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1 Εισαγωγή 

Παλαιοτέρα ο χρονικός προγραµµατισµός και η κοστολόγηση ενός έργου γινόταν µε τη 

χρήση τοξωτών και κοµβικών δικτύων και µε διαγράµµατα PERT. Η χρησιµοποίηση των 

παραπάνω µεθόδων όµως απαιτούσε πολλαπλούς υπολογισµούς που γίνονταν είτε µε το 

χέρι είτε µε την χρήση απλών υπολογιστικών προγραµµάτων. Μια καινούργια 

αντιµετώπιση για την επίλυση µεγάλων χρονοδιαγραµµάτων και κοστολογίων  έδωσε η 

δηµιουργία προγραµµάτων που δεν ήταν προορισµένα µόνο για το σκοπό αυτό, αλλά 

επιτρέπουν την παρακολούθηση του έργου και την αναπροσαρµογή των πληροφοριών. 

 

Στην εργασία αυτή έγινε προσπάθεια οργάνωσης των ηλεκτροµηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, στην κατασκευή του πολιτιστικού κέντρου Χαρουπόµυλου Πανόρµου, µε 

την βοήθεια δυο ξεχωριστών προγραµµάτων χρονικού προγραµµατισµού, του Microsoft 

Project (MSproject) και του Primavera Project Planner (P3). Σκοπός της εργασίας αυτής 

είναι η ανάλυση και η εφαρµογή των δυο προγραµµάτων πάνω στο ίδιο έργο και η 

σύγκριση τους.   

 

Στα παρακάτω κεφαλαία θα αναπτύξουµε όσο το δυνατόν καλύτερα τη θεωρία της 

διοίκησης έργου, τη µελέτη και προεργασία που έγινε στο έργο, τις θεωρίες των Microsoft 

Project και Primavera Project Planner καθώς και την εφαρµογή και τα αποτελέσµατα των 

προγραµµάτων πάνω στο έργο. Τέλος θα γίνει σύγκριση και σχολιασµός των δυο 

προγραµµάτων και εξαγωγή κάποιων συµπερασµάτων. 

 

Η µελέτη αυτού του έργου σε συνδυασµό µε την εφαρµογή των Microsoft Project και 

Primavera Project Planner ήταν ενδιαφέρουσα και ιδιαιτέρως επιµορφωτική. 
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2 Θεωρία ∆ιοίκησης Έργου  

2.1 Εισαγωγή 

Έργο (project) είναι ¨µια καθορισµένη ακολουθία συµβάντων ,µε αρχή και τέλος , 

κατευθυνόµενη προς την επίτευξη ενός ξεκάθαρου στόχου και εκτελούµενη από 

ανθρώπους µε δεδοµένες παραµέτρους, όπως χρόνος, κόστος, πόροι και ποιότητα¨.  

 

Το έργο ως έννοια διαφοροποιείται από τις καθηµερινές µας εργασίες καθώς ο στόχος του 

είναι ένα συγκεκριµένο γεγονός και για αυτό το λόγο απαιτείται σχεδιασµός.  

 

Μπορούµε λοιπόν να πούµε ότι: 

 

• Σε κάθε έργο υπάρχει πάντοτε κάποιος µε µια συγκεκριµένη ανάγκη, (πελάτης), για 

την υλοποίηση κάτι νέου και συνήθως έχει και συγκεκριµένες απαιτήσεις. Ο πελάτης 

λοιπόν χρειάζεται γνώση και φυσικά πόρους ώστε να επιτύχει το επιθυµητό 

αποτέλεσµα σε κάποια, συγκεκριµένα όρια χρόνου και χρήµατος.  

 

• Η απαιτούµενη γνώση και οι πόροι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση 

µιας ιδέας παρέχονται από διάφορους επαγγελµατίες. 

  

• Ο χρόνος, το χρήµα, τα υλικά και οι άνθρωποι που απαιτούνται για την υλοποίηση 

ενός έργου είναι περιορισµένος για κάθε συγκεκριµένη χρονική στιγµή του έργου. 

 

• Ο  προγραµµατισµός  που  απαιτείται για  τον  καλύτερο  συνδυασµό  των 

παραπάνω παραγόντων µπορεί να γίνει µέσω της τεχνικής και της µεθοδολογίας της 

∆ιοίκησης Έργου.  

 

• Ένα έργο µπορεί να θεωρηθεί επιτυχηµένο αν το τεχνικό αποτέλεσµα ικανοποιεί 

στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό τις απαιτήσεις του πελάτη. 

 

Όπως έχει προαναφερθεί ως έργο θεωρούµε κάθε δραστηριότητα µε καθορισµένο στόχο, 

δεδοµένο χρόνο και πόρους, και µπορούµε να τα διαχωρίσουµε σε : 
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Ατοµικά : που είναι συνήθως µικρής διάρκειας και ανατίθενται σε ένα άτοµο, που µπορεί 

να ενεργεί και ως Project Manager και ως λειτουργικός Manager. 

 

Επιτελικά : που ανατίθενται συνήθως σε µια οργανωτική µονάδα π.χ., τµήµα, υπηρεσία ή 

και διεύθυνση και ολοκληρώνονται µε τη συµµετοχή και τη συνεργασία στελεχών και 

άλλων µονάδων. Στην περίπτωση αυτή, το προσωπικό καθορίζεται από τις µονάδες που 

συµµετέχουν στο έργο. 

 

Ειδικά : που για να ολοκληρωθούν, ανατίθενται περιοδικά σε διαφορετικά άτοµα ή 

διαφορετικές µονάδες, λόγω της φύσης τους. Με τον τρόπο αυτό υλοποιούνται συνήθως 

τα έργα µικρής διάρκειας, γιατί τα µακροπρόθεσµα οδηγούν σε διαµάχες εξαιτίας του 

χρόνου και του προϋπολογισµού. 

 

Αθροιστικά : που για την ολοκλήρωση τους, απαιτούν πολλούς πόρους και συνεργασία. 

πολλών λειτουργικών µονάδων. 

 

Για την ολοκλήρωση λοιπόν ενός σύνθετου έργου σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 

και µε ένα συγκεκριµένο κόστος απαιτείται συχνά η συµµετοχή και η συνεργασία για την 

λήψη αποφάσεων, σχετικές µε πόρους και ενέργειες πολλών τµηµάτων ή υπηρεσιών.  

 

Η ανάγκη να συνδυαστούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κεφάλαια µε τους πόρους 

και το χρόνο, έτσι ώστε το έργο να αποβεί προσοδοφόρο  για τους άµεσα 

ενδιαφερόµενους, κατευθύνεται και υλοποιείται µέσα από την ποιοτική ∆ιοίκηση και 

∆ιαχείριση Έργου. 

 

Η έννοια διοίκηση έργου δηλώνει τον καθορισµό των χρονικών περιθωρίων καθώς και την 

κοστολογική ανάλυση του έργου. Αυτή η σηµαντική έννοια είναι απαραίτητη σε 

οποιαδήποτε κατασκευή, γιατί ο σωστός σχεδιασµός εξασφαλίζει την σωστή πρόοδο του 

έργου σε σχέση µε δυο πολύ βασικούς παράγοντες, το χρόνο και το κόστος. 
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2.2 Τι Είναι Η «∆ιοίκηση Έργου»; 

Η «διοίκηση έργου», γνωστή στα Αγγλικά µε τον όρο «Project Management», προσπαθεί 

να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν στα «γιατί», «τι», «πώς», «ποιος», «πόσο 

κοστίζει» και «πότε» ενός έργου (κατασκευαστικού, πληροφορικής, ανάπτυξης νέου 

προϊόντος κ.λπ.) από την εποχή σύλληψης της αναγκαιότητάς του, µέχρι την καταστροφή, 

εγκατάλειψη ή αντικατάστασή του. Έτσι, η διοίκηση έργου περιλαµβάνει τη συµπλήρωση 

των τεχνικών δελτίων, την ένταξη του έργου για χρηµατοδότηση, τη διαχείριση των 

µελετών, την επιλογή των µεθόδων υλοποίησης, τις αναγκαίες εκτιµήσεις χρόνου και 

κόστους, το πρόγραµµα ποιότητας, το σχέδιο ασφάλειας και υγείας, τη διαχείριση των 

κινδύνων αλλά και οποιαδήποτε άλλη οργανωτική ή ελεγκτική ενέργεια απαιτείται για τη 

σχεδίαση, υλοποίηση και λειτουργία του έργου σε όλη την ωφέλιµη «ζωή» του. 

Επιπρόσθετα, ορισµένοι ισχυρίζονται ότι η διαχείριση έργου και πιο συγκεκριµένα η 

θεώρηση ΚΠΕ (Κοινωνία Προσανατολισµένη κατά Έργα), µπορεί να αποτελέσει τη βάση 

για τη διοίκηση της κοινωνίας γενικότερα. Σύµφωνα µε τη θεώρηση ΚΠΕ οι περισσότερες 

ανθρώπινες δραστηριότητες από το σχολείο των παιδιών, τις εισαγωγικές εξετάσεις στο 

Πανεπιστήµιο, την οργάνωση ενός ταξιδιού, ή µιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης µπορούν 

να θεωρηθούν και να αντιµετωπιστούν ως έργα. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να 

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

για την κοινωνία γενικότερα.  

 

Η ολοκληρωµένη διοίκηση τεχνικού έργου περιλαµβάνει όλες τις διαδικασίες σχετικά µε 

το σχεδιασµό, την ποιότητα, το κόστος, το χρονικό προγραµµατισµό και την οργάνωση 

των εργασιών της κατασκευής, τη λειτουργία και τη συντήρηση του. 

2.2.1 Κύκλος Ζωής Έργου 

Τα στάδια του κύκλου ζωής ενός τεχνικού έργου είναι συνήθως δυσδιάκριτα, αφού π.χ. 

κατά την προµελέτη είναι δυνατόν ν' αλλάξει η µελέτη εφικτότητας, κατά την κατασκευή 

να τροποποιηθεί η µελέτη εφαρµογής, κατά τη λειτουργία να υπάρξει ανάγκη αλλαγών σε 

ορισµένα σηµεία της κατασκευής, κ.ο.κ. 

 

Τα στάδια αυτά αναφέρονται ως φάσεις του κύκλου ζωής του έργου, και είναι: 

• Σύλληψη της ιδέας του έργου  
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• Εξετάζεται από διάφορες σκοπιές (οικονοµική, τεχνική, λειτουργική): 

I. Η σκοπιµότητα του έργου 

II. Το εφικτό της κατασκευής του 

III. Το κόστος-όφελος της επένδυσης 

 

• Μελέτη του έργου:  Επιλέγονται οι τεχνικοί σύµβουλοι και οι µελετητές, 

εκπονείται η προµελέτη µε κατά προσέγγιση προϋπολογισµό, η κυρίως µελέτη µε 

ακριβή προϋπολογισµό και ενδεχοµένου η µελέτη εφαρµογής. 

 

• Κατασκευή του έργου: Επιλέγεται ο ανάδοχος της κατασκευής. Συντελείται η 

κατασκευή µε βάση τη µελέτη και τις απαραίτητες αναπροσαρµογές της. Ακολουθεί 

η αποδοχή του έργου (παραλαβή), ότι δηλαδή έγινε σύµφωνα µε τους όρους που 

είχαν συµφωνηθεί µεταξύ του κυρίου του έργου (ιδιοκτήτη) και του αναδόχου 

(κατασκευαστή). 

 

• Χρήση του έργου, ενδεχόµενη συµπλήρωση του, επισκευές και συντήρηση του σε 

όλη τη διάρκεια της ζωής του. 

2.3 ∆ιαχείριση Έργων Από Τα Παλιά Χρόνια Στο Σήµερα 

Η διοίκηση συνυπάρχει µε τα έργα από την πρώτη φορά που οι άνθρωποι προσπάθησαν να 

πετύχουν «κάτι», εποχή που ήταν πολύ πριν τους ιστορικούς χρόνους (άποψη που 

διατυπώθηκε στο 16ο Παγκόσµιο Συνέδριο ∆ιαχείρισης Έργων, Βερολίνο, 2002).  

 

Αρχικά, ο κάθε υπεύθυνος υλοποίησης ενός στόχου ακολουθούσε τις δικές του εµπειρικές 

ή ιδιοσυγκρασιακές µεθόδους µε σκοπό να σχεδιάσει τις απαιτούµενες ενέργειες που 

έπρεπε να κάνει καθώς και να βρει τρόπους για να οργανώσει και να ελέγξει την 

υλοποίησή τους. Η πρώτη συστηµατική προσπάθεια επίτευξης καλύτερου αποτελέσµατος 

µέσω οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας έγινε το 19ο αιώνα σε ένα εργοστάσιο 

χυτοσιδήρου των ΗΠΑ. Υπεύθυνος της προσπάθειας ήταν ο Αρχιµηχανικός του 

εργοστασίου F.W. Taylor (1856-1915), σήµερα θεωρούµενος ως «πατέρας» της 

διαχείρισης (management). 
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 Στα χρόνια που ακολούθησαν και εξαιτίας των έργων της εποχής εκείνης (κατασκευή 

σιδηροδροµικού δικτύου, οι πρώτοι ουρανοξύστες, έργα εξηλεκτρισµού κ.λπ.) έγιναν 

διάφορες άλλες σχετικές µελέτες κυρίως στις ΗΠΑ και κυρίως από µηχανικούς. Παρ’ όλα 

αυτά, όµως, µόνο τα τελευταία σαράντα χρόνια η διαχείριση έργων αντιµετωπίστηκε ως 

ξεχωριστό πεδίο επιστηµονικής και επαγγελµατικής ενασχόλησης κυρίως εξαιτίας της 

επιτυχηµένης συµβολής της στη δηµιουργία του πυραυλικού συστήµατος Polaris του 

Αµερικανικού Ναυτικού κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, αλλά και της σηµασίας 

που της αναγνωρίστηκε ως µοχλού παραγωγής «νέου πλούτου» για την κοινωνία.  

 

Πράγµατι, η όλη έννοια της διαχείρισης είναι η οικονοµικότερη παραγωγή έργων στα 

οποία η µετέπειτα εκµετάλλευση αποσβένει το κόστος δηµιουργίας τους και παράγει νέο 

πλούτο! Αυτό είναι και το κίνητρο πίσω από τη µελέτη, ενασχόληση, δηµιουργία και τέλος 

αποδοχή της όλης γνωστικής περιοχής! 

 

Πώς θα επιτευχθεί όµως ο «νέος πλούτος»; ∆ιάφορες επαγγελµατικές και ερευνητικές 

οµάδες και από πολλές χώρες ασχολήθηκαν µε το θέµα και για σειρά ετών. Αρχικά, η 

λύση αναζητήθηκε µέσω των εφαρµοσµένων Μαθηµατικών. Αν δεχθούµε ότι είναι το 

οικονοµικό όφελος, το οποίο τελικά επιζητούµε, αυτό σίγουρα µπορεί να εκφραστεί µε 

κάποιες εξισώσεις (πιο καλά µε κάποιες συναρτήσεις), η µελέτη, ανάλυση και επίλυση των 

οποίων, θα µας οδηγήσει στο επιθυµητό αποτέλεσµα. Χιλιάδες άνθρωπο-ώρες 

αφιερώθηκαν σε αυτό το σκοπό κατά τη διάρκεια µιας εικοσαετίας που ξεκίνησε στα µέσα 

της δεκαετίας του 1950. Τα αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας περιλαµβάνουν τις 

µεθόδους της δικτυωτής ανάλυσης (ή µεθόδους του «κρίσιµου δρόµου» ή CPM), τις 

τεχνικές βελτιστοποίησης της σχέσης κόστους και χρόνου ενός έργου και τους 

αλγόριθµους ορθολογικότερης χρησιµοποίησης των µέσων παραγωγής. 

 

 Σήµερα που το υπολογιστικό φορτίο των µεθόδων και τεχνικών αυτών αναλαµβάνουν οι 

υπολογιστές, η εφαρµογή τους αποτελεί συµβατική υποχρέωση για όσους ασχολούνται µε 

τα έργα και τα αποτελέσµατά τους, σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές, είναι δεκτά 

και από τα δικαστήρια, θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι όλα πάνε καλά. Εκτός, ίσως 

από µια µικρή λεπτοµέρεια. Τα έργα δεν γίνονται πάντα ούτε γρηγορότερα, ούτε 

καλύτερα, ούτε οικονοµικότερα επειδή εφαρµόζουµε τις µεθόδους δικτυωτής ανάλυσης 

(αναφορά στο σηµείο αυτό γίνεται και στο άρθρο του Α. Monsey “Critical Path 

Πτυχιακή Εργασία: Μπογιατζόγλου Ιωάννης                                                                             σελ.12 

 



ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ                                                                                                           Τµήµα Μηχανολογίας 

 

Scheduling-Is it worth it?” που παρουσιάστηκε το 1990 στο 26ο Συνέδριο του ASCE, στη 

Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ). Κι αυτό είναι ένα διεθνές αλλά, δυστυχώς, και ελληνικό 

φαινόµενο. Το Ολυµπιακό Στάδιο του Μόντρεαλ, η ανάπτυξη του λειτουργικού 

συστήµατος Windows, η σήραγγα της Μάγχης αποτελούν γνωστά παραδείγµατα έργων 

που στοίχισαν και διήρκεσαν πολύ περισσότερο απ’ όσο είχε αρχικά προβλεφθεί. 

 

Τι έφταιγε; Το πολύ απλό και ίσως πασιφανές. Η υλοποίηση ενός έργου, δηλαδή κάτι 

καινούργιου που ακριβώς όµοιό του δεν υπάρχει µέχρι τώρα, δεν είναι και τόσο απλή 

διαδικασία. Σε αυτή µετέχουν πολλοί άνθρωποι, µε διαφορετικά ενδιαφέροντα, ανάγκες, 

επιδιώξεις, γνώσεις, δικαιώµατα κ.λπ. Τα µαθηµατικά δεν είναι πάντα αρκετά! Και βέβαια, 

ίσως έφταιγαν και άλλοι παράγοντες , όπως οι κοινωνικές αλλαγές  που άλλαξαν την όλη 

αντίληψή µας για τη σηµασία και την αξία του ανθρώπου, του περιβάλλοντος και του 

χρήµατος, η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες που µε τη συνεχή εξέλιξη τους έκαναν 

το χθεσινό απραγµατοποίητο σηµερινή καθηµερινότητα,  οι πολιτισµικές αντιλήψεις που 

επιδρούν µερικές φορές στη διαδικασία παραγωγής, τα µη οικονοµικά αποτελέσµατα των 

έργων που είναι τόσο σηµαντικά σε ορισµένες περιπτώσεις, οι νέοι τρόποι παραγωγής 

έργων (π.χ. µε αυτοχρηµατοδότηση ή µε συνεταιριστικό εργολάβο) κ.λπ.. 

 

Ξεκίνησαν, λοιπόν, έρευνες σε αναζήτηση περισσότερο διαδικαστικών σχηµάτων (δηλαδή 

σχηµάτων περιγραφής των παραγωγικών διαδικασιών που οδηγούν στη δηµιουργία ενός 

έργου) που ενσωµάτωσαν τις µαθηµατικές µεθόδους. Αυτά τα διαδικαστικά σχήµατα (τα 

οποία παρακάτω θα ονοµάσουµε πιο σωστά «πρότυπα» και «βιβλία γνώσης») 

προσπάθησαν να τυποποιήσουν, κατηγοριοποιήσουν, περιγράψουν και διαχειριστούν τις 

διαδικασίες δηµιουργίας ενός έργου. Αυτές οι νεώτερες αντιλήψεις οδήγησαν στη 

δηµιουργία διάφορων τυποποιήσεων µε κυριότερους εκπροσώπους αυτές που 

εµφανίζονται στον πίνακα 1.  
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Πίνακας 1: Πίνακας Γενικών Προτύπων για τη ∆ιοίκηση Έργων.[Π.Μ 

ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ 2003] 

Πρότυπο Σκοπός 

PMBOK (Project Management Book Of 

Knowledge) Guide (Οδηγός του Βιβλίου 

Γνώσης για τη ∆ιαχείριση Έργων) (2000) 

• προώθηση του επαγγέλµατος  

• βάση για την πιστοποίηση, 

κατηγοριοποίηση, περιγραφικά δεδοµένα 

διαχείρισης έργων κ.λπ. 

ISO 10006 (Οδηγίες για την επίτευξη 

ποιότητας στη ∆ιαχείριση Έργων) (1997) 

• ορισµός βασικών εννοιών και 

διαδικασιών  

• στοχεύει στην ποιότητα της διαχείρισης 

έργου 

Βρετανικό Πρότυπο BS 6079 (BSI, 1996) 

• καθορισµός όρων και διαδικασιών 

• οδηγίες για όσους (σε διαφορετικά 

επίπεδα) ασχολούνται µε τη διαχείριση 

έργων 

Σειρά DIN 69 900 (Γερµανικά πρότυπα DIN 

69 900 ως 69 903 και 69 905) 

• καθορισµός όρων και διαδικασιών 

• εθνικές και τοπικές απαιτήσεις 

συµµόρφωσης 

APM BOK (έκδοση 4.0) (2000) 

Critères de matrice (AFITEP, Association 

Francophone du Management de Projet) 

• πιστοποίηση επαγγελµατιών 

διαχείρισης έργων 

• προώθηση του επαγγέλµατος 

• παροχή υλικού εκπαίδευσης 

Australian National Competency Standards for 

Project Management 

• προώθηση του επαγγέλµατος 

• πιστοποίηση ανθρώπων και εκτίµηση 

ικανοτήτων 

• χρησιµοποιεί το PMBOK Guide ως 

βάση γνώσης 

Prince 2 

• ελεύθερα διαθέσιµη βρετανική 

µεθοδολογία 

• ορισµός εννοιών και διαδικασιών, 

οδηγίες εφαρµογής για έργα 

πληροφορικής 
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P2M-Ιαπωνικό BoK 

• βάση πιστοποίησης ικανοτήτων 

• περιγραφή της διαχείρισης πολλαπλών 

έργων 

• διαχείριση της αξίας 

2.4 Βιβλία Γνώσης στη ∆ιαχείριση Έργων (BoK-Book of Knowledge) 

Από τη δεκαετία του 1960 ξεκίνησαν οι επαγγελµατικοί σύλλογοι ∆ιαχείρισης Έργων 

(όπως το Αµερικανικό PMI (Project Management Institute), το Βρετανικό APM 

(Association for Project Management), το IPMA (International Project Management 

Association) κ.ά.) να δηµιουργούν Βιβλία Γνώσης (BoKs). Τα ΒοΚ περιέχουν το σκοπό, 

τους ορισµούς, το περιεχόµενο και τις σχέσεις της διαχείρισης έργων. Το πρώτο BoK 

δηµοσιεύτηκε το 1976 από το PMI αλλά έκανε «αισθητή» την παρουσία του και έγινε 

ευρύτερα αποδεκτό από το 1983. Το APM ΒοΚ ήταν το δεύτερο βιβλίο γνώσης που 

πρώτο-δηµοσιεύτηκε το 1986. Η τελευταία έκδοση του PMI BoK (όπως και του APM 

BoK) δηµοσιεύτηκε το 2000. Ας σηµειωθεί ότι αυτά τα ΒοΚ (όπως και άλλα, όπως π.χ. το 

IPMA ΒοΚ) είναι διαφορετικά µεταξύ τους, γεγονός που υπογραµµίζει ότι υπάρχουν 

διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέµα. 

 

Μετά την έκδοση του APM BoΚ διάφοροι ευρωπαϊκοί φορείς που ασχολούνται µε τη 

διαχείριση έργων (π.χ. στην Ολλανδία το PMI (Ολλανδίας), στην Ελβετία το SPM, στη 

Γερµανία το GPM και στη Γαλλία το AFITEP) µετάφρασαν και προσάρµοσαν το APM 

BoK και δηµιούργησαν τα δικά τους. Το 1997 οι Ιάπωνες δηµιούργησαν το δικό τους 

BoK. Το Ιαπωνικό BoK αποτελεί τη βάση επαγγελµατικής πιστοποίησης στη διαχείριση 

έργων και βασίζεται σε µια δοµή πυραµίδας που αποκαλείται P2M και σχετίζεται µε τη 

διαχείριση πολλαπλών έργων (σε αντίθεση µε την ευρωπαϊκή και αµερικανική αντίληψη 

της διαχείρισης ενός έργου). Το 1998 το IPMA δηµιούργησε ένα ακόµα ΒοΚ 

συγκεντρώνοντας και οµογενοποιώντας τα διάφορα APM BoK στα Αγγλικά, Γαλλικά και 

Γερµανικά. 

 

Κάπου εδώ βρισκόµαστε σήµερα, και δεν µιλήσαµε καθόλου για τα διάφορα 

«παρακλάδια» (ή άλλους τρόπους σκέψης που εµφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια) όπως 

το «παρακλάδι» των «ισχνών µεθόδων παραγωγής έργων», της «διαχείρισης της αξίας», 
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της τεχνικής της «κρίσιµης αλυσίδας» κ.λπ. Η παράλειψη γίνεται απλά, γιατί θέλουµε να 

δούµε τι γίνεται στην πράξη σήµερα, τόσο στη χώρα µας όσο και στο εξωτερικό όπου η 

«κύρια» οδός αποτελεί την πλέον αποδεκτή και ακολουθούµενη µέθοδο.  

2.5 Χρονικός Προγραµµατισµός Κατασκευών  

2.5.1 Γενικά 

Προγραµµατισµός είναι µια σειρά από προσχεδιασµένες ενέργειες που βασίζονται σε 

δεδοµένα στοιχεία και σε όσο το δυνατόν πιο καλά θεµελιωµένες προϋποθέσεις για την 

επίτευξη ενός σκοπού. Στην περίπτωση µας, σκοπός είναι η κατασκευή ενός τεχνικού 

έργου. 

2.5.2 ∆ιαδικασία για τον ορθό προγραµµατισµό της κατασκευής 

α) Πρέπει να γνωρίζουµε, να αναλύουµε και να αξιολογούµε τα αποτελέσµατα από 

προηγούµενα έργα. Π.χ. µπορούµε να βρούµε αποδόσεις µηχανηµάτων ή προσωπικού, 

κόστος ή διάρκεια διαφόρων εργασιών, µεθόδους κατασκευής, κ.λ.π., από προηγούµενα 

δικά µας έργα ή µπορούµε να επωφεληθούµε από την πείρα άλλων σε παρόµοια έργα. 

 

β) Εξετάζουµε τα ιδιαίτερα δεδοµένα του έργου από τη µελέτη του, τη θέση κατασκευής 

του, το χώρο που το περιβάλλει, κ.λ.π. 

 

γ) Προσπαθούµε να προβλέψουµε τα µελλοντικά δεδοµένα για το χρονικό διάστηµα που 

καταρτίζουµε τον συγκεκριµένο προγραµµατισµό, σε θέµατα όπως είναι τα παρακάτω: 

 

• Γενικές συνθήκες (π.χ. πολιτικές, κοινωνικές, οικονοµικές).  

 

• Τεχνολογικές εξελίξεις (π.χ. µε τεχνικές βελτιώσει στα µηχανήµατα που θα 

χρησιµοποιήσουµε, θα πετύχουµε µικρότερο κόστος).  

 

• Μεταβολές στις τιµές (π.χ. µε αυξήσεις τιµών στα υλικά, µηχανήµατα, καύσιµα 

κλπ. θα έχουµε µεγαλύτερο κόστος). 

 

• Πιθανό κύκλο εργασιών µας (π.χ. σε περίπτωση της υπερβολικής αύξησής του 
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µπορεί να µην είµαστε σε θέση να ανταποκριθούµε στις υποχρεώσει µας). 

 

δ) Ορίζουµε τους αντικειµενικούς στόχους του προγραµµατισµού. Τέτοιοι στόχοι 

αναφέρονται: 

 

• Στο χρόνο που χρειάζεται για να τελειώσει η κατασκευή όλου του έργου ή µόνο 

κάποιων ή κάποιας εργασίας του. 

 

• Στο συνολικό κόστος του έργου σε σχέση µε το χρόνο που χρειάζεται για να γίνει 

αυτό.  Επίσης στο κόστος κάθε µιας εργασίας, σε σχέση πάλι µε το χρόνο που 

χρειάζεται για να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία.  

 

• Στην κατανοµή των µέσων, (πόρων), που θα χρειαστούµε κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής, κ.λ.π. 

 

ε) Εντάσσουµε τον προγραµµατισµό της κατασκευής του συγκεκριµένου έργου στο 

γενικότερο προγραµµατισµό όλων των εργασιών µας. Αυτό είναι απαραίτητο για να 

βρούµε πώς θα γίνει η κατανοµή του εξοπλισµού, του προσωπικού, της χρηµατοδότησης, 

κ.λ.π., σε κάθε έργο, ανάλογα µε τις υποχρεώσεις και τις δυνατότητές µας. 

 

στ) Τέλος καθορίζουµε την οργάνωση της κατασκευής του έργου. 

Για να εφαρµόσουµε αυτή τη διαδικασία πρέπει πρώτα να εξετάσουµε όλα τα παραπάνω 

και να δώσουµε τις κατευθύνσεις των αρχικών λύσεων στα προβλήµατα που 

παρουσιάζονται, αφού αποκτήσουµε µια σφαιρική εικόνα τους. 

 

Κατόπιν, έχοντας µια πρώτη πείρα των προβληµάτων που συναντήσαµε, καθώς και τις 

αρχικές απαντήσεις από τη σύνθετη αντιµετώπιση τους, αρχίζουµε να τα εξετάζουµε 

αναλυτικά, προσπαθώντας να δίνουµε ακριβείς απαντήσεις σε καθένα χωριστά. 

2.5.3 Μέθοδοι προγραµµατισµού κατασκευής έργων 

Υπάρχουν γενικά πάρα πολλές µέθοδοι προγραµµατισµού, που µπορούµε να τις 

χρησιµοποιούµε µόνες τους ή σε συνδυασµούς µεταξύ τους, (π.χ. χρονικός 

προγραµµατισµός, γραµµικός προγραµµατισµός, δυναµικός προγραµµατισµός, κ.λ.π.), 
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ανάλογα µε τις ανάγκες του προγραµµατισµού. Εµείς θα ασχοληθούµε µε τις µεθόδους του 

χρονικού προγραµµατισµού των κατασκευών. 

 

Η απλούστερη µέθοδος είναι το διάγραµµα χρονολογικών διαρκειών των κατασκευών 

(GANTT). Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο προγραµµατίζουµε χρονικά τις εργασίες µιας 

κατασκευής, συσχετίζοντάς τις όµως ελάχιστα µεταξύ τους. 

 

Πολύ περισσότερο σύνθετες είναι οι µέθοδοι της δικτυωτής ανάλυσης. Στην περίπτωση 

αυτή προγραµµατίζουµε πάλι χρονικά τις εργασίες της κατασκευής, συσχετίζοντάς τις 

όµως αυτή τη φορά λεπτοµερειακά µεταξύ τους, όπως δηλαδή συµβαίνει στην 

πραγµατικότητα. Έχουµε διάφορες παραλλαγές των µεθόδων αυτών: αν ο χρόνος που 

υπολογίζουµε πώς χρειάζεται για να γίνει κάθε µια εργασία της κατασκευής µας είναι 

σταθερός (CRITICAL PATH METHOD), αν έχει κάποια αβεβαιότητα στον προσδιορισµό 

του (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE), αν χρησιµοποιούµε 

κόµβους για να συµβολίσουµε τις εργασίες της κατασκευής (METRA POTENTIAL 

METHOD), αν χρησιµοποιούµε και άλλες παραµέτρους στον προγραµµατισµό µας εκτός 

από το χρόνο, όπως το κόστος της κατασκευής, την κατανοµή των πόρων που 

χρησιµοποιούµε, κ.λ.π. 

2.5.4 ∆ιάγραµµα χρονολογικών διαρκειών των κατασκευών (GANTT) 

Ο σωστός προγραµµατισµός ξεκίνησε στις αρχές του αιώνα από τον Gantt. Το διάγραµµα 

του αποτελεί µία µορφή γραφικής αναπαράστασης ενός χρονοδιαγράµµατος. Στον 

οριζόντιο άξονα του διαγράµµατος Gantt σχεδιάζεται η χρονική κλίµακα του έργου (σε 

µέρες, εβδοµάδες κλπ) και στον κάθετο άξονα τοποθετούνται ιεραρχηµένες οι επιµέρους 

εργασίες του έργου. 

 

 Είναι φανερό όµως ότι, το διάγραµµα Gantt δεν επιτρέπει τη δυναµική απεικόνιση του 

έργου παρά µόνο τη στατική και αυτήν ακόµη στις προκαταρκτικές φάσεις. 

 

Η διαδικασία δηµιουργίας του διαγράµµατος έχει ως εξής: 

Αναλύουµε την κατασκευή του έργου σε διάφορες εργασίες και υπολογίζουµε την 

διάρκεια κάθε µιας ξεχωριστά. Αυτή τη διάρκεια την παριστάνουµε µε κάποιο συµβολισµό 
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στη χρονική κλίµακα που χρησιµοποιούµε. Με άλλο συµβολισµό στην ίδια κλίµακα, 

µπορούµε να παραστήσουµε την πραγµατική διάρκεια κάθε εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα πλεονεκτήµατα του διαγράµµατος GANTT είναι τα εξής: 

Καταρτίζεται απλά, αναπροσαρµόζεται εύκολα κατά τη διάρκεια των εργασιών και τέλος 

µας δίνει µια πολύ παραστατική εικόνα της προόδου της κατασκευής που µπορεί να γίνει 

κατανοητή ακόµη και απ' όσους δεν είναι ειδικοί. 

 

Το βασικό µειονέκτηµα του είναι ότι δεν συσχετίζει ικανοποιητικά τις διάφορες εργασίες 

της κατασκευής µεταξύ τους, ιδίως όταν υπάρχουν πολλές, ενώ στην πραγµατικότητα 

υπάρχει ένα πλήθος σχέσεων και εξαρτήσεων ανάµεσα τους. Συνεπώς είναι πολύ αόριστο 

για να µας οδηγήσει σε ένα σωστό δρόµο δράσης. 

 

Το διάγραµµα GANTT µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε για την παρακολούθηση του 

πραγµατικού χρόνου λειτουργίας των µέσων µας, την παρακολούθηση της κατανοµής τους 

σε πολλά έργα στο ίδιο χρονικό διάστηµα, κ.λ.π.  
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2.5.4.1 ∆ιάγραµµα Gantt Λειτουργίας  Μηχανηµάτων 

 

Υπόµνηµα:  

Ε   Έλλειψη υλικών 

Υ        »       εργασιών 

Χ        »       χειριστή 

Η        »      ηλεκτρικής ενέργειας 

Β   ∆ιακοπή από βλάβη κ.λπ. 

 

Από το παραπάνω διάγραµµα µπορούµε να παρατηρήσουµε τους πραγµατικούς χρόνους 

εργασίας των µηχανηµάτων µας καθώς και τους λόγους που δεν εργάζονται, οπότε 

επεµβαίνουµε διορθωτικά. Για να έχουν όµως αξιοπιστία τα συµπεράσµατα µας πρέπει να 

βασίζονται σε µια µακροχρόνια σειρά παρατηρήσεων (π.χ. τουλάχιστον ενός χρόνου). 

2.5.5 Μέθοδοι δικτυωτής ανάλυσης - ∆ίκτυα κατά βέλη (τοξωτά) 

2.5.5.1 Ορισµοί-Συµβολισµοί 

Πρόκειται για µεθόδους µελέτης και προγραµµατισµένης ροής εργασίας µέσα σ' ένα 

δίκτυο. ∆ίκτυο είναι ένα σύµπλεγµα γραµµών που µέσα του γίνεται κάποια ροή. Στο 

δίκτυο της παραπάνω µεθόδου, το αντικείµενο της ροής είναι ο χρόνος και τα κύρια 

στοιχεία του είναι: η δραστηριότητα και το γεγονός. 

 

∆ραστηριότητα ονοµάζουµε κάθε εργασία που γίνεται για να πραγµατοποιηθεί µια 

κατασκευή και που χρειάζεται: χρόνο, προσωπικό, υλικά, εξοπλισµό. 
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Γεγονός ονοµάζουµε την αρχή και το τέλος της δραστηριότητας. Η δραστηριότητα 

συµβολίζεται στο δίκτυο αυτής της µορφής µ' ένα βέλος που δείχνει την κατεύθυνση της 

ροής. Το γεγονός συµβολίζεται µ' ένα τετράγωνο, που στην κάτω δεξιά γωνία του 

γράφουµε ένα φυσικό αριθµό που αντιστοιχεί σ' αυτό, ή µ' ένα κύκλο. 

 

 

 

 

 

Αν το γεγονός αρχής µιας δραστηριότητας συµβολιστεί µε i και το γεγονός του τέλους της 

µε j ισχύει πάντα η σχέση i < j και η δραστηριότητα µας ονοµάζεται i - j. 

2.5.5.2 Ιδιότητα γεγονότων και δραστηριοτήτων 

Τότε µόνο γίνεται ένα γεγονός, όταν όλες οι δραστηριότητες που οδηγούν σ' αυτό, έχουν 

τελειώσει. 

 

 

 

 

 

 

 

Το γεγονός 7 γίνεται µόνον όταν τελειώσουν οι δραστηριότητες 5-7,6-7, που οδηγούν σ' 

αυτό. 

 

Μια δραστηριότητα µπορεί ν' αρχίσει µόνον όταν έχει γίνει το γεγονός που προηγείται απ' 

αυτή. Στο προηγούµενο δίκτυο η 7 - 8  θ' αρχίσει µόνον όταν έχει γίνει το γεγονός 7. 
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.Ένα γεγονός στην κατασκευή δε µπορεί να γίνει δύο φορές, δηλαδή η πορεία των 

δραστηριοτήτων µέσα στο δίκτυο δε µπορεί να είναι κλειστό κύκλωµα. 

 

Κάθε δραστηριότητα πρέπει να έχει ένα γεγονός αρχής και ένα γεγονός τέλους. Έτσι κάθε 

γεγονός πρέπει να έχει τουλάχιστον µια προηγούµενη και µια επόµενη δραστηριότητα, 

εκτός από το γεγονός αρχής που έχει µόνο επόµενες και το γεγονός τέλους που έχει µόνο 

προηγούµενες. 

 

          
 

Συνεπώς ανεξάρτητο γεγονός ή δραστηριότητα δεν µπορούν να παρουσιαστούν µέσα στο 

δίκτυο, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να υπάρξει γεγονός όπως το 9 ή δραστηριότητα όπως η 

4 - 6 του παρακάτω δικτύου. 

 

∆ύο δραστηριότητες δεν είναι δυνατόν να έχουν ταυτόχρονα τα ίδια γεγονότα αρχής και 

τέλους, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να έχουµε: 

 

             

2.5.5.3 Βήµατα για τη διαµόρφωση του δικτύου 

Κάθε κατασκευή είναι ένα σύνολο από διάφορες δραστηριότητες. Η σειρά που έχουν 

αυτές και οι σχέσεις ή εξαρτήσεις που υπάρχουν ανάµεσα τους, πρέπει να διατηρηθούν µε 

ακρίβεια όταν σχεδιάζουµε το δίκτυο. 

 

Η διαµόρφωση του δικτύου µπορεί να γίνει σε τρία βήµατα: 
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Α) Στην αρχή αναλύουµε την κατασκευή σ' όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν 

µέχρι να τελειώσει. Ο βαθµός αυτής της ανάλυσης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες 

όπως είναι: 

 

• οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου, 

 

• η αναγκαιότητα να γίνει ο προγραµµατισµός µας λιγότερο ή περισσότερο 

λεπτοµερής, κλπ. 

 

Εδώ µελετούµε το χρόνο, το προσωπικό, τα υλικά, τον εξοπλισµό και το κόστος που 

πρέπει να χρησιµοποιήσουµε για κάθε δραστηριότητα. 

 

Το χρόνο συνήθως τον υπολογίζουµε σε µήνες ή εβδοµάδες για κατασκευές που διαρκούν 

πολύ, και σε µέρες για όσες διαρκούν λιγότερο. Μπορούµε ακόµη να χρησιµοποιήσουµε 

και µικρότερες χρονικές µονάδες για τις κατασκευές που διαρκούν πολύ λίγο. Πρέπει 

όµως σε κάθε περίπτωση να χρησιµοποιούµε την ίδια χρονική µονάδα για όλες τις 

δραστηριότητες. 

 

Για να υπολογίσουµε το χρόνο κάθε δραστηριότητας βασιζόµαστε στα παρακάτω: 

 

• Οι χρόνοι κάθε δραστηριότητας είναι ανάλογοι µε τα µέσα που µπορούµε να 

διαθέσουµε. Φυσικά τα µέσα πρέπει να προσδιορίζονται από το είδος και το µέγεθος 

των δραστηριοτήτων και µάλιστα πριν την έναρξη της κατασκευής του έργου. 

 

• Για κάθε κατηγορία προσωπικού ή για κάθε είδος µηχανήµατος απ' αυτά που 

χρησιµοποιούµε, υπάρχει η αντίστοιχη απόδοση σε συνάρτηση φυσικά µε τις 

ιδιαίτερες συνθήκες κάθε κατασκευής. 

 

Αυτές τις αποδόσεις µπορούµε να τις βρούµε από τεχνικές προδιαγραφές µηχανηµάτων, 

αναλύσεις τιµών του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων και το σπουδαιότερο από στατιστικά 

στοιχεία προηγούµενων έργων. 
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Εδώ είναι και η µεγαλύτερη δυσκολία για την εφαρµογή του επιστηµονικού 

προγραµµατισµού στην Ελλάδα, επειδή αυτά τα στατιστικά στοιχεία είναι λίγα και τα 

µονοπωλούν συνήθως µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. 

 

Για τον υπολογισµό του χρόνου των δραστηριοτήτων πρέπει να έχουµε ακόµη υπόψη µας 

τις συνθήκες που γίνεται το συγκεκριµένο έργο. (Π.χ. θέση κατασκευής, καιρικές 

συνθήκες, έδαφος, κατάσταση µηχανηµάτων, πείρα προσωπικού, κλπ.). 

 

Οι αποδόσεις προσωπικού, υπεργολάβων, συνεργείων και µηχανηµάτων που έχουµε 

χρησιµοποιήσει για τον υπολογισµό του χρόνου πρέπει να ελέγχονται στην πράξη και 

ενδεχόµενα να αναπροσαρµόζονται µετά την εφαρµογή τους. 

 

Β) Μετά την ανάλυση της κατασκευής σε δραστηριότητες και αφού έχουµε λάβει υπόψη 

µας όλα τα παραπάνω, καταρτίζουµε ένα πρόχειρο δίκτυο µε βάση τις σχέσεις και τις 

εξαρτήσεις που έχουν µεταξύ τους οι διάφορες δραστηριότητες. 

Στο σηµείο αυτό για να αποφύγουµε λάθη, όταν εξετάζουµε κάθε µια από τις 

δραστηριότητες της κατασκευής, πρέπει να δίνουµε απαντήσεις στις τρεις παρακάτω 

ερωτήσεις: 

 

• Ποιες δραστηριότητες πρέπει να τελειώσουν πριν αρχίσει η δραστηριότητα που 

εξετάζουµε. 

 

• Ποιες δραστηριότητες είναι ανεξάρτητες απ' αυτή που εξετάζουµε και µπορούν ή 

πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα. 

 

• Ποιες δραστηριότητες πρέπει ν' αρχίσουν αµέσως µόλις τελειώσει αυτή που 

εξετάζουµε. 

 

Γ) Τέλος µε βάση τις δύο παραπάνω εργασίες καταρτίζουµε πάλι το δίκτυο, πιο σωστά 

σχεδιασµένο και ίσως µε περισσότερες λεπτοµέρειες. 

Στην τελική µορφή του δικτύου πρέπει να προσέχουµε ώστε οι δραστηριότητες: 

 

• Να µην διασταυρώνονται µέσα σ' αυτό.  
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• Να µην παριστάνονται µε καµπύλες παρά µε ευθείες ή τεθλασµένες. 

 

• Να µην υπάρχουν περιττές πλασµατικές. 

2.5.6 Τεχνική PERT 

Η τεχνική PERT (Program Evaluation and Review Technique) επινοήθηκε το 1958 από 

τους Booz, Alien και Hamilton και εφαρµόζεται όταν ο τελικός χρόνος πραγµατοποιήσεως 

των δραστηριοτήτων ενός έργου δεν είναι δυνατό να καθοριστεί µε ακρίβεια, λόγω της 

εµφανίσεως απρόβλεπτων παραγόντων που επιδρούν στη χρονική διάρκεια εκτελέσεως 

των εργασιών του έργου. 

 

Σύµφωνα µε την τεχνική αυτή, αρχικά κάνουµε τρεις χρονικές εκτιµήσεις, χωριστά για 

κάθε εργασία, του έργου. Ειδικότερα κάνουµε µία απαισιόδοξη εκτίµηση b, µία αισιόδοξη 

εκτίµηση a, και µία εκτίµηση του πιο πιθανού χρόνου εκτελέσεως m, της εργασίας, όπου     

m e [a,b]. Υποθέτουµε ότι οι εκτιµήσεις αυτές είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους, καθώς και 

από τις εκτιµήσεις του χρόνου εκτελέσεως των άλλων εργασιών του έργου. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ακόµη υποθέτουµε ότι ο απαιτούµενος χρόνος για την εκτέλεση µιας εργασίας ακολουθεί 

περίπου την κατανοµή βήτα, η οποία τέµνει τον άξονα, του χρόνου στα σηµεία a και b, και 

η µέση τιµή της te θεωρείται σαν αναµενόµενος χρόνος και δίνεται από τον τύπο: 

 

                                                      te = (ta + 4tm + tb) / 6 
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ο οποίος καθορίζει τον αναµενόµενο χρόνο κάθε δραστηριότητας, δηλαδή τον απαραίτητο, 

µέσο χρόνο για την υλοποίηση της.  

 

Η διακύµανση σ2 δίνεται από τον εµπειρικό τύπο:   

 

                                                          σ2=   [(tb-ta)/6]2 

 

όπου η διακύµανση του χρόνου όλου του έργου ισούται µε το άθροισµα των 

διακυµάνσεων των δραστηριοτήτων της κρίσιµης διαδροµής του. Αν υπάρχουν 

περισσότερες της µία κρίσιµες διαδροµές χρησιµοποιείται εκείνη που έχει τη µεγαλύτερη 

διακύµανση. 

 

Βασική προϋπόθεση για τον υπολογισµό της πιθανότητας ολοκλήρωσης ενός έργου σε 

τακτό χρόνο tx, είναι η παραδοχή ότι αυτός ο χρόνος ακολουθεί την Κανονική Κατανοµή. 

Έχοντας υπολογίσει τις τιµές των te και σ2, µπορούµε να έχουµε την πιθανότητα 

ολοκληρώσεως του έργου σε χρόνο < tπ υπολογίζοντας τη σταθερά z της Κανονικής 

Κατανοµής µέσω της σχέσης: 

 

                                                             ζ = (tx - te)/ σκρ 

 

και βρίσκοντας έτσι στη συνέχεια την ζητούµενη πιθανότητα, από τον µορφοποιηµένο 

Πίνακα Κανονικής Κατανοµής, 

2.5.7 Επίλυση του δικτύου - Κρίσιµη διαδροµή (C Ρ Μ). 

Όπως αναφέρεται στα ανωτέρω η τεχνική PERT δίνει ιδιαίτερη έµφαση στο χρόνο που 

χρειάζεται για να ολοκληρωθεί ένα έργο και όχι στο κόστος του. Πολλές φορές όµως µας 

ενδιαφέρει να επιτύχουµε το ελάχιστο κόστος του έργου, ανεξάρτητα από το χρόνο που 

απαιτείται για την ολοκλήρωση του ή για µια ισορροπία τουλάχιστον µεταξύ του κόστους 

του έργου και του χρόνου πραγµατοποιήσεως του. 

 

Αντίθετα λοιπόν µε την µέθοδο PERT, στην µέθοδο CPM λαµβάνεται υπόψη όχι µόνον ο 

ελάχιστος χρόνος εκτέλεσης του έργου, αλλά επιδιώκεται και το ελάχιστο κόστος 

εκτελέσεως του έργου. Εδώ δηλαδή, δίνεται έµφαση τόσο στο χρόνο όσο και στο κόστος. 
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Αυτό γίνεται µε την κατασκευή καµπύλων χρόνου-κόστους για καθεµία δραστηριότητα. 

Μια άλλη διαφορά της µεθόδου CPM, σε σχέση µε την µέθοδο PERT, είναι ότι οι χρόνοι 

των δραστηριοτήτων είναι προσδιοριστικοί, δηλαδή είναι δυνατόν να προβλεφθούν µε 

σηµαντική βεβαιότητα. 

2.5.7.1 Νωρίτερος χρόνος γεγονότος. 

Είναι ο συντοµότερος χρόνος που µπορεί να γίνει το γεγονός. Το γεγονός αρχής συνεπώς 

έχει νωρίτερο χρόνο µηδέν. Το επόµενο γεγονός έχει νωρίτερο χρόνο µηδέν συν τη 

διάρκεια της δραστηριότητας που οδηγεί σ' αυτό. 

 

Γενικά, ένα γεγονός έχει νωρίτερο χρόνο το άθροισµα του νωρίτερου χρόνου του 

προηγούµενου του συν τη διάρκεια της δραστηριότητας που οδηγεί σ' αυτό. 

2.5.7.2 Βραδύτερος χρόνος γεγονότος. 

Είναι ο πιο βραδύς χρόνος που επιτρέπεται να γίνει το γεγονός ώστε να παραµείνει 

συνολικά ο ίδιος χρόνος για να τελειώσει η κατασκευή. Το γεγονός τέλους συνεπώς έχει 

βραδύτερο χρόνο ίσο µε το νωρίτερο. 

 

Το προηγούµενο γεγονός έχει βραδύτερο χρόνο ίσο µε τη διαφορά του βραδύτερου χρόνου 

του τελευταίου, µείον τη διάρκεια της δραστηριότητας που πηγαίνει απ' αυτό προς το 

τελευταίο γεγονός. 

 

Γενικά ένα γεγονός έχει βραδύτερο χρόνο που ισούται µε τη διαφορά του βραδύτερου 

χρόνου του επόµενου του γεγονότος µείον τη διάρκεια της δραστηριότητας που πηγαίνει 

απ' αυτό προς το επόµενο. 

2.5.7.3 Χρονικά περιθώρια δραστηριοτήτων - συνολικό χρονικό περιθώριο -

ελεύθερο χρονικό περιθώριο. 

Ονοµάζουµε χρονικά περιθώρια τη δυνατότητα µετατόπισης ή επέκτασης της χρονικής 

διάρκειας των δραστηριοτήτων µέσα στο δίκτυο. Υπάρχουν διάφορα χρονικά περιθώρια 

αλλά θα εξετάσουµε τα εξής δύο: το συνολικό και το ελεύθερο. 

 

Συνολικό χρονικό περιθώριο είναι το σύνολο του χρόνου µέσα στον οποίο η 

δραστηριότητα µπορεί να µετατοπιστεί ή να επεκταθεί χωρίς να έχουµε καθυστέρηση στην 
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κατασκευή µας. Είναι ίσο, µε το µέγιστο διαθέσιµο χρόνο για τη δραστηριότητα µείον τη 

χρονική διάρκεια αυτής της δραστηριότητας 

 

Ελεύθερο χρονικό περιθώριο είναι ο χρόνος που µπορεί να καθυστερήσει µια 

δραστηριότητα χωρίς να επηρεαστεί η έναρξη µιας επόµενης δραστηριότητας. Ισούται µε 

τη διαφορά του νωρίτερου χρόνου του γεγονότος τέλους µείον το νωρίτερο χρόνο του 

γεγονότος αρχής µείον τη διάρκεια της δραστηριότητας·  

 

Όταν βρούµε το συνολικό χρονικό περιθώριο όλων των δραστηριοτήτων, θα δούµε πως 

για µερικές είναι µηδέν, δηλαδή δεν έχουν κανένα χρονικό περιθώριο να καθυστερήσουν 

γιατί αν συµβεί αυτό θα καθυστερήσει όλη η κατασκευή. Οι δραστηριότητες αυτές είναι 

κρίσιµες και η διαδροµή που ακολουθούν ονοµάζεται κρίσιµη. 

 

Ο σκοπός της επίλυσης του δικτύου είναι ακριβώς να βρούµε ποιες είναι οι κρίσιµες 

δραστηριότητες σε µια κατασκευή, ώστε να προσέξουµε να µην έχουµε καµιά 

καθυστέρηση· επίσης ποιο είναι το συνολικό χρονικό περιθώριο για τις άλλες, για να 

ξέρουµε ποιες είναι οι δυνατότητες χρονικών µετατοπίσεων ή επεκτάσεων τους χωρίς να 

έχουµε καθυστέρηση τελικά του χρόνου της κατασκευής του έργου σε σχέση µ' αυτόν που 

προγραµµατίσαµε. Συνεπώς οι πόροι µας (που δεν είναι απεριόριστοι) πρέπει να 

διατίθενται µε προτεραιότητες, ένα κριτήριο των οποίων είναι το συνολικό χρονικό 

περιθώριο των δραστηριοτήτων εφόσον µας ενδιαφέρει να µην έχουµε καθυστέρηση στην 

κατασκευή του έργου. Κάθε δίκτυο έχει τουλάχιστον µια κρίσιµη διαδροµή που αρχίζει 

από το γεγονός αρχής και καταλήγει στο γεγονός τέλους. 

2.5.8 Κοµβικά δίκτυα-Μέθοδος ΜΡΜ (Metra Potential Method) 

2.5.8.1 ∆ιαµόρφωση κοµβικού δικτύου 

Στην κοµβική µορφή δικτύων οι κόµβοι αντιπροσωπεύουν τις δραστηριότητες. Τα βέλη 

οδηγούν από κόµβο (δηλαδή δραστηριότητα) σε κόµβο, προς τον τελικό στόχο της 

ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, δείχνοντας τις αλληλεξαρτήσεις των 

δραστηριοτήτων. Σηµαντική διαφορά µε τα δίκτυα στα οποία οι δραστηριότητες είναι 

κατά βέλη είναι η αναφορά σε σχέσεις αλληλουχίας σχετικά µε την έναρξη και το τέλος 

των δραστηριοτήτων. Υπάρχουν οι παρακάτω σχέσεις αλληλουχίας µεταξύ των 

δραστηριοτήτων: 
Πτυχιακή Εργασία: Μπογιατζόγλου Ιωάννης                                                                             σελ.28 

 



ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ                                                                                                           Τµήµα Μηχανολογίας 

 

 

 

                                    

 

Η επόµενη δραστηριότητα δεν µπορεί να αρχίσει αν δεν έχει περάσει χρόνος FSij από το 

τέλος της προηγούµενα. Π.χ. για να αρχίσει η "τοποθέτηση προκατασκευασµένου 

στοιχείου", πρέπει να έχει τελειώσει η "κατασκευή θεµελίωσης". Όταν FSij = Ο έχουµε 

την "κανονική αλληλουχία". 

 

 

 

 

Η εποµένη δραστηριότητα δεν µπορεί να αρχίσει αν δεν έχει περάσει χρόνος SSij από την 

αρχή της προηγούµενης. Π.χ. για να αρχίσει η "έρευνα αγοράς µηχανηµάτων έργου" 

πρέπει να έχει αρχίσει η "διαπραγµάτευση ανάληψης έργου". 

 

 

 

 

Η επόµενη δραστηριότητα δεν µπορεί να τελειώσει αν δεν έχει περάσει χρόνος FFij από το 

τέλος της προηγούµενης. Π.χ. η "τοποθέτηση παρκέ στο πάτωµα" δεν µπορεί να τελειώσει 

χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η "παράδοση όλων των παρκέ στο εργοτάξιο". 

 

 

 

 

Η επόµενη δραστηριότητα δεν µπορεί να τελειώσει αν δεν έχει περάσει χρόνος SFij από 

την αρχή της προηγούµενης. Π.χ. πρέπει να περάσει κάποιος χρόνος από την αρχή της 

δραστηριότητας "στατικός υπολογισµός κτιρίου" για να τελειώσει η "εκσκαφή θεµελίωσης 

του κτιρίου" ώστε να έχουν υπολογιστεί οι απαιτούµενες διαστάσει. 

 

Είναι δυνατή η ύπαρξη περισσότερων από µιας σχέσεων αλληλουχίας µεταξύ δύο ή 

περισσότερων δραστηριοτήτων. 

Πτυχιακή Εργασία: Μπογιατζόγλου Ιωάννης                                                                             σελ.29 

 



ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ                                                                                                           Τµήµα Μηχανολογίας 

 

 

Συµβολισµός δραστηριότητας σε κοµβικό δίκτυο: 

 

Περιγραφή δραστηριότητας 

(όνοµα) 
                      ∆ιάρκεια 

Νωρίτερος χρόνος 

αρχής 

Νωρίτερος χρόνος 

τέλους  

Συνολικό χρονικό 

περιθώριο  

Βραδύτερος χρόνος 

αρχής 

Βραδύτερος χρόνος 

τέλους 

Ελεύθερο χρονικό 

περιθώριο  

 

Κατά την κατάρτιση του κοµβικού δικτύου προσπαθούµε κατά το δυνατόν να µην 

διασταυρώνονται οι γραµµές που δείχνουν τις εξαρτήσει µεταξύ των δραστηριοτήτων. 

Πάνω στις γραµµές αυτές σηµειώνουµε τις σχέσεις αλληλουχίας µε τις διάρκειές τους (π.χ. 

FS = Ο, SS = 3, κ.λ.π.). 

2.5.9 Αναθεώρηση του χρονικού προγραµµατισµού κατασκευής έργων 

Ο προγραµµατισµός κατασκευών έργων στην πράξη είναι πολύ δύσκολος αφού σε κάθε 

έργο, π.χ. σπίτι, δρόµο, λιµάνι κ.λ.π., υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εξαρτώνται 

από φυσικές συνθήκες, θέση κατασκευής, µορφολογία εδάφους, κλίµα κ.λ.π. Επίσης, 

υπάρχει µεγάλη ποικιλία στις τεχνολογίες της κατασκευής ανάλογα µε το προσωπικό, τα 

υλικά και τον εξοπλισµό που χρησιµοποιούµε. Συνεπώς πρέπει για κάθε καινούργιο έργο 

να καταρτίζουµε ένα ξεχωριστό προγραµµατισµό. 

 

Πρόσθετες δυσκολίες στην Ελλάδα δηµιουργούνται από την έλλειψη των απαραίτητων 

στοιχείων, αποδόσεων, προηγούµενης εµπειρίας κ.λ.π. Χαρακτηριστικό είναι ότι µόνον τα 

τελευταία χρόνια, µεγάλες εργοληπτικές επιχειρήσεις δηµιουργούν αρχεία µε τα σχετικά 

στοιχεία. Έτσι είναι φυσικό ο προγραµµατισµός που κάνουµε στην αρχή του έργου ν' 

αλλάξει για πολλούς λόγους, όπως είναι: 

 

• Απρόβλεπτα γεγονότα (θεοµηνίες, έκτακτες βλάβες µηχανικού εξοπλισµού, 

καθυστερήσει παράδοσης υλικών, τεχνικές δυσκολίες κ.λ.π.). 

 

• Σφάλµατα δικά µας στην εκτίµηση στοιχείων σχετικά µε τις αποδόσεις 
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προσωπικού ή µηχανηµάτων, στην οργάνωση του εργοταξίου ή στην τεχνική του 

προγραµµατισµού. 

 

• ∆ιάφορες άλλες αιτίες,, όπως δυσκολίες στη χρηµατοδότηση του έργου, αλλαγές 

στη µελέτη κ.λ.π. 

 

Εξαιτίας αυτών των αλλαγών, φτιάχνουµε καινούργιο δίκτυο όταν έχουν αλλάξει οι 

αλληλεξαρτήσεις των δραστηριοτήτων ενώ στην περίπτωση που αλλάζουν οι διάρκειες 

των δραστηριοτήτων και τίποτα άλλο, µπορούµε να εξετάσουµε µόνο την κρίσιµη 

διαδροµή. 

 

∆εν υπάρχουν κανόνες για το χρόνο της αναπροσαρµογής. Σε βραχυχρόνια έργα, πρέπει 

να γίνεται συχνότερα ενώ σε µακροχρόνια λιγότερο συχνά, συνήθως περιοδικά κάθε 

εξάµηνο και φυσικά κάθε φορά που θα γίνει µια σοβαρή αλλαγή. Επίσης, έλεγχος του 

προγραµµατισµού και αναπροσαρµογή του είναι καλό να γίνεται και στο τέλος κάθε 

οικονοµικού χρόνου για να είναι σωστότερος ο προγραµµατισµός του επόµενου χρόνου. 

 

Γενικά µπορούµε να πούµε ότι δεν πρέπει να βλέπουµε τον προγραµµατισµό ΣΤΑΤΙΚΑ, 

δηλαδή σαν κάτι τέλειο που το κάνουµε στην αρχή της κατασκευής και δεν αλλάζει, αλλά 

∆ΥΝΑΜΙΚΑ, δηλαδή σαν κάτι που πρέπει να επιβεβαιώνεται στην πράξη, διαφορετικά 

πρέπει να τον αναπροσαρµόζουµε συνέχεια, προσπαθώντας κάθε φορά µε τα καινούργια 

στοιχεία που έχουµε να προσεγγίσουµε περισσότερο την πολύπλοκη πραγµατικότητα που 

λέγεται κατασκευή έργου. 
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3 Εφαρµογή –Case Study 

3.1 Εισαγωγή 

Το έργο µε το οποίο θα ασχοληθούµε, και θα επεξεργαστούµε στην εργασία αυτή είναι το 

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΡΟΥΠΟΜΥΛΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ».   

Το έργο χαρακτηρίζεται ως ηλεκτροµηχανολογικό και περιλαµβάνει εργασίες 

ηλεκτροµηχανολογικές αλλά και οικοδοµικές, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην 

τεχνική έκθεση και στην τεχνική περιγραφή του έργου οι οποίες παραθέτονται στο 

παράρτηµα Α. 

 

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 6 µήνες και η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται 

σε 283.898,30€ από τις οποίες 51.101,70€ για Φ.Π.Α. 

 

 Η εργασία αυτή ασχολείται µε το χρονικό προγραµµατισµό των εργασιών του έργου, µε 

τη βοήθεια  υπολογιστικών προγραµµάτων. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στον αρχικό 

σχεδιασµό του έργου και όχι στην εξέλιξη του αν και αυτή η δυνατότητα παρέχεται από τα 

προγράµµατα. 

3.2 ∆εδοµένα Έργου 

3.2.1 Σειρά Εργασιών 

Οι απαιτούµενες εργασίες καθορίζονται από την τεχνική έκθεση και την τεχνική 

περιγραφή του έργου. Όπως προκύπτει το έργο αποτελείται από εργασίες που µπορούν να 

διαχωριστούν στις εξής κατηγόριες: 

• Οικοδοµικές  

• Αποχέτευσης  

• Ύδρευσης  

• Ηλεκτρολογικές  

• Ασθενών Ρευµάτων 

• Κλιµατισµού 

• Πυρασφάλειας 
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• ∆ιάφορες 

 

Αρχικά δηµιουργούµε µια σειρά εργασιών ανά κατηγόρια προκείµενου να υπάρξει µια 

αρχική εικόνα του χρονικού προγραµµατισµού του έργου.  Η σειρά εργασιών έχει 

καθοριστεί µε τη βοήθεια τεχνικών (ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, µηχανολόγων 

ηλεκτρολόγων, κ.α.) που έχουν πρακτική γνώση πάνω στο αντικείµενο 

“ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις”.   

 

 Παρακάτω παραθέτουµε αναλυτικά τις κατηγορίες εργασιών 

 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 

∆ιάνοιξη αύλακος σε λιθοδοµή ή σκυρόδεµα 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα 

∆ιάνοιξη οπής σε λιθοδοµή 

∆ιάνοιξη οπής σε σκυρόδεµα 

Ψευδοροφή από γυψοσανίδες µε µόνωση 

Τοιχοποιία διπλής όψης µε γυψοσανίδες µε µόνωση 

Πόρτες πρεσσαριστές 

Πόρτες καρφωτές-περαστές 

Υαλοπίνακες πάχους 6 mm 

Εξωτερικά Ξύλινα υαλοστάσια 

Ελαιοχρωµατισµοί κοινών ξύλινων επιφανειών 

Βερνίκωµα ξύλινων επιφανειών 

Επιστρώσεις µε κεραµικά πλακάκια τύπου Cotto 

Επενδύσεις µε πλακάκια από πορσελάνη 

Χρωµατισµοί γυψοσανίδων µε πλαστικό χρώµα 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Φρεάτιο αποχέτευσης  

Φρεάτιο 40 cm X 50 cm 

Φρεάτιο 50 cm X 60 cm 

Σωλήνας πλαστικός αποχέτευσης PVC-4AT 

D= 40 mm 
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D= 50 mm 

D= 63 mm 

D= 75 mm 

D= 100 mm 

D= 125 mm 

Σύστηµα αποχέτευσης όµβριων-υδρορροές από χαλκοσωλήνα Φ180 

Σιφόνι δαπέδου πλαστικό Φ125 

Μπαλκονοσίφωνο µε D=40 και σκαράκι Φ100 

Χυτοσίδηρο καλύµµατα φρεατίων 

Νιπτήρας πορσελάνης 40Χ50cm 

Νιπτήρας πορσελάνης 40Χ50cm για ΑΜΚ 

Νεροχύτης Χαλύβδινος ανοξειδ 2 σκαφών πλάτη 70 cm, µηκ 1,90 cm 

Λεκάνη αποχωρ χαµηλ πιεσ από πορσελάνη µε σύνολο εξάρτηµα 

Λεκάνη αποχωρ ευρωπ τύπου µε δοχείο εκλύσεως, µε µπράτσο στήριξης, µε 

κάθισµα ΑΜΚ 

Ουρητήριο όρθιο 1 θέσης πορσελάνης 

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm 

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm για ΑΜΚ 

Ποτηροθήκη πορσελάνης πλήρης 

Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης 

Εταζέρα νιπτήρα πορσελάνης πλήρης 

Υ∆ΡΕΥΣΗ 

Φρεάτιο Υδροµετρητή 

Σωλήνας γαλβανισµένος βαρέως τύπου 

D=1/2" 

D=3/4" 

D=1'' 

D=1 1/2" 

D=2" 

D=2 1/2" 

D=4" 

Ρακόρ χαλύβδινο γαλβανισµένο 
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D=1/2" 

D=3/4" 

D=1 

D=1 1/2" 

D=2" 

D=2 1/2" 

Σωλήνας πλαστικού δικτυωµένου πολυαιθυλενίου ΧΡΕ ή VPE Φ16 Χ 2 mm 

σε σπιράλ Φ28 

Σωλήνας πλαστικού δικτυωµένου πολυαιθυλενίου ΧΡΕ ή VPE Φ18 Χ 2 mm 

σε σπιράλ Φ28 

Ρακόρ ορειχάλκινο 

Ρακόρ ορειχάλκινο 16 mm X 1/2" 

Ρακόρ ορειχάλκινο 18 mm X 1/2" 

Συλλέκτης διανοµής νερού  

Εισόδου 3/4", εξόδων 8 Χ 1/2" 

Εισόδου 3/4", εξόδων 3 Χ 1/2" 

Εισόδου 3/4", εξόδων 2 Χ 1/2" 

Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 

D=3/4" 

D=1 

D=1 1/2" 

D=2" 

Ντουλαπάκι εντοιχισµού διακλάδωσης και συλλεκτών 

∆ιακόπτης ορειχάλκινος γωνιακός D=1/2" 

∆ιακόπτης ορειχάλκινος D=3/4" 

Αναµικτήρας διαµέτρου 1/2", θερµού-ψυχρού νερού επιχρωµ για νιπτήρα 

Αναµικτήρας διαµέτρου 1/2", θερµού-ψυχρού νερού επιχρωµ για νιπτήρα  

ΑΜΚ 

Αναµικτήρας µπαταρία νεροχύτη διαµέτρου 1/2", θερµού-ψυχρού 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ  

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών, πλαστικός ,ευθύς 

Φ13.5 
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Φ16 

Φ21 

Φ29 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών, πλαστικός ,σπιράλ 

Φ13.5 

Φ16 

Φ21 

Φ29 

Κανάλι διέλευσης ηλεκτρικών γραµµών 

∆ιαστάσεων 32 Χ 12.5 mm 

∆ιαστάσεων 75 Χ 20 mm 

Κουτί διακλαδώσεως 

∆ιαστάσεων Φ70 στρογγυλό 

∆ιαστάσεων 100 Χ 100 mm τετράγωνο 

∆ιαστάσεων 80 Χ 80 mm τετράγωνο 

Ηλεκτρικός πίνακας  

Γενικός πίνακας  

Υποπίνακας αίθουσας προβολής-γραφείου 

Υποπίνακας µόνιµης έκθεσης 

Υποπίνακας φωτισµού σκηνής 

Υποπίνακας κλιµατισµού 

Εσχάρα καλωδίων 

Φρεάτιο επίσκεψης καλωδίων 

Τριγωνική γείωση 

Κουτί οργάνων διακοπής 

Κουτί διακλαδώσεως ενδοπέδιας διανοµής 

Μονοπολικό καλώδιο τύπου ΝΥΑ 

∆ιατοµής 1.5 mm2 

∆ιατοµής 2.5 mm2 

∆ιατοµής 4 mm2 

∆ιατοµής 6 mm2 

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ 
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∆ιατοµής 2 Χ 1.5 mm2 

∆ιατοµής 3 Χ 1.5 mm2 

∆ιατοµής 3 Χ 2.5 mm2 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 

∆ιατοµής 3 Χ 2.5 mm2 

∆ιατοµής 3 Χ 4 mm2 

∆ιατοµής 5 Χ 4 mm2 

∆ιατοµής 3 Χ 6 mm2 

∆ιατοµής 5 Χ 6 mm2 

∆ιατοµής 3 Χ 10 mm2 

∆ιατοµής 5 Χ 16 mm2 

∆ιατοµής 5 Χ 25 mm2 

∆ιατοµής 4 Χ 95 mm2 

Εξοπλισµός φωτισµού σκηνής χωρίς φωτιστικά 

Θερµοσίφωνας ηλεκτρικός 80 λίτρων 

Ηλεκτρική συσκευή στεγνώµατος χεριών 

Οθόνη προβολής 

∆ιακόπτης χωνευτός απλός  

∆ιακόπτης χωνευτός αλλε-ρετούρ ή κοµιτατέρ 

Μπουτόν χωνευτό µε λυχνία  

∆ιακόπτης τηλεχειριζόµενος ράγας ηλ. Πίνακα  

Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO 

Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUK-UPS 

Ρυθµιστής έντασης φωτισµού 

Ρυθµιστής ράγας έως 1000 W 

Ρυθµιστής ράγας έως 2500 W 

Μπουτόν διαχείρισης φωτισµού σε σύνδεση µε ρυθµιστές έντασης φωτισµού 

Φωτιστικό σώµα προβολέας 100 W 

Φωτιστικό σώµα προβολέας 250 W 

Φωτιστικό σώµα εσωτερικού χώρου 

Χωνευτό spot 12V- 50 W 

Φωτιστικό σώµα φθορισµού 2 Χ 18 W 
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Φωτιστικό σώµα φθορισµού 36 W 

Φωτιστικό σώµα φθορισµού 2 X 58 W 

Φωτιστικό σώµα οροφής τύπου καµπάνας  

Φωτιστικό σώµα-προβολέας 50 W QVF200 

Φωτιστικό σώµα-προβολέας 150 W QRN130 

Φωτιστικό σώµα-προβολέας 500 W QVF415 

Φωτιστικό σώµα-προβολέας 50 W QRN520 

Φωτιστικό σώµα-προβολέας 120 W DRN130 

Αξονικός εξαεριστήρας τοίχου 

Ράγα σύνδεσης Φωτιστικών 

Τύπος RCS 700 

Τύπος RCS 750 

Τύπος RCS 800 

ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 

Τηλεφωνικό κέντρο, ηλεκτρονικό, 3 εξ γραµµών και 8 εσωτερικ 

Κατανεµητής δοµηµένης καλωδίωσης 

Καλώδιο UTP για δοµηµένη καλωδίωση κατηγόριας 5 

Πρίζα τύπου RJ45, κατηγόριας 5, µόνη ή διπλή 

Τηλεφωνική συσκευή, ψηφιακή συµβατή µε τηλ κέντρο 

Κατανοµέας δικτύου υπολογιστών (HUB) 

κεραιοδότης - λήψη κεραίας R-TV 

Οµοαξονικό καλώδιο 75 Ω/m 

Μεταφραστικό σύστηµα (κεντρική µονάδα-καλωδίωση) 

Μικροφωνική εγκατάσταση αίθουσας, πλήρης  

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Αγωγός από πάνελ πολυουρεθάνης µε φύλλο αλουµινίου 

Αεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε µόνωση 

Αντλία θερµότητας αυτόνοµου τύπου ψυκτικής απόδοσης 118000 BTU/H 

Στόµιο τοίχου αέρος, ορ8ογ διατοµής µε ρυθµιζόµενα πτερύγια και 

διάφραγµα  

Προσαγωγής αέρα 10" Χ 12" 

 Απαγωγής αέρα 16" Χ 30" 
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Αντλία θερµότητας διαιρούµενου τύπου 

Οροφής ή δαπέδου ψυκτ απόδοσης 25000 BTU/H και θερµά απόδοσης 26000 

BTU/H 

Οροφής ή δαπέδου ψυκτ απόδοσης 12000 BTU/H και θερµ απόδοσης 13000 

BTU/H 

τοίχου ψυκτ απόδοσης 9500 BTU/H και θερµ απόδοσης 12000 BTU/H 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Πίνακας πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαγιάς  

Θερµοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαγιάς 

Ανιχνευτής ιονισµού καπνού 

κοµβίον αναγγελίας πυρκαγιάς υαλόφρακτο 

Οπτικοακουστικός επαναλήπτης 

Πυροσβεστική φωλιά πλήρης  

Φωτιστικό ασφάλειας  

Πυροσβεστικό συγκρότηµα πλήρες 

Αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού νερού (SPRINKLER) 

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως - 6 KGR 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

Σιδηροκατασκευές – λαµαρινοκατασκευές 

Κατασκευή και τοποθέτηση σκηνής 

Κατασκευή και τοποθέτηση µπαρ 

Κάθισµα συνεδριακού χώρου 

 

3.2.2 ∆ιάρκεια Εργασιών 

Μετά την κατηγοριοποίηση των εργασιών πρέπει να γίνει η εκτίµηση της διάρκειας τους.  

Η εκτίµηση έγινε µε τη χρήση των τεχνικών βιβλίων ΑΤΗΕ, ΑΤΟΕ, ΗΛΜ, Υ∆Ρ.   Η  

χρονική  εκτίµηση έγινε σύµφωνα µε τον κωδικό και το µέγεθος της κάθε  εργασίας. 

3.2.3 Σύνθεση Και Κόστος Πόρων 

Για κάθε εργασία προκύπτουν ένας ή περισσότεροι πόροι (είτε ανθρώπινοι είτε υλικοί). 

Στην συγκεκριµένη εργασία έχουµε θεωρήσει ότι κάθε ανθρώπινος πόρος αντιστοιχεί σε 
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ένα συνεργείο το οποίο αποτελείται από ένα τεχνίτη και ένα βοηθό. Κατά συνέπεια το 

κόστος, του κάθε ανθρώπινου πόρου πρέπει να υπολογιστεί ως ενιαίο όπως προκύπτει από 

τις παρακάτω πράξεις. 

 

Από το πρακτικό επιτροπής διαπιστώσεων τιµών για έργα δηµόσιου καθορίζονται τα εξής: 

 

• Ηµεροµίσθιο Τεχνίτη: 61,27€ 

• Ηµεροµίσθιο Βοηθού: 46,27€ 

• Μέση εργοδοτική επιβάρυνση: 81,17% 

• Μέσος όρος ωρών εργασίας ανά ηµέρα: 6,46h 

 

Ο µισθός ανά ώρα κάθε ανθρώπινου πόρου είναι το άθροισµα των ηµεροµίσθιων τεχνίτη 

και βοηθού συν τη µέση εργοδοτική επιβάρυνση δια το µέσο όρο ωρών εργασίας ανά 

ηµέρα. 

 

∆ηλ.                     €/h ( ) ( ) 15.30
46.6

27.4627.61%17.8127.4627.61
=

+×++

 

Όποτε ο µισθός ανά ώρα κάθε ανθρώπινου πόρου αντιστοιχεί σε 30,15€ ανά ώρα. 

 

Το κόστος των υλικών πόρων που χρησιµοποιήθηκαν για το έργο προκύπτει µετά από 

έρευνα αγοράς στις τρέχουσες τιµές των απαιτούµενων υλικών όπως εµφανίζεται 

παρακάτω : 

 

• Κόστος Υλικών Οικοδοµικών : 12.024,38 € 

• Κόστος Υλικών Αποχέτευσης : 3.973,46 €     

• Κόστος Υλικών Ύδρευσης : 2.617,70 € 

• Κόστος Υλικών Ηλεκτρολογικών : 29.006,25 € 

• Κόστος Υλικών Ασθενών Ρευµάτων : 9.850,64 € 

• Κόστος Υλικών Κλιµατισµού : 11.527,79 € 

• Κόστος Υλικών Πυρασφάλειας : 5.996,68 € 

• Κόστος Υλικών ∆ιάφορα : 9.095,92 € 
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4 Microsoft Project 

4.1 Εισαγωγή  

Το Microsoft Project είναι ένα ισχυρό, εύκαµπτο εργαλείο της διαχείρισης έργου που 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για να ελέγξουµε απλά ή σύνθετα έργα. Μας βοηθά να 

σχεδιάσουµε και να ακολουθήσουµε όλες τις δραστηριότητές µας έτσι ώστε να µπορούµε 

να παρακολουθούµε την πρόοδό τους.  

 

Το εργαλείο αυτό, το οποίο έχει πολλές οµοιότητες µε άλλα προγράµµατα χρονικού 

προγραµµατισµού που ίσως χρησιµοποιούνται συχνά, και µπορεί να βοηθήσει να 

επιτευχθούν τα εξής: 

 

• Παρακολούθηση όλων των πληροφοριών που συλλέγονται, σχετικά µε τις 

εργασίες, τη διάρκεια, και τις απαιτήσεις πόρων για το έργο µας.  

 

• Απεικόνιση του προγράµµατος του έργου µας σε τυποποιηµένες και καλά 

καθορισµένες µορφές. 

 

• Προγραµµατισµός εργασιών και πόρων µε συνέπεια και αποδοτικότητα. 

 

• Ανταλλαγή πληροφοριών για το έργο µε όλους τους συµµετέχοντες, µέσω 

ενδοδικτύου ή του Internet. 

 

• Επικοινωνία µε τους πόρους και τους υπόλοιπους συµµετέχοντες, ενώ ο τελικός 

έλεγχος να αφήνεται στο διαχειριστή έργου. 

 

Καθώς θα δηµιουργούµε ένα σχέδιο του έργου, το Microsoft Project υπολογίζει και 

δηµιουργεί ένα πρόγραµµα εργασιών µε βάση τις πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης για 

τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, για τους ανθρώπους  που εργάζονται σε αυτές, για τον 

εξοπλισµό και τις προµήθειες που χρησιµοποιούνται για να ολοκληρωθούν, και τα σχετικά 

κόστη. 
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Κατά την εισαγωγή των πληροφοριών, µπορούµε τώρα να εκµεταλλευθούµε 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα όπως: 

 

• Κώδικες περιλήψεων για να δηµιουργηθεί µια δοµή περιλήψεων µε τους κώδικες 

που ταιριάζει µε κώδικες WBS (Work Breakdown Structure).  

 

• Ηµεροµηνίες προθεσµίας για να τεθούν οι οφειλόµενες ηµεροµηνίες µε τις όποιες 

οι υποχρεώσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί.  

 

• Ηµερολόγια εργασιών για να προγραµµατιστεί ποτέ µπορούν ή δεν µπορούν να 

γίνουν εργασίες, για παράδειγµα εξαιτίας καθυστέρησης εξοπλισµού . 

 

•  Υλικοί πόροι για να υπολογιστεί το κόστος των υλικών, όπως οι προµήθειες και 

άλλα αναλώσιµα στοιχεία . 

 

Μόλις δηµιουργηθεί ένα σχέδιο του έργου, πρέπει να διαχειρισθεί. Με την αναθεώρηση 

και την ανάλυση του έργου και της προόδου του κατά διαστήµατα, µπορούµε να κάνουµε 

τις απαραίτητες αλλαγές για να διατηρηθεί το έργο εντός χρονικών και οικονοµικών 

ορίων. 

 

Κατά τη διαχείριση ενός έργου, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα όπως: 

 

• Τροποποίηση πεδίων προκείµενου να αναγνωρίζονται συγκεκριµένες πληροφορίες 

στα πεδία.  

 

• Απόψεις και πίνακες για να επιδείξουν τις ακριβείς πληροφορίες που θέλετε να 

αναθεωρήσετε. 

 

• Φίλτρα και οµάδες για να εστιάσει στις πληροφορίες που χρειάζονται την προσοχή 

µας.  

 

• Εµπλουτισµός διαγραµµάτων δικτύων για να προσαρµοστεί η εµφάνιση του 
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διαγράµµατος, γνωστό ως διάγραµµα PERT, έτσι ώστε να µπορούµε να δούµε τις 

συγκεκριµένες πληροφορίες χωρίς χρησιµοποίηση προσθέτων εργαλείων.  

 

Μετά από τη δηµιουργία του σχεδίου του έργου µας και σε όλη τη διοικητική φάση, 

µπορούµε να µεταβιβάσουµε τις πληροφορίες του έργου σε άλλους, όπως οι µέτοχοι ή οι 

άνθρωποι που εµείς διορίσαµε για να κάνουν τις εργασίες.  

 

 Για την επικοινωνία, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε χαρακτηριστικά γνωρίσµατα όπως: 

 

• Εκτύπωση και υποβολή έκθεσης των παρόντων πληροφοριών του έργου σε άλλους 

σε χαρτί.  

 

• Έκδοση σε ιστοσελίδα ή αποθήκευση του σχεδίου του έργου σε έναν κεντρικό 

υπολογιστή δικτύου για να επιτρέψει σε άλλους την πρόσβαση στις πληροφορίες του 

έργου στο internet. 

 

• Ρύθµιση του Microsoft Outlook ώστε να επιτρέπει σε άλλους να βλέπουν τις λίστα 

εργασιών στο Outlook , απ’ όπου µπορούν να υπενθυµιστούν τις ηµεροµηνίες µε τις 

υποχρεώσεις τους. 

 

Παρακάτω θα παρουσιάσουµε, σε γενικές γραµµές, τα κυρίως βήµατα για την 

πραγµατοποίηση ενός έργου από τη δηµιουργία του σχεδίου, την παρακολούθηση του 

έργου, έως και το κλείσιµο του. 

4.2 ∆ηµιουργία Σχεδίου 

4.2.1 Καθορισµός Έργου 

4.2.1.1 Έναρξη ενός έργου 

Κατά τη διάρκεια της φάσης προγραµµατισµού του έργου, που θα διαρκέσει ένα 

σηµαντικό χρονικό διάστηµα και θα περιλάβει πολλούς ανθρώπους, είναι σηµαντικό να 

καθορίσουµε τους στόχους, τις υποθέσεις, και τους περιορισµούς του έργου.  
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4.2.1.2 ∆ηµιουργία ενός αρχείου έργου  

Μετά από τον αρχικό προγραµµατισµό, µπορούµε να αρχίσουµε το αρχείο του έργου µας 

εισάγουµε τα προκαταρκτικά στοιχεία του έργου µας, και επισυνάπτουµε τα έγγραφα 

προγραµµατισµού µας στο αρχείο.  

4.2.1.3 Καθορισµός των προϊόντων  

Μόλις καθιερώσουµε τους στόχους του έργου µας, καθορίζουµε το πραγµατικό προϊόν ή 

την υπηρεσία που επιτυγχάνουν εκείνους τους στόχους. 

4.2.2 Σχεδιασµός ∆ραστηριοτήτων Έργου 

4.2.2.1 Καθορισµός των φάσεων και δηµιουργία ενός κατάλογου εργασιών. 

Αφού έχουµε καθορίσει τις εργασίες που περιλαµβάνονται στο έργο µας, µπορούµε να το 

οργανώσουµε σε κύρια σηµεία, φάσεις, και εργασίες και να τα εισάγουµε στο Microsoft 

Project. Εάν αυτό το στοιχείο είναι αποθηκευµένο σε ένα άλλο αρχείο, µπορείτε να το 

αντιγράψουµε και να το εισάγουµε στο Microsoft Project. 

4.2.2.2 Ανάλυση εργασιών 

Αφού έχουµε περιγράψει τις εργασίες, µπορούµε επίσης να παρουσιάσουµε τη δοµή του 

έργου µας χρησιµοποιώντας ενσωµατωµένους ή προσαρµοσµένους WBS (Work 

Breakdown Structure) κώδικες. Αυτοί οι κωδικοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

οργανώσουν την λίστα εργασιών µας µε βάση ποικίλα συστήµατα κωδικοποίησης, όπως οι 

κώδικες λογιστικής ή την δική µας OBS δοµή (organizational breakdown structure: 

διαδικασία κωδικοποίησης που βασίζεται στον οργανωµένο καταµερισµό µίας δοµηµένης 

κατασκευής). 

4.2.2.3 Οργάνωση ενός έργου σε κύριες εργασίες και υποεργασίες.  

Μπορούµε να οργανώσουµε το έργο µας χρησιµοποιώντας κύριες εργασίες και 

υποεργασίες όταν πρόκειται να διαχειριστούµε ένα µεγάλο, σύνθετο έργο ή διάφορα 

συσχετιζόµενα έργα. 

4.2.2.4 Εκτίµηση διάρκειας εργασιών  

Με την είσοδο των διαρκειών των εργασιών, αντί της επιθυµητής έναρξης ή της 

ηµεροµηνίας λήξης, επιτρέπουµε στο Microsoft Project να δηµιουργήσει ένα πρόγραµµα 

για µας. 
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4.2.2.5 Καθορισµός εξαρτήσεων και περιορισµών εργασιών 

Αφότου έχουµε εισαγάγει τις διάρκειες εργασιών, είναι καιρός να εξεταστεί πώς εκείνες οι 

εργασίες συσχετίζονται η µία µε την άλλη και µε τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες. 

4.2.2.6 ∆ηµιουργία αλληλεξαρτήσεων µεταξύ έργων 

Μπορούµε να δηµιουργήσουµε τις εξαρτήσεις εργασιών, µεταξύ των εργασιών σε 

διαφορετικά έργα. Η δηµιουργία των εξαρτήσεων µεταξύ των έργων διαµορφώνει ακριβώς 

τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των διαφορετικών έργων και βοηθά να ενηµερώσει το έργο 

µας.  

4.2.3 Σχεδιασµός Πόρων  

4.2.3.1 Εκτίµηση αναγκών των πόρων. 

Σε αυτό το σηµείο στη διαδικασία προγραµµατισµού του έργου, έχουµε προσδιορίσει το 

στόχο του έργου, και έχουµε καθορίσει τη λίστα εργασιών και τις αναµενόµενες διάρκειες 

τους. Μπορούµε τώρα να χρησιµοποιήσουµε αυτές τις πληροφορίες για να κάνουµε τις 

προκαταρκτικές εκτιµήσεις, να προσδιορίσουµε τις απαιτήσεις, και να αρχίσουµε την 

επάνδρωσή και τις διαδικασίες προµήθειας για να αποκτηθούν οι πόροι που θα εκτελέσουν 

τις εργασίες του έργου. 

4.2.3.2 Εισαγωγή των πληροφοριών των πόρων και των καθορισµένων χρόνων 

απασχόλησης  

Σε αυτό το σηµείο στη διαδικασία προγραµµατισµού του έργου, όλοι οι πόροι έχουν 

προσδιοριστεί, έχουν εγκριθεί, και έχουν προµηθευτεί. Ξέρουµε ποιος πρόκειται να είσαι 

στην οµάδα µας, και ποιος εξοπλισµός και υλικά πρέπει να αποκτηθούν για να 

ολοκληρωθούν οι στόχοι του έργου. 

4.2.3.3 ∆ιανοµή πόρων µεταξύ έργων 

Η διανοµή των πόρων είναι χρήσιµη για τη διαχείριση των πληροφοριών των πόρων και 

τις αναθέσεις σε πολλαπλά έργα µέσα στα όποια οι ίδιοι άνθρωποι, υλικά, ή ο εξοπλισµός 

θα χρησιµοποιηθούν.  

4.2.3.4 Ορισµός πόρων στις εργασίες. 

Τώρα που έχουν εισαχθεί οι πληροφορίες των πόρων στο έργο, µπορούµε να ορίσουµε 

τους πόρους στις συγκεκριµένες εργασίες που έχουµε οργανώσει στο έργο. 
Πτυχιακή Εργασία: Μπογιατζόγλου Ιωάννης                                                                             σελ.45 

 



ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ                                                                                                           Τµήµα Μηχανολογίας 

 

4.2.4   Σχεδιασµός Κόστους Έργου 

4.2.4.1 Εκτίµηση κόστους   

Εκτίµηση κόστους είναι η διαδικασία κατά την οποία η εκτίµηση των προσεγγιστικών 

πόρων και του κόστους εργασιών απαιτείται για την ολοκλήρωση δραστηριοτήτων που 

αποτελούν το έργο. 

4.2.4.2 Καθορισµός και διανοµή των πληροφοριών κόστους  

Όταν όλα τα κόστη εισαχθούν, µπορείτε να θελήσουµε να τους αποθηκεύσουµε  ως τον 

προϋπολογισµό µας προτού να αρχίσουµε και το σχέδιο. Σε αυτό το σηµείο µπορούµε αν 

θελήσουµε να περιλάβουµε τις σηµαντικές σηµειώσεις για τις αποφάσεις προϋπολογισµού, 

να µοιραστούµε τις πληροφορίες προϋπολογισµού µε άλλους, ή να τις µεταφέρουµε σε 

άλλα προγράµµατα, όπως ένα οικονοµικό σύστηµα που η επιχείρησή µας µπορεί να 

χρησιµοποιεί. 

4.2.4.3 Προετοιµασία διαχείρισης του κόστους  

Μετά από το καθορισµό του κόστους, µπορούµε να κάνουµε τις απαραίτητες 

προετοιµασίες για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του κόστους για να εξασφαλιστεί 

ότι το έργο θα παραµείνει στα πλαίσια του προϋπολογισµού. Μπορούµε να 

προσδιορίσουµε την ηµεροµηνία έναρξης του οικονοµικού έτους, τις επιλογές έλεγχου 

υπολογισµών, και να καθορίσουµε ποτέ θα γίνει η πληρωµή του κόστους.  

4.2.5 Σχέδιο Για Ποιότητα Και Κίνδυνους 

4.2.5.1 Σχέδιο για την ποιότητα  

Προτού να αρχίσει ένα έργο, πρέπει να προσδιορίσουµε τα ποιοτικά πρότυπα µε τα οποία 

πρέπει να συµµορφωθούµε για να καλύψουµε τις όλες απαιτήσεις έργου µας. Αφότου 

προσδιορίσουµε τις ποιοτικές απαιτήσεις, µπορούµε να προσαρµόσουµε την προοπτική, 

τους πόρους και το πρόγραµµα όπως απαιτείται για να επιτύχουµε την επιθυµητή 

ποιότητα. 

4.2.5.2 Προσδιορισµός και σχεδίαση για τους κινδύνους  

Αφότου αρχίζει ένα έργο, γεγονότα που είναι δύσκολο να προβλεφθούν όπως καιρικά 

φαινόµενα µπορεί να δηµιουργήσουν νέους κίνδυνους. Ο προσχεδιασµός, η αναγνώριση, 
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και η επίλυση του κινδύνου σε ποικίλους χρόνους κατά τη διάρκεια ενός προγράµµατος 

µπορούν να βοηθήσουν να κρατηθεί το έργο εντός προγράµµατος και προϋπολογισµού. 

4.2.6 Βελτιστοποίηση Σχεδίου Έργου 

4.2.6.1 Βελτιστοποίηση του σχεδίου έργου για να εκπληρωθεί η ηµεροµηνία τερµατισµού του 

Αν η ηµεροµηνία λήξης είναι σηµαντική για την επιτυχία του έργου, πρέπει µετά από τη 

δηµιουργία του σχεδίου του έργου, να αναθεωρηθεί η σχεδιασµένη ηµεροµηνία λήξης. 

∆εδοµένου ότι αλλάζουν παράµετροι του σχεδίου που έχουν να κάνουν µε την ηµεροµηνία 

λήξης εντούτοις, είναι πιθανό να χρειαστεί να αλλαχθεί το κόστος και το εύρος. Αυτή η 

σχέση µεταξύ κόστους, εύρους , και του χρόνου αναφέρεται συχνά ως  τρίγωνο έργου. 

4.2.6.2  Βελτιστοποίηση του σχεδίου έργου για τους πόρους  

Εάν διαπιστωθεί ότι µερικοί πόροι είναι υποαπασχολούµενοι ή υπεραπασχολούµενοι µετά 

από τη δηµιουργία του σχεδίου του έργου µας, πρέπει να αναθεωρηθεί η κατανοµή των 

πόρων προκείµενου να αναδιανεµηθεί ο φόρτος εργασίας πιο οµοιόµορφα. 

4.2.6.3  Βελτιστοποίηση του σχεδίου έργου για εκπλήρωση του προϋπολογισµού 

Μετά από τη δηµιουργία του σχεδίου του έργου µας, αναθεωρούµε τα προγραµµατισµένα 

κόστη προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι το έργο βρίσκεται εντός προϋπολογισµού. 

4.3 Παρακολούθηση και ∆ιαχείριση Έργου  

4.3.1 Παρακολούθηση Προόδου  

4.3.1.1 Οργάνωση ενός έργου για την παρακολούθηση 

Αν και το Microsoft Project κάνει την παρακολούθηση εύκολη, υπάρχουν διάφορα µέτρα 

που πρέπει να ληφθούν προτού να µπορέσουµε να αρχίσουµε την παρακολούθηση της 

προόδου του έργου. 

4.3.1.2 Η καταγραφή της προόδου και ανταπόκριση στις αναπροσαρµογές 

Αφότου έχουµε επιλέξει τα στοιχεία να θέλουµε παρακολουθήσουµε και τη µέθοδο 

παρακολούθησης, µπορείτε να αρχίσουµε. Ως επί το πλείστον, παρακολουθούµε την 

πρόοδο µε την ανταλλαγή πληροφοριών για την εργασία µε τα µέλη οµάδας εργασίας και 

ενσωµατώνοντας έπειτα την πιο ενηµερωµένη πληροφορία στο σχέδιο του έργου µας. 
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4.3.2 ∆ιαχείριση Προγράµµατος  

4.3.2.1 Προσδιορισµός των προβληµάτων του προγράµµατος  

Αφότου αρχίσει το έργο µας και παρακολουθούµε την πραγµατική πρόοδο των εργασιών, 

µπορείτε να αναθεωρήσουµε το πρόγραµµά µας για να προσδιοριστούν τα προβλήµατα ή 

πιθανά προβλήµατα µε το πρόγραµµα των εργασιών. 

4.3.2.2 Τοποθέτηση των εργασιών, φάσεων, ή του έργου πίσω στο πρόγραµµα 

Αφότου έχουµε προσδιορίσει τα προβλήµατα στο έργο µας, µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε ποικίλες στρατηγικές για να διαχειριστούµε το πρόγραµµα του έργου 

µας όπως αλλαγές στις συσχετίσεις των εργασιών, στους περιορισµούς, και στους πόρους. 

4.3.3 ∆ιαχείριση Πόρων 

4.3.3.1 Παρακολούθηση της προόδου των πόρων 

Ο αποτελεσµατικότερος τρόπος για να µετρηθεί η πρόοδος των πόρων σε ένα έργο είναι 

να ισορροπηθούν οι φόρτοι εργασίας και να παρακολουθηθούν οι πρόοδοι των εργασιών. 

4.3.3.2 Προσδιορισµός των προβληµάτων κατανοµής των πόρων  

Με την αναθεώρηση τέτοιων πληροφοριών των πόρων όπως τις αναθέσεις, 

υπεραπασχόληση ή υποαπασχόληση, κόστη των πόρων, και διαφορές µεταξύ της 

προγραµµατισµένης και πραγµατικής εργασίας, µπορούµε να ελέγξουµε ότι πόροι έχουν 

ορισθεί στις εργασίες µε το βέλτιστο τρόπο ώστε να πάρουµε τα αποτελέσµατα που 

επιθυµούµε. 

4.3.3.3 Επιλύστε τα προβλήµατα κατανοµής των πόρων  

Για να πάρουµε την καλύτερη απόδοση και αποτελέσµατα από τους πόρους, πρέπει να 

διαχειριστούµε τον φόρτο εργασίας τους, για να καθορίσουµε την υπεραπασχόληση ή 

υποαπασχόληση τους. Εάν αλλάξουµε τις αναθέσεις των πόρων, ελέγχουµε τα 

αποτελέσµατα των αλλαγών µας στο έργο για να υπάρχει  βεβαιότητα ότι τα 

αποτελέσµατα θα ανταποκριθούν στους στόχους έργου µας. 
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4.3.4 ∆ιαχείριση Κόστους  

4.3.4.1 Προσδιορισµός των προβληµάτων του κόστους 

Για να διατηρηθούν οι δαπάνες στα πλαίσια του προϋπολογισµού, θα πρέπει  να 

προσδιορίσουµε τα προβλήµατα του κόστους, µε την αναθεώρηση των συνολικών 

δαπανών και των διαφόρων δαπανών που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια του έργου, ώστε 

να διενεργήσουµε προσαρµογές όπου απαιτούνται. 

4.3.4.2 ∆ιατήρηση κόστους στα πλαίσια του προϋπολογισµού  

Για τη διατήρηση του κόστους στα πλαίσια του προϋπολογισµού, θα πρέπει  να 

αναθεωρήσουµε τις διάφορες δαπάνες που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια του έργου έτσι 

ώστε να διενεργήσουµε προσαρµογές όπου απαιτούνται.  

4.3.5 ∆ιαχείριση Κίνδυνων 

4.3.5.1 Ανταπόκριση σε γεγονότα κινδύνου  

Εάν προσδιορίσουµε τους νέους κινδύνους που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια του 

έργου, πρέπει να ανταποκριθούµε σε εκείνους τους κινδύνους. Το πιθανότερο είναι να 

αντιµετωπίσουµε κίνδυνους που απειλούν την καθυστέρηση της εργασίας, φάσης ή 

ηµεροµηνιών λήξης του έργου, αύξηση του προϋπολογισµού, υπερτιµηµένων πόρων ή και 

των τριών. 

4.4 Κλείσιµο Έργου 

4.4.1 Αναθεώρηση  τελικών πληροφοριών έργου  

4.4.1.1 Αναθεώρηση τελικών πληροφοριών έργου  

Το τέλος ενός έργου είναι µια ευκαιρία να συγκεντρωθούν και να καταγραφούν οι 

πληροφορίες έργου και να αξιολογηθούν. Μπορούν επίσης να επαναχρησιµοποιηθούν για 

µελλοντικά έργα µε τη διάσωση του αρχείου ως πρότυπο. Αυτά τα τελευταία βήµατα 

µπορούν να έχουν επιπτώσεις στην επιτυχία των µελλοντικών έργων. 
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5 Microsoft Project Case Study 

5.1 Εισαγωγή 

Το Microsoft Project είναι µια εφαρµογή που είναι ιδιαιτέρως εύχρηστη. Αυτό οφείλεται 

αρχικά σε οµοιότητες που έχει µε αλλά προγράµµατα της εταιρίας παραγωγής που είναι 

ευρέως γνωστά. 

 

Παρόλα αυτά οι βασικές γνώσεις σχετικά µε την διοίκηση έργου και τον χρονικό 

προγραµµατισµό είναι απαραίτητες, καθώς το MSProject έχει δηµιουργηθεί για αυτό το 

σκοπό. 

 

Προτού ξεκινήσει η χρήση της εφαρµογής είναι απαραίτητο να έχει γίνει η απαιτούµενη 

προεργασία πάνω στη µελέτη του έργου. Η προεργασία αυτή απαιτεί τον καθορισµό των 

στόχων, των υποθέσεων, και των περιορισµών του έργου.  

5.2 Έναρξη Προγράµµατος 

5.2.1 Εισαγωγή ∆εδοµένων 

Με την έναρξη του προγράµµατος και την δηµιουργία ενός νέου σχεδίου ζητείται η 

εισαγωγή βασικών δεδοµένων από το πρόγραµµα, όπως ηµεροµηνία έναρξης του έργου, 

ηµεροµηνία λήξης του έργου (αν είναι γνωστή), επιλογή για τον τρόπο σχεδιασµού (είτε 

από την ηµεροµηνία έναρξης του έργου, είτε από την ηµεροµηνία λήξης ανάλογα τις 

απαιτήσεις του έργου), η τρέχουσα ηµεροµηνία, η ηµεροµηνία τρέχουσας κατάστασης του 

έργου, το είδος του εργασιακού ηµερολόγιου και τέλος την προτεραιότητα του έργου(0-

1000).  
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Μετά την εισαγωγή των δεδοµένων το MSProject εµφανίζει την προεπιλεγµένη του 

µορφή, που είναι το διάγραµµα Gantt. 

 

Αν θέλουµε να καθορίσουµε πιο συγκεκριµένα το εργασιακό ηµερολόγιο µπορούµε να το 

κάνουµε µε την εντολή tools – options υποφάκελο calendars 
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ή µε την εντολή tools – change working time απ όπου µπορούµε να καθορίσουµε µη 

εργάσιµες µέρες και ώρες. 

 

 

 

 

5.3 Εισαγωγή ∆ραστηριοτήτων Έργου 

Επιλέγοντας την εντολή project – task information µπορεί να γίνει η εισαγωγή όλων των 

δεδοµένων για µια δραστηριότητα.  

 

Το παράθυρο που εµφανίζεται µας δίνει τη δυνατότητα να εισάγουµε πληροφορίες για 

κάθε τοµέα της δραστηριότητας, όπως γενικές πληροφορίες, προηγηθείσες 

δραστηριότητες, πόροι δραστηριότητας, ειδικές πληροφορίες και υποσηµειώσεις. 

Στις γενικές πληροφορίες ο χρηστής καλείται να εισάγει το όνοµα της δραστηριότητας, 

την διάρκεια της δραστηριότητας, το ποσοστό ολοκλήρωσης της, το βαθµό 

προτεραιότητας της και την ηµεροµηνία έναρξης της εργασίας. Η ηµεροµηνία λήξης 

συµπληρώνεται αυτόµατα από τον υπολογισµό της ηµεροµηνίας έναρξης και της 

διάρκειας της εργασίας. 
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   Στον υποφάκελο advanced εισάγονται οι ειδικές πληροφορίες της εργασίας.  Σαν ειδικές 

πληροφορίες ορίζονται η πιθανή προθεσµία της εργασίας, ο τύπος της προθεσµίας και η 

ηµεροµηνία της, όπως επίσης και κάποιες σταθερές παράµετροι της εργασίας που είναι ο 

WBS κώδικας, το εργασιακό ηµερολόγιο και αν η εργασία είναι ορόσηµο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πτυχιακή Εργασία: Μπογιατζόγλου Ιωάννης                                                                             σελ.53 

 



ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ                                                                                                           Τµήµα Μηχανολογίας 

 

5.4  Συσχέτιση  ∆ραστηριοτήτων 

Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή των δραστηριοτήτων ακολουθεί η συσχέτιση τους. 

Επιλέγοντας την δραστηριότητα που µας ενδιαφέρει, από τον ίδιο πίνακα όπως πριν, µε 

την εντολή project – task information, επιλέγουµε τον υποφάκελο predecessors. Στο 

πάνω µέρος του πίνακα εµφανίζεται η ονοµασία της δραστηριότητας που έχουµε επιλέξει 

να συσχετίσουµε και η διάρκεια της. Από τη στήλη Task Name επιλέγουµε την εργασία 

µε την οποία θέλουµε να συσχετίσουµε την προεπιλεγµένη και από τη στήλη Type 

επιλέγουµε το είδος συσχέτισης. Το ίδιο µπορεί να γίνει και για παραπάνω από µια 

εργασίες. 

 

                          

5.5 Σχεδιασµός Πόρων 

Προτού αντιστοιχήσουµε τους πόρους µε τις δραστηριότητες πρέπει πρώτα να 

καταχωρήσουµε  τους πόρους στο πρόγραµµα. Επιλέγοντας από το µενού view – resource 

sheet εµφανίζεται το φύλλο καταχώρησης πόρων. 

 

Ξεκινώντας από τη στήλη Resource Name καταχωρούµε το όνοµα του πόρου και 

συνεχίζουµε οριζόντια στον πίνακα ορίζοντας το είδος του πόρου (ανθρώπινος ή υλικός), 

τα αρχικά του πόρου, το Max Units, το κόστος ανά ώρα ή σταθερό κόστος (ανθρώπινος ή 

υλικός πόρος αντίστοιχα), το κόστος υπερωριακής εργασίας, τον τρόπο πληρωµής και το 

είδος του εργασιακού ηµερολογίου. 
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πόρο δυο άτοµα (τεχνίτη - βοηθό) παρόλα αυτά το Max Units είναι 100% καθώς οι 

διάρκειες των δραστηριοτήτων είναι υπολογισµένες για ένα συνεργείο.  

 

          

5.6 Αντιστοίχηση Πόρων Στις ∆ραστηριότητες 

Αφού καταχωρήσαµε τους πόρους στο πρόγραµµα πρέπει να τους αντιστοιχήσουµε µε τις 

δραστηριότητες. Χρησιµοποιούµε για κάθε µια δραστηριότητα ξεχωριστά την εντολή 

project – task information και επιλέγουµε τον υποφάκελο Resources. Στη στήλη  

Resource Name επιλέγουµε από µια λίστα τον πόρο που θέλουµε να αντιστοιχήσουµε και 

συµπληρώνουµε και το φόρτο εργασίας για την εργασία αυτή.  
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5.7 Μορφοποίηση Σχεδίου Έργου  

Σε αυτό το σηµείο έχουµε ολοκληρώσει τον αρχικό σχεδιασµό του έργου εισάγοντας όλες 

τις απαραίτητες πληροφορίες για τις εργασίες και το κόστος τους. 

 

Το MSProject παρέχει επίσης δυνατότητες µορφοποίησης της λίστας των εργασιών για την 

διευκόλυνση του αναγνώστη αλλά και του χρηστή όσον αφορά την παρακολούθηση του 

έργου και την πιθανή αλλαγή δεδοµένων. 

 

Χρησιµοποιώντας την εντολή indent ή outdent µπορεί να δηµιουργήσει µια κατηγόρια 

από επιλεγµένες εργασίες ή να αφαιρέσει κάποιες εργασίες από µια κατηγόρια αντίστοιχα.  
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5.8 ∆ιάγραµµα ∆ικτύου 

Το διάγραµµα δικτύου επιδεικνύει τις εργασίες και τις εξαρτήσεις των εργασιών σε ένα 

διάγραµµα ροής. Ένα κουτί αντιπροσωπεύει κάθε εργασία και µια γραµµή που συνδέει 

δυο κουτιά αντιπροσωπεύει την εξάρτηση µεταξύ των δυο εργασιών.  

 

 
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε κάθε κουτί/εργασία είναι: 

 

• περιγραφή εργασίας 

• ηµεροµηνία έναρξης  

• κωδικός εργασίας 

• ηµεροµηνία λήξης 

• διάρκεια εργασίας 

• περιγραφή πόρου 

 

   Το MSProject δίνει τη δυνατότητα µορφοποίησης και του διαγράµµατος δικτύου µε την 

εντολή format – box styles. ∆ίνει  τη δυνατότητα αλλαγής χρώµατος, σχήµατος και 

αναγραφόµενων πληροφοριών για κάθε είδους δραστηριότητα. 
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Επίσης µε την εντολή format – layouts καθορίζονται παράµετροι όπως στοίχιση των 

  

5.9 Αποτελέσµατα 

πάθεια δηµιουργίας, µέσω του MSProject, ενός αρχικού σχεδίου 

κουτιών, ύψος, πλάτος, απόσταση, στυλ και χρώµα γραµµών εξάρτησης και επιλογές 

φόντου .  

Σε αυτό το σηµείο η προσ

για το έργο µας έχει ολοκληρωθεί. Τα αποτελέσµατα όπως προέκυψαν από την παραπάνω 

διαδικασία έχουν ως εξής: 

 

• Το  έργο ξεκίνησε στις 7 Σεπτεµβρίου 2004 και τελείωσε στις 29 Νοεµβρίου 2004. 

Χρειάστηκαν σχεδόν 60 εργάσιµες ηµέρες για την ολοκλήρωσή του. 

 

• Για το έργο χρησιµοποιήθηκαν 11 ανθρώπινοι πόροι µε συνολικό κόστος  

84.923,51 € και  υλικοί πόροι µε συνολικό κόστος  84.062,82 € 8

 

• Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 168,986,33 €. 

 

αρακάτω θα παρουσιαστούν, όπως προκύπτουν από το πρόγραµµα MSProject, το Π

διάγραµµα Gantt, το διάγραµµα Pert, όπως επίσης και µερικά διαγράµµατα χρήσης πόρων. 
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6 Primavera Project Planner   (P3) 

6.1 Εισαγωγή 

Εδώ και πολλά χρόνια, η µελέτη της οργάνωσης ενός εργοταξίου πραγµατοποιείται χωρίς 

τη βοήθεια υπολογιστή , µε τα διαγράµµατα Gantt, Pert και µε τοξωτά και κοµβικά δίκτυα. 

Η κοστολογική ανάλυση ενός έργου αποτελεί µια ιδιαιτέρως χρονοβόρα διαδικασία. Έως 

και σήµερα δεν υπήρχαν προγράµµατα προσαρµοσµένα στις ανάγκες της οργάνωσης ενός 

εργοταξίου, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα τις άσκοπες καθυστερήσεις, ιδιαίτερα όταν 

το έργο ήταν µεγάλο και πολύπλοκο. 

 

Όµως , λόγω της αύξησης του µεγέθους των έργων και το χρονικό περιορισµό της 

διάρκειας τους, επιτυχηµένες εταιρείες αναγνώρισαν την ανάγκη ενός ισχυρού λογισµικού 

προγράµµατος διαχείρισης. Έτσι η εταιρεία Primavera Systems έδωσε τη λύση µε το 

λογισµικό Primavera Project Planner. Το πρόγραµµα αυτό έδωσε τη λύση σε πολλές 

εταιρείες αφού µπορούσε να οργανώσει µε ιδιαίτερη ευκολία µεγάλα έργα τόσο στον 

αναλυτικό προϋπολογισµό του έργου, όσο και στο αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εργασιών. 

6.2 ∆ιαχείριση Και Προγραµµατισµός  

Οι εταιρείες για να παραµείνουν στον ανταγωνισµό και να ικανοποιήσουν τους πελάτες 

τους, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες όπως έχουν προγραµµατιστεί και 

κοστολογηθεί, γεγονός που επιτυγχάνεται µε το Ρ3. 

 

Κατά τη διάρκεια του προγραµµατισµού το Ρ3 δίνει λύσεις, βοηθώντας τους µηχανικούς 

να κατανοήσουν τα αποτελέσµατα που µπορεί να έχουν τα νέα έργα πριν ακόµα 

πραγµατοποιηθούν. Μόλις το έργο εγκριθεί, το Ρ3 µε τις δυνατότητες προϋπολογισµού 

που διαθέτει, επιτρέπει στους ιδιοκτήτες και γενικά στους χειριστές να προσαρµόσουν 

γρήγορα στρατηγικές προϋπολογισµού σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα µε άλλα προγράµµατα 

θα µπορούσαν να παρατηρήσουν παρόµοιες λεπτοµέρειες µόνο κατά τη διάρκεια 

κατασκευής του έργου. 
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Ένα άλλο ζήτηµα που αντιµετωπίζουν οι κατασκευαστικές εταιρείες είναι η απόφαση για 

το ποιες εργασίες είναι κρίσιµες να ληφθούν το συντοµότερο δυνατό. Αναγνωρίζοντας 

έγκαιρα πιθανά προβλήµατα του έργου, δίνεται χρόνος στις εταιρείες να προγραµµατίσουν 

εναλλακτικές λύσεις στο πρόγραµµα εργασιών, ώστε το αποτέλεσµα του 

χρονοδιαγράµµατος να µην παραβαίνει τα ήδη προγραµµατιζόµενα χρονικά περιθώρια που 

δόθηκαν. Κατά την επίβλεψη των εργασιών το Ρ3 δίνει τη δυνατότητα στους χειριστές να 

αντιµετωπίσουν την επίδραση των πιθανών αλλαγών στο τελικό αποτέλεσµα. 

 

Το Ρ3 είναι ένα πρόγραµµα εύκολο στη χρήση και στην εκµάθηση του. Το 

χρονοδιάγραµµα του έργου, µέσω των διαγραµµάτων Pert και Gantt, ενηµερώνεται και 

διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού και στη µετέπειτα διαχείριση του. Το 

διάγραµµα Pert διευκολύνει τη δυνατότητα παρακολούθησης του προγράµµατος εργασιών 

που έχει σχεδιαστεί, και ενηµερώνει για τα πιθανά λάθη σχετικά µε τις προαπαιτούµενες 

και ακόλουθες ενέργειες, τα χρονικά περιθώρια και τις κρίσιµες δραστηριότητες, που 

πρέπει να πραγµατοποιηθούν για κάθε εργασία. 

 

Με το συντονισµό των εργασιών ως προς το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα και κοστολόγιο 

τους, τα έργα αποκτούν συγκεκριµένο χαρακτήρα και µπορούν εύκολα να κερδίσουν την 

εµπιστοσύνη των πελατών, µε αποτέλεσµα την αύξηση του κέρδους των εταιρειών. To 

Primavera Project Planner έχει πετύχει το στόχο του αντιµετωπίζοντας και δίνοντας λύσεις 

στους προγραµµατισµούς µικρών αλλά και µεγάλων, πολύπλοκων έργων, καθορίζοντας 

έτσι τις αρµοδιότητες και µειώνοντας σε µεγάλο βαθµό την πιθανότητα του λάθους. 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η διαδικασία διαχείρισης και προγραµµατισµού του Ρ3 

 

• Σκοπός της εργασίας 

• ∆ιάρκεια του έργου 

• Επίπεδο Απαραίτητων λεπτοµερειών 

• ∆ιαθέσιµες Πηγές 

• Συνεισφορά προσπάθειας της εργασίας 

• Κόστος και εκτίµηση προϋπολογισµού του έργου 

• Εργαζόµενοι και ποια η συχνότητα των καθυστερήσεων 

• Ποιο το χρονικό περιθώριο της ανάλυσης του έργου 

Πτυχιακή Εργασία: Μπογιατζόγλου Ιωάννης                                                                             σελ.60 

 



ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ                                                                                                           Τµήµα Μηχανολογίας 

 

• Προσδιορισµός της βασικής αρχής του σχεδίου (target) 

• ∆ιαµόρφωση αλλαγών µε την ανάπτυξη συνεχόµενων σχεδίων 

• Εντοπισµός προόδου της εργασίας και πραγµατικό κόστος 

• Σύγκριση προόδου και κόστους µε το στόχο (target) 

• Εκτίµηση Απόδοσης  

• Πρόβλεψη, ανάλυση και συνιστώµενες ενέργειες 

 

 

Όταν πραγµατοποιηθεί ο σχεδιασµός του έργου, οι εργαζόµενοι γνωρίζουν το ρόλο τους 

στον προγραµµατισµό και έχουν προσδιορίσει ένα σύστηµα επικοινωνίας µεταξύ τους, 

έτσι ώστε να ακολουθήσουν συστηµατικά την πορεία του έργου που έχει διαγραφεί µέσω 

του Primavera Project Planner (P3). 

6.3 Ανανέωση Και Παρακολούθηση Έργου 

Αφού πραγµατοποιηθεί το αρχικό σχέδιο διαχείρισης και προγραµµατισµού του έργου, 

περνάµε στο στάδιο της ανανέωσης του Ρ3. Η ανανέωση (update) µπορεί να γίνεται κάθε 

βδοµάδα ή µήνα. 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η διαδικασία ανανέωσης και παρακολούθησης του έργου µέσω 

του Ρ3 

 

• Καταγραφή της προόδου σε χωριστό αρχείο µέσα στο Ρ3. 

• Σχεδιασµός του έργου στο Ρ3. 

• Σύγκριση της αναφερόµενης έως τότε  προόδου µε το αρχικό σχέδιο (target). 

• Παρακολούθηση των επιπέδων των χρηµατικών πηγών. 

• Ανάλυση των αρχείων αναφοράς, γραφηµάτων και του γενικού προφίλ του έργου. 

• Πραγµατοποίηση τροποποιήσεων. 

• Παρακολούθηση  των  κρίσιµων διαδροµών µέσω των layouts και των αναφορών. 

• Αποθήκευση των αλλαγών της περιόδου. 

 

Το P3 γενικά, επισηµαίνει και καταγράφει τις εργασίες που ανέλαβε ο κάθε εργαζόµενος 

και το κόστος που απαιτήθηκε για τη διεκπεραίωση τους. 
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Το P3 υπολογίζει την ενωρίτερη έναρξη και τις ηµεροµηνίες που πρέπει να τελειώσει κάθε 

δραστηριότητα, ξεκινώντας από την πρώτη. Αυτές οι ηµεροµηνίες υποδεικνύουν την 

ενωρίτερη δυνατή έναρξη για την πραγµατοποίηση κάθε δραστηριότητας, µε την 

προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες που προηγούνται θα έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό 

σηµαίνει ότι οι ηµεροµηνίες της ενωρίτερης και βραδύτερης έναρξης είναι εκείνες που θα 

καθορίσουν πότε η δραστηριότητα θα έχει τελειώσει, έτσι ώστε το έργο να παραδοθεί την 

προκαθορισµένη ηµεροµηνία που έχει δοθεί στο πρόγραµµα. 

 

Σίγουρα, όλες οι δραστηριότητες έχουν περιθώριο (float) που τους επιτρέπει να ξεκινούν 

αργότερα από την ενωρίτερη ηµεροµηνία. Το συνολικό περιθώριο (total float) είναι ο 

αριθµός των ηµερών που η δραστηριότητα µπορεί να καθυστερήσει χωρίς να επηρεάσει το 

τέλος του έργου. Γενικά, το ολικό περιθώριο µιας εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη τη χρήση 

του εργατικού δυναµικού, τα υλικά, το κόστος και άλλες πηγές, αρχικά προτιµάται θετικό. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι µια δραστηριότητα µε περιθώριο µηδέν δεν είναι καθόλου 

ελαστική, που σηµαίνει ότι θα πρέπει να ξεκινήσει και να τελειώσει ακριβώς την 

προγραµµατισµένη ηµεροµηνία, αλλιώς θα καθυστερήσει όλο το έργο. Το αρνητικό 

περιθώριο προειδοποιεί ότι µόνο µία ή περισσότερες δραστηριότητες µπορούν να γίνουν 

µετά τις βραδύτερες ηµεροµηνίες και ότι το έργο µπορεί να καθυστερήσει αν δεν γίνουν 

αλλαγές. Όσο µεγαλύτερο είναι το αρνητικό περιθώριο, τόσο µεγαλύτερη είναι η 

καθυστέρηση. To P3 υπολογίζει το αρνητικό περιθώριο, µόνο όταν η τελική ηµεροµηνία 

του έργου εκτίθεται ή έχει αλλάξει ο προορισµός που δόθηκε αρχικά. 

 

Οι δραστηριότητες που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί µέσα στο χρονικό διάστηµα που 

αναγράφεται στο αρχικό χρονοδιάγραµµα λέγονται κρίσιµες και στη συγκεκριµένη 

περίπτωση συµβολίζονται µε χρώµα κόκκινο. 
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Μια λεπτή συµπαγής γραµµή προέκταση της ενωρίτερης λήξης στη βραδύτερη όπου η κάθε 

διαδικασία παρουσιάζεται µε θετικό περιθώριο. 

 

Οι κρίσιµες δραστηριότητες επηρεάζουν το χρονικό περιθώριο του έργου. Συνολικά, 

φτιάχνουν µία ή περισσότερες συνεχόµενες αλυσίδες µε δραστηριότητες µηδενικού 

περιθωρίου εκτείνοντας από την πρώτη έως την τελευταία δραστηριότητα του 

χρονοδιαγράµµατος (κρίσιµο µονοπάτι=critical path). To κρίσιµο µονοπάτι αναγνωρίζεται 

εύκολα δίνοντας χρώµα στις κρίσιµες δραστηριότητες. Στο διάγραµµα Pert εµφανίζονται 

µε χρώµα κόκκινο. Στο διάγραµµα Bar, µια συµπαγής µπάρα παρουσιάζει την ενωρίτερη 

έναρξη έως την ενωρίτερη λήξη µιας δραστηριότητας. Η βραδύτερη λήξη παρουσιάζεται 

µε ένα σηµείο τριγωνικής µορφής. Όταν η βραδύτερη λήξη συµπέσει µε την ενωρίτερη 

λήξη τότε οι δραστηριότητες θεωρούνται κρίσιµες. 

 

Στο κεφάλαιο που θα ακολουθήσει θα προσπαθήσουµε να εξηγήσουµε τις δυνατότητες 

του Ρ3, εφαρµοσµένο πάνω στο έργο ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις πολιτιστικού 

κέντρου Χαρουπόµυλος Πανόρµου. 
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7 Primavera Project Planner (P3) Case Study 

7.1 Εισαγωγή 

Για την πραγµατοποίηση του χρονικού προγραµµατισµού απαιτείται εκτός από την γνώση 

του προγράµµατος Primavera Project Planner και η εµπειρία ενός µηχανολόγου µηχανικού 

πάνω στον τοµέα των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

 

Το πρόγραµµα στηρίζεται σε µια διαδικασία αλληλοεξαρτώµενων δραστηριοτήτων πάνω 

στο αντικείµενο του έργου µας που προϋποθέτει τις απαραίτητες γνώσεις 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, σε πρακτικό επίπεδο. Αυτή γνώση είναι 

απαραίτητη για οποιοδήποτε τεχνικό έργο τέτοιου είδους.  

 

Αρχικά πριν κάνουµε οποιαδήποτε κίνηση καταγράφουµε σε ένα χαρτί όλες εκείνες τις 

δραστηριότητες που χρειάζεται για να πραγµατοποιηθεί  το έργο µας και το χρονικό 

διάστηµα που απαιτεί η κάθε µία από αυτές σύµφωνα είτε µε την εµπειρία µας, είτε µε 

πληροφορίες από τεχνικά βιβλία. 

 

Το έργο αυτό όπως έχουµε είδη αναφέρει αποτελείται από οικοδοµικές εργασίες, τις 

εγκαταστάσεις αποχέτευσης, ύδρευσης, ηλεκτρολογικών, ασθενών ρευµάτων, 

κλιµατισµού και πυρασφάλειας και τέλος από διάφορες εργασίες-κατασκευές.  

7.2 Έναρξη Προγράµµατος  

Με την έναρξη του προγράµµατος  καταχωρούνται πληροφορίες απαραίτητες για την 

δηµιουργία του σχεδίου όπως πληροφορίες για την ονοµασία του έργου, το όνοµα της 

αναδοχής εταιρίας, η βάση του ηµερολόγιου, η ηµεροµηνία έναρξης του έργου, το πλήθος 

των δεκαδικών και αν το συγκεκριµένο έργο είναι µέρος µιας οµάδας έργων. 
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Η διαδικασία χρονικού προγραµµατισµού µέσα από το Ρ3 γίνεται µε ποικίλους τρόπους. 

Ένας από τους τρόπους που περιγράφει τη διαδικασία οργάνωσης του, περιγράφεται 

αναλυτικότερα παρακάτω. Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αυτής απεικονίζονται στα 

κεφάλαια που θα ακολουθήσουν. 

 

Σηµείωση: το P3 αναγνωρίζει σαν γλώσσα, µόνο την γλώσσα του λειτουργικού πάνω στο 

οποίο είναι εγκατεστηµένο το πρόγραµµα P3, γι αυτό το λόγο και στο δικό µας σχέδιο η 

περιγραφή των εργασιών γίνεται σε Greeklish). 

 

Σηµείωση: το πλήθος των δεκαδικών χρησιµοποιείται µόνο για την εισαγωγή του κόστους. 

7.3 Εισαγωγή ∆εδοµένων 

7.3.1 ∆ηµιουργία  Ηµερολόγιου 

Για την έναρξη του προγραµµατισµού πρέπει πρώτα να ορίσουµε το ηµερολόγιο βάσει του 

οποίου θα γίνουν όλες οι προγραµµατισµένες εργασίες. Ο ορισµός του ηµερολογίου, όπου 

δηλώνουµε ποιες µέρες και ώρες κατά τη διάρκεια του έργου είναι εργάσιµες γίνεται µε 
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την εντολή data  - calendars. Επίσης µπορούµε να καθορίσουµε παραµέτρους όπως 

γιορτές και αργίες, που είναι µη εργάσιµες, για συγκεκριµένες µέρες του χρόνου. 

 

 

7.3.2 Εισαγωγή ∆ραστηριοτήτων 

Έπειτα πρέπει να γίνει η εισαγωγή στο πρόγραµµα των δραστηριοτήτων. Επιλέγοντας το 

διάγραµµα Gantt εµφανίζεται ένας πίνακας που περιέχει τις εξής στήλες.                              

          

 

 

Πρώτα πρέπει να εισάγουµε τον κωδικό δραστηριότητας (activity ID) προκείµενου να 

έχουµε ένα αρχικό είδος κατηγοριοποίησης των δραστηριοτήτων. Ο κωδικός 

δραστηριότητας µπορεί να καταχωρηθεί είτε από εµάς µε δικό µας τρόπο κωδικοποίησης 

είτε µε τη βοήθεια των Activity codes. 

 

 Το P3 µέσω των Activity codes δίνει περαιτέρω διευκολύνσεις στην συγκεκριµένη 

ενέργεια, µε τη δηµιουργία κατηγόριων για το Activity ID. 
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 Στην συνεχεία εισάγουµε την περιγραφή της εργασίας (activity description), και την 

αρχική διάρκεια της εργασίας (original duration), που µπορεί να καθοριστεί σε ώρες, µέρες 

ή και εβδοµάδες ανάλογα µε τις γενικότερες  εκτιµήσεις µας για την διάρκεια των 

δραστηριοτήτων. Σηµαντικό είναι να επισηµάνουµε το P3 στην εισαγωγή της αρχικής 

διάρκειας της εργασίας, όπως και σε όλα τα σηµεία που εισάγεται αριθµός πλην του 

κόστους, δέχεται ακέραιους αριθµούς όποτε υπάρχει απόκλιση από τη δική µας εκτίµηση.  

 

Η εισαγωγή των παραπάνω δεδοµένων γίνεται µε την εντολή Insert - Activity όπου 

εισάγουµε τον κωδικό δραστηριότητας και στη συνέχεια από τον πίνακα αναφοράς 

(activity form).  

 

Τα δεδοµένα για την υπολειπόµενη διάρκεια (remaining duration) και για το ποσοστό 

ολοκλήρωσης (percent complete) συµπληρώνονται σε περίπτωση που το έργο έχει ήδη 

ξεκινήσει, ενώ τα δεδοµένα για την ενωρίτερη έναρξη (early start), την ενωρίτερη λήξη 

(early finish), τη βραδύτερη έναρξη (late start), τη βραδύτερη λήξη (early finish) και το 

ολικό περιθώριο (total float) συµπληρώνονται αυτόµατα µε την συσχέτιση των εργασιών 

που γίνεται αµέσως µετά, είτε από προεπιλογή. 
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7.3.3 Συσχέτιση Εργασιών 

Έπειτα την εισαγωγή των βασικών δεδοµένων ακολουθεί η συσχέτιση µεταξύ των 

δραστηριοτήτων (relationships). Η συσχέτιση των δραστηριοτήτων γίνεται µε τη βοήθεια 

του παρακάτω πίνακα. 

 

 

 
 

 

Ακολούθως µε την χρήση των εντολών predecessors και successors και µε τη βοήθεια 

του προηγούµενου πίνακα προσδιορίζουµε σε κάθε µια δραστηριότητα ξεχωριστά, τις 

δραστηριότητες που προηγούνται ή έπονται  όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα. 
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7.3.4 Καταχώρηση Πόρων Στις Εργασίες  

Πριν αντιστοιχίσουµε τους πόρους σε κάθε µια εργασία πρέπει να τους εισάγουµε στο 

πρόγραµµα µέσω της εντολής data-resources. Με την εντολή αυτή καταχωρούµε τους 

πόρους στο πρόγραµµα ενώ ταυτόχρονα καθορίζουµε το ωράριο τους (υπεραπασχόληση - 

υποαπασχόληση)  καθώς και την αναλογία κόστους – µονάδας προκείµενου κάθε µονάδα 

να αντιστοιχεί σε µια µονάδα κόστους (η αναλογία  είναι στην ευχέρεια του χρηστή). 
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Αφού φτιάξουµε τη λίστα των πόρων, µε την εντολή insert - resource assignment 

καταχωρούµε σε κάθε µια εργασία τους πόρους  που της αναλογούν όπως έχει 

προσχεδιαστεί. 

 

Με την καταχώριση των πόρων εµφανίζονται πληροφορίες για τους πόρους όπως κόστος 

για την συγκεκριµένη εργασία, ηµεροµηνία έναρξης της εργασίας, ηµεροµηνία λήξης της 

εργασίας κλπ.   

 

 

7.3.5 Εισαγωγή Κόστους  

Αφού γίνει η αντιστοίχηση των πόρων στις εργασίες πρέπει να καθορίσουµε το κόστος 

ανά ώρα για κάθε ένα πόρο. Αυτό γίνεται για κάθε µια εργασία ξεχωριστά από το Activity 

form - budget όπου στο units/hour εισάγουµε το µισθό του κάθε πόρου ανά ώρα. Η 

εισαγωγή του κόστους του πόρου µε το συγκεκριµένο τρόπο διευκολύνει στη διαφορετική 

κοστολόγηση των εργασιών. Εισάγοντας το µισθό του πόρου ανανεώνονται όλες οι 

πληροφορίες που έχουν σχέση µε το κόστος του συγκεκριµένου πόρου. 
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7.4 Οργάνωση ∆εδοµένων 

Με την εντολή format - organize γίνεται η οργάνωση των δραστηριοτήτων σε οµάδες, 

διευκολύνοντας τους χρήστες στην ανάγνωση και στη µετέπειτα αλλαγή των δεδοµένων. 

Το συγκεκριµένο έργο έχει χωριστεί σε  

 

• Συνολικό έργο (project) 

• Τµήµα έργου (Οικοδοµικά, Αποχέτευση κλπ) 

• Επιµέρους εργασίες που χωρίζονται σε: 

Οµάδες εργασιών  

Αυτόνοµες εργασίες 
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7.5 Ολοκλήρωση Αρχικού Σχεδίου 

Σε όλη την προηγούµενη διαδικασία µε την εισαγωγή δεδοµένων, δεν είχαµε  εµφανή 

αποτελέσµατα στο χρονικό προγραµµατισµό πλην του κόστους. 

Η τελική ολοκλήρωση του αρχικού χρονοδιαγράµµατος επιτυγχάνεται µε την εντολή tools  

- schedule όπου  δηλώνουµε την  ηµεροµηνία  έναρξης οργάνωσης του έργου. Όταν το 

χρονοδιάγραµµα βρίσκεται στο αρχικό στάδιο (δηµιουργία του αρχικού 

χρονοδιαγράµµατος του έργου) εισάγουµε την ηµεροµηνία έναρξης του. Έτσι 

δηµιουργούνται όλα τα διαγράµµατα που αφορούν όλες τις πληροφορίες που έχουµε 

εισάγει.  

 

                   

 

Σε οποιοδήποτε επαναπροσδιορισµό των δεδοµένων, η εντολή schedule είναι αναγκαία 

προκείµενου να καταχωρηθούν οι νέες πληροφορίες. 

7.6 ∆ιάγραµµα Pert 

Τα διάγραµµα PERT παρέχει τη δυνατότητα µετατροπής των δεδοµένων της εργασίας, σε 

ένα διάγραµµα δραστηριοτήτων και των µεταξύ τους σχέσεων. Χρησιµοποιώντας το 

PERT εξασφαλίζουµε την πραγµατοποίηση των σχέσεων µεταξύ δραστηριοτήτων και 

ολικών περιθωρίων εργασιών εντός του χρονοδιαγράµµατος. Απλουστευµένα θα 

µπορούσε να ειπωθεί ότι είναι µια εύκολη µέθοδος ανάγνωσης του χρονοδιαγράµµατος σε 

καθηµερινή βάση. 
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Το κάθε κουτί παρουσιάζει µια δραστηριότητα ενώ οι µεταξύ τους σχέσεις απεικονίζονται 

µε µια συνεχόµενη ή διακεκοµµένη γραµµή. 

 

 

 

 

Οι πληροφορίες που αναφέρονται σε ένα κουτί του διαγράµµατος PERT είναι: 

 

• Κωδικός δραστηριότητας 

• Ολικό περιθώριο 

• Περιγραφή δραστηριότητας 

• Αρχική διάρκεια 

• Υπολειπόµενη διάρκεια 

• Ενωρίτερη έναρξη 

• Ενωρίτερη λήξη 

 

Με το Activity Box Ends and Colors καθορίζουµε το χρώµα των κρίσιµων και µη 

κρίσιµων δραστηριοτήτων. Για την ακριβέστερη διαµόρφωση του παραπάνω πίνακα 

διαλέγουµε την εντολή Activity box configuration και στη συνέχεια γίνεται η προσαρµογή 

µε την εντολή Modify template. 
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Οι σχέσεις µεταξύ των δραστηριοτήτων καθορίζονται από τον παρακάτω πίνακα  

             

7.7 Αποτελέσµατα 

Σε αυτό το σηµείο η προσπάθεια δηµιουργίας, µέσω του MSProject, ενός αρχικού σχεδίου 

για το έργο µας έχει ολοκληρωθεί. Τα αποτελέσµατα όπως προέκυψαν από την παραπάνω 

διαδικασία έχουν ως εξής: 

 

• Το  έργο ξεκίνησε στις 7 Σεπτεµβρίου 2004 και τελείωσε στις 22 Νοεµβρίου 2004. 

Χρειάστηκαν σχεδόν 55 εργάσιµες ηµέρες για την ολοκλήρωσή του. 

 

• Για το έργο χρησιµοποιήθηκαν 11 ανθρώπινοι πόροι µε συνολικό κόστος  

86.982,65 € και 8 υλικοί πόροι µε συνολικό κόστος  84.062,82 € 

 

• Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 171.045,47 €. 

 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν, όπως προκύπτουν από το πρόγραµµα P3, µέρη του 

διαγράµµατος Gantt, το διάγραµµα Pert, όπως επίσης και µερικά διαγράµµατα χρήσης 

πόρων. 
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8 Σχολιασµός Των Προγραµµάτων 

Σε αυτό το κεφαλαίο θα επιχειρηθεί η σύγκριση των προγραµµάτων Primavera Project 

Planner (P3) και Microsoft Project προκείµενου να εντοπισθούν τα σηµεία τα οποία 

διαφοροποιούν αυτά τα δυο προγράµµατα.  

 

Σε αυτό το σηµείο σηµαντικό είναι να αναφέρουµε δυο παραµέτρους που παίζουν ρόλο 

στην κατανόηση και την περαιτέρω αξιολόγηση των διαφορών: 

 

• Το MSProject είναι ένα πρόγραµµα που ανήκει σε µια ευρύτερη οικογένεια 

προγραµµάτων (Microsoft Office) της εταιρίας Microsoft που περιλαµβάνει και 

άλλα προγράµµατα διαφορετικής χρήσης, ενώ το P3 είναι ένα πρόγραµµα που έχει 

δηµιουργηθεί από µια εταιρία (Primavera Systems) που ειδικεύεται στη δηµιουργία 

προγραµµάτων στον τοµέα διαχείρισης έργων. 

 

• Τα δυο προγράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν για την εργασία αυτή έχουν διαφορά 

ενός έτους, καθώς το MSProject 2000 δηµιουργήθηκε το έτος 2000, ενώ το 

Primavera Project Planner V3.0 δηµιουργήθηκε το έτος 1999. Αυτό δε σηµαίνει 

αναγκαστικά ότι το νεότερο πρόγραµµα υπερτερεί, όµως όπως είναι γνωστό το 

διάστηµα ενός έτους στον κόσµο του προγραµµατισµού είναι σηµαντικό διάστηµα 

για τη βελτιστοποίηση ενός προγράµµατος ή ακόµα και τη δηµιουργία νέου. 

 

Τα δυο προγράµµατα, όπως έχει προαναφερθεί, είναι και τα δυο εργαλεία χρονικού 

προγραµµατισµού κατά συνέπεια η αναζήτηση των διαφορών θα εστιαστεί σε τεχνικές 

διαφορές των προγραµµάτων και σε λειτουργίες που διαθέτουν. 

 

Οι τεχνικές διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στα προγράµµατα αφορούν σε µεγαλύτερο 

βαθµό την ευχρηστία των προγραµµάτων και λιγότερο βαθµό την αποδοτικότητα τους. 

Ορισµένες από αυτές είναι : 

 

• Το MSProject έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει, άµεσα, οποιαδήποτε 

γραµµατοσειρά είναι εγκατεστηµένη στο λειτουργικό του υπολογιστή που γίνεται 
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χρήση του προγράµµατος, αντίθετα το P3 σαν γραµµατοσειρά µπορεί να 

χρησιµοποιήσει µόνο την βασική γραµµατοσειρά του λειτουργικού του υπολογιστή 

που γίνεται χρήση του προγράµµατος. 

 

• Το MSProject δίνει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης, σε οποιοδήποτε σηµείο του 

προγράµµατος γίνεται εισαγωγή αριθµού, είτε ακέραιου είτε δεκαδικού αριθµού. Το 

P3 επιτρέπει την εισαγωγή δεκαδικών αριθµών µόνο στα σηµεία του προγράµµατος 

που γίνεται εισαγωγή κόστους. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις γίνεται χρήση 

ακέραιων αριθµών. 

 

• Το P3 µπορεί, µε τη βοήθεια ενός utility (MPX Conversion Utility), να κάνει κάτω 

από ορισµένες προϋποθέσεις µετατροπή και χρήση αρχείων MPX του Microsoft 

Project. Το MSProject δεν έχει δυνατότητα µετατροπής αρχείων στο δικό του 

format. 

 

• Κατά την εισαγωγή ή την τροποποίηση των δεδοµένων το MSProject µετατρέπει 

άµεσα όλο τον σχεδιασµό και τα διαγράµµατα του έργου (Gantt, Pert Recourse 

sheets κλπ). Στο P3 αρχικά εισάγονται όλα τα δεδοµένα και µετά την χρήση της 

εντολής schedule γίνεται ο σχεδιασµός του έργου και η εµφάνιση όλων των 

διαγραµµάτων. Η ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί και για οποιαδήποτε 

τροποποίηση δεδοµένων στο σχεδιασµό του έργου. 

 

• Σε περίπτωση λάθους κατά τον σχεδιασµό του έργου όπως π.χ. σύγχυση ωρών 

δραστηριοτήτων, σύγχυση ωρών πόρων κλπ, το MSProject παρέχει άµεση 

ειδοποίηση µέσω εικονιδίου στη γραµµή της δραστηριότητας που υπάρχει το 

πρόβληµα. Το P3 παρέχει ειδοποίηση µετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής 

δεδοµένων ή την τροποποίηση τους και την χρήση της εντολής schedule 

 

Οι διαφορές στις λειτουργίες ανάµεσα στα δυο προγράµµατα, αντίθετα µε τις τεχνικές 

διαφορές, επηρεάζουν σε µεγαλύτερο βαθµό την αποδοτικότητα των προγραµµάτων και 

σε µικρότερο βαθµό την ευχρηστία τους. Εκτός από τις διαφορές που υπάρχουν σε 

λειτουργίες και στα δυο προγράµµατα, γίνεται αναφορά και σε λειτουργίες που έχει κάθε 

πρόγραµµα ξεχωριστά. 
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• Το MSProject παρέχει βοήθεια επί του προγράµµατος (Help) µέσω κειµένου όπου 

επεξήγονται γενικά οι λειτουργίες του προγράµµατος. Αντίθετα το P3  παρέχει 

βοήθεια, πέραν του κειµένου που διαθέτει, και µέσω γραφικής αναπαράστασης και 

επεξήγησης της χρήσης των εντολών του αρχικού σχεδιασµού. 

 

• Το P3 δεν έχει την επιλογή αναίρεσης της τελευταίας εργασίας (undo) κατά 

συνέπεια οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, ή προσθήκη µπορεί να οδηγήσει σε 

επανεκτίµηση ολόκληρου του σχεδιασµού του έργου.  Το MSProject αντίθετα 

διαθέτει  επιλογή αναίρεσης της τελευταίας εργασίας διευκολύνοντας στην ταχύτερη 

προσαρµογή σε πιθανή αλλαγή δεδοµένων 

 

• Το P3 δίνει τη δυνατότητα πολλαπλής κωδικοποίησης των δραστηριοτήτων µέσω 

των WBS Codes (Work Breakdown Structure), OBS Codes (Organisation 

Breakdown Structure), CBS Codes (Contract Breakdown Structure), SBS Codes 

(System Breakdown Structure), αλλά και τους Activity Codes µε τους οποίους ο 

χρηστής µπορεί να καθορίσει δικούς του κώδικες για κάθε είδους δραστηριότητα. Το 

MSProject περιορίζεται σε WBS Codes, OBS Codes και την προϋπάρχουσα 

αρίθµηση σε κάθε γραµµή εµφάνισης δραστηριότητας. 

 

• Το P3 παρέχει δυνατότητα µορφοποίησης εµφάνισης του διαγράµµατος Gantt 

βάση επιλεγµένης κωδικοποίησης των δραστηριοτήτων.  

 

• Το P3 εµπεριέχει συγκεκριµένη λειτουργία (Global Change) κατά την οποία 

δίνεται η δυνατότητα µετατροπής πολλών δεδοµένων ταυτόχρονα σε ένα βήµα 

 

• Το P3 περιλαµβάνει ειδικό πρόγραµµα (P3 Infomaker) για την δηµιουργία 

αναφορών, γραφικών παραστάσεων και πινάκων µε στοιχεία και αποτελέσµατα  για 

την παρακολούθηση και πρόοδο του έργου. 

 

• Το P3 περιλαµβάνει ειδικό πρόγραµµα (Primavera Draw) για τη δηµιουργία 

γραφικών παραστάσεων.  
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• Το P3 εµπεριέχει συγκεκριµένη λειτουργία (PFX Utility) κατά την οποία είναι 

δυνατή η επανάκτηση µερικώς κατεστραµµένων αρχείων του. 

 

• Η παρακολούθηση προόδου του έργου που δεν διαφέρει ιδιαίτερα ανάµεσα στα 

δυο προγράµµατα. Η διαδικασία γίνεται µε συγκέντρωση και  εισαγωγή στοιχείων 

στο πρόγραµµα από το χρηστή. Οι διάφορες είναι ότι το P3 µπορεί να εστιάσει την 

προσοχή του σε κρίσιµες εργασίες και να τις έχει σε πρώτο πλάνο. Αντίθετα το 

MSProject έχει µια γενικότερη αντιµετώπιση στην παρακολούθηση των εργασιών. 

Επίσης το P3 έχει τη δυνατότητα διάσπασης αναλογικών σχέσεων, όπως είναι το 

ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας και η υπολειπόµενης διάρκειας εργασίας, και 

µεµονωµένο χειρισµό τους. 

 

Παρακάτω παραθέτονται δυο πίνακες µε τα υπέρ και τα κατά κάθε προγράµµατος. 
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                                        ΠΙΝΑΚΑΣ MICROSOFT PROJECT 

                 ΥΠΕΡ                ΚΑΤΑ 

∆υνατότητα άµεσης 

χρησιµοποίησης 

οποιασδήποτε 

εγκατεστηµένης 

γραµµατοσειράς 

 

Εισαγωγή αριθµού είτε 

ακέραιου, είτε δεκαδικού  

 

 ∆εν έχει δυνατότητα 

µετατροπής αρχείων στο 

δικό του format 

∆υνατότητα επιλογής 

αναίρεσης τελευταίας 

εργασίας 

 

 Βοήθεια επί του 

προγράµµατος µέσω 

κειµένου (Help) 

Κατά την εισαγωγή ή την 

τροποποίηση των δεδοµένων 

µετατρέπει άµεσα σχεδιασµό 

και διαγράµµατα 

 

Σε περίπτωση λάθους 

προγραµµατισµού, άµεση 

ειδοποίηση µέσω εικονιδίου 

 

 Περιορισµός 

κωδικοποίησης σε WBS 

Codes, OBS Codes και 

προϋπάρχουσα αρίθµηση 

         MICROSOFT 

            PROJECT 

 Γενικότερη αντιµετώπιση 

παρακολούθησης προόδου 
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                            ΠΙΝΑΚΑΣ PRIMAVERA PROJECT PLANNER 

                 ΥΠΕΡ                  ΚΑΤΑ 

 Χρησιµοποίηση µόνο 

βασικής γραµµατοσειράς 

λειτουργικού 

 Εισαγωγή δεκαδικών 

αριθµών µόνο στα σηµεία 

εισαγωγής κόστους 

Μετατροπή και χρήση 

αρχείων MPX Microsoft 

Project 

 

 ∆εν έχει επιλογή αναίρεσης 

τελευταίας εργασίας 

Βοήθεια µέσω κειµένου και 

γραφικής αναπαράστασης 

και επεξήγησης 

 

 Σχεδιασµός και εµφάνιση 

διαγραµµάτων µε εντολή 

schedule  

∆υνατότητα πολλαπλής 

κωδικοποίησης 

δραστηριοτήτων µέσω 

WBS Codes, OBS Codes, 

CBS Codes, SBS Codes,  

και Activity Codes 

 

PRIMAVERA PROJECT   

             PLANNER 

∆υνατότητα µορφοποίησης 

Gantt βάση κωδικοποίησης 
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∆υνατότητα µετατροπής 

πολλών δεδοµένων 

ταυτόχρονα σε ένα βήµα 

(Global Change) 

 

 

 

Ειδικό πρόγραµµα  για 

αναφορές, γραφικές 

παραστάσεις και πίνακες 

(P3 Infomaker) 

 

Ειδικό πρόγραµµα 

δηµιουργίας γραφικών 

παραστάσεων. (Primavera 

Draw) 

 

 

Επανάκτηση µερικώς 

κατεστραµµένων αρχείων 

(PFX Utility) 

 

Εστίαση προσοχής σε 

κρίσιµες εργασίες κατά την 

παρακολούθηση προόδου 

 

∆υνατότητα διάσπασης 

αναλογικών σχέσεων, και 

µεµονωµένο χειρισµό τους 
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9 Επίλογος – Συµπεράσµατα 

Η συµβολή των Η/Υ στη διοίκηση έργου υπήρξε ιδιαιτέρως σηµαντική, καθώς βοήθησε 

στην ορθότητα πολύπλοκων υπολογισµών, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ταχύτητα των 

υπολογισµών. ∆ιευκόλυνε την παρακολούθηση ενός έργου ανεξάρτητα από το µέγεθος 

του. Απλοποίησε τον σχεδιασµό της διαχείρισης των πόρων και βελτίωσε την ποιότητα 

ενηµέρωσης. Επίσης έκανε απλή και προσιτή τη χρήση ειδικών τεχνικών προβλέψεων  

που πριν ήταν πολύπλοκες και χρονοβόρες.  

 

Θα πρέπει πάντως να τονιστεί ότι οι Η/Υ και τα αντίστοιχα λογισµικά δεν µπορούν να 

υποκαταστήσουν τη σηµασία του ανθρώπινου παράγοντα, ούτε να. εξαφανίσουν όλες τις 

συµβατικές διαδικασίες που διενεργούνται στις διάφορες φάσεις του έργου. 

 

Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν στην εργασία αυτή αναπτύχθηκαν, η θεωρία της 

διοίκησης έργου, το έργο στο οποίο χρησιµοποιήθηκαν τα προγράµµατα Microsoft Project 

και Primavera Project Planner, οι θεωρίες των δυο προγραµµάτων, η εφαρµογή των 

προγραµµάτων και τα αποτελέσµατα τους πάνω στο προεπιλεγµένο έργο, καθώς και οι 

διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στα δυο προγράµµατα και στον τρόπο εφαρµογής τους. 

 

Ειδικότερα για τα δυο προγράµµατα που µελετήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν στην 

εργασία αυτή µπορούµε να πούµε ότι αµφότερα έχουν τον ίδιο σκοπό, το χρονικό 

προγραµµατισµό και την παρακολούθηση της προόδου ενός συγκεκριµένου έργου, όπως 

επίσης ότι ο βασικός τρόπος λειτουργίας τους είναι ο ίδιος. Αυτό που διαφοροποιεί τα δυο 

προγράµµατα  είναι ο λόγος και ο τρόπος χρήσης τους. 

 

Το Microsoft Project είναι ένα πρόγραµµα το οποίο βασίζεται σε µια εξελιγµένη και 

προσαρµοσµένη, για τις δικές του ανάγκες, φόρµουλα γνωστού προγράµµατος της 

εταιρίας παραγωγής. Αυτός είναι ο λόγος που το πρόγραµµα είναι οικείο προς το χρηστή 

από την πρώτη επαφή. Είναι ένα αυτόνοµο εργαλείο χρονικού προγραµµατισµού µε 

µειωµένες δυνατότητες ως προς την παρακολούθηση προόδου ενός έργου και την 

δηµιουργία αναφορών και γραφικών παραστάσεων. 
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Το Primavera Project Planner είναι ένα άκρως επαγγελµατικό εργαλείο χρονικού 

προγραµµατισµού, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε µεγάλη αποτελεσµατικότητα 

από γνωστές του ιδίου του προγράµµατος και του αντικειµένου διαχείριση έργου. Έχει 

αυξηµένες επιχειρησιακές δυνατότητες πέραν των δικών του, καθώς µπορεί να 

συνεργαστεί µε αλλά προγράµµατα της εταιρίας παραγωγής που ειδικεύεται σε λογισµικό 

διαχείρισης έργου.    
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

1) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Η Τεχνική Έκθεση αυτή αφορά όλες τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες που πρέπει να 

γίνουν στο κτίριο του Παλαιού Χαρουπόµυλου Πανόρµου Ρεθύµνου προκειµένου να 

µετατραπεί σε Πολιτιστικό Κέντρο-Πολύκεντρο της περιοχής. Συγκεκριµένα θα γίνουν : 

α) Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης ακαθάρτων και όµβριων. 

Η τελική διάθεση των αποβλήτων θα γίνει στο υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης του ∆ήµου, 

που απέχει από το κτίριο περίπου 50 m. Η εγκατάσταση αποχέτευσης θα αποτελείται από 

τους υδραυλικούς υποδοχείς (νιπτήρες, λεκάνες κλπ) και από το δίκτυο αποχέτευσης 

(σωληνώσεις) του κτιρίου. 

β) Όλες οι υδραυλικές εγκαταστάσεις ύδρευσης (W.C. , Bar, περιβάλλων χώρος). Η 

εγκατάσταση ύδρευσης θα παρέχει κρύο και ζεστό (µέσω ηλεκτρικού θερµοσίφωνα) νερό 

στους διάφορους υδραυλικούς υποδοχείς και σε άλλα σηµεία του κτιρίου και θα 

περιλαµβάνει εκτός από τις τροφοδοτήσεις αυτές το εσωτερικό δίκτυο διανοµής 

και τη σύνδεση  µε το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης, που περνά έξω από το κτίριο, γ) Οι 

ηλεκτρολογικές εργασίες ισχυρών και ασθενών ρευµάτων. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην επιλογή των καταλλήλων λαµπτήρων και φωτιστικών 

σωµάτων για τον σωστό και κατάλληλο φωτισµό του κτιρίου µε την λιγότερη 

κατανάλωση. Περιλαµβάνεται ο ιδιαίτερος φωτισµός σκηνής όταν θα δίδονται θεατρικές 

παραστάσεις. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση περιλαµβάνει εκτός από τη σύνδεση µε το 

δίκτυο της ∆ΕΗ όλα τα στοιχεία µιας εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
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(πίνακες, ηλεκτρολογικές γραµµές, καταναλώσεις, γειώσεις) και θα πληροί τους όρους της 

καλής, οικονοµικής και ασφαλούς λειτουργίας. .Στην εγκατάσταση των ασθενών 

ρευµάτων περιλαµβάνεται η δηµιουργία δικτύου δοµηµένης καλωδίωσης, ώστε σε κάθε 

θέση εργασίας οι χρήστες να έχουν τηλέφωνο, υπολογιστή, ήχο, δεδοµένα, εικόνα. 

Θα τοποθετηθεί πλήρης µικροφωνική εγκατάσταση για λήψη,  µετάδοση και 

αναπαραγωγή ήχου, που θα προέρχεται είτε από τις διάφορες εκδηλώσεις είτε από 

διάφορες συσκευές ήχου. Επίσης   θα   εγκατασταθεί   ασύρµατο   µεταφραστικό   

σύστηµα   για   την   εξυπηρέτηση   των συνέδρων. 

δ) Οι εγκαταστάσεις κλιµατισµού-αερισµού του κτιρίου. 

Οι κλιµατιστικές µονάδες (αντλίες θερµότητας αυτόνοµου τύπου) θα τοποθετηθούν εκτός 

του κτιρίου σε κατάλληλο χώρο και θα κλιµατίζουν το χώρο µε αέρα που θα 

προσάγεται µέσω δικτύου αεραγωγών. Ο κλιµατισµός θα ελέγχει την θερµοκρασία, την 

υγρασία, την καθαρότητα και κίνηση του αέρα για την δηµιουργία άνετου και υγιεινού 

περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην εξασφάλιση χαµηλού επιπέδου θορύβου, 

απαραίτητου για τον χώρο αυτό καθώς και στην προσαγωγή της αναγκαίας ποσότητας 

νωπού εξωτερικού αέρα. Οι αίθουσες της «Μόνιµης Έκθεσης των Παλαιών 

Μηχανηµάτων» θα κλιµατιστούν µε ξεχωριστό σύστηµα (αντλίες θερµότητας 

διαιρούµενου τύπου), ε) Οι εγκαταστάσεις πυροπροστασίας του κτιρίου. 

Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις για την ανίχνευση της πυρκαγιάς, τη σήµανση 

συναγερµού και την ενεργοποίηση συστήµατος αυτόµατης κατάσβεσης. 

Θα τοποθετηθεί αυτόµατο πυροσβεστικό συγκρότηµα µε τα αντλητικά συγκροτήµατα για 

την τροφοδοσία των πυροσβεστικών φωλιών και του συστήµατος SPRINKLER. 

Για το σκοπό αυτό θα κατασκευασθεί και µικρή δεξαµενή εκτός του κτιρίου, 

χωρητικότητας 25 Κ.Μ. 

Επίσης σε  επιλεγµένες  θέσεις  θα  τοποθετηθούν τα  φωτιστικά  ασφαλείας  και  οι  

φορητοί πυροσβεστήρες. 

στ) Θα γίνει προµήθεια ηλεκτροκίνητης οθόνης προβολής . 

Μετά  την περάτωση  των εργασιών  θα  γίνουν οι  απαιτούµενες  δοκιµές ,  που  

θα  επαναλαµβάνονται µέχρι να ικανοποιηθούν πλήρως οι προδιαγραφές και να επιτευχθεί 

το απαιτούµενο αποτέλεσµα. 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι εγκεκριµένου τύπου, θα έχουν τα 

αναγκαία πιστοποιητικά ενώ το σύνολο των εργασιών, θα συµφωνεί µε τους ισχύοντες 

κανονισµούς. 
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2)  ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Το κτίριο το οποίο έχει αναπαλαιωθεί ήταν µύλος αλέσεως χαρουπιών και ο 

φέρων οργανισµός αυτού βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Για να γίνει χρήσιµο το κτίριο 

αυτό και να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ασφάλεια θα πρέπει να γίνουν και οι 

ακόλουθες εργασίες εκτός των αναφεροµένων ανωτέρω ηλεκτροµηχανολογικών 

εργασιών. 

Κατασκευή των κοινόχρηστων WC µε τοιχοποιία από γυψοσανίδες 

Κατασκευή δύο (2)   γραφείων στο πατάρι µε τοιχοποιία από γυψοσανίδες 

Τα δάπεδα των   WC   θα επιστρωθούν µε κεραµικά πλακάκια τύπου Cotto. 

Οι τοίχοι των WC   θα επενδυθούν µε πλακάκια πορσελάνης. 

Οι εσωτερικές πόρτες των WC των    γραφείων και των αποθηκών θα γίνουν ξύλινες 

πρεσσαριστές. 

Η ψευδοροφή των    WC θα γίνει    από γυψοσανίδες 

Θα γίνουν γενικοί χρωµατισµοί σε όλο το κτίριο. 

Η  πόρτα  του    προθαλάµου   θα  γίνει    ξύλινη   καρφωτή   και  τα  εσωτερικά   

υαλοστάσια στα δύο  γραφεία  θα είναι από ξύλο . 

Κατασκευή και εξοπλισµός ξύλινου Μπαρ. 

10) Κατασκευή σκηνικού χώρου από προκατασκευασµένα τεµάχια από ξύλο. 
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