

συντονισμός των τμημάτων και διασύνδεση προμηθευτών. 

 Καθ 'όλη τη διάρκεια του έργου, ο υπεύθυνος του έργου ήταν σε θέση να 

συγκεντρώσει πόρους από όλα τα τμήματα ανάλογα με τις ανάγκες μολονότι οι πόροι 

(κόστος και χρόνος) ήταν περιορισμένοι εξ'αρχής. Ο τοπικός μηχανικός ανέλαβε 

κυρίως τις ευθύνες ενός ''υπεύθυνος κατασκευών'' και έγινε ένας ανεκτίμητος πόρος 

για τον υπεύθυνο του έργου. Με τις συνδυασμένες προσπάθειες της ομάδας, το έργο 

ολοκληρώθηκε εγκαίρως και εντός προϋπολογισμού, παρά τις καθυστερήσεις των 

καιρικών συνθηκών και των κατασκευών, καθώς και τα διαρθρωτικά προβλήματα 

που καθυστερούν τη σύνδεση μεταξύ των δύο κτιρίων. 

 

 
 



60 Project management, time constrained and resource constrained scheduling in industrial area 

 

 60  
 

 

5.3 Περίληψη Κεφαλαίου 
 

 Τα τρία παραδείγματα έργων παρουσιάζουν τρεις διαφορετικές τεχνικές 

διαχείρισης έργου. Είναι ευνόητο ότι οι πόροι του έργου είναι ένα σπάνιο ''αγαθό'' 

και, κατά συνέπεια, πρέπει να αξιοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αυτά 

τα παραδείγματα απεικονίζουν την πρωταρχική σημασία τόσο των διαχειριστών 

έργων όσο και των μηχανικών για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Τα 

παραδείγματα καταδεικνύουν περαιτέρω την ανάγκη για κατάλληλα σύνολα 

δεξιοτήτων για την αποτελεσματική διαχείριση ενός έργου. 

 Το πρώτο παράδειγμα καταδεικνύει με σαφήνεια την αποτελεσματική 

χρησιμοποίηση των πόρων, επιτρέποντας σε ένα διευθυντή έργου να οδηγήσει το 

έργο και να διαθέσει μηχανικούς και άλλους πόρους στο έργο μόνο εφόσον 

χρειάζεται. Αυτή η τεχνική επέτρεψε σε όλους τους πόρους να εργάζονται 

ταυτόχρονα σε πολλά έργα. Επίσης, αυτή η τεχνική επέτρεψε στον διαχειριστή του 

έργου να αξιοποιήσει τις δικές του δεξιότητες διαχείρισης, ενώ βασιζόταν πρωτίστως 

στους τεχνικούς πόρους για την τεχνική τους εμπειρία. 

 Το δεύτερο παράδειγμα καταδεικνύει τις ανεπάρκειες που μπορεί να 

προκύψουν όταν οι εμπλεκόμενοι που χρησιμοποιούνται είναι ακατάλληλοι ή έχουν 

περιορισμένες δεξιότητες. Ο μηχανικός του έργου σε αυτό το παράδειγμα έκανε 

εξαιρετική δουλειά στο σχεδιασμό του δικτύου και στην ανάπτυξη των 

προδιαγραφών για τη συμβατότητα του εξοπλισμού. Ωστόσο, η απειρία του στη 

διαχείριση έργων είχε ως αποτέλεσμα πρόσθετη κατανομή πόρων για το έργο και, 

κατά συνέπεια, διπλασιασμό ορισμένων λειτουργιών. 

 Το τρίτο παράδειγμα είναι ίσως η πιο αποδοτική αξιοποίηση των δεξιοτήτων 

διαχείρισης έργων και μηχανικών, ειδικά για την εφαρμογή που περιλαμβάνει έναν 

απομακρυσμένο διαχειριστή έργου. Αυτή η τεχνική επέτρεψε τη σωστή χρήση των 

πόρων, του χρόνου καθώς και την εξοικονόμηση κόστους για τη διαχείριση του 

έργου. Ο υπεύθυνος του έργου στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στις εισροές από 

άλλους για να διατηρήσει αυστηρούς ελέγχους στους περιορισμούς της προόδου και 

του προγραμματισμού. 

 Και στα τρία παραδείγματα είναι προφανές ότι απαιτούνται τόσο τεχνικές 

διαχείρισης έργων όσο και τεχνικές δεξιότητες σε σύνθετα τηλεπικοινωνιακά έργα. Το 
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κλειδί όμως για επιτυχημένες εφαρμογές είναι η αποτελεσματικότερη χρήση των 

σπάνιων πόρων και δεν αναμένεται από τους διαχειριστές και τους μηχανικούς να 

έχουν ή να χρησιμοποιούν τα ίδια σύνολα δεξιοτήτων αλλά να συνεργάζονται ως 

ομάδα για την επίτευξη των στόχων του έργου.[9] 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑTA - ΙΔΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

 Συνοψίζοντας τη προσπάθεια προσέγγισης στο τι είναι διαχείριση έργου 

,διαχείριση πόρων, κόστος παραγωγής ,κόστος συναλλαγής ,κριτήρια επιτυχίας ενός 

έργου καταλήγουμε στο ότι η ολοκλήρωση ενός έργου είναι μια πολυδιάστατη 

δραστηριότητα που εμπεριέχει πολλούς παράγοντες που θα συντελέσουν στην 

επιτυχία ή στην αποτυχία. Οι λήψεις των αποφάσεων είναι και αυτή από μόνη της μια 

ιδιαιτέρως πολύπλοκη διαδικασία που εμπεριέχει κινδύνους και ενδεχόμενες ''κρυφές'' 

απειλές. Η άμεση μετακύλυση των πληροφοριών είναι λεπτή κόκκινη γραμμή που 

χωρίζει την επιτυχία από την αποτυχία. 

 Τα πληροφοριακά συστήματα είναι ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο εργαλείο στα 

χέρια κάθε project manager, το οποίο θα είναι σε θέση να διακρίνει κινδύνους και 

ευκαιρίες καθόλη τη διάρκεια  της ολοκλήρωσης του έργου (πληροφοριακά 

συστήματα τεχνητής νοημοσύνης) .Ειδικά σε περιπτώσεις που οι πόροι είναι 

εξαιρετικά περιορισμένοι (χρόνος, κόστος) όπως στη δική μας εργασία. 

 Δεν είναι απόλυτη η σκέψη, για τα κατασκευαστικά έργα,  ότι οι μηχανικοί 

μπορούν ή πρέπει να εργάζονται μόνο με μηχανικούς ή  οι διαχειριστές θα πρέπει 

μόνο να διαχειρίζονται. Αντιθέτως η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να 

περιγράψει την ανάγκη να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά τα κατάλληλα προσόντα και 

η εξειδίκευση όλων των πόρων που διατίθενται για κάθε στάδιο υλοποίησης του 

έργου. Προφανώς οι διαχειριστές έργων θα πρέπει να έχουν και χρειάζονται τις 

τεχνικές δεξιότητες και οι μηχανικοί έργων θα πρέπει να έχουν και  χρειάζονται τις 

δεξιότητες διαχείρισης. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι πόροι είναι σπάνιοι, μια εταιρεία 

(π.χ. τηλεπικοινωνιών) πρέπει να αναπτύξει και να αξιοποιήσει τις δεξιότητες 
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διαχείρισης έργων και μηχανικών έργων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, λόγο του 

ότι ο ανταγωνισμός είναι υψηλός και ραγδαία αναπτυσσόμενος. 

 Ένας έμπειρος υπεύθυνος έργου μπορεί και θα πρέπει να χειρίζεται 

περισσότερα από ένα έργα ταυτόχρονα. Ομοίως, οι μηχανικοί έργων θα πρέπει να 

έχουν τις ικανότητές τους κατανεμημένες σε πολλά ταυτόχρονα, ίσως και 

διαφορετικά, έργα. Επιτρέποντας σε ένα διευθυντή έργου να ηγηθεί του έργου, η 

εταιρεία διασφαλίζει ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες δεξιότητες για την κατανομή των 

πόρων, τον προγραμματισμό, τους ελέγχους δαπανών, τις εκθέσεις προόδου, τον 

συντονισμό των τμημάτων και την παρακολούθηση των υπεργολάβων. Και οι δύο 

δεξιότητες είναι απαραίτητες σε μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών, αλλά η προσπάθεια 

συνδυασμού των λειτουργιών μπορεί να οδηγήσει σε ακατάλληλη αξιοποίηση αυτών 

των πολύτιμων πόρων και να μειώσει την επιτυχημένη έννοια της ομάδας. 

 Η εξέλιξη της διαχείρισης έργων θα μπορούσε και είναι αρκετά ανατρεπτική. Η 

συμβατικές θεωρίες οργανωτικών δομών αλλάζουν αναδεικνύοντας στοιχεία τα οποία 

δε τα είχαμε λάβει αρκετά υπόψη μας. Νέα εργαλεία μπορούν να τελειοποιήσουν τη 

συνολική απόδοση ενός συστήματος. Εμπεριέχοντας νέες τεχνολογίες που 

λειτουργούν δυναμικά σε αυτό που επιθυμούμε. Η νέα τάση θα μπορούσε και είναι η 

ένταξη της τεχνικής νοημοσύνης σε συστήματα προγραμματισμού , ανάπτυξης και 

βελτιστοποίησης της απόδοσης των εμπλεκομένων ομάδων (σε όλα τα επίπεδα) και 

καθώς επίσης τη  ''πρόβλεψη'' αστοχίας προτού αυτή εμφανιστεί. 

 Το σίγουρο είναι ότι η διαχείριση έργων έχει  μια πολυδιάστατη εφαρμογή και 

όχι μόνο σε κατασκευαστικούς κλάδους. Αυτή η ευελιξία δίνει στο project manager 

να μπορεί να επεκτείνει τους τρόπους που διαχειρίζεται το εκάστοτε έργο που 

αναλαμβάνει. Καθώς επίσης να πειραματίζεται με νέα συστήματα οργανωτικής δομής. 
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