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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η ευρωπαϊκή και η ελληνική νομοθεσία, επιβάλλει την εγκατάσταση 

συστημάτων HACCP και την υποχρεωτική τήρηση των κανόνων υγιεινής από όλους 

όσους απασχολούνται σε μια επιχείρηση παραγωγής και διάθεσης τροφίμων. Το 

γεγονός αυτό επηρεάζει άμεσα το σχεδιασμό και την κατασκευή των εγκαταστάσεων 

ενός βιομηχανικού έργου στον κλάδο των τροφίμων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 

μία σειρά οδηγιών αλλά και μια γενικότερη φιλοσοφία, που πρέπει να ενσωματώνει 

ο project manager στη διαχείριση του έργου. Οι κανονισμοί ομαδοποιούνται και 

λαμβάνονται υπόψη από την αρχική σύλληψη του έργου έως την τελική του 

παράδοση. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι κανονισμοί, αναλύονται και 

ενσωματώνονται σε μία πραγματική μελέτη περίπτωσης διαχείρισης ενός 

βιομηχανικού έργου στον κλάδο των τροφίμων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Σκοπός της Διπλωματικής 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση της 

διαχείρισης ενός βιομηχανικού έργου στον κλάδο των τροφίμων. Πρόκειται 

ουσιαστικά για μία μελέτη πάνω στη διαχείριση ενός κατασκευαστικού έργου (με 

χρήση των γενικών μεθόδων και εργαλείων του project management). Σε δεύτερο 

επίπεδο η έρευνα του κατασκευαστικού έργου επικεντρώνεται στην κατασκευή ενός 

βιομηχανικού κτιρίου. Τέλος, σε τρίτο και βαθύτερο επίπεδο η διπλωματική εργασία 

ασχολείται κυρίως με την κατασκευή ενός εργοστασίου στον κλάδο των τροφίμων. 

 

Κύριος σκοπός λοιπόν της εργασίας είναι να αναλυθεί σε βάθος το τρίτο 

επίπεδο, στοχεύοντας δηλαδή στην «ιδιαιτερότητα», που προσδίδει στο έργο ο 

κλάδος των τροφίμων. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να παραληφθούν πλήρως τα δύο 

γενικότερα επίπεδα, διότι είναι αναγκαίο να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη 

διαδικασία διαχείρισης ενός έργου. Ωστόσο, τα καθαρά κατασκευαστικά θέματα και 

τα γενικά περί διαχείρισης έργου παραλείπονται, διότι ξεφεύγουν από το αντικείμενο 

της διπλωματικής. Η περιγραφή των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων που 

επηρεάζουν άμεσα τη σωστή λειτουργία ενός εργοστασίου τροφίμων γίνεται με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι κατανοητή και από αναγνώστες μη εξοικειωμένους σε 

κατασκευαστικούς όρους. 

 

Τέλος, για την επίτευξη ενός πιο ολοκληρωμένου αποτελέσματος, που θα 

αποφεύγει τη χρήση αοριστιών και γενικοτήτων, η πορεία της εργασίας θα 

ξετυλίγεται πάνω σε μία πραγματική μελέτη περίπτωσης ενός βιομηχανικού 

έργου από τον κλάδο των τροφίμων. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε ως 

παράδειγμα μία βιομηχανία παραγωγής χαλβά. Η επιλογή του έργου έγινε έτσι 

ώστε να αντιπροσωπεύει όσο ο δυνατόν καλύτερα μία ελληνική μικρομεσαία 

βιομηχανία και να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερα «προβλήματα» άξια 

μελέτης.  
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1.2 Γενικά για τη Διαχείριση Έργων στις Κατασκευές 

 

Το εγχειρίδιο PMBOK ορίζει ως διαχείριση έργου τη διαδικασία κατά την 

οποία : «…εφαρμόζουμε γνώσεις, δεξιότητες, εργαλεία και τεχνικές κατά την 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων του έργου, με στόχο να ικανοποιήσουμε τις 

απαιτήσεις και τις προσδοκίες των συμμέτοχων». 

 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 άρχισαν να χρησιμοποιούνται σε 

μεγάλο βαθμό στον κλάδο των κατασκευών σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης έργου. 

Σήμερα, οι τεχνικές αυτές ολοκληρώθηκαν και σχημάτισαν αποδεκτές πρακτικές, 

που χρησιμοποιούνται σε όλα τα μεγάλα δημόσια έργα. Η ραγδαία ανάπτυξη των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών οδήγησε και στη ραγδαία εξάπλωση των προγραμμάτων 

λογισμικού για τη διαχείριση έργου, διευκολύνοντας τη δουλειά του διευθυντή 

έργου. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη μετατόπιση του επίκεντρου της 

προσοχής των εταιρειών από τη φάση υλοποίησης στη φάση σχεδιασμού, είχε ως 

αποτέλεσμα την καθιέρωση της διαχείρισης έργων ακόμα και σε ιδιωτικά έργα 

μικρότερου μεγέθους.   

 

Τα βιομηχανικά έργα ανήκουν σήμερα στην κατηγορία εκείνων των έργων, 

για την ολοκλήρωση των οποίων θεωρείται απαραίτητη η προσέγγιση της 

εργοκεντρικής διοίκησης. Πρόκειται για έργα πολυπλοκότερα και συνθετότερα από 

τα απλά οικοδομικά έργα. Σε κατασκευαστικό επίπεδο, οι τεχνικές που απαιτούνται 

ενδεχομένως να μη διαφέρουν πολύ από τις κλασικές τεχνικές ενός οικοδομικού 

έργου. Ωστόσο, για το σωστό και αποτελεσματικό σχεδιασμό ενός βιομηχανικού 

έργου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συμβολή των κτιριακών εγκαταστάσεων και 

των κατασκευαστικών λύσεων στην τελική διαδικασία παραγωγής του εργοστασίου. 

Συνεπώς χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο στάδιο της σύλληψης και του 

σχεδιασμού, ώστε η φάση της λειτουργίας να ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία. 
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1.3 Ιδιαιτερότητες των Βιομηχανικών Έργων στον Κλάδο των Τροφίμων 

 

1.3.1 Γενικές Αρχές Νομοθεσίας 

Όπως προαναφέρθηκε, τα βιομηχανικά έργα διαφέρουν από τα κλασικά  

οικοδομικά έργα, λόγω της πολυπλοκότητας και των ιδιαιτεροτήτων, που 

παρουσιάζουν. Από τον ορισμό του, κάθε έργο θεωρείται μοναδικό. Ωστόσο, 

υπάρχει η δυνατότητα κατάταξης των έργων σε κατηγορίες με κοινά 

χαρακτηριστικά. Όσο γενικότερη είναι η κατηγορία τόσο λιγότερα είναι τα κοινά 

χαρακτηριστικά μεταξύ των έργων. 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η διαχείριση ενός 

βιομηχανικού έργου, που  ανήκει στον κλάδο των τροφίμων. Πρόκειται για ένα 

κλάδο με ιδιαίτερες απαιτήσεις, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την οργάνωση της 

διαδικασίας παραγωγής των προϊόντων και κατά συνέπεια τη διαχείριση κατασκευής 

των εγκαταστάσεων ενός εργοστασίου τροφίμων. Οι ιδιαίτερες αυτές απαιτήσεις, 

που διαχωρίζουν σημαντικά τα τρόφιμα από τα υπόλοιπα προϊόντα, οφείλονται 

στους εξής λόγους :  

• Τα τρόφιμα είναι προϊόντα με άμεση και καθοριστική επίπτωση στην 

υγεία των καταναλωτών. 

• Τα τρόφιμα παρουσιάζουν μεγάλη φθαρτότητα σε όλα τα στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας (πρώτες ύλες, παραγωγή, αποθήκευση, 

μεταφορά, διανομή). 

• Ορισμένα τρόφιμα παρουσιάζουν εποχικότητα στην παραγωγή ή στη 

ζήτηση επηρεάζοντας σημαντικά την παραγωγική διαδικασία. 

 

Για τους λόγους αυτούς, όλα τα ανεπτυγμένα κράτη έχουν θεσπίσει νόμους, 

που διέπουν την παραγωγική διαδικασία των τροφίμων σε κάθε στάδιο. Εξαιτίας 

αυτού του γεγονότος, ο διευθυντής ενός βιομηχανικού έργου στον κλάδο των 

τροφίμων οφείλει να έχει μία ολιστική θεώρηση των προβλημάτων. Κάθε κομμάτι 

της κατασκευής πρέπει να συμβάλλει στη μέγιστη απόδοση της παραγωγικής 

διαδικασίας και να είναι σύμφωνο με τη νομοθεσία και τις αρχές λειτουργίας του 

εργοστασίου. 
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Η ελληνική νομοθεσία, επιβάλλει την εγκατάσταση συστημάτων HACCP και 

την υποχρεωτική τήρηση των κανόνων υγιεινής από όλους όσους απασχολούνται σε 

μια επιχείρηση παραγωγής και διάθεσης τροφίμων. Η υποχρέωση αυτή πηγάζει από 

την ΚΥΑ 487 / ΦΕΚ 1219B’ / 4.10.2000 σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων η 

οποία εκδόθηκε σε εναρμόνιση προς τη κοινοτική οδηγία 93/43/ΕΟΚ του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

 

Ο όρος HACCP αποτελεί ακρωνύμιο των αγγλικών λέξεων Hazard Analysis 

Critical Control Points, που μεταφράζεται ως: Εμπεριστατωμένη Ανάλυση Κινδύνων 

& Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου. Το HACCP είναι σύστημα αυτοελέγχου του οποίου, η 

εφαρμογή στοχεύει στη παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση και διάθεση τροφίμων, 

των οποίων η κατανάλωση, δυνητικά δεν θα προκαλέσει κανένα είδος βλάβης στην 

υγεία του καταναλωτή. 

  

Σύμφωνα με τις GMP (Good Manufacrurer Practices), κατά το στάδιο του 

σχεδιασμού των εγκαταστάσεων, που πρόκειται να υποδεχθούν δραστηριότητες 

σχετικές με την παραγωγή, διακίνηση, τυποποίηση και διάθεση τροφίμων, πρέπει να 

λαμβάνονται πρόνοιες, στηριγμένες στα προβλεπόμενα διαγράμματα ροής, ώστε 

μελλοντικά, να αποκλείονται κατά το δυνατόν οι διασταυρώσεις και οι 

αλληλοεπικαλύψεις των διαγραμμάτων ροής και να αποτρέπονται ή να 

αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι κίνδυνοι επιμολύνσεων ή παρείσφρησης 

επιμολυντών στα τρόφιμα. Επομένως, για τον ορθό σχεδιασμό της κατασκευής των 

εγκαταστάσεων απαιτείται λεπτομερής ανάλυση :  

• των στοιχείων της νομοθεσίας,  

• των προβλεπόμενων διεργασιών της παραγωγικής διαδικασίας  

• των ποιοτικών και ποσοτικών προδιαγραφών για κάθε παραγόμενο 

προϊόν  

  

1.3.2 Απαιτήσεις του HACCP για τις Εγκαταστάσεις 

Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων ενός εργοστασίου 
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τροφίμων, όπως αυτές αναγράφονται στο HACCP. Με βάση τις προϋποθέσεις αυτές 

γίνεται στα επόμενα κεφάλαια ο σχεδιασμός του έργου που επιλέχθηκε. 

1. Τα κτίρια δε βρίσκονται κοντά σε πηγές μόλυνσης του 

περιβάλλοντος. 

2. Οι περιβάλλοντες χώροι έχουν επαρκή αποστράγγιση. 

3. Οι δρόμοι έχουν κατάλληλη κλίση, δε δημιουργούν σκόνη και είναι 

συμπαγείς. 

4. Οι εγκαταστάσεις επαρκούν για το μέγιστο όγκο παραγωγής. 

5. Τα δάπεδα, οι τοίχοι και οι οροφές είναι κατασκευασμένα από 

ανθεκτικά, στεγανά, λεία, εύκολα καθαριζόμενα και κατάλληλα για 

τις συνθήκες παραγωγής υλικά. 

6. Κατά την κατασκευή των κτιρίων έχουν αποφευχθεί οι γωνίες, 

διευκολύνοντας το καθάρισμα. 

7. Τα δάπεδα έχουν τέτοια κλίση, που επιτρέπει την εκροή των υγρών σε 

φρεάτια. 

8. Οι οροφές, τα υπόστεγα, οι σκάλες και οι ανελκυστήρες είναι 

κατάλληλα σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και συντηρημένα 

παρεμποδίζοντας τη μόλυνση. 

9. Τα παράθυρα είναι κλειστά ή έχουν σήτες. 

10. Τα παράθυρα έχουν κατάλληλα προστατευτικά ή κατασκευάζονται 

από υλικά εναλλακτικά του γυαλιού, παρεμποδίζοντας τη μόλυνση 

του προϊόντος με θραύσματα γυαλιού. 

11. Οι πόρτες κλείνουν ερμητικά και αυτόματα, ενώ οι επιφάνειές τους 

είναι λείες και από μη απορροφητικό υλικό. 

12. Έχει γίνει επαρκής διαχωρισμός των χώρων μεταξύ των οποίων 

πραγματοποιούνται διασταυρούμενες επιμολύνσεις. 

13. Ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων περιλαμβάνει ρυθμισμένη ροή της 

επεξεργασίας από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι το τελικό 

προϊόν, διευκολύνοντας την εξυγίανση των χώρων. 

14. Ύπαρξη των απαραίτητων σχεδίων και διαγραμμάτων ροής. 

15. Ύπαρξη επαρκούς φωτισμού για τη διευκόλυνση της επεξεργασίας 

του προϊόντος και την αποτελεσματική διεξαγωγή των επιτηρήσεων. 
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Ο φωτισμός είναι σύμφωνος με αναγνωρισμένα πρότυπα και δεν 

αλλάζει το χρώμα του τροφίμου. 

16. Οι λαμπτήρες σε χώρους έκθεσης τροφίμων ή υλικών συσκευασίας 

είναι τέτοιου τύπου που δεν επιμολύνουν το προϊόν σε περίπτωση 

θραύσης. 

17. Ο εξαερισμός παρέχει επαρκή ανταλλαγή αέρα παρεμποδίζοντας την 

ανεπιθύμητη συσσώρευση ατμού, συμπυκνωμάτων ή σκόνης και 

απομακρύνοντας τον μολυσμένο αέρα. 

18. Ο εξαερισμός έχει φίλτρα παρεμποδίζοντας την πρόσληψη 

μολυσμένου αέρα. Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται και να 

αντικαθιστώνται εύκολα, όποτε χρειάζεται. 

19. Τα συστήματα αποστράγγισης και αποχέτευσης είναι εφοδιασμένα με 

κατάλληλες παγίδες και εξαερισμό. 

20. Οι γραμμές αποχέτευσης ή εκροής δεν περνούν πάνω ή μέσα από 

τους χώρους επεξεργασίας, εκτός και αν ελέγχονται. 

21. Δεν υπάρχουν σημεία διασύνδεσης μεταξύ της παροχής του πόσιμου 

και του μη πόσιμου νερού. 

22. Όλοι οι σωλήνες, οι βρύσες και οι υπόλοιπες παρόμοιες πηγές 

πιθανής επιμόλυνσης σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, που 

παρεμποδίζουν το σιφωνισμό και την αντιροή. 

23. Όπου απαιτείται αποθήκευση νερού, οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις 

είναι κατάλληλα σχεδιασμένες, κατασκευασμένες και συντηρημένες, 

παρεμποδίζοντας πιθανές επιμολύνσεις. 

24. Τα υλικά, που απαιτούν ψύξη, αποθηκεύονται σε θερμοκρασία 

μικρότερη των 4οC. 

25. Οι χώροι επεξεργασίας έχουν επαρκή αριθμό νιπτήρων με κατάλληλο 

σύστημα αποστράγγισης κοντά στα σημεία που χρειάζεται. Όπου 

είναι σκόπιμο, η λειτουργία των νιπτήρων γίνεται χωρίς επαφή με τα 

χέρια. 

26. Τα αποδυτήρια και τα ντους διαθέτουν ζεστό και κρύο πόσιμο νερό. 

Επίσης διαθέτουν επαρκή αποστράγγιση στα πατώματα και καλό 

εξαερισμό. 
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27. Οι τουαλέτες διαχωρίζονται από του χώρους επεξεργασίας και δεν 

επικοινωνούν άμεσα με αυτούς. 

28. Οι εγκαταστάσεις υγιεινής έχουν κατασκευαστεί από υλικά εύκολα 

καθαριζόμενα και ανθεκτικά στη διάβρωση. 

 

1.3.3  Απαιτήσεις των GMPs για τις Εγκαταστάσεις 

Οι κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία 

με τους κανόνες του HACCP. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένα σημεία, που δεν 

αναφέρονται στο HACCP. Τα σημεία αυτά παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

1. Επιλογή τοποθεσίας με βάση τη δυνατότητα καλού αποχετευτικού    

συστήματος. 

2. Επιλογή τοποθεσίας με βάση την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας και 

ιδιαίτερα για επείγουσες καταστάσεις. 

3. Τα πολλά επίπεδα και ο μεγάλος αριθμός τοίχων πρέπει να 

αποφεύγονται γιατί αυξάνουν τα προβλήματα καθαριότητας, 

επιμολύνσεων, εξαερισμού και φωτισμού. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι 

ο σαφής διαχωρισμός των καθαρών από τις μολυσμένες περιοχές, των 

κρύων χώρων από αυτούς, που επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και 

των υγρών περιοχών από όσες έχουν χαμηλό ποσοστό υγρασίας. 

4. Οι τοίχοι πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά, που καθαρίζονται 

εύκολα ή να καλύπτονται με βερνίκι, να έχουν ανοιχτό χρώμα και 

λεία επιφάνεια χωρίς ρωγμές και να προστατεύονται από ζημιές που 

μπορούν να προκληθούν από τη χρήση βαρέως εξοπλισμού. 

5. Ο επαρκής εξαερισμός και ο καλός κλιματισμός των χώρων και η 

χρήση μυκοστατικών βαφών συμβάλλουν στη διατήρηση των οροφών 

σε καλή κατάσταση. 

6. Οι πόρτες από όπου γίνεται η φόρτωση / εκφόρτωση διάφορων 

προϊόντων και υλικών πρέπει να έχουν μεταλλική θωράκιση για 

προστασία από φυσικές φθορές και ακριβώς πάνω από αυτές στην 

εξωτερική τους πλευρά πρέπει να έχουν εγκατεστημένους 

ανεμιστήρες για την απομάκρυνση των εντόμων. 
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7. Οι θάλαμοι ψύξης και κατάψυξης πρέπει να κατασκευάζονται κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός ταυτόχρονα με τη 

συντήρησή τους και να αποτρέπεται η ανάπτυξη μυκήτων. Η 

θερμοκρασία σε αυτούς τους χώρους πρέπει να διατηρείται σταθερή. 

8. Ο χρωματισμός των γραμμών σωληνώσεων πρέπει να είναι άσπρος 

για τον αέρα, πράσινος για το πόσιμο νερό και μαύρος για το μη 

πόσιμο νερό. 

 

1.4 Μελέτη Περίπτωσης σε Κατασκευή Εργοστασίου Παραγωγής Χαλβά  

 

1.4.1 Γενική Περιγραφή Έργου 

Στα επόμενα κεφάλαια θα αναλυθούν οι διαδικασίες διαχείρισης ενός 

βιομηχανικού έργου από τον κλάδο των τροφίμων. Για την επίτευξη του σκοπού της 

διπλωματικής εργασίας, θα χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα η διαχείριση ενός 

συγκεκριμένου κατασκευαστικού έργου. Πρόκειται για την κατασκευή νέων 

κτιριακών εγκαταστάσεων μιας βιομηχανίας παραγωγής χαλβά και ζαχαρωδών 

προϊόντων, της εταιρείας «Κ». Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η μελέτη της 

διαχείρισης ενός βιομηχανικού έργου στον κλάδο των τροφίμων, αποφεύγοντας 

ταυτόχρονα μια γενικευμένη και ασαφή αντιμετώπιση των προβλημάτων, που πρέπει 

να επιλυθούν. 

 

 Πιο συγκεκριμένα, το έργο, που θα μελετηθεί, είναι η κατασκευή ενός 

κτιρίου συνολικού εμβαδού 1.200m2 (600m2 ισόγειο, 600m2 υπόγειο) που αποτελεί 

επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου του εργοστασίου. Η επιλογή της μελέτης ενός 

κτιρίου, που αποτελεί επέκταση ενός υπάρχοντος έγινε για δύο λόγους : 

• Οι επεκτάσεις υπάρχοντων κτιριακών εγκαταστάσεων αποτελεί πάρα 

πολύ συχνή πρακτική στην Ελλάδα. (διότι κάποιες εταιρείες δε 

διαθέτουν εξαρχής τους πόρους για μεγαλύτερο έργο, κάποιες άλλες 

εταιρείες αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς, τους οποίους δεν 

είχαν προβλέψει και τέλος άλλες εταιρείες περιμένουν την ένταξή 

τους σε κοινοτικά προγράμματα επιδοτήσεων.) 
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• Η επιλογή ενός τέτοιου έργου παρέχει τη δυνατότητα μελέτης 

ποικίλων προβλημάτων, που δε  συναντώνται σε ένα 

«εξιδανικευμένο» καινούριο έργο. 

 

Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμο να γίνει μια σύντομη αναφορά στη διαδικασία 

παραγωγής του χαλβά, ώστε να είναι εύκολα αντιληπτές οι ιδιαιτερότητες των 

κατασκευαστικών προβλημάτων, που θα αναφέρονται στη συνέχεια της εργασίας. 

 

1.4.2 Σύντομη Περιγραφή Παραγωγικής Διαδικασίας 

 Στο διάγραμμα ροής της Εικόνας1.1 παρουσιάζονται οι διεργασίες της 

γραμμής παραγωγής χαλβά. 

 

 

Εικόνα 1.1 : Διάγραμμα ροής παραγωγής χαλβά 
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Η βασικότερη πρώτη ύλη για την παραγωγή χαλβά είναι το σησάμι και οι 

συμπληρωματικές πρώτες ύλες είναι η ζάχαρη, η γλυκόζη, το μέλι, το φυτικό έλαιο, 

οι ξηροί καρποί και το κακάο. Η διαδικασία παραγωγής ξεκινάει με την παραγωγή 

ταχινιού από το σησάμι. Από την ζύμωση του ταχινιού με τα υπόλοιπα 

προαναφερθέντα υλικά προκύπτει ο χαλβάς. 

 

Πιο αναλυτικά, για την παρασκευή του χαλβά οι σπόροι του σησαμιού δεν 

προστίθενται ως έχουν, αλλά υπόκεινται σε επεξεργασία, που περιλαμβάνει πλύσιμο, 

αφαίρεση περισπερμίου, ψήσιμο και άλεση, από όπου προκύπτει μια παχύρρευστη 

πάστα, το ταχίνι. Από τη ζύμωση του ταχινιού με γλυκαντικές ύλες και άλλα 

πρόσθετα υλικά προκύπτει ο χαλβάς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΥΛΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 
2.1 Φάση αρχικής σύλληψης 

 

Η αρχική σύλληψη του έργου πραγματοποιήθηκε από τη διοίκηση ύστερα 

από αρκετές γενικές συνελεύσεις. Κατά τις συνελεύσεις αυτές παρουσιάστηκαν 

αρκετά στοιχεία, που οδήγησαν στη σκέψη της επέκτασης της βιομηχανικής 

μονάδας. 

 

Καταρχήν, ο γενικός διευθυντής της εταιρείας ζήτησε από όλους τους 

υπεύθυνους τομέων του εργοστασίου να προτείνουν λύσεις για τη βελτίωση της 

παραγωγικής διαδικασίας. Πρώτος απ’ όλους ο διευθυντής παραγωγής τόνισε το 

πρόβλημα χώρου, που αντιμετώπιζε η εταιρεία με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

καθυστερήσεις και λάθη κατά την παραγωγική διαδικασία. Επίσης ο χώρος του 

υπάρχοντος εργοστασίου δε θα επαρκούσε σε περίπτωση αύξησης της παραγωγής. 

Από την άλλη οι διευθυντές πωλήσεων και μάρκετινγκ παρουσίασαν πολύ ευνοϊκές 

και συμφέρουσες οικονομικά μελέτες για το ενδεχόμενο διπλασιασμού της 

παραγωγής. Το σενάριο αυτό ερχόταν να ενισχύσει η πρόταση για συνεργασία με 

μία μεγάλη αλυσίδα σούπερ-μάρκετ. Ο υπεύθυνος αποθήκης δήλωνε επίσης πως 

ήταν αδύνατο να εξυπηρετηθεί από την υπάρχουσα αποθήκη ένας τόσο μεγάλος 

όγκος παραγωγής. Τέλος οι τελευταίες τάσεις στην παραγωγή του χαλβά επέβαλλαν 

την αποθήκευση του προϊόντος σε ψυγείο για την καλύτερη και πιο υγιεινή 

συντήρησή του. 

 

Μέσα από τις γενικές συνελεύσεις κατέστη σαφές ότι η αύξηση της 

παραγωγικής δυναμικότητας ήταν απαραίτητη για την εξέλιξη της εταιρείας. Η 

πρώτη και προφανής λύση, που προτάθηκε ομόφωνα, ήταν η επέκταση του 

εργοστασίου. Το μόνο, που απέμενε για την έγκριση μιας τέτοιας απόφασης ήταν η 

οικονομοτεχνική μελέτη και ο σχεδιασμός της χρηματοδότησης του έργου. 

Εναλλακτικές λύσεις προτάθηκαν, όμως κρίθηκαν λιγότερο συμφέρουσες και 

αποφασίσθηκε να εξεταστούν μόνο σε περίπτωση αδυναμίας της διοίκησης να 
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εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του έργου. Οι εναλλακτικές αυτές προτάσεις ήταν οι 

εξής : 

• Λειτουργία του εργοστασίου σε τρεις βάρδιες και επένδυση στο 

τμήμα μεταφορών, ώστε τα προϊόντα να διανέμονται όσο το δυνατόν 

συντομότερα και συνεπώς να απαιτείται μικρότερος αποθηκευτικός 

χώρος. 

• Διακοπή της παραγωγής μελιού, απομάκρυνση των μηχανημάτων που 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή μελιού και 

απελευθέρωση των αποθηκών από τα προϊόντα μελιού (ο συνολικός 

χώρος, που θα αξιοποιούνταν με τον τρόπο αυτό ήταν 350m2). 

• Ενοικίαση  αποθηκευτικού χώρου σε κοντινό κτίριο ιδιοκτησίας του 

σούπερ-μάρκετ, που πρότεινε τη συνεργασία. 

 

Μετά από όλες αυτές τις συζητήσεις και τις προτάσεις, αποφασίσθηκε από τη 

διοίκηση να οριστικοποιηθεί το έργο, να συνταχθεί το καταστατικό του και να 

ξεκινήσει η μελέτη σκοπιμότητας.  

 

2.2 Οριστικοποίηση Έργου – Επιλογή Ομάδας Διαχείρισης Έργου 

 

Με τη συμβολή όλων των διευθυντών τομέων του εργοστασίου, η διοίκηση 

της εταιρείας αποφάσισε να προχωρήσει στη σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας ενός 

κατασκευαστικού έργου συνολικής επιφάνειας 1.200m2. Ο συγκεκριμένος αριθμός 

προέκυψε ύστερα από μελέτη γύρω από την απόφαση της διοίκησης να προχωρήσει 

σε διπλασιασμό της παραγωγικής ικανότητας του εργοστασίου σε χαλβά. Πιο 

συγκεκριμένα, οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις (Εικόνα 2.1) του εργοστασίου 

κάλυπταν μία έκταση 1.500m2, από την οποία αφαιρώντας τους χώρους των 

γραφείων και του μηχανουργείου μένει μία ωφέλιμη επιφάνεια 1.200m2. Για το λόγο 

αυτό αποφασίσθηκε η κατασκευή ενός κτιρίου-προσθήκης, που θα δώσει συνολική 

ωφέλιμη επιφάνεια 2.400m2. 
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Εικόνα 2.1 : Υπάρχουσες Εγκαταστάσεις του Εργοστασίου 

 

Όσον αφορά το είδος της κατασκευής, αποφασίσθηκε να είναι κλασικής 

μορφής, δηλαδή κατασκευή με φέροντα οργανισμό από σκυρόδεμα και στοιχεία 

πλήρωσης από διπλή τοιχοποιία με μόνωση. Αν και ο τρόπος κατασκευής 

βιομηχανικών κτιρίων έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια (κτίρια με μεταλλικό 

σκελετό και επικάλυψη από πάνελς), αποφασίσθηκε να ακολουθηθεί ο 

παραδοσιακός τρόπος για τους εξής δύο βασικούς λόγους: 

• Πρώτον, για να αποτελέσει ένα ενιαίο σύνολο μαζί με το παλιό 

κτίριο, που είναι κλασικής μορφής. 

• Δεύτερον, διότι τα κλασικής κατασκευής κτίρια θεωρούνται πιο 

ανθεκτικά στο χρόνο και περισσότερο στεγανά απέναντι σε 

εξωτερικούς παράγοντες (νερό, υγρασία, ζωύφια), γεγονός πολύ 

σημαντικό για μια βιομηχανία τροφίμων. 

 

Έχοντας λάβει την πρώτη αυτή βασική απόφαση, η διοίκηση του 

εργοστασίου έπρεπε να προχωρήσει στην επιλογή της ομάδας διαχείρισης του έργου. 
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Η ομάδα αυτή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη και για τη μελέτη σκοπιμότητας του 

έργου καθώς επίσης και για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου αργότερα. 

 

Καταρχήν επιλέχθηκε η κατασκευαστική εταιρεία, που θα πραγματοποιήσει 

το έργο. Πρόκειται για την εταιρεία «Ε», μια εταιρεία με εμπειρία στο χώρο των 

βιομηχανικών κτιρίων. Ως διευθυντής της ομάδας έργου ορίστηκε ένας 

επαγγελματίας project manager ο «Δ». Στην ομάδα έργου  θα συμμετέχουν επίσης 

ένας εκπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας και ένας εκπρόσωπος του 

εργοστασίου. Από τη μεριά της «Ε» επιλέχθηκε ο πολιτικός μηχανικός «Ζ», ο οποίος 

θα αναλάβει και την επίβλεψη του έργου σε περίπτωση συμφωνίας των δύο 

πλευρών. Από την άλλη η διοίκηση επέλεξε ως εκπρόσωπό της το διευθυντή 

παραγωγής «Θ», τον οποίον και αποδέσμευσε από μέρος των υποχρεώσεών του, 

προκειμένου να αφοσιωθεί στο σωστό σχεδιασμό των νέων εγκαταστάσεων. Τέλος η 

διοίκηση διέθεσε στην ομάδα έργου και έναν υπάλληλο από το τμήμα οικονομικών 

για να μελετήσει και να παρακολουθήσει το έργο από την οικονομική του πλευρά. 

Σε περίπτωση οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές για την κατασκευή 

του έργου, στην ομάδα θα προστεθούν και τα απαραίτητα άτομα για την εκπόνηση 

των απαιτούμενων μελετών. 

 

2.3 Ανάγκες της Εταιρείας «Κ» – Περιορισμοί Έργου 

 

2.3.1 Καθορισμός Αναγκών και Περιορισμών 

Πρώτο μέλημα της ομάδας έργου αποτέλεσε ο καθορισμός των αναγκών της 

εταιρείας «Κ», και η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων – λύσεων πάνω στις 

οποίες θα στηριχθεί ο σχεδιασμός του έργου. Οι ανάγκες της εταιρείας αναλύθηκαν 

από το διευθυντή παραγωγής, εξετάστηκαν από όλη την ομάδα, συζητήθηκαν και 

προτάθηκαν λύσεις. Ταυτόχρονα εντοπίστηκαν οι περιορισμοί του έργου βάσει των 

οποίων κρίθηκε η αποτελεσματικότητα των λύσεων. Στην παράγραφο αυτή γίνεται 

μια πρώτη αναλυτική περιγραφή των αναγκών και των περιορισμών του έργου, μέσα 

από την οποία θα προκύψει η τελική διατύπωση των αντικειμενικών στόχων και της 

τεχνικής περιγραφής, που παρουσιάζεται στην τελευταία παράγραφο του κεφαλαίου 

αυτού. 
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Όσον αφορά τις ανάγκες της εταιρείας, ο διευθυντής έργου επικεντρώθηκε 

στις εξής : 

• Ανάγκη διεύρυνσης των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης του 

εργοστασίου κατά 1.200m2. 

• Ανάγκη αλλαγής χρήσης των υπάρχοντων χώρων και βελτίωσης της 

διάταξης της παραγωγικής διαδικασίας. 

• Ανάγκη διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου για λόγους 

λειτουργικότητας και αισθητικής. 

• Ανάγκη διαχείρισης των αποβλήτων του εργοστασίου. 

• Ανάγκη βελτίωσης των υποδομών υγιεινής του προσωπικού. 

 

Από την άλλη τέθηκαν υπό συζήτηση και μελέτη οι βασικοί περιορισμοί 

στους οποίους υπόκειται το έργο : 

• Ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου δεν πρέπει να ξεπερνάει το 

ποσό που θα ορίσει το τμήμα οικονομικών. 

• Οι χρηματοροές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την οικονομική 

μελέτη. 

• Ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου δεν πρέπει να 

ξεπερνάει τους 8 μήνες. 

• Το έργο θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως σε όλες τις απαιτήσεις, 

που προβάλλουν οι κανονισμοί κατασκευής και λειτουργίας 

εργοστασίων παραγωγής τροφίμων (HACCP, GMP). 

• Ο σχεδιασμός του έργου πρέπει να διευκολύνει τις διαδικασίες 

συντήρησης και επιδιορθώσεων. 

• Η κατασκευή του έργου - καθ’ όλη τη διάρκειά του - δεν πρέπει σε 

καμία περίπτωση να διακόψει την παραγωγική διαδικασία του 

εργοστασίου. 

• Ο σχεδιασμός του έργου πρέπει να έχει προδιαγραφές μελλοντικής 

επέκτασης του κτιρίου. 

• Ο σχεδιασμός του έργου πρέπει να συμβάλλει στη μέγιστη 

αποδοτικότητα των διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης και 

μεταφοράς των προϊόντων.  
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2.3.2 Εκτίμηση Εναλλακτικών Λύσεων 

Στη συνέχεια, με βάση τις ανάγκες και τους περιορισμούς του έργου, 

συζητήθηκαν οι εναλλακτικές λύσεις, χωρίς ωστόσο να γίνεται σε βάθος η ανάλυση 

κάθε λύσης. Πρόκειται δηλαδή για μια πρώτη προσέγγιση, που θα βοηθήσει την 

ομάδα έργου να συντάξει μία ολοκληρωμένη μελέτη σκοπιμότητας, χωρίς πολλές 

λεπτομέρειες, με μοναδικό σκοπό να βοηθήσει τη διοίκηση στη λήψη της οριστικής 

απόφασης για έναρξη σχεδιασμού του έργου ή όχι. Οι κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες, που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε ένα εργοστάσιο τροφίμων, 

αναλύονται στο κεφάλαιο του σχεδιασμού  του έργου. 

 

Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα, που έπρεπε να αντιμετωπισθεί ήταν ο ακριβής 

προσδιορισμός του χώρου κατασκευής της προσθήκης. Ύστερα από αρκετές 

προτεινόμενες λύσεις, αποφασίσθηκε να προταθεί η λύση, που παρουσιάζεται στην 

επόμενη εικόνα : 

 

 

Εικόνα 2.2 : Θέση του νέου κτιρίου και του βιολογικού καθαρισμού στο οικόπεδο 
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Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε να κατασκευαστεί κτίριο με ισόγειο και 

υπόγειο στη θέση, που φαίνεται στην Εικόνα 2.2, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό 

στην εταιρεία «Κ» τη δυνατότητα για μέγιστη εκμετάλλευση του χώρου (λόγω του 

μικρού οικοπέδου της). Ο χώρος του υπογείου θα χρησιμοποιηθεί για την 

αποθήκευση πρώτων υλών και ο χώρος του ισογείου για την επέκταση του χώρου 

παραγωγής. Η λύση αυτή ικανοποιεί, τέλος, και τον περιορισμό μιας μελλοντικής 

επέκτασης. 

 

Στη συνέχεια, συζητήθηκε το πρόβλημα, που προέκυπτε από την απόφαση 

για συμβατική κατασκευή από μπετόν. Ο διευθυντής παραγωγής παρατήρησε ότι η 

ύπαρξη κολώνων από σκυρόδεμα στο χώρο της παραγωγής, προκαλεί ποικίλα 

προβλήματα στη ροή της παραγωγικής διαδικασίας. Η λύση, που προτάθηκε από το 

μηχανικό της εταιρείας «Ε», ήταν η κατασκευή στέγης από μεταλλικό φορέα με 

επικάλυψη από πάνελς. Οι διαστάσεις του ισογείου (22m x 27m) επιτρέπουν την 

κατασκευή μεταλλικού φορέα χωρίς εσωτερική στήριξη. Συνεπώς ο χώρος 

παραγωγής θα είναι ενιαίος, χωρίς παρεμβολή κολώνων. Αν και το κόστος 

κατασκευής ήταν μεγαλύτερο από αυτό της συμβατικής κατασκευής, συμφωνήθηκε 

να ακολουθηθεί η λύση αυτή, διότι τα μεγάλα οφέλη της θα φανούν στο μέλλον. 

 

Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου κτιρίου, πρέπει να αφαιρεθούν από 

το παλιό κτίριο συγκεκριμένα χωρίσματα και να κατασκευαστούν νέα, προκειμένου 

να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη του νέου σχεδιασμού παραγωγής. Η πρόταση της 

ομάδας έργου για το νέο σχεδιασμό παραγωγικής διαδικασίας φαίνεται στην 

Εικόνα2.3. 

 

Η μόνη ένσταση στην πρόταση αυτή, διατυπώθηκε από το διευθυντή 

παραγωγής και αφορούσε στην αλλαγή χρήσης ορισμένων από τους υπάρχοντες 

χώρους. Συγκεκριμένα, ο διευθυντής παραγωγής προβληματίστηκε για το κόστος και 

τον πολύτιμο χρόνο μεταφοράς των υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Όσον αφορά το 

χρόνο μεταφοράς, υπολογίσθηκε στις 2 εβδομάδες και προτάθηκε να συμπέσει με 

την καλοκαιρινή περίοδο άδειας του προσωπικού. Από την άλλη, το κόστος 
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μεταφοράς δε θεωρήθηκε τόσο μεγάλο αναλογικά με τα πλεονεκτήματα, που 

επιφέρει στην όλη παραγωγική διαδικασία. 

 

 

Εικόνα 2.3 : Πρόταση της ομάδας έργου σχετικά με τη νέα διάταξη των εγκαταστάσεων 

  

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου είναι αναγκαία, τόσο από πλευράς 

λειτουργικότητας όσο και από πλευρά αισθητικής και προστασίας του 

περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, όλοι οι εξωτερικοί χώροι, πάνω στους οποίους 

κινούνται άνθρωποι και οχήματα πρέπει να καλυφθούν από άσφαλτο για να καταστεί 

η κυκλοφορία ομαλότερη καθώς επίσης και για να αποφευχθεί η δημιουργία σκόνης, 

όπως προβλέπεται από τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία εργοστασίων 

τροφίμων. Ταυτόχρονα, κρίθηκε σκόπιμο να καλυφθεί το 20% του εξωτερικού 

χώρου με «πράσινο», προκειμένου να βελτιωθεί η εξωτερική όψη του εργοστασίου, 

αλλά και για να τονιστεί έμπρακτα η οικολογική συνείδηση της εταιρείας. 

 

Σημαντικός παράγοντας κατά το σχεδιασμό του έργου, αποτελεί η σειρά 

κανόνων, που παρουσιάστηκε στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας και 
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επιβάλλεται από το HACCP και το ISO. Η ενσωμάτωση των κανόνων στην 

κατασκευή του έργου πραγματοποιείται στον αναλυτικό σχεδιασμό του έργου. Στο 

σημείο αυτό αρκεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι όλα τα υλικά, που θα 

χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή πρέπει να είναι ειδικά υλικά ή τουλάχιστον 

πιστοποιημένα κατά ISO, γεγονός που θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. 

 

Σε ένα εργοστάσιο τροφίμων είναι ιδιαίτερα σημαντική η απαίτηση για 

ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υγιεινής του προσωπικού. Οι υπάρχουσες 

εγκαταστάσεις υγιεινής δεν καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του HACCP κυρίως 

λόγω των μικρών διαστάσεων. Έτσι αποφασίσθηκε από την ομάδα έργου να 

προτείνει μία νέα θέση για μεγαλύτερους χώρους εγκαταστάσεων υγιεινής, όπως 

φαίνεται στο σχήμα της Εικόνας 2.3. 

 

Στην περίπτωση διπλασιασμού της παραγωγικής ικανότητας του 

εργοστασίου θα παρουσιασθεί ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα με άμεση επίπτωση 

στη λήψη της τελικής απόφασης. Πρόκειται για το θέμα των λυμάτων, για το οποίο 

πρέπει να βρεθεί λύση από το πρώτα στάδια του σχεδιασμού. Για την υπάρχουσα 

παραγωγική ικανότητα το πρόβλημα αντιμετωπιζόταν με συλλογή των αποβλήτων 

και καθημερινή μεταφορά τους σε δημόσιο βιολογικό καθαρισμό. Το κόστος, όμως, 

της διαδικασίας είναι τέτοιο, που σε περίπτωση διπλασιασμού των αποβλήτων 

καταλήγει ασύμφορο για την όλη επένδυση. Συνεπώς η λύση, που θα προταθεί από 

την ομάδα έργου, είναι η κατασκευή ενός βιολογικού καθαρισμού εντός του 

οικοπέδου (και σε θέση που υποδεικνύεται στην Εικόνα 2.2), για την επεξεργασία 10 

κυβικών μέτρων λυμάτων ημερησίως. Το κόστος της επένδυσης αυτής φαίνεται 

αρχικά υψηλό, όμως πρόκειται για επένδυση που αποσβένεται γρήγορα, 

ενσωματώνεται εύκολα σε επιδοτούμενα προγράμματα και βελτιώνει τη γενικότερη 

εικόνα της επιχείρησης. 

 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου, δεν αποτελεί πρόβλημα σύμφωνα με τον 

εκπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας, η οποία έχει αποδείξει και στο 

παρελθόν ότι έχει την ικανότητα να ολοκληρώνει ανάλογου μεγέθους έργα εντός έξι 

μηνών. Συνεπώς, ο χρόνος των οκτώ μηνών, που απαιτείται από την εταιρεία «Κ», 
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θεωρείται αρκετός για να υπερκαλύψει και την κίνδυνο ενδεχόμενων 

καθυστερήσεων. 

 

Τέλος, όσον αφορά τον οικονομικό διακανονισμό, η ανάδοχος εταιρεία λόγω 

της μεγάλης οικονομικής της επιφάνειας και του κύρους της στην αγορά δύναται να 

προχωρήσει το έργο με ίδια κεφάλαια, όταν χρειαστεί (δε χρειάζεται δηλαδή να έχει 

διαρκώς θετική χρηματοροή), αρκεί με την παράδοση του έργου η εταιρεία «Κ» να 

είναι σε θέση να εξοφλήσει το σύνολο των οφειλών της, με τις επιταγές άνω των έξι 

μηνών να μην υπερβαίνουν το 25% του συνολικού ποσού.  

  

2.4 Οικονομική Μελέτη 

 

Η ανάλυση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας, αναμφίβολα, ξεφεύγει 

από τα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας. Ωστόσο αξίζει να σταθούμε σε μερικά 

στοιχεία, που επηρεάζουν άμεσα τις αποφάσεις της ομάδας έργου. Καταρχήν, 

υπολογίστηκε το ποσό, που έχει τη δυνατότητα να διαθέσει η εταιρεία προκειμένου 

η απόσβεση της επένδυσης να πραγματοποιηθεί μέσα σε μία εξαετία. Με βάση το 

ποσό αυτό πρέπει να καταρτισθεί η μελέτη σκοπιμότητας. Επίσης καθορίσθηκε το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι χρηματοροές της εταιρείας, ούτως ώστε να 

ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό του έργου. Τέλος μελετήθηκαν οι πιθανές κρατικές 

και κοινοτικές επιδοτήσεις, που θα ενισχύσουν σημαντικά την εξέλιξη του έργου, 

δεσμεύοντας ωστόσο την ανάδοχο εταιρεία να έχει ολοκληρώσει τμήματα του έργου 

σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.  

 

2.5 Σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητας 

 

Μετά από όλη αυτή τη διαδικασία ανάλυσης προβλημάτων, συζήτησης 

περιορισμών και αναζήτηση λύσεων η ομάδα έργου προχώρησε στη σύνταξη της 

μελέτης σκοπιμότητας, η μορφή της οποίας παρουσιάζεται στην παρούσα 

παράγραφο. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΕΡΓΟ :  Προσθήκη κατ’ επέκταση ισογείου βιοτεχνίας μετά τμήματος υπογείου της 

υπ’ αριθμ’ 391/98 οικοδομικής άδειας. 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ : Εκτός σχεδίου, εκτός ζώνης δημοτικού διαμερίσματος 

Κριθιάς, Δήμου Ασσήρου. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Το υπόψη έργο αποτελεί επέκταση υφιστάμενης 

κατασκευής της βιοτεχνίας χαλβά και ζαχαρωδών προϊόντων «Κ.. ΑΕΒΕ» με σκοπό 

την εγκατάσταση και λειτουργία νέων γραμμών παραγωγής και χώρων 

αποθήκευσης. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  

- Είδος Σύμβασης : Σύμβαση κατασκευής ιδιωτικού έργου 

- Κύριος του έργου : «Κ…ΑΕΒΕ» 

- Ανάδοχος κατασκευής του έργου : «Ε….ΑΤΕΒΕ» 

- Προϋπολογισμός προσφοράς : 500.000 € 

- Ημερομηνία περαίωσης και παράδοσης του έργου: 22/08/2006 

- Χρηματοδότηση του έργου : ίδια κεφάλαια του κυρίου του έργου, λήψη 

τραπεζικού δανείου, κρατική επιδότηση 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Ο προϋπολογισμός της προσφοράς 

αναλύεται ως εξής : 

- Δαπάνη των εργασιών :                                      300.000 € 

- Γενικά έξοδα και όφελος ανάδοχου εταιρείας :   54.200 € 

- Απρόβλεπτα :   (10% δαπάνης)                            30.000 €  

- Αμοιβή μελετών :                                                 36.000 € 

- Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) :               79.800 € 

- Συνολική  προϋπολογισθείσα αξία του έργου:   500.000 € 
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 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή του κτιρίου επέκτασης της 

βιομηχανίας, η εγκατάσταση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών συστημάτων, η 

διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του εργοστασίου και η κατασκευή 

βιολογικού καθαρισμού για τα ημερήσια λύματα του εργοστασίου.  

 

Σκοπός του έργου είναι η αύξηση του χώρου παραγωγής του εργοστασίου 

κατά 600m2 και η δημιουργία νέου αποθηκευτικού χώρου επιφάνειας 600 m2. Η 

ανάγκη διεύρυνσης των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης των προϊόντων κρίθηκε 

απαραίτητη, ύστερα από τη συνεχή αύξηση της ζήτησης, που παρατηρήθηκε τα 

τελευταία πέντε χρόνια στα προϊόντα της εταιρείας, αλλά και της πρότασης για 

πενταετή συνεργασία από μεγάλη αλυσίδα σούπερ-μάρκετ. 

 

Με την ενοποίηση του παλιού με το νέο κτίριο στο επίπεδο του ισογείου 

δημιουργείται χώρος συνολικής επιφάνειας 1300m2. Στο χώρο αυτό θα 

τοποθετηθούν η παλιά και η καινούρια γραμμή παραγωγής σε ευθεία διάταξη (σε 

αντίθεση με τη σημερινή διάταξη), διευκολύνοντας σημαντικά την παραγωγική 

διαδικασία και μειώνοντας αισθητά το χρόνο παραγωγής, λόγω εξάλειψης του 

νεκρού χρόνου των άσκοπων μετακινήσεων. Η παραγωγική δυναμικότητα της 

εταιρείας με την προσθήκη της δεύτερης γραμμής παραγωγής διπλασιάζεται, ενώ 

υπάρχει και προοπτική για ικανοποίηση ενδεχόμενης αύξησης της παραγωγής έως 

και 40% επιπλέον. Ο νέος χώρος αποθήκευσης παρέχει στην επιχείρηση τη 

δυνατότητα διατήρησης μεγαλύτερου όγκου αποθεμάτων ασφαλείας και η 

κατασκευή ψυγείου θα βελτιώσει τις συνθήκες συντήρησης των τελικών προϊόντων. 

 

Απαραίτητη κρίνεται και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία φορτώσεων, να μειώνεται η παραγωγή 

σκόνης από την κίνηση οχημάτων και να βελτιωθεί η γενική εξωτερική εικόνα του 

εργοστασίου με την προσθήκη πρασίνου.  
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Η συγκεκριμένη επιλογή της επέκτασης κρίθηκε βέλτιστη σε σχέση με άλλες 

προτεινόμενες λύσεις, ύστερα από ενδελεχή μελέτη της παραγωγικής διαδικασίας, 

που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα έργου. Στην τελική επιλογή ελήφθησαν 

υπόψη το μικρό κόστος της λύσης, το γεγονός ότι ο νέος χώρος επαρκεί για επταετή 

αύξηση της ζήτησης με τον υπάρχοντα ρυθμό αύξησης και η βέλτιστη εκμετάλλευση 

του μικρού οικοπέδου της επιχείρησης. 

 

Όσον αφορά την κατασκευάστρια εταιρεία, ο σκοπός συμμετοχής της στο 

έργο είναι αφενός η επιδίωξη οικονομικού οφέλους και αφετέρου η διατήρηση της 

πρωταγωνιστικής της θέσης στον κλάδο των κατασκευών βιομηχανικών κτιρίων 

στην Βόρειο Ελλάδα. 
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 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

έργου παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα. 

Στοιχεία ορόφων  • Ισόγειο, Υπόγειο 
• Ύψος Ισογείου : 5,5m   Ύψος Υπογείου : 4m 
• Συνολική επιφάνεια : 1.200m2 

Φέρων οργανισμός  • Θεμελίωση : Πεδιλοδοκοί 
• Κολώνες, Τοιχία, Δοκάρια : Από σκυρόδεμα 
• Πλάκα ισογείου, υπογείου : Από σκυρόδεμα πάχους 20cm 

Στέγη  • Σκελετός : Μεταλλικά ζευκτά 
• Επικάλυψη : Πάνελς πάχους 10cm 

Τοιχοποιίες  • Εξωτερικές : Οπτοπλινθοδομές διπλές δρομικές με εσωτερική 
μόνωση διογκωμένης πολυστερίνης συνολικού πάχους 25cm 

• Εσωτερικές : Οπτοπλινθοδομές μονές δρομικές πάχους 10cm 
Επιχρίσματα  • 2 Στρώσεις έτοιμου σοβά Α-ΜΙΧ συνολικού πάχους 2cm  

Χρωματισμοί  • 2 Στρώσεις πλαστικού χρώματος 

Εξωτερικά  
κουφώματα  

• 5 Αλουμινένια κουφώματα 6,50x0,80m με διπλούς υαλοπίνακες 
και επένδυση μεμβράνης αποφυγής θραύσης 

Ηλεκτρολογικά  • Φωτισμός ισογείου και υπογείου 
• Παροχή μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος στις θέσεις, που 

υποδεικνύονται στη μελέτη 
Θέρμανση • Δεν προβλέπεται 
Υδραυλικά • Αποχέτευση όμβριων υδάτων από τη στέγη με οριζόντιες 

ανοξείδωτες υδροροές ανοικτής διατομής και κατακόρυφες 
πλαστικές υδροροές (6atm) κλειστής κυκλικής διατομής 

Πόρτες • Βιομηχανική αυτόματη πόρτα (ρολό) με μόνωση 
• Βιομηχανικές αυτόματες ταχυκίνητες πόρτες 

Ψευδοροφή • Προβλέπεται στο ισόγειο από πάνελς πάχους 5cm 
Δάπεδα • Τσιμεντοκονία πάχους 5-7cm για δημιουργία κλίσεων 

• Οξύμαχα πλακίδια 30x30 και εποξειδικοί αρμοί 
Περιβάλλων χώρος • Υπόβαση από αμμοχάλικο πάχους 30cm 

• Βάση από 3A πάχους 10cm 
• Ασφαλτόστρωση πάχους 5cm 
• Τοποθέτηση κρασπέδων συνολικού μήκους 180m 

Βιολογικός 
Καθαρισμός 

• Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού επεξεργασίας 10m3 υγρών 
λυμάτων ημερησίως 

Ψυγείο • Κατασκευή από πάνελς πάχους 12cm 
• Όγκος : 400 m3  Διαστάσεις : 12m x 9m x 3,7m 

Ανελκυστήρες • Τοποθέτηση ενός ανελκυστήρα 2,00x2,20x3,00 1600kg 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :  
Το έργο αποτελεί επέκταση των ήδη υπαρχόντων κτιριακών εγκαταστάσεων 

της βιομηχανίας χαλβάδων, σησαμοποιΐας και ζαχαρωδών προϊόντων «Κ…ΑΕΒΕ». 

Γενική αρχή του σχεδιασμού και της κατασκευής του έργου αποτελεί η τήρηση των 

κανόνων, που επιβάλλονται σε κάθε σύγχρονο εργοστάσιο τροφίμων. Στην 

αναλυτική τεχνική περιγραφή των επιμέρους εργασιών, θα αναφέρεται ρητά η 

πρόβλεψη ή η εφαρμογή των κανονισμών. Το σύνολο των κανόνων παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο παράρτημα της μελέτης σκοπιμότητας.  

 

Το νέο κτίριο περιλαμβάνει ισόγειο και υπόγειο με φέροντα οργανισμό από 

σκυρόδεμα. Οι εξωτερικές διαστάσεις του κτιρίου είναι 27x22,25m. Η εκσκαφή του 

φυσικού εδάφους πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι βάθους 5,5 μέτρων, όπου και θα 

σκυροδετηθεί η θεμελίωση με πεδιλοδοκούς. Στο υπόγειο θα κατασκευαστούν τοιχία 

πλήρωσης από σκυρόδεμα πάχους 25cm και θα υγρομονωθούν εξωτερικά με 

ασφαλτόπανο. Το καθαρό ύψος του υπογείου πρέπει να είναι 3,80m. 

 

Το ισόγειο του κτιρίου θα κατασκευαστεί ως συνέχεια του υφιστάμενου 

ισογείου. Θα περιλαμβάνει μόνο περιμετρικά κατακόρυφα και οριζόντια φέροντα 

στοιχεία από σκυρόδεμα. Οι τοιχοποιίες πλήρωσης θα είναι οπτοπλινθοδομές με 

εσωτερική μόνωση συνολικού πάχους 25cm. Ο χώρος παραγωγής χαλβά θα είναι 

ενιαίος (χωρίς χωρίσματα). Η στέγη θα είναι μεταλλική με επικάλυψη και 

ψευδοροφή από πάνελς. Τα κουφώματα θα κατασκευαστούν από αλουμίνιο με 

διπλούς υαλοπίνακες. Εκτός από τη κλιμακοστάσιο, το ισόγειο επικοινωνεί με το 

υπόγειο μέσω ενός ανελκυστήρα. 

 

Στα δάπεδα του υπογείου και του ισογείου θα πραγματοποιηθεί 

πλακόστρωση με οξύμαχα πλακίδια διαστάσεων 30x30 και χρήση εποξειδικού 

υλικού 3 συστατικών για την αρμοκάλυψη. Ως υπόστρωμα της πλακόστρωσης θα 

χρησιμοποιηθεί τσιμεντοκονία πάχους 5cm έως 8cm. Στο υπόστρωμα θα δοθούν οι 

απαραίτητες κλίσεις για τη συλλογή του νερού πλύσης σε φρεάτια. 
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Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου κτιρίου, η ανάδοχος εταιρεία 

οφείλει να διαμορφώσει εξ αρχής τη διάταξη όλων των εγκαταστάσεων του 

εργοστασίου. Αυτό θα συμβεί με κατεδάφιση υπαρχόντων χωρισμάτων και 

κατασκευή νέων από οπτόπλινθους, πάνελς ή γυψοσανίδα, σύμφωνα πάντα με τους 

κανονισμούς. Η τελική μορφή του εσωτερικού των εγκαταστάσεων παρουσιάζονται 

στην εικόνα του παραρτήματος(Εικόνα 2.3). 

 

Στο παλιό κτίριο και στη θέση, που ορίζεται στο σχέδιο θα κατασκευαστεί 

ψυγείο συντήρησης των τελικών προϊόντων με διαστάσεις 12m x 9m x 3,7m 

(όγκου:400m3). Η κατασκευή του θα γίνει από πάνελς πάχους 12cm και η επιθυμητή 

κατώτατη θερμοκρασία που πρέπει να επιτυγχάνεται είναι 2ο C.  

 

Εκτός από την κατασκευή του κτιρίου, η κατασκευάστρια εταιρεία είναι 

υποχρεωμένη να ολοκληρώσει τις ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και πυροσβεστικές 

εγκαταστάσεις του κτιρίου.Ο περιβάλλων χώρος θα διαμορφωθεί μετά το πέρας των 

εργασιών του κτιρίου. Πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί μία επιφάνεια 1.200m2 με 

πρόβλεψη κυκλοφορίας βαρέως τύπου. 

 

Τέλος, η ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει και την κατασκευή του βιολογικού 

καθαρισμού εντός του οικοπέδου του εργοστασίου. Οι εγκαταστάσεις θα έχουν τη 

δυνατότητα επεξεργασίας και καθαρισμού 10m3 υγρών λυμάτων ημερησίως και 

μεταφοράς του καθαρού νερού στο διπλανό ρέμα.   
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :  
 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΠΟΣΟΥ 

ΚΟΣΤΟΣ 

Εκσκαφές 4.000m3  16.000 € 

Σκυροδετήσεις 710 m3 x 180 €/ m3 127.800 € 

Στέγη 19.000 kg x 1 €/kg 19.000 € 

Πάνελς επικάλυψης 700m2 x 20 €/m2 14.000 € 

Πάνελς ψευδοροφής 600m2 x 25 €/m2 15.000 € 

Πλακόστρωση δαπέδων 120m2 x 30 €/m2 3.600 € 

Τοιχοποιίες 400m2 x 40 €/m2 16.000 € 

Κουφώματα 5 x 800 €/τμχ. 4.000 € 

Ελαιοχρωματισμοί 600m2 x 10 €/m2 6.000 € 

Πυρόσβεση  5.000 € 

Πόρτες (1 εξωτερική + 5 εσωτερικές) 6 x 1.000 €/τμχ 6.000 € 

Βιολογικός καθαρισμός  27.000 € 

Ψυγείο (και εγκατάσταση)  10.000 € 

Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου 1.200m2 x 18 €/m2 21.600 € 

Ηλεκτρολογικά  9.000 € 

 
                                                                  ΣΥΝΟΛΟ →               300.000 € 

 

*  Σε περίπτωση, που κατά τη διάρκεια σχεδιασμού ή κατασκευής του έργου, η 

εταιρεία «Κ» απαιτήσει την εκτέλεση μιας εργασίας εκτός σύμβασης, τότε πρέπει να 

συνταχθεί συμπληρωματικό συμφωνητικό ανάμεσα στις δύο πλευρές, που θα 

περιγράφει αναλυτικά το ποσό και τον τρόπο πληρωμής της εν λόγω εργασίας. 
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 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ :  
 

Γεγονός Ημερομηνία 
Έγκριση της Μελέτης Σκοπιμότητας  01/12/05 
Ολοκλήρωση του Σχεδιασμού Έργου  11/01/06 
Έγκριση του Σχεδιασμού Έργου 16/01/06 
Έναρξη εργασιών του Έργου 23/01/06 
Λήξη εργασιών του Έργου 11/08/06 
Κλείσιμο και Παράδοση του Έργου 22/08/06 

 
*  Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου, η ανάδοχος εταιρεία οφείλει 

να καταβάλει το χρηματικό ποσό των 2.000 € για κάθε εργάσιμη ημέρα 

καθυστέρησης, ως ποινική ρήτρα. 

 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΠΟΝΗΘΟΥΝ :  Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να 

εκπονήσει τις παρακάτω μελέτες εντός του χρονικού διαστήματος, που προβλέπεται 

για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του έργου. 

• Γεωτεχνική μελέτη 
• Στατική μελέτη θεμελίωσης και φέροντα οργανισμού 
• Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη 
• Μελέτη πυρόσβεσης 
• Μελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης 
• Μελέτη εγκατάστασης ανελκυστήρα 
• Μελέτη εγκατάστασης ψυκτικού θαλάμου 
• Μελέτη βιολογικού καθαρισμού 
• Περιβαλλοντική μελέτη 

 
 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΥ   

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 
3.1 Προετοιμασία Σχεδιασμού 

 
3.1.1 Εισαγωγικά 

Ο σωστός σχεδιασμός αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας του έργου. 

Είναι, λοιπόν, σκόπιμο να πραγματοποιείται με την απαιτούμενη σοβαρότητα και να 

στηρίζεται σε ενδελεχή μελέτη και ανάλυση. 

 

Στο Κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται η διαδικασία σχεδιασμού του έργου, γύρω 

από τη μελέτη του οποίου επικεντρώνεται η παρούσα διπλωματική. Ωστόσο, όπως 

έχει καταστεί σαφές στην πρώτη παράγραφο της εργασίας, σκοπός της είναι η 

μελέτη και η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων απαιτήσεων, που εμφανίζει ένα 

βιομηχανικό έργο στον κλάδο των τροφίμων. Συνεπώς, και η φιλοσοφία σχεδιασμού 

του έργου περιστρέφεται γύρω από τις αρχές που διέπουν την κατασκευή και 

λειτουργία εργοστασίων παραγωγής τροφίμων. 

 

Συγκεκριμένα, στην παράγραφο της αναλυτικής περιγραφής των εργασιών 

δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα σημεία, που επηρεάζονται από τους κανονισμούς του 

πρώτου κεφαλαίου. Η ιδιαίτερα λεπτομερής ανάλυση των αμιγώς κατασκευαστικών 

εργασιών ξεφεύγει από τους σκοπούς της διπλωματικής και για το λόγο αυτό 

αποφεύγεται. 

 

3.1.2 Προσδιορισμός Μελών της Ομάδας Έργου  

Μετά την έγκριση της μελέτης σκοπιμότητας ο διευθυντής έργου πρέπει να 

επιλέξει νέα μέλη, τα οποία θα προστεθούν στο δυναμικό της ομάδας, θα βοηθήσουν 

στην εκπόνηση μελετών και θα είναι διαθέσιμη σε κάθε φάση του έργου για αλλαγές 

και διευκρινήσεις. 

 

Έτσι, στην ομάδα έργου διατέθηκαν από την κατασκευάστρια εταιρεία οι 

εξής: 
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• Πολιτικός Μηχανικός – Μελετητής / Στατικός 

• Μηχανολόγος Μηχανικός  

• Χημικός Μηχανικός (μόνο για τη περίπτωση του βιολογικού) 

 

Από την πλευρά της εταιρείας «Κ» προστέθηκε στην ομάδα ένας Πολιτικός 

Μηχανικός με καθαρά ελεγκτικό ρόλο τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την 

υλοποίηση του έργου. 

 

3.1.3 Εκπόνηση Μελετών  

Πριν αρχίσουν οι εργασίες σχεδιασμού του έργου, ο project manager ζήτησε 

από την ομάδα των μηχανικών της εταιρείας «Ε» να εκπονήσουν τις μελέτες, που 

καθορίζονται στη μελέτη σκοπιμότητας. Η σειρά εκπόνησης των μελετών είναι 

συγκεκριμένη και πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία του επιβλέποντα μηχανικού, 

ο οποίος γνωρίζει σε βάθος τις ιδιαίτερες απαιτήσεις. 

 

Αρχικά εκπονείται η γεωτεχνική μελέτη, απ’ όπου προκύπτει ότι το υπέδαφος 

του οικοπέδου πληροί όλες τις προϋποθέσεις για θεμελίωση του κτιρίου σε βάθος 

5,5 μέτρων. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο, που απαιτείται για τη συνέχιση των μελετών, 

ετοιμάζεται από τον πολιτικό μηχανικό με βάση τη διάταξη των χώρων, που 

αποφασίσθηκε. Στη συνέχεια, με την καθοδήγηση του επιβλέποντα μηχανικού, 

σχεδιάζεται ο σκελετός του κτιρίου και πραγματοποιείται η στατική μελέτη. 

Αποτέλεσμα της μελέτης αυτής είναι οι ακριβείς διαστάσεις των φερόντων 

στοιχείων και ο απαιτούμενος σιδηροπλισμός. Επίσης προκύπτουν τα σχέδια των 

ξυλότυπων (καλουπιών), βάσει των οποίων θα υπολογισθεί η απαραίτητη ξυλεία. 

 

Η ομάδα έργου σε μία νέα συνάντηση οριστικοποιεί τη θέση των 

μηχανημάτων και των ηλεκτρομηχανολογικών απαιτήσεων πάνω στο αρχιτεκτονικό 

σχέδιο. Έπειτα πραγματοποιούνται οι μελέτες εγκατάστασης ανελκυστήρα και 

ψυκτικού θαλάμου για να γίνουν γνωστές οι απαιτήσεις των απαραίτητων υποδομών 

(ρεύμα, νερό, αποχετεύσεις κ.α.). Με βάση όλα αυτά, ο μηχανολόγος μηχανικός 

εκπονεί την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, τη μελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης και 

τη μελέτη πυρόσβεσης. 
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Τέλος, ο διευθυντής έργου δίνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις στην ομάδα 

των μηχανικών για την εκπόνηση των δύο τελευταίων μελετών, που δεν αφορούν 

άμεσα την κατασκευή του κτιρίου. Επειδή η περαιτέρω ανάλυση των μελετών 

κρίνεται ως άσκοπη στα πλαίσια της διπλωματικής, όσα στοιχεία θεωρούνται 

απαραίτητα στη συνέχεια του σχεδιασμού θα παρουσιάζονται μεμονωμένα. 

 

Τα αποτελέσματα των μελετών δεν πρέπει να θεωρούνται ως δεδομένα και 

οριστικά. Όποια σημεία κριθούν λανθασμένα ή ανεπαρκή κατά το σχεδιασμό του 

έργου θα αναλύονται ξανά και θα μεταβάλλονται. Για το λόγο αυτό, η ομάδα των 

μελετητών-μηχανικών θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας έργου. Ο 

διευθυντής έργου οφείλει, από τη μεριά του, να τονίσει στους μελετητές την ανάγκη 

για ύπαρξη ενδεχόμενων αλλαγών, ώστε ο επανασχεδιασμός ενός τμήματος να 

γίνεται με σοβαρή και δημιουργική διάθεση. 

  

 

3.2 Δομική Ανάλυση Έργου (WBS) 

 

Πρώτο βήμα του σχεδιασμού του έργου αποτελεί η δομική ανάλυσή του. Το 

βασικό αυτό εργαλείο συμβάλει στην ανάλυση της πολυπλοκότητας του έργου, διότι 

υποδιαιρεί το αντικείμενο εργασιών σε πακέτα εργασιών, τα οποία μπορούμε να 

χειριστούμε, να εκτιμήσουμε και να προγραμματίσουμε αποτελεσματικότερα. 

 

Το έργο που μελετάμε στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι σκόπιμο να 

διαιρεθεί σε 4 υποέργα : 

• Έργο κατασκευής νέου κτιρίου 

• Έργο διαμόρφωσης παλιού – νέου κτιρίου 

• Έργο κατασκευής βιολογικού καθαρισμού 

• Έργο διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 

 

Στη συνέχεια της παραγράφου παρουσιάζεται η ανάλυση των 4 υποέργων σε 

τρία επιπλέον επίπεδα. 
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1.0.0.0  Έργο κατασκευής εργοστασίου 
 1.1.0.0 Χωματουργικά  

1.1.1.0 Εκσκαφή θεμελίωσης 
1.1.2.0 Διαχείριση υλικών αποχωμάτωσης 
1.1.3.0 Επιχωμάτωση θεμελίωσης 
1.1.4.0 Επιχωμάτωση σκάμματος εξωτερικά του κτιρίου  

 1.2.0.0 Οικοδομικά 
  1.2.1.0 Θεμέλια 

1.2.1.1 Κατασκευή ξυλότυπου 
1.2.1.2 Εφαρμογή σιδηροπλισμού 
1.2.1.3 Σκυροδέτηση 
1.2.1.4 Αφαίρεση ξυλότυπου 

  1.2.2.0 Υπόγειο 
1.2.2.1 Σκυροδέτηση πλάκας υπογείου 
1.2.2.2 Κατασκευή ξυλότυπου τοιχίων, κολονών 
1.2.2.3 Εφαρμογή σιδηροπλισμού 
1.2.2.4 Σκυροδέτηση τοιχίων κολονών 

    1.2.2.5 Αφαίρεση ξυλότυπου 
  1.2.3.0 Ισόγειο 

1.2.3.1 Κατασκευή ξυλότυπου πλάκας ισογείου 
1.2.3.2 Εφαρμογή σιδηροπλισμού 
1.2.3.3 Σκυροδέτηση πλάκας ισογείου 
1.2.3.4 Κατασκευή ξυλότυπου κολονών 

    1.2.3.5 Εφαρμογή σιδηροπλισμού 
   1.2.3.6 Σκυροδέτηση κολονών 
   1.2.3.7 Αφαίρεση συνολικού ξυλότυπου 
   1.2.3.8 Κατασκευή ξυλότυπου δοκών 
   1.2.3.9 Εφαρμογή σιδηροπλισμού 

1.2.3.10 Τοποθέτηση αγκυρίων στέγης 
   1.2.3.11 Σκυροδέτηση δοκών   
  1.2.4.0 Στέγη 
   1.2.4.1 Τοποθέτηση μεταλλικής στέγης 
   1.2.4.2 Επικάλυψη στέγης 
   1.2.4.3 Τοποθέτηση ψευδοροφής 

1.2.5.0 Τοίχοι 
 1.2.5.1 Τοιχοποιίες ισογείου 
 1.2.5.2 Επιχρίσματα ισογείου 
 1.2.5.3 Χρωματισμοί ισογείου 
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1.2.5.4 Χρωματισμοί υπογείου 
 1.2.5.5 Τοποθέτηση κουφωμάτων 

  1.2.6.0 Πλακόστρωση δαπέδων 
1.2.6.1 Κατασκευή υποστρώματος τσιμεντοκονίας 
1.2.6.2 Τοποθέτηση πλακιδίων 
1.2.6.3 Κατασκευή υγειονομικής γωνίας 
1.2.6.4 Εποξειδικοί αρμοί 

 1.3.0.0 Ηλεκτρολογικά 
  1.3.1.0 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση υπογείου 

1.3.1.1 Καλωδιώσεις 
1.3.1.2 Φωτισμός υπογείου 
1.3.1.3 Παροχές ρεύματος υπογείου  

  1.3.2.0 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισογείου 
1.3.2.1 Καλωδιώσεις 
1.3.2.2 Φωτισμός ισογείου 
1.3.2.3 Παροχές ρεύματος ισογείου  

  1.3.3.0 Τοποθέτηση κεντρικού πίνακα 
  1.3.4.0 Ειδικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 

1.3.4.1 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ανελκυστήρα 
1.3.4.2 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ψυγείου 

 1.4.0.0 Υδραυλικά 
  1.4.1.0 Αποχέτευση ομβρίων υδάτων στέγης 

1.4.1.1 Τοποθέτηση κατακόρυφων σωλήνων αποχέτευσης 
1.4.1.2 Κατασκευή εξωτερικών φρεατίων 
1.4.1.3 Τοποθέτηση υπόγειων σωλήνων αποχέτευσης 
1.4.1.4 Σύνδεση σωλήνων με κεντρική αποχέτευση 

  1.4.2.0 Αποχέτευση ισόγειου χώρου παραγωγής 
1.4.2.1 Τοποθέτηση οριζόντιων σωλήνων αποχέτευσης 
1.4.2.2 Κατασκευή οσμοπαγίδων στην πλάκα ισογείου 
1.4.2.3 Σύνδεση σωλήνων με εξωτερικά φρεάτια 

1.4.3.0 Αποχέτευση υπογείου 
1.4.3.1 Κατασκευή οσμοπαγίδων 
1.4.4.2 Τοποθέτηση αντλίας στο κεντρικό φρεάτιο 

  1.4.4.0 Πυρόσβεση 
1.4.4.1 Τοποθέτηση σιδηροσωλήνων πυρόσβεσης 
1.4.4.2 Σύνδεση παλαιού με νέο δίκτυο 
1.4.4.3 Τοποθέτηση πυροσβεστικών σταθμών 

  1.4.5.0 Ύδρευση ισογείου 
1.4.5.1 Τοποθέτηση θερμοκολλητικών σωλήνων ύδρευσης 
1.4.5.2 Σύνδεση παλαιού με νέο δίκτυο 
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2.0.0.0  Έργο διαμόρφωσης παλαιού – νέου κτιρίου 

2.1.0.0 Διαμορφώσεις χώρων 
2.1.1.0 Κατάργηση παλαιών χωρισμάτων 

2.1.1.1 Αφαίρεση κουφωμάτων, καλωδίων, σωλήνων 
2.1.1.2 Κατεδάφιση τοίχων 
2.1.1.3 Απομάκρυνση υλικών κατεδάφισης 

2.1.2.0 Κατασκευή νέων χωρισμάτων 
2.1.2.1 Κατασκευή τοίχων 
2.1.2.2 Επιχρίσματα τοίχων 
2.1.2.3 Τοποθέτηση κουφωμάτων 
2.1.2.4 Χρωματισμοί τοίχων 
2.1.2.5 Τοποθέτηση πάνελς οροφής 

2.1.3.0 Κατασκευή ψυγείου 
2.1.3.1 Τοποθέτηση πάνελς 
2.1.3.2 Φωτισμός ψυγείου 
2.1.3.3 Πόρτες ψυγείου 
2.1.3.4 Μηχανολογική εγκατάσταση ψυγείου 

2.1.4.0 Διαμόρφωση νέων χώρων υγιεινής 
2.1.4.1 Υδραυλική εγκατάσταση 
2.1.4.2 Τοποθέτηση πλακιδίων 
2.1.4.3 Φωτισμός 
2.1.4.4 Τοποθέτηση ειδών υγιεινής 
2.1.4.5 Σύνδεση με υπάρχοντα βόθρο 

2.1.5.0 Διαμόρφωση χημείου 
2.1.6.0 Διαμόρφωση νέου αποθηκευτικού χώρου τελικών προϊόντων 

2.1.6.1 Τοποθέτηση ειδικών ραφιών 
2.1.6.2 Τοποθέτηση αυτόματων ταχυκίνητων πορτών 
2.1.6.3 Κατασκευή ράμπας φορτώσεων με φισούνα  

2.1.7.0 Διαμόρφωση νέου αποθηκευτικού χώρου α’ υλών 
2.1.7.1 Κατασκευή ράμπας φορτώσεων με φισούνα  
2.1.7.2 Κατασκευή διαχριστικών 

2.1.8.0 Διαμόρφωση χώρων παραγωγής 
2.1.8.1 Τοποθέτηση αυτόματων ταχυκίνητων πορτών 
2.1.8.2 Κατασκευή μεταλλικών βάσεων δεξαμενών 

2.1.9.0 Κατασκευή θερμοθάλαμου μελιού – γλυκόζης 
2.1.9.1 Τοποθέτηση πάνελς 
2.1.9.2 Φωτισμός θαλάμου 
2.1.9.3 Πόρτες θαλάμου 
2.1.3.4 Μηχανολογική εγκατάσταση θαλάμου 
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3.0.0.0  Έργο κατασκευής βιολογικού καθαρισμού 

3.1.0.0 Χωματουργικά 
3.1.1.0 Εκσκαφή σκάμματος δεξαμενών 
3.1.2.0 Διαχείριση υλικών αποχωμάτωσης 
3.1.3.0 Επιχωμάτωση σκάμματος εξωτερικά των δεξαμενών 
3.1.4.0 Εκσκαφή σκάμματος διέλευσης κεντρικού αγωγού 
3.1.5.0 Επιχωμάτωση σκάμματος κεντρικού αγωγού 

3.2.0.0 Οικοδομικά 
3.2.1.0 Σκυρόδεμα καθαριότητας 
3.2.2.0 Κατασκευή ξυλότυπων 
3.2.3.0 Εφαρμογή σιδηροπλισμού 
3.2.4.0 Σκυροδέτηση δεξαμενών 
3.2.5.0 Αφαίρεση ξυλοτύπων 
3.2.6.0 Μόνωση δεξαμενών 

3.3.0.0 Υδραυλικά 
3.3.1.0 Σύνδεση των δεξαμενών με αγωγούς 
3.3.2.0 Σύνδεση κεντρικού και τελικού αγωγού με δεξαμενές 

3.4.0.0 Ηλεκτρολογικά – Μηχανολογικά 
3.4.1.0 Παροχή ρεύματος στον υποσταθμό 
3.4.2.0 Τοποθέτηση αντλιών 
3.4.3.0 Τοποθέτηση μηχανισμών 
 

4.0.0.0  Έργο διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 
4.1.0.0 Χωματουργικά 

4.1.1.0 Αποχωμάτωση φυτικών γαιών - Διαμόρφωση σκάφης 
4.1.2.0 Διαχείριση υλικών αποχωμάτωσης 
4.1.3.0 Διάστρωση αμμοχάλικου 
4.1.4.0 Διάστρωση θραυστών υλικών (3Α) 

4.2.0.0 Κρασπέδωση 
4.2.1.0 Τοποθέτηση κρασπέδων 
4.2.2.0 Κατασκευή ξυλότυπου ρείθρου 
4.2.3.0 Σκυροδέτηση ρείθρου 
4.2.4.0 Αφείρεση ξυλότυπου 

4.3.0.0 Ασφαλτόστρωση 
4.3.1.0 Επάλειψη πετρελοειδούς 
4.3.2.0 Διάστρωση ασφάλτου 

4.4.0.0 Κατασκευές παρτεριών 
4.4.1.0 Επιχωμάτωση - διάστρωση παρτεριών με ειδικό χώμα 
4.4.2.0 Φύτευση πρασίνου και λουλουδιών 
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3.4 Αναλυτική Περιγραφή Εργασιών 

 
Η παρούσα παράγραφος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της 

διαχείρισης ενός κατασκευαστικού έργου. Σε μια κατασκευή οι διαδικασίες, τα μέσα 

και τα υλικά αντιμετώπισης τεχνικών και κατασκευαστικών απαιτήσεων ποικίλουν 

όσον αφορά την ποιότητα, τη φιλοσοφία και το κόστος. Συνεπώς επιβάλλεται η 

αναλυτική, πλήρης και ακριβής περιγραφή όλων των επιμέρους εργασιών και κυρίως 

εκείνων με το υψηλότερο κόστος. Με τον τρόπο αυτό, ο πελάτης έχει πλήρη γνώση 

των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν (όπου μπορεί να επέμβει εγκαίρως όταν 

διαφωνεί) και η ανάδοχος εταιρεία έχει τη δυνατότητα να προϋπολογίσει το κόστος 

του έργου με μεγάλη ακρίβεια. 

 

Ωστόσο, όπως και στις προηγούμενες παραγράφους, η αναλυτική περιγραφή 

των αμιγώς κατασκευαστικών εργασιών ξεφεύγει από τον σκοπό αυτής της 

εργασίας. Από την άλλη όμως, είναι απαραίτητη η ανάλυση των εργασιών, που 

συναντώνται σε ένα κλασικό βιομηχανικό έργο τροφίμων και το καθιστούν ιδιαίτερο 

ως κατασκευή. Στην αρχή κάθε ανάλυσης θα αναφέρεται η απαίτηση του HACCP ή 

των GMPs που ικανοποιείται. (αναφέρονται με τη διατύπωση που  παρουσιάστηκαν 

στις παραγράφους 1.3.2 και 1.3.3). 

 

1.2.0.0 Οικοδομικά 

Οι οικοδομικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις μελέτες, που 

εκπονήθηκαν. Τα σημεία, όπου πρέπει να σταθούμε ιδιαιτέρως, είναι τα εξής : 

 
  «Τα δάπεδα έχουν τέτοια κλίση, που επιτρέπει την εκροή των υγρών σε 
φρεάτια»  

 
Η κλίση των δαπέδων θα δοθεί κατά την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας και 

των πλακιδίων τόσο στην πλάκα ισογείου  όσο και στην πλάκα υπογείου. Ωστόσο 

πριν τη σκυροδέτηση της πλάκας του υπογείου, πρέπει να κατασκευαστούν τα 

απαραίτητα φρεάτια και να τοποθετηθούν οι πλαστικοί σωλήνες, που προβλέπονται 

στη μελέτη των υδραυλικών. Το υπόγειο θα είναι ο χώρος, όπου θα αποθηκεύονται 
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οι πρώτες ύλες (κυρίως σησάμι) και συνεπώς πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 

συχνού καθαρισμού και πλύσης του δαπέδου. Επίσης, σε ένα εργοστάσιο τροφίμων 

πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη γρήγορης αποστράγγισης του νερού διότι διαφορετικά 

η υλική και οικονομική ζημιά σε περίπτωση διαρροής θα είναι τεράστια. Το νερό 

από το κεντρικό φρεάτιο πρέπει μέσω υποβρύχιας αντλίας να διοχετεύεται σε ένα 

φρεάτιο έξω από το κτίριο. Τα σημεία καθαρισμού των σωλήνων (σιφόνια δαπέδου) 

πρέπει να βρίσκονται σε αποστάσεις μικρότερες των 6 μέτρων για να καθιστούν 

εύκολη την απόφραξη των σωλήνων (σε εργοστάσια τροφίμων υπάρχουν συνήθως 

στερεά υλικά που δημιουργούν προβλήματα στις αποχετεύσεις). 

 

Στην πλάκα του ισογείου πρέπει να ακολουθηθεί άλλη τεχνική. Οι σωλήνες 

της αποχέτευσης δεν επιτρέπεται να βρίσκονται στο εσωτερικό της πλάκας. Για το 

λόγο αυτό, θα κρεμαστούν στην οροφή του υπογείου και θα καταλήγουν σε 

εξωτερικό φρεάτιο. Πρόκειται για μια εργασία, που θα πραγματοποιηθεί εκ των 

υστέρων. Στη φάση της σκυροδέτησης πρέπει να προβλεφθούν αναμονές 

κατακόρυφων σωλήνων σε όλα τα σημεία, που απαιτείται συλλογή των υδάτων. 

 

1.2.6.0 Πλακόστρωση δαπέδων 

 
 «Κατά την κατασκευή των κτιρίων έχουν αποφευχθεί οι γωνίες, 
διευκολύνοντας το καθάρισμα.» 

 «Τα δάπεδα είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά, στεγανά, λεία, εύκολα 
καθαριζόμενα και κατάλληλα για τις συνθήκες παραγωγής υλικά.» 

 
Οι παραπάνω δύο αρχές του HACCP ικανοποιούνται κατά την πλακόστρωση 

των δαπέδων. Συγκεκριμένα, η αποφυγή των γωνιών μεταξύ τοίχων - δαπέδου 

επιτυγχάνεται με την κατασκευή της «υγειονομικής γωνίας», που είναι απαραίτητη 

σε κάθε εργοστάσιο τροφίμων. Πρόκειται για μια κατασκευή από τσιμέντο, που 

εξομαλύνει την ορθή γωνία, αποτρέποντας τη δημιουργία εστίας 

μολύνσεων.(Εικόνα3.1). Η υγειονομική γωνία καλύπτεται με το ίδιο πλακάκι, που 

χρησιμοποιείται στο υπόλοιπο δάπεδο. Στους χώρους παραγωγής του εργοστασίου 

είναι απαραίτητο οι τοίχοι να καλύπτονται από πλακάκι μέχρι το ύψος των 2 μέτρων. 

Στους χώρους αποθήκευσης είναι προαιρετικό.  
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Εικόνα 3.1 : Σκαρίφημα Υγειονομικής Γωνίας 

 

 Πολύ βασικό στοιχείο κατά την πλακόστρωση είναι η επιλογή του 

πλακιδίου. Για να πληροί τις προδιαγραφές του HACCP, πρέπει να είναι πυρίμαχο 

και οξύμαχο πλακίδιο από εργοστάσιο με προδιαγραφές ISO 9001 (πρόκειται για 

αρκετά πιο ακριβά πλακίδια από τα κοινά των οικοδομικών έργων.) Οι διαστάσεις 

τους ποικίλουν, ωστόσο προτείνεται ως πλέον κατάλληλο ένα πλακίδιο πάχους 1 

εκατοστού και διαστάσεων 20x20 ή 20x30.  

 

Για το κλείσιμο των αρμών των πλακιδίων πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

εποξειδικό υλικό δύο ή τριών συστατικών. Η εφαρμογή του αρμόστοκου είναι 

ιδιαίτερα πιο δύσκολη από την αντίστοιχη του κλασικού αρμόστοκου, με 

πολλαπλάσιο κόστος και διάρκεια εργασιών και  απαιτεί εξειδικευμένο συνεργείο. Ο 

ειδικός αυτός στόκος είναι πολύ ισχυρός και δεν επιτρέπει τη δημιουργία αρμών 

λόγω συστολών και διαστολών. Δεν επηρεάζεται από τις καθημερινές καταπονήσεις 

και δεν επιτρέπει το νερό να εισχωρήσει κάτω από τα πλακίδια. Έτσι αποτρέπεται η 

δημιουργία μούχλας και η θραύση των πλακιδίων. 

 

Τέλος, πρέπει η εφαρμογή της τσιμεντοκονίας να δημιουργήσει τις 

απαραίτητες κλίσεις (της τάξης του 1%) για την απορροή των υδάτων.     
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1.2.4.0 Στέγη – 1.2.5.0 Τοίχοι 

 
 «Οι τοίχοι πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά, που καθαρίζονται 
εύκολα ή να καλύπτονται με βερνίκι, να έχουν ανοιχτό χρώμα και λεία 
επιφάνεια χωρίς ρωγμές και να προστατεύονται από ζημιές που μπορούν 
να προκληθούν από τη χρήση βαρέως εξοπλισμού.» 

 «Οι οροφές είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικά, στεγανά, λεία, εύκολα 
καθαριζόμενα και κατάλληλα για τις συνθήκες παραγωγής υλικά.» 

 
Η κατασκευή των εξωτερικών τοίχων γίνεται από διπλή τοιχοποιία με 

μόνωση και των εσωτερικών από απλή δρομική τοιχοποιία. Η εσωτερική (προς τους 

χώρους παραγωγής και αποθήκευσης) επιφάνεια του τοίχου οφείλει να πληροί 

ορισμένες προϋποθέσεις. Καταρχήν, το υλικό επιχρίσματος, που θα χρησιμοποιηθεί 

πρέπει να είναι κατάλληλο για χώρους τροφίμων. Η βαφή των τοίχων 

πραγματοποιείται με υλικά, που διαθέτουν ISO 9001 και προτιμώνται ακρυλικά, 

ανοιχτά χρώματα. Οι εξωτερικές επιφάνειες μπορούν να βαφτούν με οποιοδήποτε 

χρώμα και συνήθως επιλέγονται τσιμεντοχρώματα, λόγω χαμηλότερου κόστους. 

Στους χώρους, όπου κινούνται κλαρκ και χειροκίνητοι παλετοφόροι, είναι καλό να 

τοποθετούνται ανοξείδωτες μπάρες προστασίας περιμετρικά και σε κατάλληλο ύψος, 

ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις με  τους τοίχους. 

 

Η μεταλλική στέγη δεν επιτρέπεται να είναι εμφανής σε ένα χώρο παραγωγής 

τροφίμων. Για το λόγο αυτό πρέπει να τοποθετηθεί ψευδοροφή. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί γυψοσανίδα, πάνελ ή ορυκτή ίνα. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί 

πρέπει να είναι ανθεκτικό στην υγρασία. Στην συγκεκριμένη περίπτωση επιλέγεται 

το πάνελ. Αν και πρόκειται για την λύση με το μεγαλύτερο κόστος, έχει πολλά 

πλεονεκτήματα όπως : μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο και στις υψηλές 

θερμοκρασίες, προσφέρει επιπλέον μόνωση από το εξωτερικό περιβάλλον και είναι 

η πιο στιβαρή κατασκευή από τις εναλλακτικές λύσεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 

δοθεί στην επιφάνεια του πάνελ προς το εσωτερικό, η οποία πρέπει να είναι λεία για 

να αποφεύγεται ο σχηματισμός εστιών μολύνσεων. 
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1.2.5.5 Τοποθέτηση κουφωμάτων 

  

 «Τα παράθυρα είναι κλειστά ή έχουν σήτες.» 
 «Τα παράθυρα έχουν κατάλληλα προστατευτικά ή κατασκευάζονται από 
υλικά εναλλακτικά του γυαλιού, παρεμποδίζοντας τη μόλυνση του 
προϊόντος με θραύσματα γυαλιού.» 

 «Οι πόρτες κλείνουν ερμητικά και αυτόματα, ενώ οι επιφάνειές τους είναι 
λείες και από μη απορροφητικό υλικό.» 

 Οι πόρτες από όπου γίνεται η φόρτωση / εκφόρτωση διάφορων προϊόντων 
και υλικών πρέπει να έχουν μεταλλική θωράκιση για προστασία από 
φυσικές φθορές και ακριβώς πάνω από αυτές στην εξωτερική τους πλευρά 
πρέπει να έχουν εγκατεστημένους ανεμιστήρες για την απομάκρυνση των 
εντόμων.» 

 
Οι κανονισμοί του HAACP δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στη σωστή επιλογή 

και τοποθέτηση των κουφωμάτων (πόρτες, παράθυρα). Όσον αφορά τα παράθυρα, 

πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η συνολική επιφάνεια παραθύρων σε σχέση με τη 

συνολική κατακόρυφη επιφάνεια του κτιρίου. Σε ένα εργοστάσιο τροφίμων η 

υπερβολική ποσότητα ηλιακού φωτός μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση στα 

προϊόντα, ενώ από την άλλη το φυσικό φως διευκολύνει σημαντικά το προσωπικό 

κατά την εργασία του. Είναι συνεπώς πολύ σημαντικό να επιτευχθεί ισορροπία. Μία 

επιθυμητή αναλογία στο χώρο παραγωγής είναι 10% της συνολικής επιφάνειας.  

 

Αφού επιλεγεί ο συνολικός αριθμός παραθύρων πρέπει να καθοριστεί πόσα 

από αυτά θα είναι ανοιγόμενα και πόσα σταθερά. Ο φυσικός εξαερισμός έχει θετική 

επίδραση στο περιβάλλον εργασίας, ωστόσο ένα ανοιχτό παράθυρο επιτρέπει την 

είσοδο στο χώρο παραγωγής εντόμων και σκόνης. Για το λόγο αυτό, τα ανοιγόμενα 

παράθυρα περιορίζονται στα ελάχιστα απαραίτητα και προστατεύονται από 

σταθερές σήτες. Το άνοιγμά τους πραγματοποιείται αυτόματα με ειδικές μανιβέλες 

που στηρίζονται στον τοίχο. 

 

Το αλουμίνιο έχει καθιερωθεί ως το πλέον ιδανικό υλικό κατασκευής των 

κουφωμάτων σε βιομηχανικούς χώρους. Μία ιδιαιτερότητα των εργοστασίων 

τροφίμων αφορά το γυαλί του παραθύρου. Επιβάλλεται η χρήση άθραυστου γυαλιού 
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για την προστασία των προϊόντων από την ύπαρξη θραυσμάτων και η χρήση ειδικών 

μεμβρανών φιλτραρίσματος της ηλιακής ακτινοβολίας για τη μείωση της επιβλαβούς 

δράσης της πάνω στα προϊόντα. 

 

Η εξωτερική πόρτα του κτιρίου είναι βιομηχανικό ρολό από προφίλ διπλού 

τοιχώματος με μόνωση πολυουρεθάνης, βαμμένο ηλεκτροστατικά στο επιθυμητό 

χρώμα. Πάνω στο ρολό είναι σκόπιμο να τοποθετούνται μία ή δύο σειρές από μικρά 

άθραυστα και σταθερά τζάμια (Plexi – Glass) για οπτική επικοινωνία με το 

εξωτερικό του κτιρίου. Η πολυουρεθάνη που χρησιμοποιείται μεταξύ των δύο 

λαμαρινών είναι βαρέως τύπου και πυκνότητας τουλάχιστον 250 kgr/m3. Τα ρολά 

κινούνται μέσα σε βιομηχανικά κανάλια, με διπλά βουρτσάκια στο εσωτερικό τους 

για αθόρυβη λειτουργία και μέγιστη στεγανοποίηση. Η μετάδοση της κίνησης 

γίνεται με τριφασικό βιομηχανικό μοτέρ. Το ρολό τυλίγεται σε μεταλλικό σωλήνα. 

Για προστασία των χρηστών πρέπει να γίνεται χρήση φυγοκεντρικού υπερταχυντή 

που προστατεύει το ρολό από πτώση για αποφυγή ατυχήματος. Η λειτουργία του 

ρολού γίνεται με μπουτόν εσωτερικά του χώρου, με χαμηλή τάση λειτουργίας για 

αποφυγή ατυχήματος. Το υλικό κατασκευής του ρολού, των καναλιών και των  

κοιλοδοκών είναι από γαλβανισμένη ατσαλολαμαρίνα ηλεκτροστατικής βαφής. Σε 

περίπτωση διακοπής ρεύματος η διάταξη μπορεί να λειτουργήσει χειροκίνητα με 

μανιβέλα.  

 

Εκτός από την ύπαρξη των ρολών επιβάλλεται και η τοποθέτηση 

ανθρωποθυρίδων δίπλα σε κάθε ρολό, ώστε να αποτρέπεται η συχνή και άσκοπη 

χρήση των ρολών για λόγους υγιεινής, αφού μειώνεται η ποσότητα της σκόνης και 

των εντόμων, που εισβάλλουν στο χώρο. Οι ανθρωποθυρίδες κατασκευάζονται από 

αλουμίνιο. 

 

Για μεγαλύτερη προστασία του χώρου παραγωγής από εξωγενείς παράγοντες 

(σκόνη, έντομα κτλ.) γίνεται χρήση αεροκουρτίνας (συνεχής παροχή αέρα σε όλη 

την επιφάνεια της πόρτας από πάνω προς τα κάτω). Επίσης σκόπιμο είναι ο χώρος 

φορτώσεων και εκφορτώσεων να μην επικοινωνεί άμεσα με το χώρο παραγωγής 

αλλά να παρεμβάλλεται ακόμη μία τουλάχιστον πόρτα. 

 46



Οι εσωτερικές πόρτες, που χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια τροφίμων είναι 

ταχυκίνητες, αυτόματες, ελαφριού τύπου. Κατασκευάζονται από διαφανές και 

εύκαμπτο PVC, πιστοποιημένο ως ασφαλές για τρόφιμα, πάχους 5 mm (στάνταρτ), ή 

7 mm (ενισχυμένο). Ο ηλεκτρο-υδραυλικός αυτοματισμός ενεργοποιείται με 

τράβηγμα κορδονιού, με κόμβιο και φωτοκύτταρο.

 

1.3.0.0 Ηλεκτρολογικά 

 

 «Ύπαρξη επαρκούς φωτισμού για τη διευκόλυνση της επεξεργασίας του 
προϊόντος και την αποτελεσματική διεξαγωγή των επιτηρήσεων. Ο 
φωτισμός είναι σύμφωνος με αναγνωρισμένα πρότυπα και δεν αλλάζει το 
χρώμα του τροφίμου.» 

 «Οι λαμπτήρες σε χώρους έκθεσης τροφίμων ή υλικών συσκευασίας είναι 
τέτοιου τύπου που δεν επιμολύνουν το προϊόν σε περίπτωση θραύσης.» 

 

Ο αριθμός και η ισχύς των φωτιστικών, που απαιτείται στο χώρο παραγωγής 

και στο χώρο αποθήκευσης, προκύπτει από ειδικό πρόγραμμα, το οποίο λαμβάνει 

υπόψη τον όγκο του χώρου, το ύψος τοποθέτησης των φωτιστικών και το είδος της 

εργασίας στο συγκεκριμένο χώρο. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 

εφαρμόζονται στις ηλεκτρολογικές μελέτες. 

 

Ειδικά για το χώρο παραγωγής απαιτείται τα φωτιστικά να είναι 

κατασκευασμένα από υλικά άθραυστα για να αποφεύγεται η μόλυνση του τελικού  

προϊόντος. Η επιλογή των λαμπτήρων γίνεται με βάση διεθνώς αναγνωρισμένα 

πρότυπα, έτσι ώστε η ένταση του φωτισμού να μην αλλοιώνει τα προϊόντα. 

 

Οι καλωδιώσεις σε ένα εργοστάσιο τροφίμων διέρχονται πάντα μέσα από 

πλαστικούς μονωτικούς σωλήνες  ή πάνω σε μεταλλικές σχάρες, που τοποθετούνται 

σταθερά στην οροφή ή στους τοίχους του χώρου. Η τοποθέτησή τους γίνεται σε 

σημεία εμφανή, ώστε όλο το δίκτυο των καλωδιώσεων να είναι εύκολα αντιληπτό 

για κάθε είδους παρέμβαση. Επίσης τοποθετείται σε μικρή απόσταση από τους 

τοίχους για την αποφυγή συσσώρευσης σκόνης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, 
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ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενες επαφές των κινητών μηχανημάτων και των 

μεταφερόμενων προϊόντων με τμήματα των καλωδιώσεων.  

 

1.4.0.0 Υδραυλικά 

 

 «Τα συστήματα αποστράγγισης και αποχέτευσης είναι εφοδιασμένα με 
κατάλληλες παγίδες και εξαερισμό» 

 «Οι γραμμές αποχέτευσης ή εκροής δεν περνούν πάνω ή μέσα από τους 
χώρους επεξεργασίας, εκτός και αν ελέγχονται.» 

 «Δεν υπάρχουν σημεία διασύνδεσης μεταξύ της παροχής του πόσιμου και 
του μη πόσιμου νερού» 

 «Όλοι οι σωλήνες, οι βρύσες και οι υπόλοιπες παρόμοιες πηγές πιθανής 
επιμόλυνσης σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, που παρεμποδίζουν το 
σιφωνισμό και την αντιροή» 

 «Όπου απαιτείται αποθήκευση νερού, οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις 
είναι κατάλληλα σχεδιασμένες, κατασκευασμένες και συντηρημένες, 
παρεμποδίζοντας πιθανές επιμολύνσεις.» 

 «Ο χρωματισμός των γραμμών σωληνώσεων πρέπει να είναι άσπρος για 
τον αέρα, πράσινος για το πόσιμο νερό και μαύρος για το μη πόσιμο νερό.» 

 
Η σημαντικότητα των υδραυλικών εγκαταστάσεων στην κατασκευή ενός  

εργοστασίου τροφίμων γίνεται άμεσα αντιληπτή από το μεγάλο αριθμό των 

κανονισμών, που περιλαμβάνει το HACCP σχετικά με αυτές. Καταρχήν πρέπει να 

είναι εμφανής η διάκριση των γραμμών αποχέτευσης, πόσιμου νερού, νερού πλύσης, 

πυρόσβεσης. Οι σωλήνες πρέπει να είναι βαμμένοι με διαφορετικά χρώματα, ώστε 

να αναγνωρίζονται εύκολα. 

 

Το πόσιμο νερό μεταφέρεται με ειδικούς θερμοκολλητικούς σωλήνες (τύπου 

COESH) πράσινου χρώματος. Οι σωλήνες του πόσιμου νερού είναι καλό στο 

μεγαλύτερο τμήμα της διαδρομής τους να τοποθετούνται μέσα στην τσιμεντοκονία 

για να αποφεύγονται ενδεχόμενες επιμολύνσεις του νερού. Στα τμήματα, που 

βρίσκονται εκτεθειμένα στο εξωτερικό περιβάλλον εφαρμόζεται ειδική μόνωση για 

την αποφυγή δημιουργίας πάγου στο εσωτερικό των σωλήνων. 
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Το μη πόσιμο νερό μεταφέρεται με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες 

βαμμένους με μαύρο χρώμα, που στηρίζονται απ’ ευθείας στον τοίχο. Είναι πολύ 

σημαντικό για το δίκτυο του μη πόσιμου νερού να μη διασυνδέεται πουθενά με το 

αυτό του πόσιμου. 

 

Η αποχέτευση του υπογείου γίνεται με πλαστικούς σωλήνες 10 ατμοσφαιρών 

(απαιτείται μεγάλη αντοχή διότι η πλύση των δαπέδων πραγματοποιείται με ζεστό 

νερό), που βρίσκονται μέσα στο δάπεδο και συνδέονται κάθε έξι μέτρα με 

οσμοπαγίδες ή ταυ καθαρισμού. Η αποχέτευση του ισογείου γίνεται με πλαστικούς 

σωλήνες 10 ατμοσφαιρών, που στηρίζονται στην οροφή του υπογείου με μεταλλικές 

ντίζες. Κάθε έξι μέτρα υπάρχει οσμοπαγίδα ή ταυ καθαρισμού. Οι σωλήνες 

καταλήγουν σε εξωτερικό φρεάτιο, διερχόμενοι μέσα από οπές που έχουν 

προβλεφθεί στα τοιχία του υπογείου.  

 

Η αποχέτευση των λυμάτων, που προκύπτουν κατά την παραγωγή των 

προϊόντων απαιτεί ξεχωριστή γραμμή πλαστικών σωλήνων με διπλάσια 

παροχετευτική ικανότητα από το μέγιστο των λυμάτων της ημερήσιας παραγωγής 

για κάλυψη ενδεχόμενης αύξησης της παραγωγής τα επόμενα χρόνια. Το δίκτυο 

αυτό καταλήγει σε εξωτερικό φρεάτιο, που συνδέεται με το βιολογικό καθαρισμό. 

 

Η αποχέτευση των χώρων υγιεινής γίνεται επίσης από ξεχωριστό δίκτυο 

πλαστικών σωλήνων, το οποίο χωρίς την παρεμβολή φρεατίων καταλήγει σε 

στεγανό βόθρο πλησίον του κτιρίου. Απαραίτητη είναι η ύπαρξη ταυ καθαρισμού σε 

όλα τα σημεία αλλαγής διεύθυνσης ή αλλαγής κλίσης του δικτύου. Πριν την είσοδο 

του τελευταίου σωλήνα στο βόθρο απαιτείται η τοποθέτηση πλαστικού 

μηχανοσίφωνου. Ο βόθρος είναι υδατοστεγανός και η οροφή του οπλίζεται ισχυρά, 

ώστε να αντέχει στη διέλευση βαρέων οχημάτων. Στο τέλος του δικτύου είναι 

απαραίτητος ο εξαερισμός του. 

 

Η δεξαμενή νερού κατασκευάζεται σε σημείο και με τρόπο, που να είναι 

εύκολη η επισκεψιμότητα για καθαρισμό και συντήρησή της. Όταν πρόκειται για 

νερό, που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία ή στην πλύση των 
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μηχανημάτων, η  στεγάνωσή της γίνεται με υλικά που πληρούν τα διεθνή πρότυπα 

για βιομηχανίες τροφίμων. 

 

Το δίκτυο της πυρόσβεσης θα παρέχει νερό με πίεση μόνιμα στις 

πυροσβεστικές φωλιές και στο σύστημα καταιονισμού στις δεξαμενές 

υγραερίου(λέβητες). Οι σωλήνες του δικτύου θα είναι γαλβανισμένες 

σιδηροσωλήνες και θα έχουν κόκκινο χρώμα Η παροχή γίνεται με αυτόματες 

αντλίες. Θα υπάρχουν εγκατεστημένα δύο αντλητικά συστήματα, ένα ηλεκτροκίνητο 

και ένα πετρελαιοκίνητο τα οποία θα είναι συνδεδεμένα παράλληλα μεταξύ τους. Ο 

καθορισμός του αριθμού των πυροσβεστικών φωλιών, προς κάλυψη όλων των 

σημείων του χώρου, γίνεται με απόσταση ακτίνας 30 μέτρων. Ανά 6 πυροσβεστικές 

φωλιές απαιτείται ένας σταθμός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων. 

 

Πολύ σημαντικό ρόλο στη μελέτη πυροπροστασίας παίζουν οι 

επεξεργαζόμενες ύλες και τα παραγόμενα προϊόντα. Για παράδειγμα στη 

συγκεκριμένη βιομηχανία τα στοιχεία των σχετικών υλών δίνονται στον επόμενο 

πίνακα. 

 

Περιγραφή Ιδιότητες Χώροι 
Πρώτες ύλες : σησάμι, 
ζάχαρη, μέλι, γλυκόζη, 
φυτικό έλαιο, κακάο 

Αναφλέξιμα : ΝΑΙ 
ΔΕΝ αυτοαναφλέγονται, 
εκρήγνυνται  

Χώροι παραγωγής και 
χώροι αποθήκευσης 

Βοηθητικές ύλες : χαρτί Αναφλέξιμα : ΝΑΙ 
ΔΕΝ αυτοαναφλέγονται, 
εκρήγνυνται  

Χώροι συσκευασίας και 
χώροι αποθήκευσης 

Βοηθητικές ύλες : δοχεία 
συσκευασίας (μεταλλικά) 

Αναφλέξιμα : ΟΧΙ 
ΔΕΝ αυτοαναφλέγονται, 
εκρήγνυνται  

Χώροι συσκευασίας και 
χώροι αποθήκευσης 

Παραγόμενα προϊόντα : 
χαλβάς, μέλι 

Αναφλέξιμα : ΝΑΙ 
ΔΕΝ αυτοαναφλέγονται, 
εκρήγνυνται 

Χώροι παραγωγής και 
χώροι αποθήκευσης 

Υποπροϊόντα : 
υπολλείματα πρώτων 
υλών και ακατάλληλοι 
χαλβάδες 

Αναφλέξιμα : ΝΑΙ 
ΔΕΝ αυτοαναφλέγονται, 
εκρήγνυνται 

Χώροι παραγωγής 

Υγραέριο , Πετρέλαιο  Αναφλέξιμα : ΝΑΙ 
αυτοαναφλέγονται, 
εκρήγνυνται 

Εξωτερική αποθήκη 
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Τέλος πρέπει να ελεγχθεί η συμπεριφορά των πρώτων υλών και των 

παραγόμενων προϊόντων έναντι των κατασβεστικών υλικών. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση δεν παρουσιάζεται κάποια χημική, τοξική, δηλητηριώδης ή εκρηκτική 

ιδιότητα σε περίπτωση επαφής των υλών με νερό, αφρό, διοξείδιο του άνθρακα και 

HALLON. 

 

2.1.3.0 Κατασκευή ψυγείου 

 

 «Τα υλικά, που απαιτούν ψύξη, αποθηκεύονται σε θερμοκρασία μικρότερη 
των 4οC.» 

 «Οι θάλαμοι ψύξης και κατάψυξης πρέπει να κατασκευάζονται κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός ταυτόχρονα με τη 
συντήρησή τους και να αποτρέπεται η ανάπτυξη μυκήτων. Η θερμοκρασία 
σε αυτούς τους χώρους πρέπει να διατηρείται σταθερή.» 
 
Οι πρώτες ύλες της συγκεκριμένης βιομηχανίας τροφίμων δεν απαιτούν 

ψύξη. Ωστόσο το παραγόμενο προϊόν (ο χαλβάς) απαιτεί αποθήκευση σε 

θερμοκρασία 4 έως 8οC. Η κατασκευή του ψυγείου στο χώρο της αποθήκευσης θα 

πραγματοποιηθεί με πάνελ πάχους 12 εκατοστών. 

 
Εικόνα 3.2 : Πάνελ πλαγιοκάλυψης ψυγείου 

 
Η επένδυση του πάνελ είναι από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο, με λεία 

επιφάνεια (για την αποφυγή συγκέντρωσης σκόνης και ευκολότερο καθάρισμα), 

κατασκευασμένο σύμφωνα με το UNI EN 10147, με βαφή πολυεστερική πάχους 

25μ, μη τοξική και κατάλληλη για τρόφιμα, για την εξωτερική επιφάνεια. Η 

εσωτερική επιφάνεια βάφεται με primer πάχους 5μ. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου 
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θα είναι αντιολισθητική σύμφωνα με τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας από 

γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο επενδεδυμένο με PVC χρώματος λευκού. Για τη 

φέρουσα ικανότητα του δαπέδου πρέπει να ληφθεί υπόψη η κίνηση των κλαρκ 

(βάρος από 1000 έως 3.500 κιλά) εντός του ψυγείου. Οι εσωτερικές ακμές του 

ψυγείου (δάπεδο, οροφή, κατακόρυφες γωνίες) θα είναι καμπυλωμένες σύμφωνα με 

τους υγειονομικούς κανονισμούς. Οι πόρτες του ψυγείου θα είναι συρόμενες με 

τελική επίστρωση (εσωτερική και εξωτερική) από αυτοσβενόμενο φάιμπερ- γκλας 

(FRP), ασφαλές για τρόφιμα. 

 

2.1.4.0 Διαμόρφωση νέων χώρων υγιεινής 

 

 «Οι χώροι επεξεργασίας έχουν επαρκή αριθμό νιπτήρων με κατάλληλο 
σύστημα αποστράγγισης κοντά στα σημεία που χρειάζεται. Όπου είναι 
σκόπιμο, η λειτουργία των νιπτήρων γίνεται χωρίς επαφή με τα χέρια.» 

 «Τα αποδυτήρια και τα ντους διαθέτουν ζεστό και κρύο πόσιμο νερό. 
Επίσης διαθέτουν επαρκή αποστράγγιση στα πατώματα και καλό 
εξαερισμό.» 

 «Οι τουαλέτες διαχωρίζονται από τους χώρους επεξεργασίας και δεν 
επικοινωνούν άμεσα με αυτούς.» 

 «Οι εγκαταστάσεις υγιεινής έχουν κατασκευαστεί από υλικά εύκολα 
καθαριζόμενα και ανθεκτικά στη διάβρωση.» 

 
Η σωστή κατασκευή των χώρων υγιεινής σε ένα εργοστάσιο τροφίμων είναι 

πολύ σημαντική για την έγκριση του HACCP. Για το λόγο αυτό η κατασκευάστρια 

εταιρεία πρέπει να δώσει μεγάλη βαρύτητα στον τομέα αυτόν. Καταρχήν γίνεται 

επιλογή του κατάλληλου χώρου για την κατασκευή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι να διαχωρίζονται από τους χώρους επεξεργασίας και να μην επικοινωνούν 

άμεσα με αυτούς.  
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Εικόνα 3.3 : Λεπτομέρεια της διάταξης των χώρων υγιεινής 

 
 
Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3.3, οι χώροι υγιεινής κατασκευάζονται σε 

σημείο όπου : 

• Δεν επικοινωνούν άμεσα με τα χώρο παραγωγής. 

• Το προσωπικό κατά την πρωινή του είσοδο περνάει πρώτα από τα 

αποδυτήρια και εν συνεχεία εισέρχεται στους χώρους παραγωγής (και 

κατά την έξοδό του αντίστροφα). 

• Οι τουαλέτες βρίσκονται σε επαφή με τον εξωτερικό τοίχο του 

κτιρίου, διευκολύνοντας το φυσικό εξαερισμό τους. 

• Το δίκτυο της αποχέτευσης δεν περνάει μέσα από άλλους χώρους της 

παραγωγής.  

 

Το προσωπικό της εταιρείας, που θα εργάζεται στους υπόλοιπους χώρους 

πλην των γραφείων (όπου υπάρχουν ξεχωριστές τουαλέτες) αποτελείται από 8 

άνδρες και 10 γυναίκες. Για τις ανάγκες των 18 ατόμων θα κατασκευαστούν 4 

τουαλέτες και 4 ντουζιέρες. Οι χώροι των αποδυτηρίων λειτουργούν παράλληλα και 

ως προθάλαμος, έτσι ώστε οι τουαλέτες να μην έρχονται σε άμεση επαφή με το 

εσωτερικό του εργοστασίου. 
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Όλοι οι χώροι υγιεινής θα καλύπτονται από πλακίδια, τα οποία θα 

καθαρίζονται εύκολα και δε θα είναι ολισθηρά για την αποφυγή ατυχημάτων. Στις 

ντουζιέρες απαιτείται η παροχή ζεστού νερού. Για το λόγο αυτό τοποθετείται στα 

αποδυτήρια ένας ηλεκτρικός θερμοσίφωνας. Οι νιπτήρες των αποδυτηρίων 

λειτουργούν με μηχανισμό που δεν απαιτεί τη χρήση των χεριών. 

 

Παρόμοιοι νιπτήρες τοποθετούνται και μέσα στην παραγωγή σε σημεία, που 

καθορίζονται από το διευθυντή παραγωγής, έτσι ώστε να μην απαιτείται η 

μετακίνηση του προσωπικού μέχρι τις τουαλέτες για μία απλή πλύση χεριών. Στο 

υπόγειο αποφεύγεται η κατασκευή τουαλέτας λόγω δυσκολίας αποχέτευσης των 

λυμάτων. 

 

Σκάλες - Ανελκυστήρας 

 

  «Οι σκάλες και οι ανελκυστήρες είναι κατάλληλα σχεδιασμένα, 
κατασκευασμένα και συντηρημένα παρεμποδίζοντας τη μόλυνση.»  

 
Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 2.3 το κλιμακοστάσιο και ο ανελκυστήρας 

επιλέχθηκε να κατασκευαστεί στη γωνία του κτιρίου δίπλα στην πόρτα εισόδου των 

πρώτων υλών. Με τον τρόπο αυτό είναι άμεση η μεταφορά των α’ υλών μέσω του 

ανελκυστήρα στον αποθηκευτικό χώρο του υπογείου. Οι διαστάσεις και δύναμη του 

ανελκυστήρα επιτρέπουν τη μεταφορά ενός ηλεκτροκίνητου παλετοφόρου 

φορτωμένου με μία μεγάλη παλέτα με σακιά από σησάμι (1000 κιλά). Οι πόρτες του 

ανελκυστήρα λειτουργούν αυτόματα, διευκολύνοντας τη μεταφορά των υλικών. Οι 

σκάλες είναι κατασκευασμένες από σκυρόδεμα με επικάλυψη από αντιολισθηρά 

πλακίδια για την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη χρήση της από το προσωπικό. 

 

Τόσο ο ανελκυστήρας όσο και οι σκάλες θα γεμίζουν καθημερινά από το 

σησάμι, που πέφτει από τα σακιά κατά τη μεταφορά τους. Πρέπει συνεπώς να είναι 

εύκολος ο καθαρισμός τους. Για το λόγο αυτό δίνεται προσοχή, ώστε να μην 

κατασκευαστούν σημεία μη προσεγγίσιμα από τα μέσα καθαρισμού και τα υλικά 

κατασκευής να μην επιτρέπουν τον εύκολο σχηματισμό βρωμιάς (π.χ. ανοξείδωτες 

πόρτες ασανσέρ, πλακίδια χωρίς εμφανείς πόρους). 
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 3.0.0.0 Βιολογικός Καθαρισμός 

 

Η αναγκαιότητα του βιολογικού καθαρισμού αναλύθηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο καθώς επίσης και η χωροταξική του τοποθέτηση μέσα στο οικόπεδο της 

εταιρείας. Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται ο σχεδιασμός του βιολογικού 

καθαρισμού και ο τρόπος λειτουργίας του. 

 

Η συνολική παροχή αποβλήτων του εργοστασίου σε πλήρη λειτουργία 

ανέρχεται σε 8m3 / 8h εργασίας. Λόγω των ποιοτικών και ποσοτικών 

χαρακτηριστικών των αποβλήτων καθώς και την έλλειψη αποδέκτη στην περιοχή 

επιλέχθηκε μηχανικός – βιολογικός καθαρισμός με τελική διάθεση σε απορροφητικό 

βόθρο. Η διαδικασία της επεξεργασίας των αποβλήτων έχει ως εξής : 

 

Τα λύματα του εργοστασίου καταλήγουν μέσω του κεντρικού αγωγού σε μία 

δεξαμενή χωρητικότητας 10m3, όπου υπάρχει ένα σύστημα ανακυκλοφορίας για 

ομογενοποίησή τους. Με αντλία σταθερής παροχής 4m3/h το απόβλητο οδηγείται 

στο φρεάτιο εισόδου ομογενοποιημένο, όπου λόγω ύπαρξης σχάρας περνάει μόνο το 

νερό και τα αιωρούμενα εναπομείναντα στερεά απομακρύνονται χειρωνακτικά. 

 

Τα απόβλητα με τη βαρύτητα εισέρχονται στην πρωτοβάθμια δεξαμενή 

καθίζησης και με φυσική ροή το απόβλητο οδηγείται στη δεξαμενή αερισμού. Μετά 

τον αερισμό τα απόβλητα με φυσική ροή στη δευτεροβάθμια δεξαμενή καθίζησης, 

όπου καθιζάνει η ιλύς. Η ιλύς οδηγείται με τη βοήθεια υποβρύχιας αντλίας στις 

κλίνες ξήρανσης και το καθαρό νερό απομακρύνεται με τη βοήθεια αντλίας προς το 

φρεάτιο εξόδου. Η διάταξη που περιγράφηκε παρουσιάζεται σχηματικά στην 

επόμενη εικόνα. 
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Εικόνα 3.4 : Κάτοψη Βιολογικού Καθαρισμού 

 
 
4.0.0.0 Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου 

 
 «Οι περιβάλλοντες χώροι έχουν επαρκή αποστράγγιση.» 
 «Οι δρόμοι έχουν κατάλληλη κλίση, δε δημιουργούν σκόνη και είναι 
συμπαγείς.» 

 
Κατά τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στην ολοκλήρωση των δικτύων της αποχέτευσης των όμβριων υδάτων και 

των απόβλητων του εργοστασίου. Οποιαδήποτε επέμβαση μετά το τέλος της 

ασφαλτόστρωσης είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και δύσκολη. 

 

Οι χωματουργικές εργασίες παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στη 

διαμόρφωση των κλίσεων του περιβάλλοντος χώρου. Όταν ο δρόμος έχει την 

κατάλληλη κλίση (τουλάχιστον 1%) αφενός δε δημιουργεί σκόνη και αφετέρου 

επιτυγχάνει επαρκή αποστράγγιση σε περίπτωση βροχής. 

 

Κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών επιτυγχάνεται επίσης σε 

μεγάλο βαθμό η φέρουσα ικανότητα του δρόμου. Σε ένα εργοστάσιο τροφίμων είναι 

εύκολο να υπολογιστεί το μέγιστο φορτίο, που κινείται πάνω στην άσφαλτο. Στη 
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συγκεκριμένη περίπτωση οι πρώτες ύλες μεταφέρονται σε πολύ βαριά φορτία 

(σησάμι και ζάχαρη προμηθεύονται σε container 40 τόνων). Πρέπει συνεπώς η 

υποδομή του δρόμου να είναι ιδιαίτερα ισχυρή και η δόνηση των υλικών να 

πραγματοποιείται στους 40 τόνους. 

 

Όλη η επιφάνεια του οικοπέδου θα καλυφθεί είτε με άσφαλτο είτε με χώρους 

πρασίνου. Η ύπαρξη χώματος μετά το τέλος των εργασιών απαγορεύεται διότι 

δημιουργεί σκόνη και επιμολύνει τα προϊόντα. Για τη διευκόλυνση των φορτώσεων 

και εκφορτώσεων θα κατασκευαστούν ειδικές ράμπες και θα τοποθετηθούν 

προστατευτικές φισούνες στις δύο πόρτες (εισόδου α’ υλών και εξόδου τελικών 

προϊόντων). 

 

Όλα τα φρεάτια, που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο πρέπει να 

καλυφθούν με καπάκια βαρέως τύπου από χυτοσίδηρο. Τέλος τοποθετείται στον 

περιβάλλοντα χώρο η απαραίτητη σήμανση, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη κίνηση 

οχημάτων στο χώρο του εργοστασίου. 

 
3.5 Γραμμικό Χρονοδιάγραμμα – Διαχείριση Προμηθειών και Πόρων 

 

Το γραμμικό χρονοδιάγραμμα χρησιμοποιείται ευρύτατα σε τέτοιου 
μεγέθους βιομηχανικά έργα για τον προγραμματισμό των εργασιών. Με τη χρήση 
του προγράμματος Microsoft Project είναι πλέον ιδιαίτερα εύκολη η κατασκευή 
γραμμικών χρονοδιαγραμμάτων και για το λόγο αυτό δε χρειάζεται περαιτέρω 
ανάλυση του θέματος. 

 
Η διαχείριση πόρων και προμηθειών με τη βοήθεια του προγράμματος, 

αποτελεί επίσης ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια του project manager. Οι 
προμήθειες αναφέρονται εκτός από κατασκευαστικά υλικά και σε σχέδια, εξοπλισμό 
και υπηρεσίες. Οι πόροι αναφέρονται στα άτομα ή τα μηχανήματα, που απαιτούνται 
για την εκτέλεση κάθε δραστηριότητας. Συνεπώς η οργάνωση όλων αυτών των 
παραμέτρων με τη βοήθεια του Η/Υ διευκολύνει τη δουλειά της ομάδας έργου, 
ελαχιστοποιεί τα λάθη κατά την υλοποίηση και μεγιστοποιεί την ακρίβεια 
προϋπολογισμού του έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
4.1 Έλεγχος Έργου 
 

Κατά τη φάση υλοποίησης του έργου, ο έλεγχός του παίζει πολύ σημαντικό 

ρόλο, διότι όταν υπάρχει ένα καλά οργανωμένο σύστημα ελέγχου, ο κάθε 

συμμέτοχος γνωρίζει με μεγάλη ακρίβεια τι πρέπει να κάνει, ποια είναι η 

αναμενόμενη απόδοσή του και τι αναφορές πρέπει να συντάξει. Άλλωστε χωρίς 

επαρκή έλεγχο χάνει το νόημά του ο αναλυτικός προγραμματισμός, που 

προηγήθηκε. 

 

Όπως τονίσθηκε και στη φάση σχεδιασμού, έτσι και στη φάση υλοποίησης 

είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια γενική αρχή, που θα καθοδηγεί όλους τους 

εμπλεκόμενους. Η εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων πρέπει να υπακούει στις 

αρχές κατασκευής εργοστασίων τροφίμων, ώστε να εξασφαλίζεται η μετέπειτα ορθή 

λειτουργία του εργοστασίου απέναντι στο καταναλωτικό κοινό. 

 

Με τη βοήθεια ενός βασικού πλάνου, οι διαδικασίες ελέγχου επιτρέπουν 

στην ομάδα έργου να διαπιστώνει την ακριβή θέση του έργου σε σχέση με το χρόνο, 

τις προμήθειες, τους πόρους, το κόστος και την ποιότητα. Όλοι οι παράγοντες είναι 

ιδιαίτερα καθοριστική για την ομαλή εξέλιξη του έργου. Ωστόσο, στην παρούσα 

παράγραφο θα σταθούμε στους παράγοντες αυτούς, που διαφοροποιούν τα 

βιομηχανικά έργα στον κλάδο τροφίμων από τα κοινά κατασκευαστικά έργα. 

 

Καταρχήν ο διευθυντής έργου πρέπει ανά πάσα στιγμή να ελέγχει το επίπεδο 

ποιότητας του έργου, να το συγκρίνει με το επιθυμητό και να πραγματοποιεί τις 

απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις. Ο καταλληλότερος οδηγός σε ένα εργοστάσιο 

τροφίμων είναι τα πιστοποιητικά ποιότητας HACCP και ISO. Με τον τρόπο αυτό ο 

διευθυντής έργου διασφαλίζει ότι το κτίριο, που θα παραδοθεί στην εταιρεία, πληροί 

όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και προδιαγραφές. 
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Η διαχείριση του χρόνου σε ένα βιομηχανικό έργο έχει πρωτεύοντα ρόλο, 

διότι οι προθεσμίες των ενδιάμεσων ή τελικών παραδοτέων ενδέχεται να αφορούν τα 

εξής :  

• Μια μεγάλη παραγγελία πρώτων υλών, που επιβάλλεται να γίνει λόγω 

εποχικότητας των υλικών και που απαιτεί έναν έτοιμο αποθηκευτικό 

χώρο απομονωμένο από τις λοιπές εργασίες. 

• Την παραλαβή και εγκατάσταση νέων μηχανημάτων, που απαιτεί την 

ολοκλήρωση του χώρου παραγωγής από κατασκευαστικής πλευράς. 

• Την ολοκλήρωση όλου του έργου για την έναρξη της παραγωγικής 

διαδικασίας σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την εταιρεία. 

 

Συνεπώς, ο συχνός έλεγχος της πραγματικής προόδου σε σχέση με την 

προγραμματισμένη δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα έργου να αναθεωρεί το 

γραμμικό χρονοδιάγραμμα και να εντατικοποιεί κάποιες δραστηριότητες 

προκειμένου να καλύψει την ενδεχόμενη χρονική διαφορά.(Αύξηση εργατικού 

δυναμικού – Υπερωρίες). 

 

Όλα τα έγγραφα, που συνοδεύουν εργασίες και υλικά (Δελτία Αποστολής, 

Τιμολόγια, Δελτία Παραγγελιών, Προσφορές, Αποδείξεις, Επιμετρήσεις, Σχέδια, 

Εκθέσεις, Συμβάσεις) πρέπει να αρχειοθετούνται από τον επιβλέποντα μηχανικό και 

να αποστέλλονται εγκαίρως στα προκαθορισμένα άτομα-κλειδιά (Λογιστήριο, 

Μηχανικοί Γραφείου, Project Manager, Προμηθευτές). Για τον έλεγχο όλων αυτών 

των εγγράφων θα χρησιμοποιηθεί η φόρμα του επόμενου σχήματος. 

 

Ημερομηνία Τύπος 
Εγγράφου 

Αριθμός 
Εγγράφου Προορισμός Επιβεβαίωση  

Αποστολής 
22/05/06 Τιμολόγιο 04523 Λογιστήριο ΝΑΙ 

     
     
     
     
   

Στη γενικότερη διαδικασία του ελέγχου πρέπει να συμμετέχει και 

εκπρόσωπος της εταιρείας, που θα είναι υπεύθυνος μετά το πέρας του έργου για το 
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HACCP  και το ISO, εντοπίζοντας ή προλαμβάνοντας αποκλίσεις σε όλες τις 

δραστηριότητες που επηρεάζουν την μελλοντική πιστοποίηση ποιότητας του τελικού 

προϊόντος. Σημαντικό είναι επίσης όλες οι αλλαγές που γίνονται στο πρόγραμμα και 

το σχεδιασμό από την ομάδα έργου να λαμβάνουν την έγκριση του εκπροσώπου 

αυτού. 

 

Τέλος, όπως σε όλα τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα έτσι και κατά την 

κατασκευή ενός εργοστασίου τροφίμων, απαιτείται ο έλεγχος να είναι ακριβής και 

συνεπώς όλα τα στοιχεία να συλλέγονται γραπτώς σε έντυπα, να διαπιστώνεται η 

πιστοποιημένη πρόοδος, να αναλαμβάνονται οι ευθύνες και να καθορίζονται 

προτεραιότητες. Για να συμβεί αυτό πρέπει όλα τα μέλη της ομάδας έργου να 

κατανοήσουν τη σημασία που έχει η συλλογή στοιχείων για τη διοικητική λειτουργία 

και να συνειδητοποιήσουν ότι όλοι οι συμμετέχοντες στο έργο πρέπει να ελέγχονται. 

 
 4.2 Σχεδιασμός Επικοινωνίας Έργου 
 

Ο σωστός σχεδιασμός της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων του 

έργου αποτελεί κύριο παράγοντα ομαλής και επιτυχημένης ολοκλήρωσής του. 

Πρόκειται για μια διαδικασία, που πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν από την έναρξη 

των εργασιών, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω έλλειψης συνεννόησης 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. 

 

Όπως σε κάθε έργο, έτσι και σε ένα βιομηχανικό έργο, ο project manager 

αποτελεί την καρδιά του συστήματος πληροφόρησης και οργάνωσης του έργου. 

Στην Εικόνα 4.1 παρουσιάζεται το οργανόγραμμα που καθορίζει τις γραμμές 

επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων. Από το οργανόγραμμα καθίσταται επίσης 

σαφές ότι ο επιβλέπων μηχανικός δε χρειάζεται να έρχεται σε επικοινωνία με άτομα 

του εργοστασίου.  
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Εικόνα 4.1 : Γραμμές Επικοινωνίας του Έργου 

 

Η ανεπίσημη επικοινωνία του έργου θα πραγματοποιείται προφορικά. Η 

επίσημη επικοινωνία, όπου είναι δυνατό, θα πραγματοποιείται γραπτώς, διότι 

μειώνει τις παρανοήσεις και τον κίνδυνο. Όλες οι σημαντικές συμφωνίες, οδηγίες 

και έλεγχοι θα πρέπει να επιβεβαιώνονται γραπτώς, π.χ. σχέδια, επιμετρήσεις, τιμές, 

παραγγελίες. Όλα τα έγγραφα πρέπει να αρχειοθετούνται. 

 

Σε όλη τη διάρκεια του έργου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένας ελάχιστος 

αριθμός συσκέψεων. 

• Σύσκεψη Εγκατάστασης Έργου : Πραγματοποιείται στην αρχή 

υλοποίησης του έργου και συμμετέχουν ο κύριος του έργου, ο 

εκπρόσωπος της εταιρείας, ο project manager και ο επιβλέπων μηχανικός. 

Ο στόχος της σύσκεψης εγκατάστασης είναι να καθορίσει το γενικό 

πλαίσιο του έργου και να παγιώσει τη μέθοδο διαχείρισής του. 

• Εβδομαδιαίες Συσκέψεις Έργου : Πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία 

βάση και συμμετέχουν ο project manager, ο επιβλέπων μηχανικός και οι 

υπεργολάβοι των οποίων οι εργασίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν 

εντός της εβδομάδος. Στις συσκέψεις αυτές δίνονται κατευθυντήριες 

γραμμές στους υπεργολάβους για την εξέλιξη και το χρόνο της εργασίας, 

που τους έχει ανατεθεί. 
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• Εβδομαδιαίες Συσκέψεις Γραφείου : Πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία 

βάση και συμμετέχουν ο project manager, ο επιβλέπων μηχανικός και οι 

μελετητές μηχανικοί. Στις συσκέψεις αυτές δίνονται κατευθυντήριες 

οδηγίες στον επιβλέποντα μηχανικό και τίθενται υπό συζήτηση τυχόν 

προβλήματα ή αποκλίσεις (ποιότητας, κόστους ή χρόνου). 

 

4.3 Διαχείριση Κινδύνου 

 

Στα περισσότερα βιομηχανικά έργα – συμπεριλαμβανομένου του κλάδου 

τροφίμων – στον Ελλαδικό χώρο οι συμβάσεις της κατασκευής των έργων είναι 

συμβάσεις «Με το κλειδί στο χέρι». Το γεγονός αυτό μεταφέρει όλη την ευθύνη του 

έργου στον ανάδοχο, καθιστώντας τον αποκλειστικό υπεύθυνο από τη φάση 

σχεδιασμού μέχρι και τη φάση λειτουργίας του έργου. Από την πλευρά της 

κατασκευάστριας εταιρείας η διαχείριση του κινδύνου σε τέτοιου είδους έργα μπορεί 

να πραγματοποιηθεί με τη χρήση ενός ευρύτατα διαδεδομένου μοντέλου, τα βήματα 

του οποίου παρουσιάζονται παρακάτω, εφαρμοσμένα στην περίπτωση που μελετάμε. 

 

Προσδιορισμός Αντικειμενικών Στόχων 

Από την πλευρά της κατασκευαστικής εταιρείας η ολοκλήρωση του έργου θα 

θεωρηθεί επιτυχής εφόσον ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις :  

• Το τελικό πραγματικό κόστος του έργου να μην υπερβεί το 

προϋπολογισθέν κόστος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 8%. 

• Ο χρόνος κατασκευής του έργου να μην υπερβεί τον προγραμματισμένο 

χρόνο περισσότερο από 20 ημέρες, διαφορετικά η εταιρεία θα πληρώσει 

ποινική ρήτρα 50.000 € για κάθε μήνα καθυστέρησης. 

• Η ποιότητα του έργου να μην είναι χειρότερη από τη συμφωνηθείσα 

βάσει των τεχνικών εκθέσεων τόσο για τη διατήρηση της καλής φήμης 

της εταιρείας όσο και για  την αποφυγή παραπόνων από τον κύριο του 

έργου ή ακόμα και πιθανής νομικής ανάμειξης. 
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Για την εξασφάλιση της επιτυχίας των παραπάνω στόχων, η εταιρεία έδωσε 

πολύ μεγάλη βαρύτητα στο σωστό σχεδιασμό του έργου. Συγκεκριμένα : 

• Πραγματοποίησε ενδελεχή μελέτη του έργου, με σκοπό τον ακριβή 

προϋπολογισμό του κόστους κατασκευής. 

• Εκπόνησε σειρά μελετών και σχεδίων, επαρκών για τη σωστή διαχείριση 

και παρακολούθηση του έργου και την εξάλειψη πιθανών λαθών, που θα 

είχαν ως αποτέλεσμα την αρνητική επίδραση πάνω στους αντικειμενικούς 

στόχους της εταιρείας (κόστος, χρόνο, ποιότητα). 

• Αναζήτησε και εντόπισε, μέσα από την πολύχρονη εμπειρία της, τους 

καταλληλότερους  προμηθευτές και υπεργολάβους, που να συνδυάζουν 

σε ιδανικό βαθμό τις τρεις προαναφερθείσες μεταβλητές (κόστος, χρόνο, 

ποιότητα). 

• Προσέλαβε το κατάλληλο προσωπικό (μηχανικούς και εμπειροτεχνίτες) 

για την επιτυχή έκβαση του έργου. 

 

Προσδιορισμός Κινδύνου 

Παρόλο το λεπτομερή σχεδιασμό του έργου, υπάρχει η περίπτωση να 

εμφανιστούν κίνδυνοι κατά τη διάρκεια του έργου, οι οποίοι θα εμποδίσουν την 

επίτευξη των αντικειμενικών στόχων. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι οι εξής : 

 

• Καιρικές Συνθήκες : Οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την εξέλιξη του 

έργου από την εκκίνησή του μέχρι και την ολοκλήρωση της 

δραστηριότητας 1.2.5.5  «Τοποθέτηση κουφωμάτων» και κατά τις 

δραστηριότητες 3.0.0.0 «Βιολογικός Καθαρισμός» και 4.0.0.0 

«Περιβάλλων Χώρος». Συγκεκριμένα οι πιθανές μορφές άσχημων 

καιρικών συνθηκών είναι οι εξής : 

1.1   Χιονόπτωση 

1.2   Βροχή 

1.3   Παγετός 

1.4   Καύσωνας (Θ > 40 ο C) 
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• Απότομη Αύξηση Κόστους Υλικών : Επειδή το χρονικό διάστημα 

κατασκευής του έργου είναι μικρό, η πιθανότητα απότομης αύξησης των 

τιμών των υλικών είναι μηδαμινή εκτός από την τιμή του σιδήρου και 

των ασφαλτικών. Έτσι οι πιθανές αυξήσεις κόστους είναι οι εξής : 

2.1   Αύξηση της τιμής του Σιδηροπλισμού 

2.2   Αύξηση της τιμής της Μεταλλικής Στέγης 

2.3   Αύξηση της τιμής των Ασφαλτικών 

 

• Αδυναμία Εκτέλεσης Εργασιών από τον Υπεργολάβο : Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, η εταιρεία συνεργάζεται με υπεργολάβους για την εκτέλεση 

του μεγαλύτερου μέρους των εργασιών, πλην συγκεκριμένων, που 

χρησιμοποιεί το μόνιμο προσωπικό της. Έτσι οι πιθανοί κίνδυνοι κατά τη 

διάρκεια εξέλιξης του έργου είναι οι εξής : 

3.1   Αδυναμία του Υπεργολάβου να ολοκληρώσει την εργασία εντός 

χρονικών ορίων 

3.2   Ασυνέπεια του Υπεργολάβου ως προς την ποιότητα κατασκευής 

 

Ποσοτική Αποτίμηση του Κινδύνου 

Οι παραπάνω κίνδυνοι πρέπει να ιεραρχηθούν, ώστε να προσδιορισθεί ο 

βαθμός αντιμετώπισής τους. Για την ιεράρχησή τους θα χρησιμοποιηθεί το μητρώο 

πιθανοτήτων προς επιπτώσεις. 

Πιθανότητα 
3             

1.2 
6             

3.1 
9 

2             
2.1 

4             
1.3 

6             
2.2 / 2.3 

1          
1.4 

2             
1.1 

3             
3.2 

Συνέπειες / Επίπτωση 
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1.1 Χιονόπτωση → Μικρή πιθανότητα να συμβεί λόγω εκκίνησης του έργου την 

άνοιξη. Σε περίπτωση εμφάνισης θα προκαλέσει μεσαίου επιπέδου επιπτώσεις. 

1.2 Βροχή → Μεγάλη πιθανότητα να συμβεί με μικρού επιπέδου επιπτώσεις. 

1.3 Παγετός → Μεσαία πιθανότητα να συμβεί με μεσαίου επιπέδου επιπτώσεις. 

1.4 Καύσωνας → Μικρή πιθανότητα να συμβεί με μικρού επιπέδου επιπτώσεις. 

2.1  Αύξηση της τιμής του Σιδηροπλισμού → Μεσαία πιθανότητα να συμβεί με 

μικρού επιπέδου επιπτώσεις διότι η ποσότητα του σιδήρου πολλαπλασιασμένη με 

ενδεχόμενη αύξηση 10% εντός 3 μηνών δεν ανεβάζει σημαντικά το κόστος του 

έργου 

2.2  Αύξηση της τιμής της Μεταλλικής Στέγης → Μεσαία πιθανότητα να συμβεί με 

μεγάλου επιπέδου επίπτωση σε περίπτωση εμφάνισης, διότι πρόκειται για σημαντικό 

κομμάτι του προϋπολογισμού. 

2.3  Αύξηση της τιμής των Ασφαλτικών → Μεσαία πιθανότητα να συμβεί με 

μεγάλου επιπέδου επιπτώσεις. 

3.1  Αδυναμία του Υπεργολάβου να ολοκληρώσει την εργασία εντός χρονικών 

ορίων → Μεσαία πιθανότητα να συμβεί με μεγάλου επιπέδου επιπτώσεις 

3.2  Ασυνέπεια του Υπεργολάβου ως προς την ποιότητα κατασκευής → Μικρή 

πιθανότητα να συμβεί με μεγάλου επιπέδου επιπτώσεις. 

 

 

Ανταπόκριση στον Κίνδυνο 

Όπως φαίνεται από την προηγούμενη ανάλυση, οι πιο σοβαροί κίνδυνοι είναι 

οι 2.2 / 2.3 / 3.1. Στους κινδύνους αυτούς πρέπει να δοθεί η μεγαλύτερη δυνατή 

σημασία πριν την έναρξη των εργασιών, ώστε να αποφευχθούν οι δυσμενείς τους 

συνέπειες. Για τους 3 αυτούς σοβαρούς κινδύνους αλλά και για τους υπόλοιπους 

παρουσιάζονται στη συνέχεια οι τρόποι αντιμετώπισής τους. 

 

2.2  Αύξηση της τιμής της Μεταλλικής Στέγης → Για την αποφυγή των συνεπειών 

αυτού του κινδύνου η εταιρεία πρέπει να συνεργαστεί με υπεργολάβο, που θα δεχθεί 

να αναλάβει το έργο με τιμή κατ’ αποκοπή, που θα συμφωνηθεί πριν την έναρξη 

εργασιών. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία θα μεταφέρει τον κίνδυνο στον 

υπεργολάβο. 
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2.3  Αύξηση της τιμής των Ασφαλτικών → Για την περίπτωση αυτή θα πρέπει να 

ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με την περίπτωση της στέγης. 

3.1  Αδυναμία του Υπεργολάβου να ολοκληρώσει την εργασία εντός χρονικών 

ορίων → Καταρχήν η εταιρεία πρέπει να προσπαθήσει να καλυφθεί νομικά για 

τέτοιες περιπτώσεις με την υπογραφή ποινικής ρήτρας κατά του υπεργολάβου. 

Ωστόσο αν δεν καταφέρει να κλείσει τέτοιες συμφωνίες με τιμές εντός ορίων 

προϋπολογισμού, θα πρέπει να είναι έτοιμη να βρει αντικαταστάτη για την 

εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου. 

1.1 Χιονόπτωση → Σε περίπτωση που συμβεί κατά τη διάρκεια εξωτερικών 

εργασιών δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα. Οι εργασίες πρέπει να διακοπούν και 

να ξεκινήσουν ξανά μετά το λιώσιμο του χιονιού. Οι ημέρες που χάθηκαν θα πρέπει 

να αναπληρωθούν. Για το λόγο αυτό θα γίνει χρήση των Σαββατοκύριακων, που δεν 

έχουν υπολογισθεί ως εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που το διάστημα των 

χιονοπτώσεων είναι ιδιαίτερα μεγάλο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αύξηση του 

προσωπικού και υπερωριακή απασχόληση. 

1.2 Βροχή → Σε περίπτωση βροχοπτώσεων ο τρόπος αντιμετώπισης είναι ο ίδιος με 

αυτόν των χιονοπτώσεων, μόνο που οι συνέπειές τους θα είναι πολύ μικρότερες, 

διότι συνήθως δε διακόπτει τις εργασίες για τόσο μεγάλο διάστημα όσο το χιόνι. 

1.3 Παγετός → Ο παγετός αν συμβεί στη φάση των σκυροδετήσεων είναι 

αντιμετωπίσιμος, διότι σήμερα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ειδικών πρόσμεικτων 

σκυροδέματος που επιτρέπουν την σκυροδέτηση υπό χαμηλές θερμοκρασίες (έως -

5οC) για τις περιπτώσεις ψύχους. Αν συμβεί όμως στη φάση ανέγερσης της 

μεταλλικής κατασκευής πρέπει να διακοπούν οι εργασίες και να ακολουθηθεί ο 

τρόπος αντιμετώπισης της περίπτωσης του χιονιού. 

1.4 Καύσωνας → Συνήθως δεν επηρεάζει σημαντικά την πορεία των εργασιών εκτός 

εξαιρετικών περιπτώσεων. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες αρχίζουν στις 6.30 το 

πρωί και τελειώνουν στη 13.30 το μεσημέρι. 

2.1  Αύξηση της τιμής του Σιδηροπλισμού → Σε περίπτωση που ο κίνδυνος 

κρίνονταν ιδιαίτερα σημαντικός θα μπορούσε να προταθεί ως λύση η αγορά του 

σιδήρου εξαρχής και η αποθήκευσή του σε χώρο του εργοταξίου ή κάπου αλλού. 

Εδώ όμως ο κίνδυνος αυτός δεν παίζει σημαντικό ρόλο, λόγω μικρής ποσότητας του 
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σιδήρου και μικρής συνολικής διάρκειας του έργου. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να 

ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα αντιμετώπισης 

3.2  Ασυνέπεια του Υπεργολάβου ως προς την ποιότητα κατασκευής → Ο 

κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται εντός του εργοταξίου από τον επιβλέποντα 

μηχανικό, με συνεχείς ελέγχους των εργασιών των υπεργολάβων και ενημέρωση του 

project manager σε περίπτωση μη επιθυμητού αποτελέσματος. 

 

4.4 Διαχείριση Ποιότητας 

 

Στην παρούσα εργασία αναφέρεται συχνά η ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι το 

έργο θα πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, που επιβάλλονται από τη νομοθεσία 

για τις βιομηχανίες τροφίμων. Το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για να 

διασφαλισθεί αυτή η ανάγκη ορίζεται από τον PMBOK ως διαχείριση ποιότητας. 

Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό παράγοντα στην εξέλιξη υλοποίησης του έργου, 

διότι γίνεται εφαρμογή όλων όσων έχουν σχεδιασθεί και οι αποκλίσεις από το 

ζητούμενο αποτέλεσμα πλήττουν την επιτυχία του έργου. 

 

Όλες οι απαιτήσεις που περιγράφηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια αφορούν 

στην ομαλή και σύμφωνη με τη νομοθεσία λειτουργία του εργοστασίου μετά την 

ολοκλήρωση του έργου. Οι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς (ΕΦΕΤ, 

Υγειονομικές Υπηρεσίες) δεν πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια κατασκευής του 

έργου, παρά μόνο όταν αυτό ολοκληρωθεί και ξεκινήσει η παραγωγική διαδικασία. 

Επομένως, όλες οι ενδεχόμενες παραλήψεις και τα τυχόν κατασκευαστικά λάθη, που 

αφορούν το HACCP και τα GMPs, δύνανται να εντοπισθούν όταν πλέον η ανάδοχος 

εταιρεία έχει παραδώσει το έργο. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος των διορθωτικών 

επεμβάσεων από την πλευρά της κατασκευάστριας εταιρείας θα είναι πολλαπλάσιο 

σε σχέση με το κόστος της πρόληψης και του σωστού ελέγχου κατά την υλοποίηση 

του έργου. 

 

Η έννοια της διαχείρισης της ποιότητας, φυσικά, δε σταματάει στις 

απαιτήσεις του HACCP και των GMPs. Πρόκειται για ένα κατασκευαστικό έργο, 

που όπως κάθε έργο πρέπει να πληροί όλες τις απαιτήσεις του πελάτη και της 
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νομοθεσίας σχετικά με τη στατικότητα, τη λειτουργικότητα και την εμφάνιση του 

κτιρίου καθώς επίσης και την ποιότητα των υλικών. Συνεπώς ο επιβλέπων μηχανικός 

είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους της ποιότητας όλων των διαδικασιών κατασκευής 

του κτιρίου. Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει μια σύντομη αναφορά στους 

κατασκευαστικούς ελέγχους ποιότητας, διότι επηρεάζουν άμεσα και σημαντικά τη 

συνολική ποιότητα του έργου. Οι έλεγχοι που αφορούν αμιγώς κατασκευαστικά 

θέματα μπορούν να ομαδοποιηθούν στις παρακάτω κατηγορίες. 

 

• Διαστάσεις = Έλεγχος των διαστάσεων, που χαράσσονται επιτόπου, 

ώστε να συμφωνούν με τις διαστάσεις των σχεδίων. Η μέτρηση των 

διαστάσεων γίνεται με τη βοήθεια γεωδαιτικών οργάνων. Έλεγχος των 

διαστάσεων των υλικών, που παραλαμβάνονται στο έργο. 

• Ποσότητες = Έλεγχος της ποσότητας των υλικών (αμμοχάλικο, αδρανή, 

άσφαλτος, χώμα, τσιμέντο, σκυρόδεμα, σιδηροπλισμός, πάνελς, τούβλα, 

σοβάδες κτλ), που μεταφέρουν τα φορτηγά αυτοκίνητα, ώστε αυτή να 

συμφωνεί με την αναγραφόμενη στα παραστατικά, που τα συνοδεύουν. Ο 

έλεγχος αυτός πραγματοποιείται δειγματοληπτικά με τη βοήθεια 

ζυγίσματος σε ειδική γεφυροπλάστιγγα κοντά στο εργοτάξιο. Επίσης 

πρέπει να ελέγχεται και η πυκνότητα των υλικών (ποσότητα ανά 

τετραγωνικό ή κυβικό), ώστε να τοποθετείται (ή να αφαιρείται στην 

περίπτωση του χώματος) η ποσότητα, που περιγράφεται στην τεχνική 

έκθεση της κάθε δραστηριότητας. 

• Υλικά = Έλεγχος της ποιότητας των υλικών (αμμοχάλικο, αδρανή, 

άσφαλτος, χώμα, σκυρόδεμα, σιδηροπλισμός, πάνελς, τούβλα, σοβάδες 

κτλ), που μεταφέρουν τα φορτηγά αυτοκίνητα, ώστε αυτή να συμφωνεί 

με την αναγραφόμενη στα παραστατικά, που τα συνοδεύουν. Πρόκειται 

για έλεγχο, που βασίζεται στην εμπειρία του επιβλέποντος μηχανικού και 

διαφυλάσσει την εταιρεία από την τυχόν κακή ποιότητα των υλικών. 

Ωστόσο η εταιρεία θα έχει φροντίσει εξαρχής, ώστε η προμήθεια των 

υλικών να πραγματοποιείται από πιστοποιημένους προμηθευτές 

(λατομεία, εργοστάσια, εταιρείες) 
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• Τοποθέτηση = Έλεγχος της σωστής τοποθέτησης (εφαρμογής) των 

υλικών για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος και έλεγχος της 

απαιτούμενης στήριξης τους σε ενδιάμεσα στάδια για την αποφυγή 

ατυχημάτων. Οι δύο έλεγχοι βασίζονται αποκλειστικά στην εμπειρία του 

επιβλέποντος Μηχανικού. 

• Χρόνος = Έλεγχος του χρόνου εκτέλεσης μιας δραστηριότητας, όταν 

απαιτείται μια ελάχιστη χρονική διάρκεια (π.χ. σκυροδέτηση, δόνηση) 

  

Ο επιβλέπων μηχανικός (και κατ’ επέκταση ο διευθυντής έργου) είναι ο 

καθ’ύλην αρμόδιος για την επιτήρηση των εργασιών και τη διασφάλιση της 

ποιότητας του τελικού αποτελέσματος της κάθε δραστηριότητας. Ο έλεγχος της 

ποιότητας πραγματοποιείται αποτελεσματικότερα με τη μέθοδο της συνεχούς 

επιθεώρησης, την καταγραφή των παρατηρήσεων σε ειδικό πίνακα (Εικόνα 4.2) και 

την επεξεργασία των αποτελεσμάτων από την ομάδα έργου. Ύστερα από τη 

διενέργεια κάθε ελέγχου, ο επιβλέπων μηχανικός έχει το δικαίωμα να διακόψει 

οποιαδήποτε εργασία και να απαιτήσει την επανεκκίνησή της με τον τρόπο, που 

εκείνος κρίνει κατάλληλο.  

 

ΔΡΑΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡ. 

1. Διαστάσεις ΝΑΙ  
2. Ποσότητες ΝΑΙ  1.1.0.0  Χωματουργικά  
3. Υλικά ΝΑΙ  

ΘΕΜΕΛΙΑ 
1. Διαστάσεις ΝΑΙ  1.2.1.1 Κατασκευή ξυλότυπου 2. Τοποθέτηση   
1. Ποσότητα   
2. Τοποθέτηση   1.2.1.2 Εφαρμογή σιδηροπλισμού 
3. Υλικό   
1. Λήψη 
Δοκιμίων 

  

2. Ποσότητα   1.2.1.3  Σκυροδέτηση 

3. Υλικό   
1. Χρόνος   1.2.1.4 Αφαίρεση ξυλότυπου 2. Ζημιές   

Πίνακας 4.1 : Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας των Δραστηριοτήτων 
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Όσον αφορά τον έλεγχο ποιότητας των διαδικασιών, που επηρεάζουν το 

HACCP και το ISO, η ευθύνες δεν βαραίνουν άμεσα μόνο τον επιβλέποντα 

μηχανικό, αλλά και το διευθυντή έργου και τον εκπρόσωπο της εταιρείας, που θα 

είναι υπεύθυνος για τις πιστοποιήσεις. Σε όλη τη διάρκεια σχεδιασμού και 

υλοποίησης του έργου, η ομάδα έργου πρέπει να επικεντρώνεται στο θέμα της 

ποιότητας της κατασκευής, η οποία θα επηρεάσει σημαντικά και την ποιότητα του 

τελικού προϊόντος (τρόφιμο). 

 

Καταρχήν, επιβάλλεται  ο έλεγχος της ποιότητας όλων των «ιδιαίτερων» 

υλικών που χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια τροφίμων (και περιγράφηκαν σε 

προηγούμενες παραγράφους). Τα υλικά αυτά πρέπει να συνοδεύονται από 

πιστοποιητικά καταλληλότητας για χώρους επεξεργασίας και αποθήκευσης 

τροφίμων ή να προμηθεύονται από εργοστάσια που είναι πιστοποιημένα ανάλογα. 

Επίσης πρέπει να ελέγχεται η καταλληλότητά τους για χρήση από εργατικό 

προσωπικό βιομηχανίας τροφίμων. (Για παράδειγμα θα ήταν λάθος να 

χρησιμοποιηθούν μαρμάρινα πλακίδια σε εσωτερική σκάλα του κτιρίου, που 

χρησιμοποιείται από τους εργάτες, διότι υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος λόγω 

ολισθηρότητας του μαρμάρου σε συνδυασμό μάλιστα με το νερό ή τα υπολείμματα 

πρώτων υλών, που ενδέχεται να συσσωρεύονται στην επιφάνεια των πλακιδίων.) 

 

Σκόπιμο είναι επίσης τα αποτελέσματα των διαδικασιών, που επιβάλλει ο 

κανονισμός να ελέγχονται στην πράξη (π.χ. φωτεινότητα χώρου, ευκολία 

καθαρισμού επιφανειών, στεγανότητα υλικών, αποστράγγιση νερού) πριν τη 

συνέχιση των υπόλοιπων εργασιών, διότι οι εκ των υστέρων διορθωτικές κινήσεις 

αυξάνουν το κόστος και μειώνουν την τελική ποιότητα. 

 

Γενικά, ο διευθυντής έργου πρέπει να μεταδώσει σε όλη την ομάδα έργου και 

τους υπεργολάβους ότι πρόκειται για ένα έργο ξεχωριστό από τα κοινά 

κατασκευαστικά ή ακόμα και από τα βιομηχανικά έργα άλλων κλάδων, διότι 

επηρεάζει γενικότερα την ασφάλεια των τροφίμων που θα παράγει. Όλοι πρέπει να 

δείξουν συνέπεια και να τηρήσουν πιστά τις οδηγίες του σχεδιασμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Το κυριότερο συμπέρασμα, που προκύπτει από την παρούσα διπλωματική 

εργασία είναι η επιβεβαίωση της αναγκαιότητας του project management στα 

μικρομεσαία βιομηχανικά έργα του κλάδου των τροφίμων. Η πολυπλοκότητα των 

κανονισμών, που διέπουν τη λειτουργία των εργοστασίων παραγωγής τροφίμων, η 

μεγάλη ταχύτητα κατασκευής, που απαιτείται από τους πελάτες και η προσπάθεια 

των κατασκευαστικών εταιρειών για μέγιστη δυνατή μείωση του κόστους 

κατασκευής καθιστούν τη συμμετοχή του project manager στο σχεδιασμό και την 

υλοποίηση του έργου απαραίτητη. 

 

Το δεύτερο συμπέρασμα, που προκύπτει από την εργασία είναι ότι ο μεγάλος 

αριθμός κανονισμών, που συνοδεύει την κατασκευή ενός βιομηχανικού έργου στον 

κλάδο των τροφίμων, επηρεάζει σημαντικά την εξέλιξη του σχεδιασμού και της 

υλοποίησης του έργου. Η πρόβλεψη των απαιτήσεων αυτών, ο σωστός και 

αναλυτικός προγραμματισμός τους και η έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, 

που προκύπτουν εξαιτίας τους αποτελούν σημαντικότατους παράγοντες επίτευξης 

της επιθυμητής ποιότητας στο τελικό αποτέλεσμα. 

 

Ένα ακόμα συμπέρασμα της εργασίας είναι η εξάρτηση της εύρυθμης 

λειτουργίας ενός εργοστασίου τροφίμων και της πιστοποίησης της ποιότητας των 

τελικών του προϊόντων από τις κτιριακές του εγκαταστάσεις. Συνεπώς, είναι 

απαραίτητος ο σωστός και αναλυτικός σχεδιασμός των κτιριακών εγκαταστάσεων, 

προκειμένου να πληρούν όλες τις απαιτήσεις των κανονισμών χωρίς επιπρόσθετο 

κόστος της εταιρείας για διορθώσεις εκ των υστέρων. Ωστόσο, στην Ελλάδα δεν έχει 

γίνει ευρέως αντιληπτή από τους κατασκευαστές η σημαντικότητα του σχεδιασμού, 

με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται πολλά λάθη κατά την υλοποίηση του έργου, 

να παρατηρούνται άσκοπες καθυστερήσεις λόγω κακού προγραμματισμού και 

τελικό το αποτέλεσμα να μην πλησιάζει ποιοτικά το επιθυμητό από τον πελάτη. 
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